Condiții de delegare a activităților medicale sau de
îngrijire medicală

Pentru a asigura o îngrijire calitativă, dar și pentru protecția dvs. legală, trebuie îndeplinite următoarele cerințe atunci când va sunt delegate activități medicale:

Activitățile medicale pot ﬁ efectuate numai în cazuri individuale, dacă îngrijitorul este prezent în gospodăria privată a persoanei care urmează să ﬁe
îngrijită zilnic sau cel puțin de câteva ori pe săptămână pentru perioade îndelungate de timp. Și poate îngriji un maxim de trei persoane într-o familie.

Activitățile medicale trebuie să ﬁe efectuate în gospodăria pacientului.
Acordul medicului că îngrijitoarea să desfășoare activități medicale trebuie în formă scrisă și este limitat în timp, adică poate avea loc cel mult pe întreaga
durată a relației de îngrijire.
Medicul trebuie să furnizeze îngrijitorului îndrumările și instrucțiunile necesare și trebuie să se asigure că îngrijitorul are abilitățile necesare. În plus, medicul
trebuie să sublinieze separat posibilitatea de a refuză realizarea unor activități medicale pentru care nu este competență.
Personalul medical autorizat este obligat să documenteze performanța activităților medicale, de către îngrijitoare, în mod regulat.
Toate informațiile cu privire la sănătatea pacientului - în special deteriorarea sănătății persoanei îngrijite sau întreruperea activității de îngrijire - trebuie să ﬁe
imediat comunicate familiei sau personalului medical autorizat.
Un control al activităților medicale trebuie realizat obligatoriu în mod regulat de către un medic.

Îngrijitorul poate desfășura următoarele activități fără supraveghere și fără instrucțiuni:

Sprijin în administrarea orală a alimentelor și lichidelor, precum și a
medicamentelor
Sprijin în îngrijirea corporală

Sprijin în utilizarea toaletei sau scaunului cu rotile
Asistență în schimbarea produselor pentru incontinență
Sprijin la ridicare, culcare, ședere și mers pe jos

Asistență pentru îmbrăcare și dezbrăcare

Activități care sunt permise numai cu acord scris din partea personalului medical caliﬁcat șau a unei asistente medicale:

Activitățile de îngrijire medicală pot ﬁ efectuate numai dacă îngrijitorul este prezent permanent sausau cel puțin de câteva ori pe săptămână pentru
perioade lungi de timp în gospodăria privată a persoanei îngrijite și dacă cel mult trei persoane, trebuie să ﬁe îngrijite în această gospodărie privată.
Îngrijirea poate ﬁ asigurată numai în gospodăria privată a persoanei care trebuie îngrijită.
Un acord scris trebuie să ﬁe emisă de către personalul medical autorizat privind activitatea respectivă.
Delegarea activităților de îngrijire medicală poate avea loc numai de la caz la caz și după instrucțiuni corespunzătoare. Aceasta înseamnă că îngrijitorii personali
pot să desfășoare activitatea numai asupra persoanei pentru care au fost oferite îndrumări și instrucțiuni adecvate de către personalul medical autorizat.
În timpul instruirii personalul medical autorizat trebuie să sublinieze în mod expres posibilitatea că îngrijitorul personal să refuze preluarea activității. În plus,
personalul de îngrijire medicală caliﬁcat trebuie să se asigure că îngrijitorul are abilitățile necesare pentru a desfășura activitatea de îngrijire medicală
desemnată.
Acordul scris al medicului, că îngrijitoarea poate realiza activități medicale este pentru un timp limitat și se încheie cel târziu când îngrijitoarea încetează să mai
lucreze la pacientul repectiv.
Obligația de documentare: asistenta medicală caliﬁcată trebuie să monitorizeze regulat dacă îngrijitoarea a făcut correct procedurile de îngrijire. De asemenea,
îngrijitoarea este obligată să documenteze regulat activitățile medicale pe care le-a realizat.
Îngrijitoarea este, de asemenea, obligată să furnizeze imediat personalului medical autorizat sau familiei informații cu privire la deteriorarea stării de sănătate a
pacientului sau întreruperi relației de îngrijire.
Activitățile de îngrijire medicală pe care îngrijitoarea le realizează trebuie monitorizate de către personalul medical caliﬁcat și asistenta medicală.

