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POŁOŻNA

§ 7. Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego:
1) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny, 
lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., 
lub posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku po-
łożnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada 
zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced 
Physical Assessment, 
b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiogra-
ficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistycz-
ny w tym zakresie,
c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założo-
ną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli 
ukończyła kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształ-
cenia z tego zakresu;
2) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs 
kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli 
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 
lub posiada tytuł magistra położnictwa,
b) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdro-
wotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
c) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów 
czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego,
d) modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, jeżeli ukończyła kurs 
specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli 
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu.
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WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DO STOSOWANIA KTÓRYCH 
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L.p. Nazwa powszechnie stosowana 

(nazwa w języku polskim) 
Postać 

1. 2. 3. 

1. Acidum acetylsalicylicum  
(Kwas acetylosalicylowy) 

tabletki 

2. Budesonidum (Budezonid) zawiesina do nebulizacji 
3. Captoprilum (Kaptopryl) tabletki 
4. Clemastinum (Klemastyna) tabletki, syrop  

5. 
Drotaverini hydrochloridum  
(Drotaweryny chlorowodorek) 

tabletki,  
czopki,  
roztwór do wstrzykiwań 

6. Furosemidum (Furosemid) tabletki  

7. 
Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan) tabletki, 

aerozol do stosowania 
podjęzykowego 

8. Glucagoni hydrochloridum  
(Glukagonu chlorowodorek) 

roztwór do wstrzykiwań 

9. Glucosum 5% (Glukoza 5%) roztwór do wlewu dożylnego 
           10. Glucosum 20 % (Glukoza 20%) roztwór do wstrzykiwań 

           11. 
Hydrocortisonum (Hydrokortyzon) roztwór do wstrzykiwań,  

krem,  
maść  

           12. Hydroxyzinum (Hydroksyzyna) tabletki, 
syrop 

           13. Hyoscini butylbromidum  
(Hioscyny butylobromek)* 

tabletki,  
czopki 

           14. Ibuprofenum (Ibuprofen) tabletki 
           15. Ketoprofenum (Ketoprofen) tabletki 

           16. 
Lidocaini hydrochloridum 
(Lidokainy chlorowodorek) 

żel,  
aerozol, 
roztwór do wstrzykiwań* 

           17. Loperamidi hydrochloridum  
(Loperamidu chlorowodorek) 

tabletki 

           18. Magnesii sulfas (Magnezu siarczan) roztwór do wstrzykiwań 

           19. Metamizolum natricum (Metamizol sodowy) tabletki,  
czopki    

           20. 

Metamizolum natricum + Papaverinum + 
Atropinum  
(Metamizol sodowy + Papaweryna + 
Atropina) 

czopki 

           21. Metoclopramidum (Metoklopramid) tabletki 
           22. Metoprololi tartras (Metoprololu winian) tabletki  
           23. Natrii chloridum 0,9 % (Sodu chlorek 0,9%) roztwór do wlewu dożylnego 

           24. Papaverini hydrochloridum  
(Papaweryny chlorowodorek) 

roztwór do wstrzykiwań 

           25. 
Paracetamolum (Paracetamol) czopki,  

tabletki,  
roztwór do wstrzykiwań 

           26. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 
izotoniczny 

roztwór do wlewu dożylnego 


