6. Mapa îngrijitorului
Mai departe vă punem la dispoziție ”Mapa îngrijitorului”, cu care fiecare îngrijitor/îngrijitoare trebuie să lucreze pentru a-și documenta activitatea și a oferi siguranță și profesionalism colaboratorilor.
Vă recomandăm să folosiți ”Mapa îngrijitorului” la fiecare turnus, cu fiecare pacient cu
care lucrați. Chiar dacă familia pacientului/pacientei sau agenția de intermediere nu vă
solicită această mapă, noi vă sfătuim ca dvs. să vă documentați munca prestată. Este o
măsură de siguranță în primul rând pentru dumneavoastră, având toată munca dvs. înregistrată în scris, dar este și o dovadă de seriozitate, rigurozitate și profesionalism pentru colaboratorii dvs.
Vă recomandăm să pastrați originalul la dvs., iar la turnusuri să folosiți mereu copii.

Vă dorim spor la muncă și turnusuri ușoare!
Echipa DREPT pentru îngrijire

DREPT

PENTRU ÎNGRIJIRE

www.ig24.at/ro
E-MAIL:
drept@ig24.at
drept.pflege@gmail.com
https://www.facebook.com/dreptpentruingrijire

Betreuungsstart (data începerii turnusului):_______________________
Erstellt durch:_____________________________________________
Betreuungsende (data încheierii turnusului):_______________________ Datum (data):_______________

Stammdatenblatt Klient (Datele pacientului)
Vor- und Zuname
(prenume + nume)

Geburtsdatum
(data nașterii)

Adresse (adresa)
Telefon
Sozialvers. -Nr. (Nr.E-card)
Pflegestufe
(Gradul de boală)

Schlüsselsafe (seif pt. cheie)

 ja

 nein

Notrufsystem (sistem pt. urgențe)
Andere Dienste

 ja

 nein

(alte servicii)

Notfallverständigung (persoana de contact în caz de urgență)
Vor- und Zuname
(prenume + nume)

Ansprech-/Bezugsperson

DREPT

(aparținătorul legal al pacientului)

Adresse (adresa)
Telefon
E-Mail
Arzt

PENTRU ÎNGRIJIRE

(datele de contact ale doctorului)

Andere

(Alte informații / persoane de
contact)

Aceste informații trebuie completate de către pacientul/pacienta dvs. sau de către
reprezentatul/reprezentanta legală.
Betreuungsstart:
Betreuungsstart

Erstellt durch:
(data începerii turnusului):_______________________

Betreuungsende:
Datum:
(semnatar/semnatară)
Erstellt durch:_____________________________________________
Betreuungsstart:

Erstellt durch:

Betreuungsende:

Datum:

Betreuungsende (data încheierii turnusului):_______________________
Anamnese

Datum (data):_______________

Stammdatenblatt Klient (Datele pacientului)

Anamnese
Mobilität

(Anamneza pacientului/pacientei)

Vor- und Zuname

(prenume + nume)
Gradul
de mobilitate:
Geburtsdatum
Orientierung
Mobilität
(data nașterii)

Abilități
orientare:
Adressede(adresa)
Nahrungsaufnahme
Orientierung

Telefon

Reguli
alimentare
Sozialvers.
-Nr. (Nr.E-card)
Ausscheidung
Nahrungsaufnahme

Pflegestufe

(Gradul de boală)

Excreție
Schlüsselsafe (seif pt. cheie)
Kommunikation
Ausscheidung

 ja

 nein

Notrufsystem (sistem pt. urgențe)

 ja

 nein

Abilități de comunicare
Andere Dienste
Körperpflege
Kommunikation
(alte servicii)

Igienă corporală
Haut
Körperpflege
Condiția cutanară
Atmung
Haut

Notfallverständigung
(persoana de contact în caz de urgență)
Respirație
Allergien
Atmung
Vor- und Zuname
(prenume + nume)

Alergii
Ansprech-/Bezugsperson
Sehu. Hörkraft
Allergien
(aparținătorul
legal al pacientului)
Abilități de vedere
Adresse
și
de auz (adresa)
Allergien
Sehu. Hörkraft

Telefon

Somn
E-Mail
Schlafen
Allergien
Arzt
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(datele de contact ale doctorului)

Schlafen

Andere

(Alte informații / persoane de
contact)

Alte informații
Sonstiges

Turnusplan (programul turnusurilor)
Turnusplan (programul turnusurilor)
Vor- und Zuname
(prenume
+ nume)
Vorund Zuname
(prenume + nume)

von

(dinvon
data de)
(din data de)

Handzeichenliste (registru îngrijitor)
Handzeichenliste (registru îngrijitor)
bis

(până
bis în
data
(pânăde)
în
data de)

Datum
(data)
Datum
(data)

Vor- und Zuname
(prenume
+ nume)
Vorund Zuname

HZ
HZ

(prenume + nume)

Anordnungs- und Medikamentenblatt (programa aranjamentului medical și
Anordnungs- und Medikamentenblatt (programa
aranjamentului
medical și
a planului
de medicamentație)
Beginn
Beginn
Datum
(din data
Datum
(dinde)
data
de)

Medikament
(medicamentație)
Medikament

(medicamentație)

Arzt
(doctor)
Arzt
(doctor)

a planului de medicamentație)
Dosierung
(dozaj)
Dosierung
(dozaj)

F
F

M
M

A
A

N
N

Ende
Ende
Datum
(până în
Datum
data
(pânăde)
în
data de)
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LEGENDĂ: HZ= Handzeichen (Semnătura); F = Früh (dimineața); M = Mittag (prânz); A = Abend (seara);
		

N = Nacht (noaptea)

INFORMATIONSBLATT

(Fișa de lucru - informații medicale)

Wichtige Informationen für alle Qualifikationsgruppen wie Arztbesuch, Ambulanzbesuch, Unfall,
Katheterwechsel, Hautschäden, Verwirrtheit, Nahrungsverweigerung usw.
Informații importante pentru personalul de specialitate pentru situații precum: vizite medicale, vizitele
medicale la domiciliu, în cazul unui accident, schimbarea cateterului, probleme cutanare, stare de
confuzie, refuzul alimentației etc.

Monat/Jahr (luna/anul): ________________________
Name (nume): ________________________________
Blattnr. (nr. fișei): ______________________________
Datum
(data)

Uhrzeit
(ora)

HZ

Information
(Informații)

Weiterleitung an

(trimitere/delegare către)
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Flussigkeitsbilanz
Stuhlprotokoll

Monat/Jahr (luna/anul):_______________________
Name (nume):_______________________________

(protocol: urină + excreție)

Blatt-Nr. (nr. fișei):___________________________

Flüssigkeit Zufuhr (Aportul lichidelor consumate)
Tag
(zi)

HZ

Früh

(dimineața)

ml

Mittag Abend
(prânz)

ml

(seara)

ml

Nahrung*)
(alimentație)

gesamt
(total)

ml

Flüssigkeit
Ausfuhr (lichide

Stuhlprotokoll
(protocol – excreție)

eliminate)

Inkontinenzmat.

(Materiale
necesare pt.
incontinență)

Katheter
**)
(cateter)

ml

Zeit

(ora)

Konsistenz

(consistență)

***)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29
30
31

LEGENDĂ:

HZ = Handzeichen (semnătura) ; F = Früh (dimineața); M = Mittag (prânz); A = Abend (seara); N = Nacht (noaptea)
*) = Brei oder flüssige Nahnung wie Suppe, Pürree etc.; (mâncare cremă sau lichidă ca supa, piure etc.)
**) Katheter = Ausfuhr in ml; (cateter = evaluare în ml)
***) Stuhl-Konsistenz (consistența excreției): o = kein Stuhl (scaun inexistent), g = wenig (scaun redus),
							 w = weich (scaun moale), f = flüssig (lichid), h = hart (solid)
		
		
		

Abführhilfe
(ajutor la
reglarea
scaunului)

(Sesizări/observații pentru personalul medical/asistență
medicală cu privire la modificări relevante)

Meldung bei Veränderung an die DGKS

Dokumentieren von Auffaligkeiten im Verlaufsprotokoll
(Observații suplimentare cu privire la planul de îngrijire)

Dingen (frisieren, Brille putzen) (frizerie, curățat ochelari)

cunoștințe, familie)
Spiele spielen (jucat jocuri)
Konversation betreiben (încurajarea conversației)
Gesellschaft leisten (TV, Fotos…) (socializare: TV, poze)
Gemeinsam einkaufen (mers împreună la cumpărături)

Aktivitäten: (Activități)
Spazieren gehen (mers la plimbare)
Lokal, Theater, Museumbesuche (local, teatru, muzeu)
Schreiben von Briefen etc. (scris scrisori etc.)
Freunde einladen (invitații prieteni)
Freunde, Bekannte, Familie besuchen (vizite prieteni,

(pregătit rufe pt. preluare de către spălătorie)

Tätigkeiten: (Responsabilități/Sarcini)
Zubereitung von Mahlzeiten (pregătirea meselor)
Einkaufen (cumpărături)
Besorgungen erledigen (îndeplinirea sarcinilor zilnice)
Begleitung zum Arzt (însoțire la vizite medicale)
Termine ausmachen (efectuarea programărilor)
Rezepte einlösen (preluarea rețetelor medicale)
Haushalt: (Gospodărie)
Staubsaugen/Boden wischen (aspirat/dat cu mopul)
Staubwischen (șters praful)
Bad und WC sauber halten (curățare baie + wc)
Kühlschrank pflege (menținerea frigiderului curat)
lüften (aerisirea camerelor)
Geschirr waschen (spălat vase)
Müll entsorgen (dus gunoiul)
Küche sauber halten (curățenia bucătăriei)
Wäscheversorgung: (Spălatul rufelor)
Wäsche waschen (spălat rufe)
bügeln (călcat rufe)
Wäsche herrichten für Abholung

BZ: _____________________________________

KundIn:(pacient)___________________________
BetreurIn:(îngrijitor)_________________________
Datum: (data)_____________________________
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DREPT

Durchführungsnachweis Betreuung (Planul de îngrijire)

Durchführungsnachweis Betreuung (Planul de îngrijire)

Vitalzeichen

Monat/Jahr (luna/anul): _________________________

(semne vitale)

Name(nume):_________________________________
Blatt-Nr. (nr. fișei):______________________________

Tag
HZ
(ziua) (Semnătura)

Uhrzeit
(ora)

Temperatur
(temperatura)

Blutdruck
(tensiunea
arterială)

Puls
(puls)

Blutzucker
(indicele
glicemic)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Gewicht
(greutate)

Haushaltsbuch

Dokumentation der an die Betreuungsperson übergebenen Geldmittel

(caietul sarcinilor casnice)

(documentarea cheltuielilor efectuate de îngrijitor/îngrijitoare)

Datum
(data)

Art des Ausgaben
(tipul cheltuielilor)

Einnahme
(€ primiți)

Ausgabe
(€ cheltuiți)

Saldo
(rest)

Unterschrift
(semnătura)
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___________________________________________________________________________________________
Datum, Ort (data, localitate):
Unterschrift Auftraggeber/Klient (semnătura contractorului/pacientului):
Unterschrift Betreuerin (semnătura îngrijitor/îngrijitoarei):

VERLAUFSBERICHT

(Raportul stării de sănătate a pacientului)
KundIn (pacient):
Bericht (Observații)

Datum
(Data)
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HZ
(Semnătura)

Spor la
muncă!

DREPT

PENTRU ÎNGRIJIRE
www.ig24.at/ro

drept@ig24.at sau drept.pflege@gmail.com
https://www.facebook.com/dreptpentruingrijire

