Siemianowice Śl. …………..

Z A K R E S
Nazwisko i imię
Stanowisko
Zakres podporządkowania :
pod względem fachowym i służbowym

O B O W I Ą Z K Ó W

dietetyczka
Naczelna Pielęgniarka

Zgodnie z art. 94 pkt. 1 Kodeksu pracy , w oparciu o Statut oraz Regulamin Pracy i Regulamin
Organizacyjny Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. powierzam Pani następujące
obowiązki na stanowisku dietetyczki :
Ogólny zakres działania Dietetyczki obejmuje:
1. wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę
2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy
3. znajomość przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz strukturą
organizacyjną Centrum Leczenia Oparzeń
4. przestrzeganie ustalonego w Szpitalu regulaminu porządkowego
5. czynny udział w szkoleniach wewnątrzzakładowych i doskonalenie zawodowe
organizowane przez powołane do tego instytucje
6. doskonalenie jakości, organizacji, kultury i higieny pracy oraz etyki zawodowej
7. przestrzeganie tajemnicy służbowej, określonej w odrębnych przepisach
8. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych:
 znajomość przepisów i zasad bhp, poprzez czynny udział w szkoleniach i instruktażu z tego
zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym
 pracowanie zgodnie z przepisami bhp, przestrzegając w tym zakresie zarządzeń i
wskazówek przełożonego
 dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w
miejscu pracy
 używanie przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie
z ich przeznaczeniem
 poddawanie się badaniom zarządzonym przez właściwe organy i stosowanie się do zaleceń
lekarskich
 niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w Szpitalu wypadku, zagrożeniu
dla życia lub zdrowia ludzkiego
 współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp
Do szczegółowego zakresu działania Dietetyczki należy w szczególności:
1. właściwe zaopatrywanie chorych w pożywienie wg zaleceń lekarzy
2. uczestniczenie przy obchodach lekarskich i czuwanie nad zmianami diet dla chorych
3. realizowanie zmian diet w terminie zleconym przez lekarzy
4. sporządzanie zamówień diet na dzień następny zgodnie ze stanem zdrowia chorych i
dostarczanie ich w ustalonym terminie
5. oznaczanie diet przy łóżkach chorych
6. kontrola wydawanych posiłków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednią
temperaturę pożywienia, zgodność ilościową i jakościową dostarczanych przez dostawcę
posiłków
7. czuwanie nad sporządzaniem diet specjalnych i sporządzanie diet wymagających dokładności
wagowej, kalorycznej i jakościowej
8. dbanie o estetykę podawanych posiłków

9. czuwanie nad utrzymaniem w należytym stanie sanitarno – epidemiologicznym kuchenek
oddziałowych oraz naczyń
10. propagowanie zasad racjonalnego odżywiania wśród chorych przez udzielanie wskazówek
dietetycznych zgodnie z zaleceniami lekarskimi
11. obliczanie wartości odżywczej diet
12. sporządzanie dla dyrekcji comiesięcznych sprawozdań ilościowych dot. wydawanych posiłków
oraz posiłków specjalnych
13. wykonywanie wszelkich innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie czynności a
związanych z wykonywaną pracą
Odpowiedzialność:
Dietetyczka odpowiedzialna jest za:
1. prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych jej zadań
2. powierzone mienie będące własnością Centrum Leczenia Oparzeń
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