










           

 

Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti v zariadení GERIUM 

Poskytované ošetrovateľské služby spočívajú v samostatnej odbornej práci pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácii odborných 

ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb v nasledovnom rozsahu: 

 

- vedenie a zodpovednosť za príslušnú ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci 

ošetrovateľského procesu. 

- samostatný výkon odborných ošetrovateľských činností v rámci jej pôsobnosti. 

- vyšetrovanie a sledovanie vitálnych funkcií poberateľa sociálnej služby priamo 

a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník ( stav vedomia, dýchania a činnosti 

srdca). 

- príprava a podávanie liekov, liečiv a infúzii podľa ordinácie lekára , sledovanie ich 

účinkov a stavu poberateľa sociálnej služby. 

- aplikácia kožných, podkožných, vnútrosvalových injekcií, príprava injekcií 

naordinovaných lekárom, asistencia pri ich podávaní  a sledovanie účinkov. 

- resuscitácia v prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára. 

- odber biologického materiálu na základné a špeciálne vyšetrenia. 

- podpora zachovávania sebestačnosti poberateľa sociálnej služby alebo jej obnovenie. 

- príprava poberateľa sociálnej služby k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským 

výkonom. 

- aktívna a efektívna komunikácia s poberateľom sociálnej služby. 

- výkon komplexnej hygienickej starostlivosti u ťažko chorých , kde tento výkon 

vzhľadom na ochorenie nemôže vykonávať opatrovateľka. 

- zabezpečenie plnenia ordinácie lekára. 

- pozorovanie zdravotného a psychického stavu chorého. 

- zabezpečovanie dodržiavania ochranno – liečebného režimu a hygienickej úrovne 

prostredia obyvateľov Gerium, asistencia pri výmene posteľnej bielizne chorým, slabým 

a menej mobilným pacientom sanitárke a opatrovateľke. 

- výkon mechanickej očisty a práce spojené s dezinfekciou prístrojov, nástrojov 

a pomôcok zariadenia o čom je vedený záznam. 

- výkon návštevy u chorých obyvateľov, samostatný výkon všetkých ošetrovateľských 

výkonov zodpovedajúcich kvalifikácii podľa osobitného predpisu / meranie TK, TT, 

preväzy, ošetrenie dekubitov, sledovanie dezinfekcie a vyprázdňovanie močového 

mechúra/ 

- sledovanie dodržiavania lekárskych nariadení, užívania liekov, kľud na lôžku, 

vychádzky a pod. 

- podľa pokynov lekára sprostredkovanie vyšetrenia a liečenia dlhodobo chorých 

obyvateľov v ďalších zdravotníckych zariadeniach. 

- výkon individuálnej zdravotnej výchovy pri styku s chorými, sledovanie rád týkajúcich 

sa výživy starého človeka, správne zloženie stravy, dodržiavanie diéty a podobne. 

- vedenie obyvateľov vyššieho veku  k zachovaniu správnej životosprávy, základných 

pravidiel osobnej hygieny, úprave zovňajšku a miestnosti, oboznamovanie s významom 

primeraného telocviku a pohybu, významom vychádzok, starostlivosť sa o psychickú 

aktivitu, využívanie možností pracovnej terapie v spolupráci s fyzioterapeutom. 

 

 

 

 


