
 
 

ZASADY SPRAWOWANIA DODATKOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ NAD PACJENTEM  

Pacjent przebywający w  oddziale szpitalnym  
ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
 
Dodatkowa opieka pielęgnacyjna może być 
sprawowana przez rodzinę, osobę bliską lub 
inną osobę wskazaną przez pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego. Pielęgniarka i 
położna zgodnie z obowiązującą ustawą o 
zawodach pielęgniarki i położnej może 
wykonywać w oddziale dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej z pacjentem, osobą bliską lub 
opiekunem prawnym. Pielęgniarka lub położna 
mająca sprawować dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną zobowiązana jest do 
poinformowania lekarza kierującego oddziałem 
oraz pielęgniarki/położnej oddziałowej lub 
lekarza dyżurnego o tym fakcie najpóźniej w 
dniu podjęcia opieki. 
 
Dodatkowa opieka pielęgnacyjna na rzecz 
pacjenta jest świadczona dobrowolnie, tylko na 
prośbę pacjenta i za jego zgodą. 
 
Osoba sprawująca dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną nad pacjentem może ją 
realizować po uzyskaniu zgody na jej zakres, 
miejsce i czas od ordynatora lub lekarza 
oddziału, na którym pacjent przebywa. 
 
W każdym przypadku zakres sprawowanej 
opieki pielęgnacyjnej musi zostać uzgodniony 
z pielęgniarką/położną.  
 
Sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej  
nad pacjentem nie może zakłócać pracy 
personelu medycznego i organizacji udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 
 
Sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej  
nad pacjentem może być ograniczone ze 
względu na specyfikę i organizację pracy 
poszczególnych oddziałów, ze względów 
sanitarno – epidemiologicznych, 
porządkowych lub ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne innych pacjentów. 
Osoba sprawująca opiekę musi bezpośrednio 
być w kontakcie z personelem oddziału, w tym 
między innymi konsultować wszystkie 
problemy, uzgadniać, informować o ważnych i 
niepokojących wydarzeniach, przebiegu 
wykonania danych czynności. 

 
Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, 
rozumie się opiekę, która nie polega na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych (czyli 
działań służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych 
działań medycznych wynikających z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich wykonywania), tj.: 
• zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i 

duchowych (czytanie, rozmowa), 
• pomoc w zaspakajaniu potrzeb 

fizjologicznych, 
• toaletę ciała (obcinanie paznokci, golenie, 

zmiana pampersa, czesanie), 
• karmienie - z wyjątkiem pacjentów 

nieprzytomnych i mających problemy  
z połykaniem, 

• zmianę pozycji ułożenia ciała (odwracanie 
na boki), pomoc podczas wstawania z łóżka, 
siadania, 

• toaletę przeciw odleżynową, 
• uczestniczenie w procesie rehabilitacji w 

porozumieniu z rehabilitantem  
 
Na Oddziale Neonatologii zakres opieki bliskich 
w godzinach odwiedzin nad noworodkiem to: 
• całodobowy pobyt zdrowego noworodka na 

sali z matką – karmienie piersią, obserwacja 
zachowania dziecka, 

• w uzasadnionych wypadkach sztuczne 
karmienie – na żądanie, 

• przewijanie i chusteczkowanie noworodka, 
• przywożenie dziecka na salę wzmożonego 

nadzoru w celu ważenia i wykonania 
niezbędnych czynności pielęgnacyjnych lub 
diagnostycznych przez pielęgniarkę, 

• nadzór nad ewentualną fototerapią 
sprawowaną w łóżeczku noworodka, 

 
Na Oddziale Ginekologii i Położnictwa  
z Ginekologią Onkologiczną - mąż lub inna 
osoba wskazana przez rodzącą może również 
uczestniczyć i sprawować dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną w Szpitalu w trakcie ciąży, 
porodu odbywającego się drogami natury oraz 
połogu. 
 
Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Tarapii 
- czynności opieki nad pacjentem wykonują 
pielęgniarki.  
 



Na salach pooperacyjnych/salach wzmożonego 
nadzoru a także w przypadku konieczności 
izolacji pacjenta - czynności opieki nad 
pacjentem wykonują pielęgniarki/położne. 
Sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
jest wyłączone lub możliwe jedynie w 
ograniczonym zakresie, jedynie po uzgodnieniu 
z lekarzem, pod nadzorem pielęgniarek/ 
położnych.  
 
Osoby sprawujące dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną  zobowiązane są do 
przestrzegania zakazu: 
• przynoszenia artykułów spożywczych 

zabronionych przez personel medyczny;  
• spożywania i dostarczania pacjentowi 

napojów alkoholowych, narkotyków, 
środków odurzających, substancji 
psychotropowych i innych podobnie 
działających; 

• palenia wyrobów tytoniowych na terenie 
Szpitala; 

• przynoszenia materiałów i substancji 
niebezpiecznych, łatwopalnych, trujących, 
wybuchowych, żrących itp.; 

• przynoszenia pacjentom kwiatów; 
• handlu obnośnego; 
• wprowadzania zwierząt do budynku 

Szpitala; 
• siadania na łóżkach pacjentów; 

• filmowania i fotografowania osób 
przebywających w Szpitalu bez ich zgody. 

 
Obowiązuje zakaz sprawowania dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej:  
• osób pozostającym pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych podobnych środków; 
• osób z objawami chorób zaraźliwych np.: z 

objawami infekcji dróg oddechowych,   
przewodu pokarmowego, skóry.  

 
W przypadku naruszenia przez osobę 
sprawującą dodatkową opiekę pielęgnacyjną w 
uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem 
Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć 
możliwość wizyt przez taką osobę. 
 
Jeżeli zachowanie osoby sprawującej opiekę 
zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub 
personelu Szpitala lekarz ma prawo i obowiązek 
prosić o pomoc Policję, uprzedzając o takiej 
konieczności daną osobę wraz z podaniem 
uzasadnienia swojej decyzji. 
 
Za przedmioty pozostawione w sali chorych i 
zaginione, a także za przedmioty wartościowe 
należące do osób sprawujących dodatkową 
opiekę Szpital nie ponosi odpowiedzialności. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


