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SŁANIE ŁÓŻKA 

Istota i cel • Zapewnienie pacjentowi czystości i wygody 
• Poprawienie samopoczucia pacjentowi 
• Zapobieganie powikłaniom związanym z długotrwałym 

przebywaniem w łóżku: przykurczom, odleżynom, zapaleniom 
płuc 

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 
• Obserwowanie pacjenta w czasie wykonywania czynności, 

utrzymywanie z nim kontaktu słownego 
• W czasie zabiegu nie nachylanie się zbyt nisko nad pacjentem, nad 

jego bielizną 
• Dbanie o bezpieczeństwo i wygodę pacjenta  

Przygotowanie 
sprzętu 

 Rękawiczki 

 Fartuch jednorazowy 

 Myjka  

 Tacka 

Algorytm  1. Oceń możliwość współpracy z pacjentem 
2. Poinformuj pacjenta o planowanej czynności 
3. Uzyskaj zgodę 
4. Zapewnij warunki intymności 
5. Nałóż fartuch jednorazowy, umyj higienicznie ręce, załóż 

rękawiczki jednorazowe 
6.  Odstaw krzesło, postaw je przy dolnej ramie łóżka 
7. Odstaw szafkę przyłóżkową 
8. Stań u wezgłowia łóżka, obniż zagłówek 
9. Obluźnij koc z dalszej i bliższej strony łóżka, wyjmij dolny brzeg 

spod materaca, zdejmij koc i odłóż na krzesło 
10. Poproś pacjenta by usiadł (jeśli nie jest w stanie można mu pomóc 

lub obrócić na bok do siebie) 
11. Wyjmij poduszki i odłóż je na krzesło 
12. Obniż barierki 
13. Poproś pacjenta by położył się na boku tak, by leżał na dalszej 

połowie materaca (tyłem do Ciebie). 
 Jeśli pacjent nie jest w stanie sam tego wykonać to obróć 
pacjenta w swoją stronę w pozycji bezpiecznej 

14. Zabezpiecz barierką pacjenta i przejdź na drugą stronę łóżka 
15. Przykryj pacjenta kołdrą 
16. Obniż barierkę ze swojej strony 
17. Obluźnij spodnią bieliznę pościelową od dołu ku górze 
18. Nałóż na prawą rękę myjkę, usuń okruszki z podkładu 

jednorazowego od środka na zewnątrz, strząsając je na podłogę i 
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odłóż go na pacjenta 
19. Usuń okruszki z podkładu płóciennego, odłóż go na pacjenta 
20. Usuń okruszki z prześcieradła do środka w stronę wezgłowia i od 

środka w stronę nóg  
21. Wyrównaj prześcieradło, naciągnij je i podłóż pod materac, 

wykonując u wezgłowia założenie kopertowe 
22. Podłóż pod materac podkład płócienny, a następnie jednorazowy 
23. Poproś pacjenta aby położył się na plecach. 

Jeśli pacjent nie jest w stanie sam tego wykonać to obróć pacjenta 
na plecy 

24. Poproś pacjenta, by położył się na lewym boku 
 Jeśli pacjent nie jest w stanie sam tego wykonać to obróć 
pacjenta w swoją stronę i ułóż w pozycji bezpiecznej 

25. Przykryj pacjenta kołdrą 
26. Podnieś barierki 
27. Przejdź na drugą stronę łóżka i opuść barierkę 
28. Obluźnij bieliznę pościelową od dołu ku górze i wykonaj te same 

czynności co poprzednio  
29. Poproś pacjenta aby położył się na plecach. 

Jeśli pacjent nie jest w stanie sam tego wykonać to obróć pacjenta 
na plecy 

30. Posadź pacjenta jeśli nie jest w stanie można mu pomóc i 
wyrównaj mu koszulę na plecach 

31. Zabierz poduszki z krzesła i ułóż je pod plecami pacjenta, podnieś 
wezgłowie 

32. Wyrównaj i podłóż kołdrę (najpierw z bliższej, a następnie z 
dalszej strony) 

33. Nałóż koc – mankiety boczne koca podłóż po obydwu stronach, a 
następnie podłóż koc pod materac łóżka 

34. Podnieś barierki 
35. Przystaw szafkę, odłóż krzesło  
36. Zdejmij rękawiczki oraz fartuch jednorazowy, wyrzuć do kosza na 

odpady medyczne skażone (czerwony worek) 
37. Umyj ręce 

 
 


