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  posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego i ukończony kurs specjalistyczny Pediatryczna 

domowa opieka paliatywna. 

 

Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia  
1. Udział w leczeniu bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina 

analgetyczna). 

2. Opieka pielęgnacyjna w zakresie dbania o higienę i czystość ciała, utrzymanie w czystości 

bielizny osobistej, karmienie oraz udział w innych czynnościach wymagających pomocy  

u osób pozostających pod opieką pielęgniarki. 

3. Udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego pacjentowi objętemu opieką 

paliatywną i jego rodzinie. 

4. Przygotowanie rodziny do wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych. 

5. Wykonywanie badań zleconych przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla 

dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia.  

 

Warunki zaliczenia stażu:  

• Obecność obowiązkowa, obowiązuje 100% obecności. 

• Pisemne opracowanie i zrealizowanie planu opieki nad pacjentem dorosłym lub nad 

dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą. 

 

7.  WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO  

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK 

1. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.  

2. Doradzanie w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki 

społecznej.  

3. Wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania. 

4. Profilaktyczna opieka nad dziećmi do 5. roku życia. 

5. Prowadzenie profilaktyki gruźlicy. 

6. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia świadczeniobiorcy i członków jego rodziny  

z wykorzystaniem metod gromadzenia danych. 

7. Wizyta w domu świadczeniobiorcy u chorych leżących, niepełnosprawnych. 

8. Ocena potrzeb zdrowotnych i zakresu ich realizacji. 

9. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów pacjenta. 

10. Inicjowanie współpracy z grupami wsparcia. 

11. Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania świadczeniobiorcy w różnym 

stanie zdrowia, w tym przebywającego w domu w stanie terminalnym.  

12. Prowadzenie profilaktyki powikłań wynikających z unieruchomienia pacjenta. 

13. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie w życiu z chorobą i niepełnosprawnością. 

14. Organizowanie pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i świadczeń socjalnych. 

15. Przygotowanie środowiska rodzinnego do sprawowania opieki nad osobami chorymi  

i niepełnosprawnymi.  

16. Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.  

 

 

 

 

 

 


