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UŁOŻENIE PACJENTA W POZYCJI PŁASKIEJ NA PLECACH 

Istota i cel • Ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej na plecach 

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 

• Dwie małe poduszki lub poduszka i poduszka karkowa  
• Podkładka pod pośladki 
• Wałek wypełniony styropianem 
• 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 
• Ułóż pacjenta na plecach 
• Wyrównaj ułożenie głowy, barków i bioder z zachowaniem symetrii 

ciała 
- ułóż głowę pacjenta lekko odchyloną do tyłu 
-podłóż pod łopatki swoje ręce i wyrównaj ułożenie pleców w stosunku 
do głowy, to samo zrób z biodrami 

Ułożenie 
pacjenta na 
udogodnieniach 

• Podłóż pod głowę poduszkę/poduszkę karkową 
• Podłóż poduszki pod krzywiznę lędźwiową i pod pośladkami: 

-ułóż poduszki na brzegu łóżka 
- ułóż pacjenta na boku (od siebie jeśli jest możliwość) 
- przytrzymaj pacjenta jedną ręką, by nie zmienił pozycji 
- podłóż drugą ręką poduszkę na wysokości kręgosłupa lędźwiowego 
- podłóż podkładkę pod pośladki 
-połóż pacjenta na plecach 
-wyrównaj poduszki pod plecami 

• Ułóż podpórki pod pięty 
• Podłóż wałek pod uda pacjenta, tuż nad zgięciami kolanowymi 
• Podłóż koc między stopy a dolną część łóżka, żeby zapobiec ich 

opadaniu 

Czynności 
końcowe 

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

 


