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ZASADY SPRAWOWANIA DODATKOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
Szpital św. Józefa
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,
przez którą należy rozumieć opiekę, która nie polega na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych

USTAWA O PRAWACH
PACJENTA
I RZECZNIKU PRAW
PACJENTA
Z DNIA 06.11.2008 r.

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

Definicje
Opiekunem jest: 1. rodzic któremu nie została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska lub 2. opiekun
prawny pacjenta ustanowiony postanowieniem sądu lub 3. kurator dla częściowo ubezwłasnowolnionych lub
4. osoba pisemnie upoważniona przez wyżej wymienione osoby
UWAGA !

WYKAZ CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH,
DO WYKONYWANIA KTÓRYCH JEST
UPRAWNIONY OPIEKUN PACJENTA
• utrzymanie higieny osobistej: wykonywanie toalety
ciała, pielęgnacja włosów, higiena jamy ustnej,
pielęgnacja skóry, higiena intymna, skracanie
paznokci
• zmiana bielizny osobistej dziecka
• zmiana pieluch, pieluchomajtek, podawanie nocnika,
basenu, pomoc w drodze do WC
• zaspokajanie potrzeby odżywiania: pomoc przy
spożywaniu
posiłków,
karmienie,
pojenie,
przygotowanie posiłku, przygotowanie dawek
mlecznych
Żywienie dzieci odbywa się pod nadzorem personelu
medycznego, zabrania się wprowadzania dodatkowej
żywności do diety dzieci bez jego zgody !
• pomoc w poruszaniu: przy użycia balkonika, wózka
inwalidzkiego, zmiana pozycji w łóżku, asystowanie
przy wstawaniu z łóżka, noszenie niemowląt
• obecność
w
trakcie
procesu
(w porozumieniu z fizjoterapeutą)

Ze względu na bezpieczeństwo
hospitalizowanego dziecka, dodatkowa
opieka pielęgnacyjna sprawowana może
być wyłącznie przez jego opiekuna
Osoba sprawująca dodatkową opiekę
pielęgnacyjną zobowiązana jest do
zapoznania się z wykazem czynności
pielęgnacyjnych, które może
samodzielnie wykonywać przy dziecku
oraz do współpracy z pielęgniarką
dyżurną
Wykonywanie innych czynności
pielęgnacyjnych i opiekuńczych nie
wymienionych w niniejszym
regulaminie wymaga zgłoszenia
personelowi medycznemu i
uzyskania zgody na ich wykonanie
Szpital nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody doznane przez
Pacjentów albo przez nich wyrządzone,
powstałe w związku albo na skutek
wykonywania dodatkowej opieki
pielęgnacyjnej

rehabilitacji

• zapewnienie troski, bliskości, poczucia bezpieczeństwa
zaspokajanie potrzeb emocjonalnych
• towarzyszenie dziecku w drodze na badania
diagnostyczne, konsultacje i obecność podczas ich
wykonywania za zgodą personelu medycznego

Nie wolno samodzielnie korzystać z
urządzeń medycznych
Opiekun jest zobowiązany do
przestrzegania zaleceń personelu
medycznego i zgłaszania wszelkich
zauważonych zmian w stanie zdrowia
dziecka lub jego zachowaniu oraz do
bezwzględnego przestrzegania zasad
sanitarno -epidemiologicznych

