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ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARKI 

ANESTEZJOLOGICZNEJ 

 

1) Wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi procedurami                                    

i standardami w oddziale  Intensywnej Terapii i obserwacyjno–zakaźnym . 

2) Ustalenie planu anestezjologicznego opieki pielęgniarskiej oraz jego realizacja  

3) Udział w znieczuleniu: 

a) przygotowanie leków, 

b) przygotowanie aparatury i sprzętu, 

c) współudział w znieczuleniu/intubacja, indukcja, stała kontrola parametrów życiowych, 

d) wykonywanie zleceń lekarskich, pobieranie materiałów do badań analitycznych,  

prowadzenie dokumentacji, 

e) współudział w wybudzaniu. 

4) Opieka pielęgniarska nad pacjentami w zakresie nadzoru poznieczuleniowego, a w 

szczególności: 

a) planowanie opieki pielęgniarskiej, stosownie do stanu pacjenta, diagnozy 

pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania pielęgniarskiego, 

diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego; 

b) realizacja planu opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu. Weryfikacja planu 

5) zgodnie ze zmianą zapotrzebowania pacjenta na opiekę; 

a) pomoc w utrzymaniu higieny, zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych (odżywiania, 

nawadniania, oddychania, wydalania); 

b) zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju, wypoczynku, warunków intymności; • 

wsparcie psychiczne pacjenta; 

c) obserwacja pacjenta: jego stanu fizycznego, psychicznego, zachowania oraz reakcji na 

terapię i hospitalizację; 

d) wykonywanie czynności diagnostycznych, terapeutycznych zleconych przez lekarza 

lub wynikających z rozpoznania pielęgniarskiego; 

e) udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia; 

f) dokumentowanie procesu pielęgnowania, realizacji zleceń lekarskich, wyników opieki 

i obserwacji pacjenta. 

6)  Przygotowanie i kompletowanie zestawów potrzebnych do realizacji zadań w oddziale. 

7) Przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej. 

8) Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków intymności. 

9) Wsparcie psychiczne pacjenta. 

10) Współpraca z zespołem terapeutycznym. 

11) Uczestnictwo we wszystkich znieczuleniach interwencyjnych na terenie szpitala. 



12) Udzielanie pomocy w stanach niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na 

zdrowiu. 

13) Odpowiedzialność za sprzęt powierzony do realizacji zadań zawodowych wynikających z 

zakresu obowiązków: 

a) utrzymanie w komplecie i stanie gotowości do nagłego użycia aparatury, sprzętu oraz 

środków pomocniczych; 

b) utrzymanie stanowiska pracy w czystości i porządku. 

14) Udział w adaptacji zawodowej nowych pracowników. 

15) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, p/pożarowych, przepisów 

prawa i regulaminu pracy. 

16) Przestrzeganie wymogów systemu zarządzania jakością. 

17) Samokształcenie, samodoskonalenie, udział w szkoleniach. 

18) Dodatkowe zadania, ściśle związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, wynikające z 

sytuacji szczególnych, konkretyzowane przez osobę działającą w imieniu udzielającego 

zamówienia, tj. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa , i/lub Przełożoną Pielęgniarek, i/lub 

Pielęgniarkę Koordynującą. 

19) Uczestnictwo w codziennych raportach pielęgniarskich. 

20) Podczas udzielania świadczeń pielęgniarskich oraz po zakończeniu normalnej ordynacji 

Szpitala nadzoruje pracę personelu pomocniczego danego oddziału, wydaje zalecenia i 

kontroluje ich pracę. 

21) Zapobieganie powstawaniu szerzeniu zakażeń szpitalnych. 

22) Dbanie  za powierzony sprzęt medyczny i ogólno logistyczny. 

23) Dbanie  o higienę osobistą, schludny wygląd i porządek na stanowisku pracy. 

24) Przestrzeganie  tajemnicy zawodowej, przepisów  BHP i PPOŻ. 

25) Taktowny, życzliwy i wyrozumiały stosunek do pacjenta. 

 
Bezpośrednim przełożonym  Pana/i/   jest  pielęgniarka koordynująca  
 

 
                                                    
 
   

Powyższy zakres czynności 

przyjąłem do wiadomości i realizacji. 

Jeden egzemplarz zakresu obowiązków otrzymałem. 
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