Kroatisch – Hrvatski

Što smiju raditi
njegovateljice i
njegovatelji?
Informacija za njegovateljice i njegovatelje na poslovima
24-satne njege
1 K
 ao njegovateljica i njegovatelj možete raditi
sljedeće poslove:
•

Domaćinske usluge: kupovina, kuhanje, čišćenje, kućni

2 U
 koliko nema medicinskih odnosno
njegovateljskih razloga protiv, možete
obavljati i sljedeće poslove:

poslovi i dostava, briga o zdravoj klimi u prostoru, briga

•

o biljkama i životinjama, briga o rublju (pranje, glačanje,
•
•

davanju lijekova.

krpanje) itd…

•

Pomoć kod njege tijela.

Pomoć u načinu života: organizacija dnevnog rasporeda,

•

Pomoć kod oblačenja i svlačenja.

pomoć kod obavljanja svakodnevnih poslova.

•

Pomoć pri korištenju zahoda ili pražnjenju, uključujući
mijenjanje proizvoda za inkontinenciju.

Uloga pri druženju: pravljenje društva, konverzacija,
održavanje društvenih kontakata, pratnja na raznim
događanjima.

•

Pomoć pri oralnom davanju hrane i pića kao i pomoć pri

•

Pomoć pri ustajanju, lijeganju, posjedanju i hodu,
prijevozu.

Vođenje knjige kućanskih izdataka s bilješkama o
izdacima za osobu koju njeguje.

•

Praktična priprema osobe kojoj je potrebna njega na
promjenu mjesta, npr. za odlazak na godišnji odmor ili na
privremeno bolničko liječenje.Ukoliko nema medicinskih
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trebate razgovarati s liječnicom ili liječnikom

3 Sljedeće radnje nisu dopuštene, osim onih
koje Vam pokaže ili prenese diplomirana
osoba za njegu odnosno liječnica ili liječnik:

obiteljske medicine! Ako se zbog medicinskih ili

Sve radnje stručne osobe za njegu.

njegovateljskih razloga određene radnje ne smiju

Sljedeće liječničke radnje:

provoditi, mora ih liječnica ili liječnik odnosno diplo-

•

davanje lijekova,

mirana osoba za njegu delegirati/ prenijeti.

•

stavljanje zavoja, previjanje dekubitusa pomoću Allevyn,

VAŽNO: O tome, postoje li medicinski ili
njegovateljski razlozi koji su protiv određenih radnji,

Grasolind, Inadine za rane ili Beta-Isodona,
•

potkožno davanje injekcija inzulina i potkožno davanje
injekcija sa lijekovima protiv zgrušavanja krvi,

•

vađenje krvi iz kapilara zbog određivanja količine šećera
u krvi pomoću indikatorske vrpce,

•

jednostavna primjena svjetla i topline kao i

•

pojedine liječničke radnje istog stupnja i zahtjevnosti.
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