Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z
2021r., poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego oddziału, pracuje w systemie
pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi
członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę koordynującą, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji pielęgniarskiej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach oddziału w/g przyjętych standardów i
procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej (zastępcy) lub bezpośrednio
do służb odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej
interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, obowiązującymi
standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym pacjentom.
5. Pielęgniarka udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjenta na podstawie obserwacji,
wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków zespołu
terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy
pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.

6. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w ramach pracy na bloku operacyjnym w szczególności należy:
a) opieka nad pacjentem od momentu przywiezienia do bloku operacyjnego do czasu
przekazania po wzbudzeniu do oddziału,
b) monitorowanie parametrów życiowych pacjenta podczas znieczulenia i wybudzenia,
c) przygotowanie i podawanie leków wg zleceń lekarza anestezjologa,
d) kontrolowanie działań aparatury, używanej do znieczulenia w czasie zabiegu operacyjnego,
e) dbałość w/w sprzęt
7. W ramach pracy w oddziale AiIT do zadań pielęgniarki należą:
a) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta w oddział,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz autoryzacja realizacji
opieki pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, zabiegów wg przyjętych instrukcji,
procedur,
f) informowanie pacjenta o planowanym zabiegu leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości
i sposobie wykonania w zakresie kompetencji pielęgniarki;
g) karmienie i dopajanie pacjentów oraz kontrola żywności dostarczanej spoza szpitala oraz
sposobu jej przechowywania w oddziale,
h) edukacja pacjentów i rodziny pacjenta,
i) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu pielęgniarskiego,
j) udział w obchodzie lekarskim oraz pomoc przy badaniu pacjentów,
k) uczestnictwo w raportach pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej zmianie.
l) utrzymanie sprawności technicznej narzędzi, sprzętu, aparatury niezbędnej do udzielenia
pierwszej pomocy oraz wykonywania zbiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.
m) przeprowadzanie mycia i dezynfekcji sprzętu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
prowadzenie właściwej dezynfekcji po zabiegu oraz nadzór nad przekazaniem narzędzi i
materiałów do sterylizacji, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, przestrzeganie zasad
reżimu sanitarnego i epidemiologicznego obowiązującego w bloku operacyjnym.
n) obsługa i dbanie o stan aparatury, zgłaszanie pielęgniarce koordynującej nieprawidłowości
w pracy aparatury.
o) niezwłoczne powiadamianie o wszystkich zaistniałych wyjątkowych i niepożądanych
zdarzeniach Pielęgniarkę Koordynującą/ Koordynatora oddziału,
p) noszenie odzieży roboczej i identyfikatora osobistego wg ustalonego dla zakładu wzoru.
q) wykonywanie zadań zawodowych po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z uzyskanej
dziedziny pielęgniarstwa.
r) udział w interwencjach szpitalnych.
7. Pielęgniarce odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem pracy
zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.

6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki ( np. nosicielstwo HIV, HBS).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10.Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11.Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Kompletny zestaw leków i sprawność sprzętu do podejmowania interwencji medycznych
7. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
8. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.
9. W sytuacji kiedy, działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności pielęgniarka jest zobowiązana do
poszukania kompetentnej konsultacji i pomocy.
10.Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
11.Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
12.Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
13.Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
14.Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
15.Pielęgniarka jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie, stosować się
do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w zakładzie.
16.Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki działań
podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów powszechnie
obowiązujących.
17.Pielęgniarkę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Chorób Wewnętrznych
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z
2021r., poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego oddziału, pracuje w systemie
pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi
członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji pielęgniarskiej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale w/g przyjętych standardów i procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej lub bezpośrednio do służb
odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, obowiązującymi
standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym pacjentom.
5. Pielęgniarka udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjenta na podstawie obserwacji,
wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków zespołu
terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy
pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.
6. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w szczególności należy:
a) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich według obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,

b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz autoryzacja realizacji
opieki pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, zabiegów, operacji wg przyjętych
instrukcji, procedur,
f) informowanie pacjenta o planowanym zabiegu leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości
i sposobie wykonania w zakresie kompetencji pielęgniarki;
g) karmienie i dopajanie pacjentów oraz kontrola żywności dostarczanej spoza szpitala oraz
sposobu jej przechowywania w oddziale,
h) edukacja pacjentów i rodziny pacjenta,
i) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta w oddział,
j) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu pielęgniarskiego,
k) udział w obchodzie lekarskim oraz pomoc przy badaniu pacjentów,
l) uczestnictwo w raportach pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej zmianie,
7. Pielęgniarce odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem pracy
zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.

4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
7. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie pielęgniarskiej dokumentacji medycznej.
8. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
9. Kompletność zestawu i leków koniecznych do prowadzenia interwencji medycznych.
10. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
11. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
13. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
14. Pielęgniarka jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie, stosować się
do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w zakładzie.
15. Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki
działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów powszechnie
obowiązujących.
16. Pielęgniarkę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Chirurgii ogólnej
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z
2021r., poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego oddziału, pracuje w systemie
pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi
członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji pielęgniarskiej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale wg przyjętych standardów i procedur,
a w szczególności czystość w gabinetach zabiegowych i iniekcyjnym,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej (zastępcy) lub bezpośrednio
do służb odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej
interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, obowiązującymi
standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym pacjentom.
5. Pielęgniarka udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjenta na podstawie obserwacji,
wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków zespołu
terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy
pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.

6. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w szczególności należy:
a) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich według obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz autoryzacja realizacji
opieki pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, zabiegów, operacji wg przyjętych
instrukcji, procedur,
f) informowanie pacjenta o planowanym zabiegu leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości
i sposobie wykonania w zakresie kompetencji pielęgniarki;
g) karmienie i dopajanie pacjentów oraz kontrola żywności dostarczanej spoza szpitala oraz
sposobu jej przechowywania w oddziale,
h) edukacja pacjentów i rodziny pacjenta,
i) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta w oddział,
j) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu pielęgniarskiego,
k) udział w obchodzie lekarskim oraz pomoc przy badaniu pacjentów,
l) uczestnictwo w raportach pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej zmianie,
m) w przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą - wykonywanie zadań pielęgniarki
zabiegowej, a szczególności:
a. zmiana i dobór opatrunków, usuwanie szwów, drenów, gipsów zakładanie i usuwanie
cewników urologicznych zgodnie z przyjętymi zasadami,
b. wykonywanie zabiegów pielęgniarskich wg obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,
c. pobierania materiałów do badań diagnostycznych,
d. przygotowywanie zestawów opatrunkowych i zabiegowych oraz ich transport do
i z sterylizacji,
e. kontrola daty ważności zestawów opatrunkowych i zabiegowych,
f. mycie i dezynfekcja sprzętu zabiegowego,
g. prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w gabinecie zabiegowym zgodnie
z obowiązującymi zasadami,
h. dbałość o sprawność, czystość sprzętu i narzędzi oraz zgłaszanie pielęgniarce koordynującej
wszelkich uszkodzeń sprzętu znajdującego się w gabinecie zabiegowym,
i. nadzór oraz kontrola czystości i dezynfekcji gabinetu zabiegowego,
j. uczestniczenie w codziennych raportach pielęgniarskich,
k. uczestniczenie w codziennych obchodach lekarskich,
l. edukowanie pacjentów,
7. Pielęgniarce odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem pracy
zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.

7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
7. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie pielęgniarskiej dokumentacji medycznej.
8. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
9. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
10. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
11. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
12. Kompletność zestawu i leków koniecznych do prowadzenia interwencji medycznych.
13. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
14. Pielęgniarka jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie, stosować się
do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w zakładzie.
15. Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki
działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów powszechnie
obowiązujących.
16. Pielęgniarkę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Pediatryczny
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z 2021r.,
poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego oddziału, pracuje w systemie
pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi
członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji pielęgniarskiej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale wg przyjętych standardów i procedur,
a w szczególności czystość w gabinetach zabiegowych i iniekcyjnym,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej lub bezpośrednio do służb
odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, obowiązującymi
standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym pacjentom.
5. Pielęgniarka udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych niepełnoletniego pacjenta,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjenta na podstawie obserwacji,
wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków zespołu
terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy
pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów oraz opiekunów/rodziców pacjenta.
6. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w szczególności należy:

a) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich według obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz autoryzacja realizacji
opieki pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, wg przyjętych instrukcji, procedur,
f) informowanie pacjenta oraz jego opiekuna prawnego/rodzica o planowanym zabiegu
leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości i sposobie wykonania w zakresie kompetencji
pielęgniarki;
g) karmienie i dopajanie pacjentów oraz kontrola żywności dostarczanej spoza szpitala oraz
sposobu jej przechowywania w oddziale,
h) edukacja pacjentów i rodziny pacjenta,
i) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta w oddział,
j) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu pielęgniarskiego,
k) udział w obchodzie lekarskim oraz pomoc przy badaniu pacjentów,
l) uczestnictwo w raportach pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej zmianie,
7. Pielęgniarce odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem pracy
zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Kompletność zestawu i leków koniecznych do prowadzenia interwencji medycznych.
7. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
8. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.
9. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
10. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
11. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
13. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
14. Pielęgniarka jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie, stosować się
do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w zakładzie.
15. Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki
działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów powszechnie
obowiązujących.
16. Pielęgniarkę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności położnej odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Pielęgniarka/położna odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i
położnej, a w szczególności:
1) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z 2021r.,
poz. 479 z późniejszymi zmianami;
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
3) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 628.
4) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka/Położna odcinkowa wchodzi w skład zespołu położniczego pielęgniarskiego oddziału,
pracuje w systemie pracy zmianowej, według ustalonego przez położną koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami/położnymi oraz
innymi członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez położną koordynującą przejmuje zadania „starszej” położnej
pielęgniarki dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym
przez pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek/położnych podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji położniczej
pielęgniarskiej oraz dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale wg przyjętych standardów i procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do położnej koordynującej (zastępcy) lub bezpośrednio do
służb odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej
interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka/położna obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie położnej pielęgniarki,
obowiązującymi standardami, zapewniając całodobową opiekę położniczą powierzonym
pacjentkom.
5. Pielęgniarka/położna udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentki,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjentek na podstawie
obserwacji, wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków
zespołu terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjentki,
diagnozy położniczej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.

6. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w szczególności należy:
a) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, położniczych według obowiązujących zasad i wiedzy
medycznej,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji położniczej i pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz
autoryzacja realizacji opieki położniczej/pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, zabiegów, operacji wg przyjętych
instrukcji, procedur,
f) informowanie pacjenta o planowanym zabiegu leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości
i sposobie wykonania w zakresie kompetencji położnej;
g) edukacja pacjentów i rodziny pacjenta,
h) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i wypisem pacjenta w oddział,
i) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu położniczego pielęgniarskiego,
j) udział w obchodzie lekarskim oraz pomoc przy badaniu pacjentów,
k) uczestnictwo w raportach położnych i pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej
zmianie,
l) wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem pacjentki do oddziału,
m) udział w obchodach lekarskich i pomoc przy badaniu,
n) podawanie leków i kontrola ich przyjęcia,
o) pobieranie materiałów do badań,
p) wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, ćwiczeń usprawniających, zmian pozycji,
stosowania udogodnień,
q) udzielanie pomocy przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,
r) odnotowywanie przyjętych i wykonanych zleceń w obowiązującej w oddziale dokumentacji
oraz przekazywanie informacji następnej zmianie,
s) natychmiastowe zawiadomienie położnej koordynującej i lekarza dyżurnego w przypadku:
popełnienia pomyłki przy podawaniu leków, podejrzenia o chorobę zakaźną.
t) sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów położnych z przebiegu dyżuru, ruchu
chorych oraz poczynionych obserwacji w ich stanie zdrowia,
u) czuwanie nad właściwym przebiegiem odwiedzin u pacjentek,
v) pielęgniarka/położna odcinkowa ma obowiązek uzupełniać posiadaną wiedzę medyczną w
systemie samokształcenia oraz poprzez udział w różnych innych formach kształcenia szkolenia
w) pielęgniarka/położna może być przesunięta do innych czynności położniczych lub pracy w
innym oddziale jeżeli tego wymaga dobro lub interes zakładu nie przekraczających jej
kompetencji.
7. Pielęgniarce/położnej odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem
pracy zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów położniczych pielęgniarskich zgodnie z
kwalifikacjami, aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki/położnej.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.

7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki/położnej ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID -19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki/położnej o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Kompletność zestawu i leków koniecznych do prowadzenia interwencji medycznych.
7. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
8. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.
9. W sytuacji kiedy, działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności położna pielęgniarka jest
zobowiązana do poszukania kompetentnej konsultacji i pomocy.
10. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
11. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
12. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
13. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
14. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
15. Pielęgniarka/położna jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie,
stosować się do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w
zakładzie.
16. Pielęgniarka/położna ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i
wyniki działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów
powszechnie obowiązujących.
17. Pielęgniarkę/położną obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki/położnej odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Neonatologiczny
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z
2021r., poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka/Położna odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego/położniczego oddziału,
pracuje w systemie pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami/położnymi oraz
innymi członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek/położnych podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji pielęgniarskiej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale wg przyjętych standardów i procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej lub bezpośrednio do służb
odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka/położna obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki/położnej,
obowiązującymi standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym
pacjentom.
5. Pielęgniarka/położna udziela świadczeń polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjentek na podstawie
obserwacji, wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków
zespołu terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy
pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.
6. Do zadań pielęgniarki/położnej odcinkowej w szczególności należy:

a) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich według obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz autoryzacja realizacji
opieki pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i wypisem noworodka z oddziału,
f) udział w obchodach lekarskich,
g) wykonywanie przyjętych zleceń w sposób należyty i we właściwym czasie,
h) wykonanie szczepień ochronnych noworodków (po odbytym kursie szczepień),
i) przygotowanie noworodka do badań diagnostycznych i zabiegów,
j) pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
k) wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,
l) w przypadku wskazań karmienie poprzez dobieranie właściwych technik,
m) czuwanie nad bezpieczeństwem matek i noworodków,
n) odnotowywanie i potwierdzanie podpisem przyjętych zleceń w obowiązującej
w oddziale dokumentacji,
o) w przypadku popełnienia pomyłki przy podaniu leków lub innych czynności oraz braku
możliwości wykonania przyjętych zleceń bezzwłocznie powiadamia pielęgniarkę koordynującą
i lekarza dyżurnego.
7. Kompletowanie zestawu i leków koniecznych do prowadzenia interwencji medycznych wg
ustalonych standardów oddziału.
8. Pielęgniarce/położnej odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem
pracy zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki/położnej.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki/położnej ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.

2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki/położnej o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
7. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.
8. W sytuacji kiedy, działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności pielęgniarka jest zobowiązana do
poszukania kompetentnej konsultacji i pomocy.
9. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
10. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
11. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
13. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
14. Pielęgniarka/położna jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie,
stosować się do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w
zakładzie.
15. Pielęgniarka/położna ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i
wyniki działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów
powszechnie obowiązujących.
16. Pielęgniarkę/położną obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki/położnej odcinkowej
Komórka strukturalna – Oddział Położniczo-Ginekologiczny/neonatologiczny
Pielęgniarka/położna odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i
położnej, a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z
2021r., poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka/Położna odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego oddziału, pracuje w
systemie pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami/położnymi oraz
innymi członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek/położnych podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji położniczej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale wg przyjętych standardów i procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej (zastępcy) lub bezpośrednio
do służb odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej
interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków i będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka/położna obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie położnej/pielęgniarki,
obowiązującymi standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską/położniczą
powierzonym pacjentkom.
5. Pielęgniarka/położna udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentki,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjentek na podstawie
obserwacji, wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków
zespołu terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy
pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego, leczniczego i
rehabilitacyjnego oraz realizacja tej opieki,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.

6. Do zadań pielęgniarki/położnej odcinkowej w oddziale położniczo-ginekologicznym w szczególności
należy:
a) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich według obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale oraz autoryzacja realizacji
opieki pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, zabiegów, operacji wg przyjętych
instrukcji, procedur,
f) informowanie pacjenta o planowanym zabiegu leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości
i sposobie wykonania w zakresie kompetencji pielęgniarki;
g) edukacja pacjentów i rodziny pacjenta,
h) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta w oddział,
i) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu pielęgniarskiego,
j) udział w obchodzie lekarskim oraz pomoc przy badaniu pacjentów,
k) uczestnictwo w raportach pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej zmianie,
l) wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem pacjentki do oddziału,
m) udział w obchodach lekarskich i pomoc przy badaniu,
n) podawanie leków i kontrola ich przyjęcia,
o) pobieranie materiałów do badań,
p) wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, ćwiczeń usprawniających, zmian pozycji,
stosowania udogodnień,
q) udzielanie pomocy przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,
r) odnotowywanie przyjętych i wykonanych zleceń w obowiązującej w oddziale dokumentacji
oraz przekazywanie informacji następnej zmianie,
s) natychmiastowe zawiadomienie położnej koordynującej i lekarza dyżurnego w przypadku:
popełnienia pomyłki przy podawaniu leków, podejrzenia o chorobę zakaźną.
t) sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów położnych z przebiegu dyżuru, ruchu
chorych oraz poczynionych obserwacji w ich stanie zdrowia,
u) czuwanie nad właściwym przebiegiem odwiedzin u pacjentek,
v) pielęgniarka/położna odcinkowa ma obowiązek uzupełniać posiadaną wiedzę medyczną w
systemie samokształcenia oraz poprzez udział w różnych innych formach kształcenia szkolenia
w) pielęgniarka/położna może być przesunięta do innych czynności położniczych lub pracy w
innym oddziale jeżeli tego wymaga dobro lub interes zakładu nie przekraczających jej
kompetencji.
7. Do zadań pielęgniarki/położnej odcinkowej w oddziale neonatologicznym w szczególności należy:
a) wykonywanie zabiegów położniczo- pielęgnacyjnych według obowiązujących zasad
i aktualnej wiedzy medycznej,
b) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i wypisem matki i noworodka
z oddziału,
c) udział w obchodach lekarskich i pomoc przy badaniu pacjentek,
d) wykonywanie przyjętych zleceń w sposób należyty i we właściwym czasie,
e) wykonuje szczepienia ochronne noworodków (po odbytym kursie szczepień),
f) przygotowanie położnicy i noworodka do badań diagnostycznych i zabiegów,
g) pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
h) wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,
i) w przypadku wskazań karmienie i dopajanie poprzez dobieranie właściwych technik,
j) czuwanie nad bezpieczeństwem matek i noworodków,
k) odnotowywanie i potwierdzanie podpisem przyjętych zleceń w obowiązującej
w oddziale dokumentacji,
l) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

m) w przypadku popełnienia pomyłki przy podaniu leków lub innych czynności oraz braku
możliwości wykonania przyjętych zleceń bezzwłocznie powiadamia położną/ pielęgniarkę
koordynującą i lekarza,
n) włączanie się w proces aktywizowania położnic do udziału w procesie pielęgnowania i
leczenia poprzez informowanie:
 o prawach pacjenta
 o celowości stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych u położnic i noworodków
 przekazuje niezbędną wiedzę dotyczącą przygotowania i zachowania się pacjenta
podczas wykonania zabiegów
 położnic i ich rodziny w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności w utrzymaniu
i przywracaniu zdrowia i pielęgnacji a w szczególności w zakresie karmienia naturalnego
 stwarzanie sytuacji aktywizujących położnice do samoopieki i opieki nad noworodkiem
8. Pielęgniarce/położnej odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem
pracy zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki/położnej.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki/położnej ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki/położnej o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w oddziale, w czasie wykonywanych zabiegów oraz po leczeniu szpitalnym.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
7. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.

8. W sytuacji kiedy, działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności pielęgniarka jest zobowiązana do
poszukania kompetentnej konsultacji i pomocy.
9. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
10. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
11. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
13. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
14. Pielęgniarka/położna jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie,
stosować się do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w
zakładzie.
15. Pielęgniarka/położna ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i
wyniki działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów
powszechnie obowiązujących.
16. Pielęgniarkę/położną obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki odcinkowej
Komórka strukturalna – Blok Operacyjny
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz U. z
2021r., poz. 479 z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. z 2017r. poz. 497;
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. - tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 628.
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego bloku operacyjnego , pracuje w
systemie pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi
członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę Koordynującą, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek podczas dyżuru,
b) nadzór nad dokumentacją pielęgniarską obowiązującą na bloku operacyjnym
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale w/g przyjętych standardów i procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej (zastępcy) lub bezpośrednio
do służb odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej
interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków będących w dyspozycji
oddziału oraz kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
4. Pielęgniarka obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, obowiązującymi
standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym pacjentom.
5. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w szczególności należy:
a) przygotowanie sali operacyjnej, narzędzi, bielizny operacyjnej i niezbędnego sprzętu przed i w
czasie wykonywania zabiegu operacyjnego.
b) ułożenie pacjenta do operacji (w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego),
c) zapewnienie operowanemu pacjentowi bezpieczeństwa poprzez właściwe zabezpieczenie
przed ewentualnym narażeniem na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne lub fizyczne,
d) sprawne instrumentowanie zabiegów,
e) sprawdzenie liczby narzędzi i materiałów przed rozpoczęciem operacji i po jej zakończeniu jak
również ciągła kontrola ich liczby w czasie zabiegu,
f) zabezpieczenie pobranych w czasie zabiegów narządów i wycinków tkankowych
i przekazywanie do dalszych badań,
g) po zabiegu operacyjnym dezynfekcja, mycie, kontrola jakości i przygotowanie narzędzi
i materiałów operacyjnych do sterylizacji zgodnie z zasadami i procedurami,

h) postępowanie zgodne z zasadami i procedurami w zakresie postępowania ze skażonym
materiałem i sprzętem sali operacyjnej po zabiegu,
i) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
j) dbanie o narzędzia i sprzęt, zgłaszanie pielęgniarce koordynującej wszelkich nieprawidłowości
– uszkodzenia złej jakości sprzętu,
k) przeprowadzanie mycia i dezynfekcji sprzętu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
prowadzenie właściwej dezynfekcji po zabiegu oraz nadzór nad przekazaniem narzędzi i
materiałów do sterylizacji, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, przestrzeganie zasad
reżimu sanitarnego i epidemiologicznego obowiązującego w bloku operacyjnym,
l) obsługa i dbanie o sprawność aparatury, zgłaszanie pielęgniarce koordynującej
nieprawidłowości w pracy aparatury,
m) niezwłoczne powiadamianie o wszystkich zaistniałych wyjątkowych i niepożądanych
zdarzeniach Pielęgniarkę Koordynującą/ Koordynatora oddziału,
n) noszenie odzieży roboczej i identyfikatora osobistego wg ustalonego dla zakładu wzoru.
o) wykonywanie zadań zawodowych po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z uzyskanej
dziedziny pielęgniarstwa.
6. Pielęgniarce odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem pracy
zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).
9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.

5. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
6. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.
7. W sytuacji kiedy, działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności pielęgniarka jest zobowiązana do
poszukania kompetentnej konsultacji i pomocy.
8. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
9. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
10. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
11. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
12. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
13. Pielęgniarka jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie, stosować się
do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w zakładzie.
14. Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki
działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów powszechnie
obowiązujących.
15. Pielęgniarkę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 2
z dnia …………………………………………
do umowy z dnia ……………………..
……………………………………………….
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki/pielęgniarza odcinkowego
Komórka strukturalna – Izba Przyjęć
Pielęgniarka odcinkowa pełni swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej,
a w szczególności:
a) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 1251 z późniejszymi zmianami)
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 (Dz. U. z 2017r., poz. 497) w sprawie
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
c) Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011r., nr 174, poz.
1038 z późniejszymi zmianami)
d) Standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego
I. Zakres udzielanych świadczeń:
1. Pielęgniarka odcinkowa wchodzi w skład zespołu pielęgniarskiego oddziału, pracuje w systemie
pracy zmianowej, według ustalonego przez pielęgniarkę koordynującą grafiku.
2. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi
członkami zespołu terapeutycznego.
3. W przypadku wskazania przez pielęgniarkę koordynującą przejmuje zadania „starszej” pielęgniarki
dyżuru na zmianie popołudniowej, nocnej, w dni wolne od pracy w zakresie ustalonym przez
pielęgniarkę oddziałową, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą pielęgniarek podczas dyżuru,
b) nadzór nad procesem hospitalizacji pacjenta podczas dyżuru w zakresie: prawidłowego
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów, prowadzonej dokumentacji pielęgniarskiej oraz
dokumentacji oddziału,
c) nadzór nad utrzymaniem czystości w oddziale/komórce org. wg przyjętych standardów i
procedur,
d) zgłaszanie wszelkich uwag i usterek do pielęgniarki koordynującej lub bezpośrednio do służb
odpowiedzialnych za ich usunięcie w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji,
e) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów, leków w dyspozycji oddziału oraz
kontrola terminów ważności leków i materiałów medycznych.
f) Dbanie o kompletność zestawu i leków koniecznych do prowadzenia interwencji medycznych.
4. Pielęgniarka obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, obowiązującymi
standardami, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską powierzonym pacjentom.
5. Pielęgniarka udziela świadczeń pielęgniarskich polegających w szczególności na:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
b) rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych hospitalizowanego pacjenta na podstawie obserwacji,
wywiadu z pacjentem i/ lub rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków zespołu
terapeutycznego,
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
d) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
e) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
f) prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów.
6. Do zadań pielęgniarki odcinkowej w szczególności należy:

a) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich według obowiązujących zasad i wiedzy medycznej,
b) planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem oraz realizacja tej opieki,
c) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w IP oraz autoryzacja realizacji opieki
pielęgniarskiej,
d) wykonywanie zleceń lekarskich w sposób należyty i we właściwym czasie wg obowiązujących
zasad oraz ich autoryzacja,
e) informowanie pacjenta o planowanym zabiegu leczniczym i pielęgnacyjnym oraz o celowości
i sposobie wykonania w zakresie kompetencji pielęgniarki;
f) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i przekazaniem pacjenta w oddział,
g) informowanie pacjentów o Karcie Praw Pacjenta oraz zapoznanie ich z topografią oddziału
i przyjętymi zasadami pracy personelu pielęgniarskiego,
h) uczestnictwo w raportach pielęgniarskich oraz przekazanie informacji następnej zmianie.
7. W ramach wykonywania zadań pielęgniarki zabiegowej, do obowiązków pielęgniarki należą:
a) asystowanie podczas małych zabiegów chirurgicznych,
b) asystowanie przy zaopatrywaniu ran chirurgicznych, usuwanie szwów, drenów, gipsów oraz
zakładanie i usuwanie cewników urologicznych zgodnie z przyjętymi zasadami,
c) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich wg obowiązujących zasad i wiedzy medycznej.
d) pobierania materiałów do badań diagnostycznych,
e) przygotowywanie zestawów opatrunkowych i zabiegowych oraz ich transport do i z
sterylizacji,
f) kontrola daty ważności zestawów opatrunkowych i zabiegowych,
g) mycie i dezynfekcja sprzętu zabiegowego,
h) prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w gabinecie zabiegowym zgodnie
z obowiązującymi zasadami,
i) dbałość o sprawność, czystość sprzętu i narzędzi oraz zgłaszanie pielęgniarce koordynującej
wszelkich uszkodzeń sprzętu znajdującego się w gabinecie zabiegowym,
j) nadzór oraz kontrola czystości i dezynfekcji gabinetu zabiegowego,
8. Pielęgniarce odcinkowej mogą być powierzone inne obowiązki wiążące się z charakterem pracy
zawodowej, a nie objęte niniejszym zakresem.
II. Zakres uprawnień do:
1. Wyboru sposobu i metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z kwalifikacjami,
aktualną wiedzą, uprawnieniami , procedurami i standardami.
2. Wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych zgodnych z kwalifikacjami i obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonywania czynności diagnostyczno- leczniczych w zakresie i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
4. Korzystania z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do pracy pielęgniarki.
5. Zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie stanu pacjenta oraz proponowanie sposobu sprawowania
opieki nad pacjentem.
6. Podejmowania w uzasadnionych przypadkach samodzielnych działań wynikających z ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i aktów wykonawczych.
7. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego oraz świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, z podaniem przyczyny na piśmie, uwzględniając
aktualne przepisy w tym zakresie.
8. Uzyskania informacji mającej wpływ na bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece
pielęgniarki ( np. nosicielstwo HIV, HBS, COVID-19).

9. Żądania wydania na piśmie wszelkich zleceń lekarskich dotyczących pacjenta zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
11. Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy.
III. Zakres odpowiedzialności za:
1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami,
zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta oraz obowiązującymi procedurami
i standardami.
2. Odpowiada za całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz powierzone mienie,
w tym również za znajomość praw pacjenta i informowanie pacjenta o jego prawach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Współpracę członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi opieki skutecznej
i na wysokim poziomie.
4. Informowania pacjentów w zakresie uprawnień pielęgniarki o sposobie zachowania się
w czasie pobytu w IP, w czasie wykonywanych zabiegów.
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zleceń lekarskich oraz autoryzację ich wykonania.
6. Bezpieczeństwo pacjentów i swoje oraz pracę zgodną z przepisami bhp i p/pożarowymi.
7. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej.
8. Odpowiada za udokumentowanie i poinformowanie bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym
wykonaniu świadczenia do którego jest uprawniona oraz podanych pacjentowi lekach.
9. Właściwą organizację pracy oraz dyscyplinę i dobrą atmosferę na stanowisku pracy.
10. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków, dokumentów, sprzętu i środków
dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą.
11. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami, materiałami opatrunkowymi, środkami czystości
oraz powierzonym sprzętem.
12. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czynnego udziału w szkoleniach
organizowanych na terenie zakładu i poza nim oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.
13. Pielęgniarka jest zobowiązana wykonywać przedmiot umowy sumiennie i starannie, stosować się
do wymagań i poleceń przełożonych oraz obowiązujących przepisów i wymagań w zakładzie.
14. Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki
działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom oraz naruszenie przepisów powszechnie
obowiązujących.
15. Pielęgniarkę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.
Przyjmujący Zamówienie

