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UŁOŻENIE PACJENTA W POZYCJI WYSOKIEJ 

Istota i cel • umożliwienie samodzielnego spożycia posiłku i utrzymania 
• kontaktu z otoczeniem 
• umożliwienie wykonywania ćwiczeń oddechowych 
• zmniejszenie duszności 
• poprawienie samopoczucia 
• zapobieganie zapaleniu płuc 

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  
• Duża poduszka/poduszki 
• Wałek wypełniony np. styropianem lub duża poduszka 
• Poduszeczka pod pośladki/kółko 
• Podpórki pod pięty 
• Podłużne poduszki pod kończyny górne 
• 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 

 
Ułożenie w 
pozycji wysokiej 
z 
udogodnieniami 

• Podłóż pod pośladki pacjenta poduszeczkę 
-jeśli pacjent współpracuje prosimy aby podniósł w tym celu pośladki 
-jeśli pacjent jest niewspółpracujący obracamy go na bok i podkładamy 
poduszkę pod pośladki 

• Podnieś wezgłowie łóżka do pozycji siedzącej, przytrzymując pacjenta za barki 
jeśli nie jest w stanie utrzymać pozycji 

• Podłóż pod głową poduszeczki lub poduszki karkowe 
• Ułóż strzepane poduszki( jedna wypełnieniem do pacjenta, druga do 

wezgłowia) pod plecami pacjenta 
• Ułóż i umocnij pod udami wałek – będzie zapobiegał zsuwaniu się pacjenta 

(nie należy podkładać wałka pod kolana, gdyż powoduje to ucisk naczyń 
krwionośnych) 

• Przy dolnej ramie łóżka pod stopy podłóż koc, zapobiegając ich opadaniu  
• Pod pięty podłóż kółka 
• Pod przedramiona podłóż długie poduszki 
• Pod łokcie podłóż, tak jak pod pięty, specjalne podpórki. 
• Przykryj pacjenta kocem 
• Do dolnej ramy łóżka przypnij drabinkę aby pacjent mógł samodzielnie siadać 

Czynności 
końcowe 

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

 


