
Wzór Załącznika nr 1 do Umowy- Ratownik Medyczny- Szpitalny Oddział Ratunkowy

Załącznik Nr 1 

do Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia ……………………… r.

Obowiązki ratownika medycznego w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej:

1) Postępowanie zgodne z procedurami Systemu Zarządzania Jakością, obowiązującymi w miejscu udzielania
świadczeń.

2) Wykonywanie medycznych czynności ratowniczych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1720) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane  przez  ratownika  medycznego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2022  poz.  863)  w  Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym (w tym transport chorych).

3) Rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad obowiązujących w podmiotach leczniczych
– wskazanych przez Udzielającego zamówienie  oraz innych obowiązujących wewnętrznych dokumentów, w
szczególności zobowiązany jest do czytelnego i prawidłowego wypełniania dokumentacji.

4) Przygotowanie  i  sprawdzenie  wyposażenia  w  leki  i  sprzęt  w  Oddziale/karetce  transportowej  i  obsługa
aparatury medycznej.

5) Utrzymanie w czystości karetki, dezynfekcja.
6) Utrzymanie  w sprawności  technicznej  narzędzi,  sprzętu,  aparatury,  niezbędnych do udzielania  świadczeń

zdrowotnych.
7) Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekujących, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
8) Rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta.
9) Planowanie i sprawowanie opieki nad pacjentami.
10) Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
11) Opieka  nad  chorym w czasie  transportu  do  czasu  przekazania  personelowi  medycznemu  lub  rodzinie  i

uzyskanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia pacjenta.
12) Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
13) Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
14) Obowiązek uczestniczenia w szkoleniach.
15) Natychmiastowe powiadomienie pielęgniarki oddziałowej i lekarza w razie:

- nagłego pogorszenia się stanu zdrowia chorego,
- niemożności wykonania zleconego zabiegu,
- podejrzenia o chorobę zakaźną,
- popełnienia pomyłki przy podaniu leków.

16) Współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki 
na wysokim poziomie.

17) Oszczędne i racjonalne gospodarowanie lekami i materiałami opatrunkowymi.
18) Obowiązkowe  uczestniczenie  w  szkoleniach  organizowanych  przez  przełożonych  i  Udzielającego

zamówienie.
19) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  (samokształcenie, udział w doskonaleniu podyplomowym) i jakości

wykonywanej pracy.
20) Noszenie obowiązującej odzieży ochronnej i roboczej.
21) Wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a wchodzących w zakres wykonywanej pracy.
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