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ZMIANA BIELIZNY POŚCIELOWEJ 

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 

• Dezynfekcja 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  
• Unikanie w miarę możliwości stykania się bielizny czystej z brudną 

• Nie rzucanie brudnej bielizny na podłogę lecz od razu do worka na 
brudną bieliznę 

Przygotowanie 
sprzętu 

 Rękawiczki 

 Fartuch jednorazowy 

 Myjka  

 Tacka 

 Ułożenie czystej pościeli: poszwa, podkład materiałowy, podkład 
jednorazowy, prześcieradło, poszewki 

 Kosz na brudną bieliznę  

 Parawan 

Algorytm   Oceń możliwość współpracy z pacjentem 

 Poinformuj pacjenta o planowanej czynności i uzyskaj zgodę 

 Przygotuj niezbędny sprzęt 

 Zapewnij warunki intymności, postaw parawan 

 Nałóż fartuch jednorazowy, zdezynfekuj ręce, załóż rękawiczki 
jednorazowe 

  Odstaw krzesło, postaw je przy dolnej ramie łóżka 

 Odstaw szafkę przyłóżkową 

 Obluźnij koc z dalszej i bliższej strony łóżka, wyjmij dolny brzeg spod 
materaca, zdejmij koc i odłóż na krzesło 

Zmiana 
poszewek na 
poduszkach 

 Przygotuj poszewki na poduszki: wywiń rogi poszewki na lewą 
stronę – ułóż na tacy z czysta pościelą 

 Pomóż pacjentowi usiąść – wyjmij jedną poduszkę, zdejmij brudną 
poszewkę i wyrzuć ją do worka 

 Włóż poduszkę w przygotowaną poszewkę, odłóż na krzesło 

 Wyjmij drugą poduszkę i załóż poszewkę w ten sam sposób co 
poprzednio ( jeśli pacjent nie może leżeć na płasko bez poduszek to 
po strzepnięciu podłóż poduszki pod głowę pacjenta – jedną 
wypełnieniem do dołu w kierunku pośladków pacjenta, drugą 
wypełnieniem do góry pod głowę pacjenta) 
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Zmiana 
dolnych 
warstw 
pościeli 

 Połóż pacjenta, tak by leżał plecami do ciebie 

 Obluźnij dolne warstwy pościeli 

 Zwiń brudny podkład jednorazowy pod pacjenta 

 Zwiń brudny podkład materiałowy pod pacjenta (jeśli jest 
zastosowany podkład gumowy i jest czysty – wymieć myjką okruchy 
i odłóż na pacjenta) 

 Zwiń brudne prześcieradło pod pacjenta 

 Wymieć okruchy z materaca 

 Rozłóż czyste prześcieradło na materacu, połowę zwiń pod pacjenta, 
a zwisającą część podłóż pod materac 

 Rozłóż czysty podkład materiałowy i część zawiń pod pacjenta 

 Rozłóż czysty podkład jednorazowy i część zawiń pod pacjenta 

 Obróć pacjenta na drugi bok 

 Weź myjkę, kosz na brudną bieliznę i przejdź na druga stronę łóżka 

 Obluźnij dolne warstwy pościeli 

 Zwiń brudną pościel i wrzuć do kosza na brudną bieliznę 

 Wymieć materac z okruchów 

 Wyprostuj, naciągnij i podłóż pod materac prześcieradło 

 Wyprostuj podkład płócienny i jednorazowy 

 Połóż pacjenta na plecach 

 Strzepnij i podłóż poduszki 

Zmiana poszwy  Rozłóż czystą poszwę, wywiń rogi na lewą stronę 

 Włóż rękę do środka poszwy koca/kołdry pacjenta i sięgnij do jego 
górnego brzegu, drugą ręką przytrzymaj górny brzeg poszwy i wyjmij 
z niej koc 

 Brudną poszwę pozostaw na pacjencie, by był okryty 

 Koc/kołdrę opuść na krzesło, tak by ułożył się w harmonikę 

 Chwyć rogi koca przez przygotowane wywinięte rogi poszwy i załóż 
poszwę na koc 

 Podnieś ręce do góry i strzep koc/kołdrę, by wyprostował się w 
poszwie 

 Trzymając za górny brzeg poszwy z kocem/kołdrą, złóż ją dwa razy 
na pół 

 Załóż koc/kołdrę na przedramię lewej ręki, prawą odsuń brudną 
poszwę  

 Połóż koc/kołdrę na pacjencie i odwijaj go do dołu, zsuwając 
jednocześnie brudną poszwę 

 Wrzuć brudną poszwę do kosza na brudną bieliznę pościelową 

Czynności 
końcowe 

 Wyrównaj pościel 

 Załóż koc na dole łóżka 

 Zapytaj pacjenta czy jest mu wygodnie, przysuń szafkę przyłóżkową i 
krzesło 

 Zabierz kosz na brudną bieliznę, zdejmij rękawiczki i fartuch 

 Zdezynfekuj ręce 

 


