
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. 

Poz. 1514 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 16 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu 

oraz opieki nad noworodkiem 

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 

i 905) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medyczne-

go przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjolo-

gicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100) w załączniku wprowadza 

się następujące zmiany: 

1)  w części II po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu: 

„1a) potwierdza w dokumentacji medycznej ciężarnej fakt objęcia jej opieką przez położną podstawowej opieki 

zdrowotnej przez dokonanie autoryzowanego wpisu oraz wpisuje do planu opieki przedporodowej i planu po-

rodu i karty przebiegu ciąży dane wybranej przez ciężarną położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub pod-

miotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: numer telefonu 

kontaktowego i faksu lub adres poczty elektronicznej;”; 

2)  w części XII: 

a)  w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  skórę: ocenę w kierunku stwierdzenia ewentualnej obecności znamion, podbarwienia smółką, wybroczyn, 

otarć, nacięć lub miejscowych zasinień;”, 

b)  ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. U każdego noworodka należy wykonać przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego 

wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca. Pomiar saturacji należy przeprowadzić na kończynie dolnej 

w ciągu 2–3 minut w czasie między 4. a 24. godziną po urodzeniu oraz przed wypisaniem z oddziału. Saturacja 

mniejsza lub równa 95% jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego w trybie pilnym.”, 

c)  dodaje się ust. 19–23 w brzmieniu: 

„19. Podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem przekazuje do dnia jego wypisu zgłoszenie 

o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  Zgłoszenie o porodzie zawiera: 

1)  imię i nazwisko matki; 

2) numer PESEL matki albo serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w przypadku braku 

numeru PESEL; 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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3)  godzinę i datę urodzenia dziecka; 

4)  płeć dziecka; 

5)  adres, pod którym matka wraz z dzieckiem będą przebywać w okresie połogu, oraz numer telefonu kontak-

towego; 

6)  czytelny podpis pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie i wysłanie zgłoszenia o porodzie. 

20. Przekazanie zgłoszenia o porodzie powinno nastąpić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia 

jego odbioru przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiot wykonujący działalność leczniczą 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Potwierdzenie odbioru przez położną lub podmiot wykonujący dzia-

łalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgłoszenia o porodzie jest dołączane do wewnętrz-

nej dokumentacji noworodka prowadzonej przez podmiot leczniczy dokonujący jego wypisu. 

21. W przypadku braku możliwości ustalenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu wy-

konującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przejmujących opiekę nad położni-

cą i noworodkiem, podmiot leczniczy, w którym nastąpił poród, informuje położnicę o zasadach i zakresie opieki 

nad noworodkiem w miejscu jego pobytu oraz zasadach wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

22. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, sprawujący opiekę nad noworodkiem, informuje 

w dniu wypisu powiatowe centrum pomocy rodzinie w miejscu pobytu matki i noworodka o przypadku podej-

rzenia możliwości wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka i braku współ-

pracy matki lub opiekunów prawnych noworodka w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przejmujących opie-

kę nad noworodkiem w miejscu zamieszkania lub pobytu. 

23. Przepisu ust. 22 nie stosuje się, w przypadku gdy matka noworodka jest osobą uprawnioną do świad-

czeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 

z późn. zm.
2)

), korzystającą ze świadczeń zdrowotnych  z zakresu opieki okołoporodowej podczas pobytu cza-

sowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego 

(EKUZ) albo certyfikatu czasowego zastępującego EKUZ, a także gdy matka noworodka nie posiada stałego 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

3)  w części XIV ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą sprawujący opiekę nad kobietą w czasie porodu prze-

kazuje w dniu wypisu zgłoszenie o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w części XII 

ust. 19.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: M. Zembala 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269 i 1365. 




