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ZASADY SPRAWOWANIA DODATKOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ 
Szpital św. Rodziny 

USTAWA O PRAWACH PACJENTA 
I RZECZNIKU PRAW PACJENTA 

Z DNIA 06.11.2008 r. 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.) 

 

 

 

 

 

  

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej, przez którą należy rozumieć opiekę, 

która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w 

warunkach ciąży, porodu i połogu 

 

ZAKRES SPRAWOWANIA DODATKOWEJ OPIEKI 
PIELĘGNACYJNEJ 

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa: towarzyszenie, 
troska, uspokajanie,  wyjaśnianie, edukowanie 

• zaspokajanie potrzeb emocjonalnych: wspieranie, 
rozmowa, czytanie, głaskanie, przytulanie, 
kangurowanie 

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wykonanie 
toalety ciała, pielęgnacja włosów, golenie, higiena jamy 
ustnej, higiena intymna, pielęgnacja skóry, pielęgnacja 
stóp i paznokci 

• pomoc w zmianie bielizny osobistej, ubieraniu się i 
rozbieraniu pacjentów 

• pomoc w zaspokajaniu potrzeby odżywiania: pojenie, 
karmienie lub pomoc przy karmieniu – zgodnie z 
zaleceniami lekarza, pielęgniarki/położnej 

• pomoc w zaspokajaniu funkcji wydalania: 
zaprowadzenie do WC, podanie basenu, kaczki, zmiana 
pieluch i pieluchomajtek, higiena intymna 

• pomoc w zmianie pozycji ułożeniowej ( we współpracy 
z pielęgniarką/położną lub za jej zgodą) 

• pomoc w poruszaniu się (we współpracy z 
pielęgniarką/położną lub za jej zgodą): asystowanie 
przy wstawaniu z łóżka, pomoc przy chodzeniu, 
pomoc w korzystaniu z balkoniku, wózka 
inwalidzkiego, transport łóżeczkiem noworodkowym 

• czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta (zwłaszcza 
dzieci i pacjentów pobudzonych psychoruchowo) 

 

Osoba sprawująca dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem 

może ją realizować po uzyskaniu 
zgody na jej zakres, miejsce i czas 

od kierownika oddziału lub lekarza 
dyżurnego. Wyjątek stanowi 
obecność osoby bliskiej przy 

porodzie. 
Obecność męża, partnera lub innej 

osoby bliskiej przy porodzie nie 
wymaga w/w zgody 

 
 

Wykonywanie innych czynności 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
nie wymienionych w niniejszym 
regulaminie wymaga zgłoszenia 

personelowi medycznemu i 
uzyskania zgody na ich 

wykonanie 
 
 

UWAGA! 

Szpital nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody doznane przez Pacjentów 

albo przez nich wyrządzone, 
powstałe w związku albo na skutek 
wykonywania dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej 
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OGRANICZENIA 
Ze względu na specyfikę oddziałów oraz hospitalizowanych pacjentów zakres dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej zostaje ograniczony: 

• Oddział Noworodkowy 
Dodatkowa opieka pielęgnacyjna sprawowana przez rodziców noworodka odbywa się pod 
nadzorem personelu oddziału. Obejmuje ona: 

- kangurowanie 

- karmienie piersią lub butelką 

- asystowanie i pomoc przy kąpieli 

- przewijanie i pielęgnację pośladków 

- zmianę bielizny 

- utrzymywanie kontaktu werbalnego 

• Sale nadzoru pooperacyjnego ( Blok Operacyjny, Blok Porodowy) 
Wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonują pielęgniarki lub położne. 

 

Zasady obowiązujące osoby świadczące dodatkową opiekę pielęgnacyjną 

✓ Dodatkową opiekę pielęgnacyjną może sprawować jednocześnie tylko jedna osoba 

✓ Nie wolno samodzielnie korzystać z urządzeń medycznych 

✓ Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną  jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń 
personelu medycznego i zgłaszania wszelkich zauważonych zmian w stanie zdrowia pacjenta lub 
jego zachowaniu oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad sanitarno -epidemiologicznych. 

✓ Dodatkową opiekę pielęgnacyjną mogą sprawować jedynie osoby pełnoletnie 

✓ Osoba sprawująca opiekę  jest zobowiązana do zapoznania się  z: 

 Regulaminem sprawowania opieki i jego przestrzegania 

 Regulaminem pobytu i odwiedzin  

✓ Lekarz dyżurny ma prawo prosić o opuszczenie oddziału osobę sprawującą opiekę w przypadku 
rażącego naruszania Regulaminu sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej  

 

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna  świadczona przez położną  na Bloku Porodowym 

Może być realizowana jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzącą, osobą 
bliską lub opiekunem prawnym i w oparciu o treść art.23 ust.1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dz.U.2016.1251 ze zm.). Zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez 
położną uzależniony jest od woli stron w/w umowy. Umowa nie może dotyczyć czynności, które 
są świadczeniami medycznymi. Położna może wykonywać jedynie czynności pielęgnacyjne 
wykazane w niniejszym regulaminie. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna  realizowana jest przez 
położną poza godzinami pracy. Położna mająca sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjną w 
przebiegu porodu ma obowiązek poinformowania ordynatora/kierownika oddziału oraz położną 
oddziałową lub lekarza dyżurnego o tym fakcie najpóźniej w dniu podjęcia opieki. Koszty związane 
z dodatkową opieką pielęgnacyjną świadczoną przez położną w czasie porodu na podstawie 
umowy cywilnoprawnej ponosi rodząca (lub jej rodzina). 

 

UWAGA PACJENTKI PPRZYJMOWANE  

DO PORODU ! 


