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Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 

medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej 

udostępniania (Dz. U. Nr 88), zalecam, co następuje: 

  

§1 

Pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w oddziałach i szpitalach pediatrycznych, dokumentują je w: 

1. dokumentacji indywidualnej wewnętrznej: 

o historia choroby z dokumentacją dodatkową lub 

o historia pielęgnowania 

2. dokumentacji zbiorczej wewnętrznej: 

o   

o księga raportów pielęgniarskich 

o księga zabiegów 

3. dokumentacji indywidualnej zewnętrznej 

o karta informacyjna z zaleceniami w zakresie samoopieki i samopielęgnacji 

§2 

1. Wszystkie świadczenia zdrowotne wynikające z opieki bezpośredniej nad pacjentem powinny być 

dokumentowane w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej. 

§3 

Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji wewnętrznej: 

1. Pielęgniarka: 

o dokonuje oceny stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta oraz zbiera wywiad 

dotyczący porodu, dotychczasowego rozwoju dziecka, nawyków oraz problemów 

zdrowotnych związanych z hospitalizacji, 

o określa problemy pielęgnacyjne, 

o tworzy plan opieki pielęgniarskiej, który jest elementem planu interdyscyplinarnego, 

o ustala sposób realizacji, 

o realizuje świadczenia zgodnie z przyjętym planem, który weryfikuje wg potrzeb, 

o dokonuje oceny stanu pacjenta pod koniec każdego dyżuru, 

o monitoruje parametry (tj. temperatura, ciśnienie, tętno, poziom cukru, bilans wodny itp.) i 

dokumentuje w kartach obserwacji, 

o realizuje zlecenie lekarskie wg karty zleceń, w których dokumentuje ich wykonanie. 
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2. Dokumentowania zadań, o których mowa w pkt. l, pielęgniarka dokonuje w historii choroby i 

załącznikach tj. karta opieki pielęgniarskiej, karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa, karty 

obserwacji lub w historii pielęgnowania. 

§4 

Sposób prowadzenia dokumentacji zbiorczej wewnętrznej: 

1. W książce raportów pielęgniarskich należy dokumentować: 

o informacje statystyczne tj. liczba pacjentów przyjętych, wypisanych, hospitalizowanych itp. 

o informacje dotyczące działalności oddziału tj. ewentualne zdarzenia losowe, użyczenia 

aparatury medycznej, leków na potrzeby innego oddziału itp. 

2. Księga zabiegów powinna znajdować się w gabinetach zabiegowych w których wykonywane są 

zabiegi na rzecz pacjentów z innych oddziałów lub ambulatoryjnych np. gabinet endoskopowy, 

gabinet opatrunkowy itp. 

Zlecenia lekarskie dotyczące pacjentów hospitalizowanych w oddziale nie powinny być 

przepisywane z kart zleceń do ksiąg zabiegowych, a realizowane w oparciu o odpowiednio 

dostosowane druki kart zleceń (jako indywidualna dokumentacja wewnętrzna) i dołączana do historii 

choroby. 

§5 

Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji zewnętrznej: 

1. Pielęgniarki powinny przygotować pacjenta i rodzinę do wypisu w zakresie samoopieki i 

samopielęgnacji. 

2. Zalecenia dotyczące samoopieki i samopielęgnacji powinny znaleźć się w karcie informacyjnej. 

§6 

Nieodzownym elementem dokumentowania świadczeń jest autoryzacja czyli data wykonania świadczenia i 

czytelny podpis osoby wykonującej (lub pieczątka i podpis nieczytelny. 

  

§7 

Nadzór nad jakością prowadzonej dokumentacji w oddziale, jej przechowywaniem i kompletowaniem 

sprawować powinna bezpośrednio pielęgniarka oddziałowa 

  

§8 

Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka lub przełożona pielęgniarek zgodnie z 

uprawnieniami, zatwierdza: 

1. Wzory dokumentacji. 

2. Mechanizm monitorowania jakości dokumentacji. 

3. Kryteria do oceny stanu bio-psycho-społecznego dziecka dokonywanego przez pielęgniarki. 
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