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Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta 24h
http://pielegniarka-warszawa.eu

Świadczymy usługi pielęgniarskie w miejscu wezwania na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości.
Magister pielęgniarstwa z długoletnią praktyką w zawodzie, w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,
świadczy profesjonalnie
 USŁUGI PIELĘGNIARSKIE na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz okolicznych miejscowości.

Dojeżdżam do Pacjentów zarówno w dni powszednie jak również soboty, niedziele i święta. Usługi
pielęgniarskie wykonuję w domu pacjenta lub innym wskazanym miejscu jego pobytu ( hotele, internaty,
szkoły, akademiki itp.) .

KONTAKT Z PIELĘGNIARKĄ:
Tel. komórkowy:730-683-774

ZAKRES USŁUG PIELĘGNIARSKICH:
- pielęgnacja odleżyn, pielęgnacja ran trudno gojących się, oparzeń, owrzodzeń, odmrożeń
- stawianie baniek - bańki bezogniowe metodą próżniową, 
- kroplówki - dożylne wlewy kroplowe (wymagane zlecenie od lekarza)
- zastrzyki (iniekcje) domięśniowe, podskórne, dożylne - (zawsze wymagane zlecenie od lekarza)
- lewatywy oczyszczające (przed zabiegiem, jako pomoc w zaparciach)
- cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet (wymiana/zakładanie cewnika, również instruktaże)
- toaleta chorego w łóżku
- zdejmowanie szwów
- zmiana / zakładanie opatrunków
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- zakładanie sondy do żołądka
- karmienie przez sondę do żołądka
- pielęgnacja stomii - wymiana worka stomijnego (również instruktaże w zakresie pielęgnacji stomii)
- edukacja z zakresu pielęgnacji chorego, instruktaże przeciwodleżynowe
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