
Zakres czynności opiekunki domowej 

1. Wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych. 

2. Opiekunka nad chorymi w domu podejmuje pracę u chorych na 

podstawie wydanej decyzji określającej  ilość godzin opieki i jej zakres. 

3. W toku codziennego kontaktu z chorymi, opiekunka nad chorym              

w domu dba o jego stan zdrowia i zaspokojenie podstawowych potrzeb,  

o zaistniałych zmianach w sytuacji zdrowotnej – bytowej powiadamia 

Kierownika Ośrodka. 

4. Opiekunka nad chorym w domu zobowiązana jest do wykonywania         

w domach chorych następujących czynności : 

 pielęgnacyjnych; 

 gospodarczych; 

 opiekuńczych; 

 załatwiania innych spraw chorych na polecenie kierownika. 

5. Czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia chorego opiekunka 

nad chorym w domu wykonuje zgodnie z wiedzą i umiejętnościami 

nabytymi w czasie szkolenia. Do czynności tych należy: 

 przesłanie łóżka 

 zmiana bielizny osobistej i pościeli 

 mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie chorego 

 układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji 

 zapobieganie powstawaniu odleżyn  

 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych 

 pielęgnacja zlecona przez lekarza po uprzednim instruktażu 

udzielonym przez Kierownika 

6. W związku z nabytymi kwalifikacjami opiekunka nad chorym w domu 

świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim: 

 obłożnie  i ciężko chorym  całkowicie samotnym 

 obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną, 

wyłącznie w godzinach pracy członków rodziny 

 samotnym niesprawnym wymagającym opieki ogólnej                     

w miarę możliwości Ośrodka 

 innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi. 



7. Zakres pracy opiekunki nad chorym w domu u obłożnie chorych                 

i niesprawnych, całkowicie samotnych oraz nie posiadających rodzin        

w pobliżu swego miejsca zamieszkania jest ustalany z Kierownikiem i po 

uzgodnieniu Kierownik może zobowiązać opiekunkę nad chorym w domu 

do pełnienia opieki w godzinach popołudniowych, który może 

obejmować 

1.czynności  pielęgnacyjne określone w pkt. 5 

      2.czynności gospodarcze, do których należy 

- zakupywanie art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji    

podopiecznego art. przemysłowych 

- zabezpieczenie posiłków w tym co najmniej raz dziennie 

posiłku gorącego 

- karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności 

- wyprowadzanie chorego na spacery 

- utrzymanie w czystości otoczenia chorego 

- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez 

chorego części mieszkania  

-utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych 

oraz innego sprzętu gospodarczego służącego 

podopiecznemu 

- utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń 

sanitarnych (miednicy, kaczki, wanny, sedesu) 

- pranie bielizny osobistej ( dziennej i nocnej) oraz lekkiej 

odzieży chorego 

- dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego 

- palenie w piecu, przynoszenie węgla 

- zamawianie wizyt lekarskich 

- realizacja recept lekarskich 

- załatwianie innych spraw na życzenie chorego lub 

polecenie Kierownika ( np. opłacenie świadczeń za czynsz, 

rachunków za światło, gaz. Telefon, abonamentu radiowo – 

telewizyjnego) 

- prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczenie się z wydanych 

pieniędzy codziennie w terminie wspólnie ustalonym  



3. W razie zgonu w przypadku osoby samotnej lub nieobecności 

członków rodziny opiekunka zobowiązana jest do: 

 wezwania sąsiada 

 wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu 

 powiadomienie Kierownika Ośrodka. 

4. Do obowiązków opiekunki nad chorym w domu należy pilne 

powiadomienie Kierownika MGOPS o swej niezdolności do pracy lub 

innej usprawiedliwionej nieobecności. 

5. Opiekunka nad chorym w domu pełniąca opiekę u chorych                    

w miejscowościach znacznie oddalonych od siedziby Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej powinna w miarę możliwości zorganizować 

zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy przez 

zmobilizowanie sąsiadów do zabezpieczenia podstawowych potrzeb. 
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