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MYCIE PACJENTA W ŁÓŻKU 

Istota i cel • Utrzymanie chorego w czystości 
• Pobudzenie funkcji skóry 

• Pobudzenie krążenia obwodowego 

• Poprawa samopoczucia chorego 

• Wyrabianie u chorych trwałych nawyków higienicznych 

• Obserwacja chorego 

• Nawiązanie kontaktu i bliższe poznanie chorego  

Obowiązujące 
zasady 

• Zapoznanie się ze stanem pacjenta 

• Wyjaśnienie pacjentowi istoty czynności, uzyskanie zgody na jej 
wykonanie i uzgodnienie czasu 

• Umycie rąk przed przystąpieniem do wykonania czynności i po 
jej zakończeniu 

• Przygotowanie niezbędnego sprzętu do mycia pacjenta (należy 
zorientować się, które przybory pacjent ma własne, a które 
należy dołączyć) 

• Obserwowanie pacjenta, utrzymywanie z nim kontaktu 
słownego 

• Dbanie o wygodę i bezpieczeństwo pacjenta 

• Zadbanie o temperaturę w pomieszczeniu (18-22 stopnie) 
• Przygotowanie wody o temperaturze 37-40 stopni 
• Zamknięcie okien 

• Zabezpieczenie pościel i bielizny osobistej przed zachlapaniem 

• Mycie części ciała od czyściejszych do brudniejszych 

• Zmiana wody zawsze gdy jest brudna, zbyt zamydlona, zbyt 
chłodna 

Przygotowanie 
sprzętu 

 Miska nerkowata 

 Miska do mycia 

 Dwie myjki 

• Dwa ręczniki 
• Podkład (foliowy) zabezpieczający prześcieradło 

• Mydło 

• Szczoteczkę, kubeczek i pastę do zębów 

• Spirytus/oliwka/krem pielęgnacyjny 

• Szczoteczkę lub grzebień do włosów 

• Dla mężczyzn: piankę/krem do golenia i maszynkę, gaziki 
• Basen 

• Kosz na brudną bieliznę pościelową 

Dodatkowo można: 
• Nożyczki i szczoteczkę do paznokci 
• Pumeks 

Należy uwzględnić własne przybory toaletowe pacjenta i uzupełnić 
zestaw elementami potrzebnymi w czasie mycia wchodzącymi w zakres 
wyposażenia oddziału  
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Algorytm 

 
Czynności 
przygotowawcze 

• Przygotuj zestaw – zorientuj się czy pacjent ma niezbędne 
przybory toaletowe 

• Ustaw przy  łóżku pacjenta krzesło z oparciem, aby powiesić 
ręcznik 

• Ustaw tacę z przyborami na szafce przyłóżkowej pacjenta 

• Powieś ręczniki na oparciu krzesła 

• Basen ustaw np. na taborecie 

• Zdezynfekuj ręce 

• Załóż rękawiczki i fartuch ochronny 

• Obluźnij koc  

Mycie zębów  Podłóż ręcznik przeznaczony do mycia twarzy pod brodę 

pacjenta 

• Przygotuj przybory do mycia zębów – nałóż na szczoteczkę 
pastę, podaj pacjentowi, pod jego brodą umieść miskę 
nerkowatą i podaj kubek z wodą do wypłukania ust 

• Po umyciu przez pacjenta zębów wytrzyj mu usta 

• Ręcznik odłóż na krzesło  

Pielęgnacja 
protez zębowych 

• Jeżeli to możliwe, protezę zębową powinien pacjent myć 
samodzielnie 

• Umyj protezę pod bieżącą wodą, wyszczotkuj i dokładnie 
wypłucz 

• Oczyść zęby, które znajdują się w jamie ustnej i ponownie załóż 
protezę 

• Jeżeli zachodzi taka potrzeba, przed włożeniem umytej protezy 
do jamy ustnej nałóż odpowiedni klej lub pastę ułatwiającą 
utrzymywanie protezy 

Golenie twarzy u 
mężczyzn 

• Połóż ręcznik na torsie pacjenta 

• Rozprowadź po zaroście piankę do golenia 

• Ogól chorego maszynką, przesuwając ostrzem w kierunku 
układania się włosów i napinając palcami drugiej ręki skórę 
twarzy 

Jeśli pacjent posiada golarkę elektryczną, golenie wykonuje się na sucho 

Mycie twarzy, 
oczu i uszu 

• Pomóż pacjentowi zdjąć koszulę (górę piżamy) 
• Ułóż ręcznik pod głową pacjenta 

• Przygotuj myjkę przeznaczoną do mycia twarzy – namocz ją  
• Przetrzyj oczy, zaczynając od dalszego, od zewnętrznego kącika 

do bliższego i twarz, wytrzyj delikatnie przez dotyk, nie nacieraj 
ręcznikiem 

• Umyj uszy, zaczynając od dalszego, a następnie starannie wytrzyj 

Mycie klatki 
piersiowej 

• Zsuń ręcznik niżej i umyj szyję oraz dekolt, następnie wytrzyj 
• Wyjmij ręcznik spod głowy pacjenta i ułóż na klatce piersiowej, 

wywijając mankiet na koc 

• Unosząc koc za przygotowany mankiet z ręcznika, umyj 
starannie klatkę pacjenta – u kobiet sprawdź stan skóry pod 
biustem, starannie osusz  
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Mycie kończyn 
górnych 

• Odsłoń kończynę górną dalszą, podłóż pod nią ręcznik, osłaniając 
bieliznę pościelową 

• Postaw miskę z wodą na ręczniku, zanurz dłoń pacjenta w 
wodzie 

• Umyj kończynę górną – pachę, ramię, przedramię, dłoń, obetnij 
paznokcie jeśli jest to konieczne, wyczyść je szczoteczką 

• Odstaw miskę na krzesło, wytrzyj umytą kończynę 

• W ten sam sposób umyj kończynę górną bliższą  

Mycie brzucha • Odwieś na krzesło ręcznik i myjkę przeznaczoną do mycia 
górnych części ciała 

• Ułóż na brzuchu pacjenta ręcznik do mycia dolnych partii ciała i 
wywiń go na zewnątrz, tworząc mankiet na koc 

• Unosząc koc za mankiet, założoną na ręku namydloną myjką 
przeznaczoną do mycia dolnych części ciała umyj brzuch 

• Wytrzyj starannie skórę  

Mycie pleców i 
pośladków 

• Zdejmij spodnie piżamy pacjenta, unieś koc i poproś, aby pacjent 
ułożył się na lewym boku 

Jeśli pacjent nie jest w stanie sam tego wykonać to obróć 
pacjenta w swoją stronę, ułóż w pozycji bezpiecznej, zsuń 
spodnie od piżamy 

• Ułóż ręcznik wzdłuż pleców i pośladków pacjenta 

• Namydloną myjką umyj plecy i pośladki pacjenta 

• Wytrzyj starannie skórę, natrzyj oliwką/kremem 
pielęgnacyjnym/spirytusem i oklep 

• Załóż pacjentowi rękaw piżamy i okryj plecy 

• Pomóż pacjentowi położyć się na plecach i ubierz pacjenta w 
koszulę  

Mycie kończyn 
dolnych 

• Odsłoń kończynę dolną dalszą, połóż ręcznik wzdłuż kończyny 

• Postaw miskę z wodą na ręczniku 

• Umyj kończynę dolną – stopę, podudzie, udo, pachwinę – użyj 
pumeksu jeśli to konieczne 

• Wytrzyj skórę, masując energicznie ręcznikiem 

• W ten sam sposób umyj kończynę dolną bliższą 

Podmywanie – 
toaleta krocza u 
pacjenta 
współpracującego 

• Zmień wodę w misce, nalej wody do dzbanka 

• Zabezpiecz łóżko dodatkowym podkładem foliowym 

• Ułóż pacjenta na basenie 

• Sprawdź temperaturę wody, polewając wewnętrzną stronę 
przedramienia pacjenta, a następnie polewając wewnętrzną 
stronę uda 

• Załóż na rękę pacjenta namydloną myjkę, polej krocze wodą i 
poproś pacjenta aby się podmył 

• Spłucz krocze wodą z dzbanka, pamiętaj o szczególnej 
intymności 

• Zdejmij myjkę z ręki pacjenta – uchwyć myjkę za brzeg mankietu 
tak, aby strona wewnętrzna została wywinięta na zewnątrz 

• Podaj pacjentowi ręcznik, aby się wytarł 
• Spłucz ręce pacjentowi i podaj ręcznik i zabież basen  
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Mycie krocza 
kobiety 

• Namydloną myjką umyj krocze w kierunku od góry ku dołowi (od 
spojenia łonowego do odbytu) 

• Spłucz krocze pacjentki wodą z dzbanka 

• Osusz ręcznikiem i sprawdź czy nie ma stanu zapalnego 
(zaczerwienienia, obrzęku) na błonach śluzowych i skórze 

Mycie krocza 
mężczyzny 

• Odciągnij napletek i delikatnie zmyj żołądź gazikiem zwilżonym 
wodą, następnie naciągnij napletek tak, by pokrywał żołądź 

• Namocz i namydl myjkę i umyj worek mosznowy oraz okolicę 
krocza 

• Spłucz mydło wodą z dzbanka 

• Osusz ręcznikiem i sprawdź czy nie ma stanu zapalnego 
(zaczerwienienia, obrzęku) na błonach śluzowych i skórze 

Czynności 
końcowe 

• Popraw łóżko 

• Podłóż ręcznik przeznaczony do górnych części ciała na poduszce 
i uczesz pacjenta 

• Odstaw parawan 

• Wynieś przybory i uporządkuj je 

• Wyrzuć rękawiczki i fartuch jednorazowy do kosza na odpady 
medyczne skażone (czerwony worek) 

• Zdezynfekuj ręce 

• Potwierdź wykonanie zabiegu w dokumentacji 
 


