ILLUSZTRÁCIÓK1 MELLÉKLETEK: "Az ápolási munka egységesi
tésének kialakitása, a kor
szerU ápolási tevékenység
követelményrendszerének biz
tositásához" e. cikkhez.
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2.sz.melléklet
OSZTÁLYOS ÁPOLÓNŐK MUNKAKÖRI LEIRÁSA:
Közvetlen felettese az osztályvezető ápolónő, az osztályvezető
főorvos által jóváhagyott munkarend alapján dolgozik.
Munkáját az osztályos orvos utasításai szerint végzi, A szolgá
lat érdekében bármelyik osztályon köteles müködni, helyettesi-·
teni hárommüszakos munkabeosztásban.
Felelős:
- az orvosi rendeléseknek időbeni és szakszerü végrehajtásáért,
a betegek szakszerü és gondos ápolásáért,
-·müködési körletében a tisztaságért, hygiénés előírások betar
tásáért, müködési területén a kórházi rend megtartásáért,
- a rábízott anyagokért, leltári tárgyakért, a részükre előírt
adminisztráció és dokumentáció pontos vezetéséért.

,.....

Kötelmei:
- müszak kezdetén köteles a beosztásának megfelelő kórteremben
megjelenni,
- az előző müszaktól a betegeket szóban és írásban közvetlen a
betegágy mellett átvenni, munkaidejének leteltével azonos fel
tételek mellett átadni,
- a kórház házirendjét, illetve az osztályra, kórtermekre vonat
kozó részét betartani, és a betegek magatartását ennek megfelelő
en irányitni,
felelős a rábízott textíliák, gyógyszerek, müszerek és gyógyá
szati segédeszközök megőrzéséért, azok rendeltetésszerü fel
használásáért,
- a beteg elhalálozása esetén felelős a hagyatéki tárgyak leltárba
vételéért, k�zeléséért, leadásáért,
- felelős az orvos utasításának megfelelően a betegek gyógyszere
léséért, tartalék gyógyszert a betegnek nem ad, jelenti, ha a
beteg nem a kezelő orvosa által rendelt gyógyszert tart magánál,
- felelős az orvos által elrendelt vizsgálatok /laboratóriumi,
rtg. EKG, stb./ időben történő lebonyolításáért, és a vizsgálati
eredmények beszerzéséért,
- operatív osztályon köteles az orvos rendelkezéseinek megfelelően.
a beteget mütétre előkészíteni, a mütét után a rábízott beteget
az utasításoknak megfelelően átvenni és ellátni,
159

- észlelni és jelenteni a szolgálata alatt a betegek állapotvál
tozásait, azokat az átadÓkönyvben rögziti,
- végzi a sulyos betegek rendszeres észlelését, adatokat megfigye
lő lapon jelzi,
- az orvos utasitásának és a szabályoknak megfelelően pulzust
számlál, vérnyomást és lázat mér, adatokat a lázlapon rögziti,
- felelős a betegek étkezésének zavartalan lebonyolitásáért, a
vonatkozó hygiénés szabályok betartásáért,
- gondoskodik a sulyosabb betegek tápanyag és folyadék pótlásáról,
- az orvosi vizitek alkalmával a kórteremben tartózkodik, a betegeket és a kórtermet vizitre előkésziti, a vizit alatt a rá há
ruló teendőket ellátja,
- előkésziti a diagnosztikus és therápiás müveletekhez és elvég
zésükhöz szükséges eszközöket, elvégzésükhöz segit az orvosnak,
- gondoskodik a járásképtelen betegek vizsgálatra szállitásáról,
- különösen felvételkor, de az ápolás időtartama alatt is ellenőrzi a reá bizott betegek személyi gygiénés állapotát, az ezzel
kapcsolatos teendőket ellátja és a vonatkozó jelentési kötele
zettségeinek eleget tesz,
gondoskodik a betegek ruházatának ruhatárba történő leadásáról,
- éjszakai szolgálatot teljesitő egészségügyi szakdolgozó ügyel
a betegek éjszakai nyugalmára, különös eseménytől függetlenül
óránként ellenőrzi a reá bizott betegeket. Reggel 5 órától kez
dódóen biztositja a betegek tisztálkodását, müszak befejeztével
külön jelentést tesz az osztályvezető főnővérnek,
- engedély esetén biztositja a betegek kerti sétájét,
- gondoskodik a betegek könyvvel, hirlappal és fejhallgatóval
való ellátásáról,
- ügyel a betegek látogatásának rendjére,
- részt vesz szakmai továbbképzéseken,
- ismeri a reá bizott betegek kórképét a rávonatkozó mértékben,
- azonnal jelentést tesz tudomására jutott �inden rendellenességről,
- köteles az előírásoknak megfelelően öltözködni szolgálata
alatt,
- munkaidejében a reá bizott betegek között köteles tartóz
kodni, a betegek között egészségügyi felvilágosító munkát
végez,
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3.számu melléklet

APOLASI- LAP
r'
•uev:

Kovács Péterné
Kora:
41
Diagnózis: hyperfunctios struma
kalóriadus-vitamindus
Diéta

Felvétel napja: 1983.09.11
Kórteremágyszám: 412/3
Vizsgálatok felvételkor
�ellkas.
:.1ájf.
Vérkép
Sü.
Ca.
Vizelet
Kiegészítő viszg. kétirányu nyaki felvétel alapanyagcsere
vizsg.

Dátum: ••••••••••••
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GYÓGYSZ,RFL['.S
Reggel

Délben

�_u":_mer_ l _ cs - _ 1 cs
09.tl./4 mg.Stroph1�ntin iv.
..
11. Seduxen 1 tbl
1 tbl
2 cs
IPlummer 2 cs
09.11/ 4 meg. Stropl antin i.v.
1 tbl 12. Sed..uren 1 tb:
______}_Qs .
IP1 ··---- ? "o
09.h I A mda Stronl antin i.v.
13.lc,n„uxen 1 tbl
1 tbl
C)

1

Este

1 cs
1 tbl
2 cs.
1 tbl

) cs
1 tbl

Ápolási teendők
Pulzus számlálás
3x llo,116,llo,
Tensió: 16o/9o
1.1egfigyelőlapon
jelezni

Megjegyzés
Éjszakára sz.e.
1 tbl Eunoctin

8-kor Rtg.-be megy a
Testsuly 47 kg.
Ellenőrzés naponta beteg.
PEJ-vizsgálatra vért
P: 98-92-94
kell leadni.
T: 150/80 140/80
P: 96, 98, 94,
T: 15o/9o
140/80

Alapanyagcsere vizsg
előkészítés

Osztály átvétel
igazolás
Kiss Éva
Gál Anna
Péter Judit

..

L.

3
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GYÓGYSZERELÉS
1

Délben
Reggel
09 Plummer 5 cs.
5 cs
14 1/4 mg Stropha tin i.v.
1 tbl
Seduxen 1 tbl

09 Plummer 6 cs
6 cs
1511/4 mg Stropan in i.v.
Seduxen 1 tbl
1 tbl

I

1

l_? rr.áp
�96.• � .

_

L-

4 cs
09 Plummer 4 cs
j
17 1/4 mg Stropha tin
09 f'bmmer 2 cs
__2._�s
18
1-----------l--

1

Este
5 cs

l

I

1 tbl

Megjegyzés

Alapanyagcsere vizsg
megtörtént

P. 86-84-86

----·--- -r· ----- 6 cs

K6rterem,ágyszám:_ _ 412/J

1 Ápolási teendők

1 tbl

I

tbl Eunocht1

P: 8J-84-82
"': 140/80
140/80
Ne vacsorázzon

1

Praemedikáci6t 8-kor·:
I kapja
Strophantint a mUtőben kapja
2500 ml Tnfusi6 24-k r

i

2 cs
1
-

--

1,losdatás
1.ooo ml. 5%-os
Glucos oldatot kap

Osztály átvéteb.
igazolás

IA�eteg-;;:-mutét időpontját nem ismer
i heti.
MUtét
Megfigyelés
- pulzus
tensió
- hőmérséklet

b -

4 cs

'1

r•

.><:

'Q)

i::
'<11
'0

Éjszaka nyugtalan
volt, 5o g Dolorgán
kapott o2W-kor
Vizelet 500 ml

!Fokozatosan mobili- !Folyadékot fogyaszt.
zálni
N
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ffORTEREH:
�ETE(; NEVE
:Dt11<1NÓ ZIS

KfSS

ÁllPÁD

l'lf!6 szep temher 1 ·,

1:?i.

Y/1.IOltL/ITI

41'0LlfSI

-

G-Y6GYS'ZEl'ELÉS

F •t. IID 1# TOit:

6LJ11:ÉS21TJS

Vizeletgyü.1tés

Vércukor vizsgálat

I. :
II. :

szemészeti kontroll

1/4 mp..Strophantin
l !.hl. IIYJ:>Othiazid
1 p..Kálium

Vizeletgytijtés

EKG.

2x0,25 mg fiausedyl
1 tbl. Hypothiazid

Tensio ellenérzés

24 E kristályos Insulin

Dlabetes mell.

.

OJ2TRLYRTlfDIÜ
IIHllOLt/.tll

r n.:

Gt.lÍL CÁBOfi
c.,rct.decomp.

KOVÁCS AtIDfiÁS
l lypertonia

rl:l,ior Lajos
1\�.• 1,,-,,., 'r·oncliictlf>

l tbl. Prednisolon

T.

:

-

II. :

I.

:

II. :
III.:

w

lloham esetén orvost �rt.esit.eni
Te:;t.suly :
V i:-el etmérés :
·r :

Se-rra-K viz sgálat

vérvizsP,óla t :
eosinoph llla

..,.
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