
Załącznik nr 3 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ 

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 
 

Część I. 
 

1.  Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują: 

1)  wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych; 

2)  wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie; 

3)  wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w części II; 

4)  wizytę profilaktyczną. 

2.  Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem 
następujących warunków: 

1)  świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej  
w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy; 

2)  w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie jest udzielane w dniu 
zgłoszenia; 

3)  w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą; 

4)  świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie 
z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania. 

 

Część II. 

Warunki realizacji wizyt patronażowych 
 

Lp. WIEK  WIZYTA PATRONAŻOWA* 

1 0–4 doba życia** 1.  W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną – 
badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpo-
średnio po urodzeniu według skali Apgar. 

2.  Wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem  
i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią. 

3.  Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej. 

4.  Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka. 

2 1–6 tydzień życia 1.  Wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4, mające na celu: 

1)  opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym: 
a)  obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska 

zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin,  
rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów, 

b)  ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia, 
c)  wykrywanie objawów patologicznych, 
d)  ocenę relacji rodziny z noworodkiem; 

2)  prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji nowo-
rodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki 
medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki; 

3)  promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców; 

4)  identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie; 

5)  formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań. 



  2.  Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem 
pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej. 

 
*  Badania wykonywane w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych w domu dziecka. 

**  Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko. 

 

Część III. 

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
 

1.  Wymagane kwalifikacje 

Położna przyjmująca deklaracje wyboru 

Położna posiadająca kwalifikacje określone w art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398,  
z późn. zm.). 

 

2.  Wymagana dostępność personelu 

Położna przyjmująca deklaracje wyboru 

Zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej,  
w dniach i godzinach dostępności świadczeń, zgodnie z warunkami umowy zawartej ze świadcze-
niodawcą. 

 

3.  Warunki lokalowe: 

1)  gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej*; 

2)  pomieszczenie lub szafa przystosowana do przechowywania dokumentacji medycznej*; 

3)  pomieszczenia sanitarne*; 

4)  poczekalnia dla pacjentów*. 
 

4.  Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze: 

1)  wyposażenie gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej: 

a)  kozetka, 

b)  stolik zabiegowy lub stanowisko pracy położnej – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu 
zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

c)  szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, 

d)  telefon, 

e)  zestaw do wykonywania iniekcji, 

f)  zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, 

g)  pakiety odkażające i dezynfekcyjne, 

h)  środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice), 

i)  zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

j)  aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, 

k)  stetoskop, słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu, 

l)  testy do oznaczania poziomu cukru we krwi, 

m) glukometr, 

n)  maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego, 

o)  waga medyczna dla niemowląt, 

p)  waga medyczna ze wzrostomierzem; 



2)  nesesery położnej, w liczbie odpowiadającej liczbie położnych udzielających jednoczasowo świadczeń 
w domu świadczeniobiorcy, wyposażone w: 

a)  podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym: zestaw do wykonywania iniekcji, 
zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy ze-
staw narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny przed zakażeniem, 

b) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

c)  aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, 

d)  stetoskop, słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu, 

e)  testy do oznaczania poziomu cukru we krwi, 

f)  pakiety do odkażania i dezynfekcji, 

g)  zestaw do pielęgnacji noworodka, 

h)  zestaw do porodu nagłego, 

i)  glukometr, 

j) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego, 

k)  niezbędny zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, 

l)  środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice). 
 
*  W przypadku świadczeniodawców spełniających określone w odrębnych przepisach wymogi, realizujących, pod tym samym 

adresem, świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, uprawnionych do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, nie 
są wymagane odrębne gabinety, pomieszczenia do przechowywania dokumentacji medycznej lub szafa przystosowana do prze-
chowywania dokumentacji medycznej, pomieszczenia sanitarne i poczekalnia dla świadczeniobiorców. 

 

Część IV. 

Warunki realizacji porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
 

NAZWA ŚWIADCZENIA 
GWARANTOWANEGO 

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 

1 2 3 

Porada położnej  
podstawowej opieki 
zdrowotnej  

Personel  1)  położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 8 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172, z późn. zm.), lub  

2)  położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 7 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej, posiadająca uprawnienia zawodowe określone  
w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), lub  

3)  położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 7 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej, uprawniona do samodzielnego doboru sposobów  
leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych bez 
zlecenia lekarskiego.  

 Zakres  
świadczenia  

1)  porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii 
ginekologicznej lub  

2)  dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 
udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskie-
go, lub   

 

 

 



1 2 3 

  3)  ordynowanie leków zawierających substancje czynne, o których 
mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie 
recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, 
oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go, lub 

4)  wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach 
kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających sub-
stancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego, lub  

5)  ordynowanie wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15a 
ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recep-
ty, lub 

6)  wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, 
o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających 
metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższo-
ne ryzyko dla świadczeniobiorcy, lub  

7)  wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety ciężar-
nej. 

 Dostępność badań 
lub procedur 
medycznych  

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym 
laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej 
Rady Diagnostów Laboratoryjnych.  

 Standard i organi-
zacja udzielania 
świadczenia  

1.  Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 
udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
obejmuje:  

 1)  przeprowadzenie wywiadu; 

 2)  wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;  

 3)  wykonanie badania fizykalnego;  

 4)  przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów lecze-
nia ran;  

 5)  opatrzenie ran;  

 6)  wydanie informacji o zaleceniach położnej, w tym kierowanie 
do lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

  
2.  Porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii 

ginekologicznej obejmuje wykonanie następujących czynności:  

 1)  przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego;  

 2)  przeprowadzenie edukacji świadczeniobiorcy, zgodnie z roz-
poznanymi problemami zdrowotnymi, oraz wskazanie świad-
czeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym informacji 
o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub lekarza specjalisty celem dalszej oceny stanu 
zdrowia;  

 3)  wydanie informacji o zaleceniach położnej.  

 

 

 

 



1 2 3 

  3.  Ordynowanie leków zawierających substancje czynne, o których 
mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie 
recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, 
oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go, obejmuje:  

 1)  przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego;  

 2)  ordynowanie leków zawierających substancje czynne, o któ-
rych mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, i wystawienie 
recepty lub poinformowanie o konieczności zgłoszenia się  
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej  
oceny stanu zdrowia;  

 3) wydanie informacji o zaleceniach położnej.  

  
4.  Wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza w ramach kon-

tynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psycho-
tropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego obejmuje:  

 1)  przeprowadzenie wywiadu;  

 2)  wystawienie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach 
kontynuacji leczenia lub poinformowanie o konieczności zgło-
szenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem 
dalszej oceny stanu zdrowia;  

 3)  wydanie informacji o zaleceniach położnej.  

  
5.  Ordynowanie wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15a 

ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recep-
ty, obejmuje:  

 1)  przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego;  

 2)  ordynowanie wyrobów medycznych, o których mowa w art. 
15a ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, w tym wystawienia na nie zlecenia  
albo recepty lub poinformowanie o konieczności zgłoszenia 
się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej 
oceny stanu zdrowia; 

 3)  wydanie informacji o zaleceniach położnej. 

  
6.  Wystawienie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, 

o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym badań me-
dycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymaga-
jących metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających pod-
wyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy, obejmuje:  

 1)  przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego;  

 2)  wystawienie skierowania na wykonanie badań diagnostycz-
nych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia  
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub poinformowanie  
o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;  

 3)  wydanie informacji o zaleceniach położnej.  

 



1 2 3 

 Miejsce udzielania 
świadczeń  

1)  gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub  

2)  miejsce pobytu świadczeniobiorcy.  

 Wyposażenie  
w sprzęt, aparaturę 
medyczną i pro-
dukty lecznicze  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 w części III 
„Warunki realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej”, w ust. 4. 

 

 
 


