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UŁOŻENIE PACJENTA W POZYCJI POZIOMEJ NA BOKU ZDROWYM 

Istota i cel • Zapobieganie odleżynom 
• Ułożenie bezpieczne 
• Ułożenie z połowiczym porażeniem np. po udarach mózgu 

Obowiązujące 
zasady 

• Poznanie stanu (masy ciała) i możliwości samoobsługowych pacjenta 
• Zaplanowanie schematu działania 
• Ocena otoczenia -  czy przy pacjencie znajdują się stałe elementy 

mogące posłużyć jako udogodnienia np. zmechanizowane łóżko, czy 
potrzebna jest dodatkowa pomoc 

• Zapoznanie pacjenta z celem czynności 
• Przedstawienie pacjentowi planu działania i uzgodnienie ewentualnego 

udziału pacjenta przy zmianie pozycji 

Przygotowanie 
sprzętu 

• Mała poduszka lub poduszka karkowa  
• Ręcznik/myjka  lub mały gumowy wałeczek 
• Wałek wypełniony np. styropianem lub duża poduszka 
• Klinowa poduszka lub podłużna poduszka z piaskiem 
• Podpórki pod pięty 
• Koc 
• Pokrowiec lub podkłady płócienne do zabezpieczenia udogodnień 

Algorytm 
 
Przygotowanie 
pacjenta 

• Postaw parawan 
• Umyj/zdezynfekuj ręce 
• Obluźnij wierzchnie nakrycie pacjenta celem ułatwienia dostępu do 

chorego lub zdejmij okrycie i odłóż je na krzesło 
• Przesuń pacjenta na brzeg łóżka na podkładzie płóciennym, który 

obejmuje okolice ciała od łopatek do pośladków pacjenta, pociągając go 
do siebie 

Ułożenie 
pacjenta na 
boku 

• kończynę górną po stronie chorej (bliżej skraju łóżka) załóż daleko na 
pacjenta 

• kończynę dolną z tej strony ugnij w stawie biodrowym, kolanowym i 
skokowym 

• drugą kończynę dolną wyprostuj 
• kończynę górną zdrową podłóż pod pośladki pacjenta z 

wyprostowanymi palcami lub ułóż jak do pozycji bezpiecznej 
• ułóż pacjenta na boku, przytrzymując go za staw barkowy i biodrowy po 

stronie znajdującej się bliżej skraju łóżka 
• zabezpiecz pozycję ciała pacjenta na boku poprzez podłożenie za jego 

plecami poduszki/wałka 
• Ułóż głowę i plecy pacjenta tak, aby kręgosłup był wyprostowany 
• Podłóż pod głowę pacjenta małą poduszkę lub poduszkę karkową 
• Ułóż kończynę górną zdrową (od strony łóżka), wyprostowaną wzdłuż 

ciała pacjenta z wyprostowanymi palcami lub zgiętą do góry i podłóż 
pod policzek pacjenta 

• Kończynę górną chorą ułóż w lekkim przykurczu, a palce tej ręki zaciśnij 
na wałeczku lub zwiniętym ręczniku/myjce 

• Kończynę dolną zdrową ułóż wyprostowaną z lekkim zgięciem w stawie 
skokowym, pod kostką podłóż krążek 

• Pomiędzy kolana połóż małą poduszkę 

Czynności 
końcowe 

• Wyrównaj pościel 
• Okryj pacjenta kołdrą 
• Zasuń barierki 
• Zapytaj pacjenta czy jest mu wygodnie 
• Odstaw parawan 
• Zdezynfekuj ręce 
• Udokumentuj zmianę pozycji w dokumentacji 

 


