Výkony sestier ADOS hradené zdravotnou poisťovňou


príjem pacienta do ADOS a odobratie anamnézy



poučenie príbuzných alebo členov komunity



vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti /ďalej len „KOS“/



priebežné hodnotenie KOS a jeho zmena



vyhodnotenie KOS a záverečná správa



odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti



ošetrovateľská hygiena



starostlivosť o chorého s permanentným katétrom, výmena permanentného katétra
u ženy



starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelný preväz, dezinfekcia



starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostormickú kanylu



starostlivosť o epidurálny katéter



polohovanie pacienta



starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie diétneho režimu



výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon



výživa pacienta sondou, za jeden výkon



očistná klyzma



kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta podľa ordinácie lekára



odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty



sledovanie diurézy za každých 12 hodín



cievkovanie ženy



výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách



čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly



aplikácia neinjekčnej liečby



aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa



aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne intrakutánne



aplikácia liečiva intravenózne



príprava a podávanie infúzie



sledovanie infúzie, za každú hodinu



podávanie liečiva infúznou pumpou



nácvik podávania inzulínu



ošetrovateľská starostlivosť na prevenciu dekubitov



ošetrenie dekubitu do 5 cm2



ošetrenie dekubitu nad 5 cm2



výplach oka



preväz rany s veľkosťou do 5 cm2



preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2



ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút



odsávanie pacienta



odsatie žalúdočného obsahu



vyšetrenie moču indikátorovým médiom



asistencia pri výplachu močového mechúra



práca sestry pri domácej peitoneálnej dialýze



odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo súpravy



odber kapilárnej krvi



umelé dýchanie a masáž srdca



odbery: tampón z nosa a tonzíl, výter z rekta, odber spúta



doprava biologického materiálu, za každých 30 minút



návšteva pacienta v pracovnom čase od 7:00 do 19:00 hod



návšteva od 19:00 do 7:00 hod, cez víkendy a sviatky



návšteva pacienta v rizikových skupinách



psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života



kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta



konzultácia sestry o jednom pacientovi s lekárom



poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život



verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým
ochorením



ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficitom



kontrola glykémie glukometrom

