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KK/21/04/11
Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną w poradni położniczo-ginekologicznej

Zgodnie z § 4 pkt. 2f rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego ( Dz. U. Nr 210, poz. 1540), położna uprawniona jest do realizacji
samodzielnych świadczeń diagnostycznych obejmujących m.in. wykonywanie i interpretację badań służących ocenie
stanu zdrowia płodu i ciężarnej, w zakresie, których mieści się kardiotokografia.
Nie znając dogłębnie zagadnienia trudno mi odpowiedzieć, dlaczego położna pracująca w poradni położniczoginekologicznej odmówiła jego wykonania. Czy wykonanie KTG było wpisane, jako zlecenie lekarskie do dokumentacji
medycznej, czy też zwyczajowo przekazane przez lekarza, jako polecenie?
Zgodnie z art. 22. ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 57, poz. 602),
położna w wyjątkowych przypadkach może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę
odmowy na piśmie.
Powyższa opinia nie wyczerpuje zagadnienia, gdyż w wyniku zapoznania się z treścią pisma rodzą się kolejne
zapytania, których odpowiedź jest istotna dla całości.
Czy położna pracująca w poradni położniczo-ginekologicznej posiada w zakresie swoich obowiązków wykonywanie
KTG?
Dlaczego położna w poradni ma wykonywać badanie KTG w dni, gdy nie przyjmuje lekarz?
Którym ciężarnym ma ona je wykonywać, jaki jest zakres sprawowanej przez nią opieki?
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