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w Twoje ręce trafił poradnik, który ma być przewodnikiem po świecie, w którym się poruszasz 
i żyjesz jako opiekun osoby przewlekle chorej. Być może jesteś w tej sytuacji od niedawna, 
a może wręcz przeciwnie, od wielu lat opiekujesz się swoim bliskim, który w wyniku choroby, 
nieszczęśliwego wypadku bądź wieku jest niesamodzielny lub unieruchomiony.

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” stworzyła projekt „Damy Radę”, aby pomóc Tobie i innym 
ludziom znajdującym się w podobnej sytuacji. 

W naszym poradniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące opieki i pielęgnacji 
nad osobą przewlekle chorą w warunkach domowych. Znajdziesz tutaj również wskazówki 
dotyczące instytucji, w których możesz szukać pomocy. Staramy się także wyjaśnić pewne 
kwestie prawne, które mogą być dla Ciebie problematyczne, takie jak: refundacja lub 
ubezwłasnowolnienie. Musisz również pamiętać, aby zadbać o siebie. To niezwykle istotne 
w momencie, gdy opiekujesz się przewlekle chorym. W naszym poradniku znajdziesz 
podpowiedzi, jak radzić sobie z emocjami lub jak komunikować się z osobą z zaburzeniami 
pamięci. 

Przygotowaliśmy także filmową wersję poradnika, dostępną na www.damy-rade.info – stronie 
internetowej, która z pewnością dostarczy Tobie, jako opiekunowi, wielu cennych, dodatkowych 
informacji.

Na stronie www.damy-rade.info znajdziesz również harmonogram zaplanowanych przez nas 
bezpłatnych warsztatów, na których w sposób praktyczny uczymy prawidłowej pielęgnacji 
i opieki nad osobą niesamodzielną. 

Wszystkich czytelników zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, 
ponieważ wszelkie opinie pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować projekt do realnych potrzeb.

Drogi Czytelniku,

1

Katarzyna Serwińska

tel. 801 105 555,    e-mail: kontakt@damy-rade.info,    www.damy-rade.infoKontakt:

Prezes Zarz¹du Fundacji
„Razem Zmieniamy Świat”



Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Autorzy:

Monika Barańska 
Katarzyna Grączewska
Joanna Hain-Listewnik 
Anna Janowicz 
Katarzyna Kaliszewska 
Barbara Łukawska 
Monika Orłowska 
Katarzyna Smułek
Daria Składanowska 
Hanna Szymkiewicz
Ks. Piotr Krakowiak 

Wydanie 3
maj 2014
Stan prawny na dzień 30 maja 2014 roku

2

Patronaty i rekomendacje:

razem zmieniamy swiat

Wydawca:

Fundacja Razem Zmieniamy Świat
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Infolinia: 801 105 555
e-mail: kontakt@damy-rade.info
www.damy-rade.info

Egzemplarz bezp³atny – nie do sprzeda¿y

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki Krajowy Konsultant w Dziedzinie Geriatrii

Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej

– 



3

opieka w świetle prawa
Orzeczenie o niepełnosprawności
Wsparcie finansowe
Dodatek pielêgnacyjny
Zasi³ek pielêgnacyjny
Ubezwłasnowolnienie
Prawa pacjenta – to warto wiedzieć
Regulacje prawne
Najważniejsze prawa pacjenta
Refundacja ze środków NFZ

80
80
81
81
82
83
86
86
87
89

opiekun przewlekle chorego 
Jak sobie radzić w trudnej roli
Komunikacja z chorym
Komunikacja z chorym otępiennym
Komunikacja z osobą niedosłyszącą
Komunikacja z osobą niedowidzącą
Towarzyszenie osobie umierającej
Etapy umierania
Szczególne umiejętności przydatne w opiece u kresu życia

68
72
72
73
74
75
75
77

68

przewlekle chory w domu
16
17
19
22
24
26
28
30
32
42
44
44
51
56
56
58
59
64
65

16
Przystosowanie mieszkania – bez rewolucji
Pielęgnacja osoby przewlekle chorej
Zmiana bielizny
Zmiana pościeli
Toaleta ciała chorego
Podstawa pielęgnacji
Mycie g³owy
Toaleta jamy ustnej
Mycie ciała 
Pielêgnacja dzieci
Nietrzymanie moczu/kału
Dobór wyrobu ch³onnego
Techniki zakładania wyrobów ch³onnych
Odleżyny
Mechanizm powstawania odleżyn
Profilaktyka odleżyn
Leczenie odleżyn
Karmienie chorego
Bezpieczne przemieszczanie chorego

Diagnoza – pierwsze kroki
Chory w domu
Opieka pielęgniarska
Pomoc opiekuńcza
Chory w placówce opiekuńczej
Zakłady opiekuńcze
Domy pomocy społecznej
Hospicja

system opieki w Polsce
4
5
5
8

10
10
12
13

4

2

3

4



Zapewne większość osób, gdyby je o to zapytać, chciałaby być 

zdrowa, młoda i bogata. Niestety, życie niesie różne niespodzianki 

i nie zawsze układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 

Gdy ktoś z bliskich zaczyna poważnie chorować, rodzina staje 

przed problemami, z których istnienia nie zdawała sobie dotąd 

sprawy. Sytuacja osoby chorej zmienia się diametralnie. 

 pierwsze krokiDiagnoza 
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iGdy osoba chora przebywa w szpitalu i zachodzi prawdopodobieństwo, 
że będzie wymagała opieki, warto jak najszybciej swoje kroki skierować 
do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zwykle wiadomość o poważnej chorobie spada na rodzinę jak przysłowiowy grom z jasnego 
nieba. Gdy okazuje się, że bliska osoba trafia do szpitala w wyniku wypadku, udaru czy zawału
i prawdopodobnie będzie wymagała opieki i pomocy w codziennych czynnościach, trudno w ciągu 
kilku dni przeorganizować swoje życie. Potencjalnych rozwiązań trudnej sytuacji może być wiele. 
Sytuacja rodzinna, osobista oraz finansowa również ma znaczenie dla wyboru sposobu 
zapewnienia opieki choremu. Z całą mocą należy podkreślić fakt, iż nie ma dobrych czy złych 
rozwiązań. Każda decyzja dotycząca sposobu zapewnienia opieki będzie miała swoje wady 
i zalety, a ich konsekwencje będzie ponosić chory i jego bliscy. Nie można więc analizować sytuacji 
chorego bez oceny całokształtu funkcjonowania rodziny w zakresie społecznym, zdrowotnym, 
ekonomicznym oraz zawodowym. Obecnie w Polsce brakuje systemu kompleksowej opieki nad 
chorymi – takiego, gdzie ktoś krok po kroku planuje, a także realizuje działania opiekuńcze 
od momentu diagnozy chorego. Zadanie organizacji opieki spada w głównej mierze na barki 
rodziny i przyjaciół. 

Po rozpoznaniu problemu pielęgniarka POZ wskaże różne możliwości korzystania ze świadczeń 
medycznych w ramach NFZ. Jeśli natomiast chory będzie wymagał usług opiekuńczych, 
pielęgniarka POZ powinna wskazać kontakt do pracownika socjalnego. Pracownik socjalny 
posiada wiedzę w zakresie możliwości zapewnienia opieki instytucjonalnej w konkretnym miejscu 
i czasie, może pomóc również w wypełnieniu niezbędnych dokumentów. 

Podstawowym pytaniem, przed którym staje chory i jego bliscy, jest kwestia sposobu zapewnienia 
opieki, a właściwie wybór pomiędzy dwiema możliwościami:

Od wyboru formy opieki będzie zależało dalsze postępowanie. Trzeba jednak pamiętać, że nie 
zawsze ta decyzja jest ostateczna, ponieważ ma na nią wpływ cały szereg czynników, często 
niezależnych od naszej woli.

zapewnieniem opieki w warunkach domowych,
skorzystaniem z placówki zapewniającej całodobową opiekę.

System opieki w Polsce



 w domuChory
Jeśli zdecydujemy się na zorganizowanie opieki nad chorym 

w warunkach domowych, powinniśmy się do tego dobrze 

przygotować. Warto jeszcze w trakcie pobytu chorego w szpitalu 

porozmawiać na temat zaleceń z lekarzem prowadzącym. 
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Podstawowe pytanie to: jak zorganizować przestrzeń choremu? Najlepiej jest, gdy możemy 
przeznaczyć dla niego osobny pokój, by zapewnić mu poczucie komfortu i intymności. Jeśli chory 
jest osobą leżącą, warto pomyśleć o łóżku rehabilitacyjnym, najlepiej z wezgłowiem regulowanym 
elektrycznie – na pilota. 

i
Jeśli chory korzysta z usług hospicjum domowego, instytucja
ta ma obowiązek zapewnić mu nieodpłatnie (w ramach umowy 
z NFZ) sprzęt taki jak: koncentrator tlenu, inhalator, ssak, pompę 
infuzyjną.

Możemy skorzystać z opieki pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej. W tym wypadku należy 
wypełnić deklarację wyboru na realizację świadczeń 
gwarantowanych pielęgniarki POZ, którą składa się 
w wybranej przez siebie przychodni. Deklarację 
wyboru dla pielęgniarki POZ można także złożyć 
odrębnie w innej placówce ochrony zdrowia.

Jeśli zdecydujemy się na zapewnienie bliskiej osobie opieki w domu, warto wspomóc się 
profesjonalną pomocą pielęgniarską i opiekuńczą. 

 opieka pielęgniarska

www.damy-ra de.info

W takich warunkach zdecydowanie łatwiej jest wykonać toaletę chorego. Wyposażenie łóżka 
w barierki pozwala zabezpieczyć chorego przed upadkiem. Przydatne mogą się również okazać: 
wózek inwalidzki, kule, laska, materac przeciwodleżynowy czy krzesło toaletowe. Niejednokrotnie 
potrzebne są tak¿e pieluchomajtki. W określonych przypadkach są one refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (więcej informacji na str. 48 i 89).

Nie zawsze konieczne jest zakupienie łóżka rehabilitacyjnego i innych sprzętów do opieki nad 
chorym. Potrzebne wyposażenie można wypożyczyć w punktach zwykle zorganizowanych przy 
zakładach opieki zdrowotnej, często także przy sklepach medycznych. Informacji na ten temat 
należy szukać w sklepach medycznych lub w oddziałach rehabilitacyjnych. 

uwaga

Lekarz prowadzący ma obowiązek poinformować rodzinę / opiekuna o dalszym 
przebiegu leczenia. Natomiast pielęgniarka oddziałowa udzieli informacji o tym, jak 
przygotować się do opieki nad chorym w warunkach domowych, gdzie szukać 
profesjonalnej opieki domowej, oraz w co wyposażyć mieszkanie i skąd pozyskać 
sprzęt niezbędny do codziennej pielęgnacji chorego.



Do tego typu opieki nie kwalifikują się osoby w ostrej fazie choroby
psychicznej, uzależnione oraz w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.
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Inną formą opieki domowej jest pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – refundowana ze 
środków NFZ. Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia 
szpitalnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki 
pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Wskazaniem do takiej opieki może być np. występowanie 
ran przewlekłych i odleżyn. Kwalifikacja do opieki następuje na podstawie skali Barthel.

iSkala Barthel pozwala na określenie stopnia samodzielności chorego. 
Poszczególne czynności dnia codziennego punktuje się w określony sposób. 
Po zsumowaniu, na podstawie ilości punktów stan chorego określa się jako 
„lekki”, „średnio ciężki”, „bardzo ciężki”.

Warunki niezbędne do objęcia opieką:

ze względu na istniejące problemy zdrowotne (stany poszpitalne lub 
schorzenia przewlekłe) wymagają udzielania systematycznych świadczeń 
pielęgniarskich 

nie są objęte świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie 

złoży³y deklarację wyboru pielęgniarki POZ (podstawowej opieki zdrowotnej)

świadczenie jest bezpłatne

częstotliwość i czas wizyt u danego pacjenta ustalana jest indywidualnie 
po wizycie wstępnej 

pielęgniarka świadczy opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach pomiêdzy 
8.00–18.00 (jest to czas, w którym pielęgniarka odbywa wizyty domowe 
u wszystkich podopiecznych) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy

w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia chorego, świadczenie 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia

w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia są udzielane w terminie
uzgodnionym  ze świadczeniobiorcą

œwiadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są 
udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania

złożona deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

informacja telefoniczna lub wizyta opiekuna w gabinecie pielęgniarki celem 
zgłoszenia konieczności objęcia opieką

Dla osób chorych, które:

Ãwiadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 r., poz. 1248 z późn. zm.):

uwaga

Dla kogo?

?



Dokumenty niezbędne do objęcia opieką:

Gdzie składać dokumenty?

skierowanie do objęcia pielęgniarską domową opieką długoterminową 
(od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; jeśli chory wcześniej przebywał 
w szpitalu, może je wystawić lekarz prowadzący)

karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową 
domową

w podmiotach leczniczych, świadczących pielęgniarską opiekę domową
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przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym 
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością 

edukacja zdrowotna chorego i jego rodziny

pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym 
funkcjonowaniem w środowisku domowym

pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego 
do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

świadczenia pielęgnacyjne 

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długo-
terminowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1480):

przebywają w domu i s¹ niezdolne do samoopieki 
i samopielęgnacji

w skali Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów

Dla osób przewlekle chorych somatycznie i psychosomatycznie, które:

Opieka pielęgniarska długoterminowa domowa

Zasady korzystania ze świadczeń:

świadczenie jest bezpłatne 

wizyty przysługują nie mniej niż 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 20.00 (jest to czas, w którym odbywają się wizyty 
domowe, ilość godzin opieki dla danego pacjenta jest ustalana indywidualnie)

w medycznie uzasadnionych przypadkach dostępność w soboty oraz dni 
ustawowo wolne od pracy

okres objęcia opieką jest uzależniony od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny 
w skali Barthel – przekroczenie poziomu 40 punktów w skali Barthel podczas 
oceny kontrolnej powoduje brak kwalifikacji do dalszej opieki 

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci 
wymagający m.in. intensywnej pielęgnacji, leczenia ran przewlekłych.

Dla kogo?

?

www.damy-ra de.info

Świadczenia gwarantowane:
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Drugą formę wsparcia stanowi pomoc typowo opiekuńcza, m.in. spędzanie czasu z chorym, 
wyjście z nim na spacer, posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku 
oraz pomoc w jego spożyciu – czyli wszystko, co stanowi pomoc dla chorych, a znaczne 
odciążenie dla ich rodzin.

iPrzyznawaniem i organizacją tego typu pomocy zajmują się ośrodki pomocy społecznej. 
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga opieki, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. 

Aby skorzystać z tego typu pomocy, trzeba zgłosić się do pracownika socjalnego 
ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. 

Zakres opieki:

pomoc/asystowanie w wykonywaniu czynności higienicznych

pomoc w robieniu zakupów

pomoc w przyrządzeniu posiłku

towarzyszenie podczas spaceru, wizyty u lekarza

sprzątanie

Zasady korzystania ze świadczeń:

płatne według ustalonych stawek godzinowych w zależności od dochodu
danej osoby/rodziny

wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00–15.00 
(jest to czas, w którym odbywają się wizyty domowe, ilość godzin opieki 
dla danego pacjenta jest ustalana indywidualnie)

pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu 
zamieszkania osoby chorej, aby ocenić zaistniałą sytuację i w razie potrzeby 
podjąć stosowne działania

okres oczekiwania na objęcie usługami opiekuńczymi wynosi zwykle od kilku 
do kilkunastu dni 

Co należy zrobić, by pozyskać opiekę?

nie jest konieczne skierowanie od lekarza

należy zwrócić się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej 
właściwego dla miejsca zamieszkania

Dla osób przewlekle chorych, które:

są niesamodzielne, przebywają w domu i wymagają niewielkiej pomocy 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz/lub czynnościach dnia 
codziennego

pomoc opiekuńcza

Dla kogo?

?



9

Można też skorzystać z pomocy opiekuńczej zapewnianej przez wolontariuszy. 
Tego typu pomoc jest organizowana przez lokalne organizacje społeczne, 
kościelne (np. Stacje Opieki Caritas), fundacje. Mając w rodzinie osobę chorą, 
warto także z³ożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, które z kolei 
pozwoli na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego. O tym jak uzyskać wymienione 
uprawnienia przeczytasz na str. 81.

www.damy-ra de.info
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 w placówce opiekuńczejChory
Czasem zdarzają się sytuacje, w których nie ma możliwości 

zapewnienia choremu opieki w domu lub owa opieka z różnych 

przyczyn jest niewystarczająca. Wyjściem z takiej sytuacji może 

być skorzystanie z placówki zapewniającej całodobową opiekę 

i pielęgnację.

Brak kwalifikacji do przedłużenia pobytu w placówce nie zawsze jest równoznaczny 
z pełną sprawnością i samodzielnością chorego. Istnieje wówczas konieczność 
zorganizowania innych form pomocy w warunkach domowych, o których wspomniano 
wcześniej. Możliwe jest ponowne skierowanie pacjenta do zakładu opiekuńczego 
w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia. 

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO) lub opiekuńczo-lecznicze (ZOL) – dalej nazywane zakładami 
opiekuńczymi – są placówkami służby zdrowia, pełnią podobne funkcje i w praktyce niewiele się różnią. 
Zapewniają całodobową opiekę i pielęgnację, rehabilitację oraz kontynuację leczenia dla osób niewymagających 
pobytu w szpitalu, a ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność 

. Do zakładu może zostać przyjęta 
osoba przewlekle chora, która w ocenie skalą poziomu samodzielności "skalą Barthel" (por. str. 6) otrzymała 
40 punktów lub mniej. Ocena skalą Barthel nie jest stosowana u dzieci do ukończenia 3 roku życia.

Zakłady opiekuńcze różnią się często profilem, co oznacza, że istnieją zakłady przystosowane do opieki 
nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, a także nad osobami chorymi psychicznie. Wskazaniem 
do skierowania osoby do zakładu opiekuńczego, podobnie jak do innych placówek służby zdrowia takich jak 
szpital, jest wyłącznie stan zdrowia chorego, a nie sytuacja zawodowa, osobista czy zdrowotna pozostałych 
członków rodziny. Długość pobytu jest uzależniona od stanu zdrowia chorego oraz jego stopnia oceny 
w zakresie samoobsługi i samodzielności. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lekarz i pielęgniarka 
oceniają stan zdrowia chorego za pomocą skali Barthel. 

fizyczną, brak samodzielności 
w samoopiece i samopielęgnacji, wymagają świadczeń pielęgnacyjnych

W celu umieszczenia osoby w zakładzie opiekuńczym należy dostarczyć następujące dokumenty: 

skierowanie

zaświadczenie lekarskie 

wywiad pielęgniarski

karta oceny œwiadczeniobiorcy wg skali Barthel

zak³ady opiekuńcze

Wyróżniamy kilka typów tego rodzaju placówek. Najważniejsze to:

Zakłady opiekuńcze i hospicja – świadczące usługi medyczne, gdzie źródłem 
finansowania jest NFZ,

Domy pomocy społecznej – świadczące usługi głównie opiekuńcze, gdzie 
podstawowym źródłem finansowania jest Pomoc Społeczna.
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Dokumenty te wypełnia odpowiednio lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego (może 
to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz w szpitalu, specjalista) w przypadku, 
gdy osoba przebywa w domu oraz personel oddziału szpitalnego w przypadku pobytu osoby 
chorej w szpitalu.

Świadczenie zdrowotne w tego typu placówce jest finansowane ze środków NFZ, pacjent 
natomiast ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70% swojego dochodu 
rozumianego w myśl przepisów o pomocy społecznej. Konieczne jest więc udokumentowanie 
wysokości dochodu na podstawie ostatniej decyzji o waloryzacji renty lub emerytury, 
decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenia o wysokości zasiłku chorobowego czy 
innego dokumentu. Z uwagi na dużą liczbę osób wymagających całodobowej opieki oraz 
ograniczoną liczbę miejsc w tego typu placówkach okres oczekiwania na miejsce może się 
wahać w zależności od sytuacji, od kilku tygodni do kilku miesięcy. Z reguły placówki 
w mniejszych miejscowościach mają krótsze okresy oczekiwania niż w dużych miastach.

Dla kogo?

?

www.damy-ra de.info
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Zasady pobytu:

Dla osób przewlekle chorych, które:

Dokumenty niezbędne do skierowania do zakładu opiekuńczego:

wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i s¹ zakwalifikowane 
do pobytu w zakładzie według skali Barthel

Do zakładu opiekuńczego nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem 
do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna 
lub uzale¿nienie.

Osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną kierowane są do zakładów 
opiekuńczych dla osób psychicznie chorych.

chory opłaca wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 70% swoich dochodów

pobyt w zakładzie opiekuńczym jest zawsze na czas określony, uzależniony 
od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny w skali Barthel

skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego / opiekuńczo-leczniczego

zaświadczenie lekarskie

wywiad pielęgniarski

karta oceny œwiadczeniobiorcy wg skali Barthel

informacje o wysokości dochodu, w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych aktualna decyzja o waloryzacji świadczenia

Zak³ady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze 
i Zak³ady Opiekuńczo-Lecznicze



Placówkami zapewniającymi całodobową opiekę są również domy pomocy społecznej. Są one przeznaczone 
dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych.

iW przypadku kierowania osoby do domu pomocy społecznej ocenia się 
całokształt sytuacji osoby lub rodziny, a więc także sytuację osobistą, zawodową 
oraz materialną. Skierowanie takie może być na czas określony lub na stałe. 

Istnieją różne typy domów pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone. Możemy 
więc wybierać pomiędzy domami dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, a także przewlekle 
psychicznie chorych. W tym wypadku przepisy nie są zupełnie jednolite, każdy przypadek jest rozpatrywany 
indywidualnie. Dlatego też, 

j, musimy zwrócić się do pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej. 

Jeśli chory przebywa w szpitalu, warto zorientować się, czy na miejscu jest pracownik socjalny. U niego 
bowiem uzyskamy szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów oraz czasu oczekiwania. 
Pracownik socjalny udzieli nam wszystkich niezbędnych informacji i pokieruje, co i jak powinniśmy zrobić. 
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, ustaloną na poziomie kosztów rzeczywistych, ponosi osoba 
kierowana do placówki, osoby zobowiązane do alimentacji i/lub gmina. Szczegółowych informacji na temat 
odpłatności udziela pracownik socjalny na podstawie informacji o dochodach osoby/rodziny.

Ośrodek pomocy społecznej może również zapewnić osobom niepełnosprawnym dofinansowanie do 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier 
architektonicznych (np. remont łazienki, budowa podjazdu dla wózka inwalidzkiego, zamontowanie windy), 
czy zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

jeśli chcemy powierzyć opiekę nad bliskim opiekunom w domu pomocy 
społeczne

iAby uzyskać informację na temat dofinansowania, należy zwrócić się do miejskiego lub 
gminnego Ośrodka pomocy społecznej funkcjonującego najbliżej miejsca zamieszkania. 

Ośrodek pomocy społecznej może udzielić pomocy w formie:

usług opiekuńczych

skierowania do Domu Pomocy Społecznej

skierowania na Warsztaty Terapii Zajęciowej 

dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji 
barier architektonicznych 

zaopatrzenia w sprzęt medyczny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze

 domy pomocy społecznej
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Hospicjum domowe

hospicja

i

Wskazaniem do objęcia chorego opieką hospicyjną są nieuleczalne, postępujące, ograniczające 
życie choroby nowotworowe i nienowotworowe. W hospicjum mogą przebywać również chorzy 
w terminalnym stadium innej choroby, np. niewydolności oddechowej, owrzodzeń odleżynowych, 
AIDS. Pacjent trafia do hospicjum na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
lub innej placówki specjalistycznej – z poradni lub oddziału szpitalnego. Czas oczekiwania wynosi do 
kilku dni. 

W przypadku braku miejsc chory może korzystać z opieki hospicjum 
domowego lub zostać odesłany do najbliższego hospicjum 
dysponującego wolnym miejscem.

Świadczenia te są całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające 
się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej 
mają na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie 
cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Świadczenia te obejmują także wspomaganie 
rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.

Chory powinien zostać objęty domow¹ opieką hospicyjną w dniu zgłoszenia lub następnego dnia, 
ewentualnie powinien zostać poinformowany o najbliższym hospicjum, które mogłoby go objąć 
opieką. W skład zespołu hospicjum domowego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, 
psycholog lub psychoonkolog. 

Głównym założeniem hospicjum domowego jest ścisła współpraca personelu z rodziną. 
Pielęgniarka uczy rodzinę m.in.: pielęgnacji ciała chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, 
zapobiegania zaparciom, biegunkom, obsługi pompy infuzyjnej, techniki przygotowywania leków 
doustnych, podawania leków. 

Wizyty pielęgniarskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu.

13
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Opieka hospicyjna

Dla osób:

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 29.10.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 r., poz. 1347):

z chorobą nowotworową

z chorobami wywołanymi przez wirus ludzki HIV

z następstwami chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

z układowymi zanikami zajmującymi ośrodkowy układ nerwowy

z kardiomiopatią 

z owrzodzeniami odleżynowymi

Zakres opieki:

czynności pielęgnacyjne: m.in.: karmienie i pojenie chorego, zmiana pozycji
ciała, toaleta ciała w łóżku, zmiana opatrunku

edukacja rodziny lub opiekuna w zakresie czynności pielęgnacyjnych

czynności lecznicze: podawanie leków różnymi drogami

rehabilitacja

porady psychologiczne (dla pacjenta i rodziny)

leczenie bólu

zapobieganie powikłaniom (np. odleżynom)

wykonywanie badań zleconych przez lekarza

świadczenie jest bezpłatne

w przypadku hospicjum domowego częstotliwość i czas wizyt są ustalane 
indywidualnie

porady lekarskie są udzielane w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
niż 2 w miesiącu, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
niż 2 w tygodniu

pozostały personel, porady lub wizyty ustalane są indywidualnie przez lekarza

obowiązuje zasada dyspozycyjności 24 godziny na dobę przez siedem dni 
w tygodniu co oznacza, że chory lub rodzina ma prawo zadzwonić do 
lekarza/pielęgniarki o każdej porze, także w sobotę, niedzielę czy święto

Główne założenia opieki hospicyjnej:

uwolnienie chorego od bólu

zachęcanie chorego do aktywności

afirmacja życia, uznanie śmierci za naturalny proces

nieprzyspieszanie i nieopóźnianie śmierci

wspieranie rodziny w czasie choroby pacjenta i żałoby

Dla kogo?

?
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To całościowa opieka nad osobami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu 
przyczynowemu, postępujące choroby. Przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest też 
określana jako paliatywna.



Gdzie sk³adaæ dokumenty?

w hospicjum

Dokumenty niezbędne do skierowania do zakładu opiekuńczego:

skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Korzystanie z opieki hospicjum domowego nie wyklucza pozostawania pod opieką 
lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ. Można korzystać z obu form pomocy, które 
często się wzajemnie uzupełniają! uwaga

15
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Opiekując się osobą przewlekle chorą w domu, warto zastanowić się nad 

tym, jak urządzić mieszkanie, by ułatwić choremu funkcjonowanie 

w codziennym życiu.

Przystosowanie mieszkania – bez rewolucji

Przewlekle chory w domu2

Organizacja i umeblowanie mieszkania osoby przewlekle chorej

usuń zbędne meble

zastąp dywaniki wykładzinami (by zapobiec potknięciom)

zastąp wannę prysznicem (najlepiej bez brodzika)

zamontuj uchwyty w łazience, np. przy muszli klozetowej czy umywalce

oznakuj pomieszczenia (dot. osób z chorobą otępienną)

zabezpiecz narzędzia i sprzęt, które mog¹ stanowić zagrożenie (dot. osób z chorobą otępienną)

Mieszkanie osoby niesamodzielnej – chodzącej:

umieść łóżko o regulowanej wysokości w takim miejscu, aby opiekun miał dojście do chorego 
z dwóch stron

u osób po udarze mózgu (z porażeniem połowicznym) wszystkie przedmioty, takie jak: szafka 
nocna, telewizor oraz wszystkie czynności życia codziennego (karmienie, podchodzenie do 
chorego, rozmowa) powinny odbywać się od strony porażonej; ma to na celu aktywizowanie 
chorej strony

zadbaj o przytulny nastrój, tzn. umieść w pokoju chorego jego ulubione przedmioty, fotografie, 
rzeczy osobiste, także wygodne krzesła, które zachęcają gości do pozostania u chorej osoby

w pokoju powinno być ciepło, ale dbaj o wietrzenie pomieszczenia i odpowiednie nawilżenie 
powietrza (zwłaszcza w sezonie zimowym)

Pokój osoby przewlekle chorej – leżącej:

i
Na dostosowanie warunków mieszkaniowych 
do potrzeb osób chorych można otrzymać 
dofinansowanie. W tym celu warto zwrócić się 
do rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub 
miejscowego oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego.
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Pielęgnacja osoby przewlekle chorej

Pielęgnacja chorego to niezwykle istotna część opieki. Wszystkie 

codzienne rytuały wprowadzają pewien rytm dzienny, który daje 

choremu poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a opiekunowi 

poczucie kontrolowania sytuacji.

Pamiętaj, że wskazówki przedstawione w poradniku zawsze możesz dostosować do warunków, 
w jakich Ty opiekujesz się swoim bliskim. Optymalnie by było, gdyby każdy opiekun miał w domu 
profesjonalny sprzęt ułatwiający wykonanie opisywanych czynności, wiemy jednak, że tak nie jest. 
Nie stanowi to natomiast przeszkody do stosowania pewnych uniwersalnych zasad. Najważniejszą 
z nich jest komfort zarówno chorego, jak i Twój jako opiekuna, a także szacunek do siebie, 
chorego i własnej pracy.

Do najważniejszych czynności opiekuńczych należą czynności higieniczne, 
a więc m.in. zmiana pościeli oraz bielizny osobistej chorego, toaleta ciała, 
mycie włosów, zmiana pieluchomajtek. Dla osób, które nigdy wcześniej nie 
opiekowały się chorymi, staje się to zwykle nie lada wyzwaniem. Wystarczy 
jednak znajomość określonych technik, które znacznie ułatwiają opiekę.

i
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Kolejne zasady, które warto wdrożyć do codziennych zabiegów pielęgnacyjnych:

Przed rozpoczęciem pielęgnacji przygotuj pomieszczenie – sprawdź, czy jest optymalna 
temperatura, ogranicz liczbę osób pozostających w pomieszczeniu, by niepotrzebnie nie krępować 
chorego.

Wszystko, co będzie Ci potrzebne, ułóż w jednym miejscu, tak by mieć to w zasięgu ręki. 
Umożliwisz sobie szybkie i sprawne działanie, bez zbędnego „biegania” i szukania potrzebnych 
rzeczy. Zaoszczędzisz czas (którego i tak zapewne ciągle Ci brakuje), a także nie narazisz chorego 
na zniecierpliwienie, wyziębienie czy wypadnięcie z łóżka.

Zanim rozpoczniesz toaletę chorego czy inne czynności pielęgnacyjne, porozmawiaj z nim. 
Zapytaj o jego samopoczucie. Spróbuj ocenić, w jakim stopniu Twój podopieczny może wykonać 
daną czynność samodzielnie i zachęć go, by spróbował jej na miarę swoich możliwości. Obserwując 
jego działanie (lub jego brak), udziel mu potrzebnej pomocy.

Zawsze informuj chorego o tym, co chcesz zrobić (nawet jeśli wydaje Ci się, że Cię nie słyszy). 
Nie zniechęcaj się, jeśli chory wyrazi sprzeciw – spróbuj go przekonać, używając stosownych 
argumentów. Przedstaw korzyści, jakie osiągnie – lepsze samopoczucie, bardziej estetyczny 
wygląd. Przy zdecydowanej odmowie ponów próbę po jakimś czasie.

Jeśli nie jest możliwe nawiązanie kontaktu słownego i wzrokowego z chorym, zawsze uprzedzaj 
wszelkie czynności delikatnym dotykiem dłoni.  

Aby uniknąć natychmiastowego sprzeciwu chorego, używaj krótkich zdań oznajmujących 
(np. „Teraz umyjemy zęby”), unikaj form pytających, które od razu sugerują choremu możliwość 
odmowy. 

Odchodząc od łóżka chorego, zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu chorego przed 
wypadnięciem, np. zamykając drabinkę (warto się w nią zaopatrzyć). Podobnie, gdy stoisz z jednej 
strony, z drugiej zawsze zabezpiecz łóżko.

W trakcie pielęgnowania chorego dbaj o porządek, na bieżąco wyrzucaj zużyte materiały 
(np. myjki jednorazowe, kompresy, ręczniki papierowe) do przygotowanego pojemnika/worka na 
odpady.

Korzystaj ze sprzętu i udogodnień, które bardzo ułatwiają pracę, bądź otwarty na przyjmowanie 
porad i pomocy od osób bardziej doświadczonych w opiece.

www.damy-ra de.info
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Układanie na boku

Zaleca się układanie chorego na boku „do siebie”, tak by zabezpieczyć go przed wypadnięciem z łóżka, jednak 
podczas wykonywania czynności higienicznych (słanie łóżka, mycie pleców) możesz ułożyć chorego tyłem do 
siebie. Wówczas postępuj zupełnie analogicznie. Pamiętaj o zabezpieczeniu łóżka drabinką lub krzesłami 
po stronie przeciwnej do tej, po której stoisz. 

Pamiętaj! Zachęcając chorego do samodzielności, nie odmawiasz mu pomocy, lecz 
mobilizujesz do aktywności, która jest formą rehabilitacji, a ta z kolei poprawia sprawność 
i wydłuża czas pozostawania przynajmniej częściowo niezależnym.i

i
Nie zawsze konieczne jest zakupienie łóżka rehabilitacyjnego i innych sprzętów do opieki 
nad chorym. Potrzebne wyposażenie można wypożyczyć w punktach zwykle 
zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej, często także przy sklepach 
medycznych. Informacji na ten temat należy szukać w sklepach medycznych lub 
w oddziałach rehabilitacyjnych. Jeśli chory korzysta z usług hospicjum domowego 
instytucja ta ma obowiązek zapewnić mu nieodpłatnie (w ramach umowy z NFZ) sprzęt 
taki jak: koncentrator tlenu, inhalator, ssak, pompę infuzyjną.

Pamiętaj, nawet jeśli chory jest osobą otyłą, a Ty działasz w pojedynkę, jesteś w stanie ułożyć go na boku.
Musisz  tylko poznać właściwą technikę.
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poinformuj chorego, co zamierzasz robić, opuść wezgłowie łóżka, usuń wszystkie 
poduszki, zostaw tylko niewielką pod głową, 

stań od strony, w którą zamierzasz obrócić chorego, zegnij dalszą nogę w stawie 
kolanowym, dalszą rękę chorego umieść na jego klatce piersiowej, rękę bliższą 
odwiedź w stawie ramiennym i zegnij w stawie łokciowym (rys. 1 i 2),

złap chorego pod dalszy bark, pod dalsze biodro i delikatnym ruchem ułóż na boku 
(rys. 3),

jeżeli stan chorego leżącego tego wymaga, należy zabezpieczyć jego ułożenie 
poduszkami, jedna (większa) – powinna znajdować się pod plecami, druga 
w okolicy stykających się kolan, trzecia pod nog¹ dalszą, tak by była odciążona,

na koniec zapytaj chorego, czy w tej pozycji jest mu wygodnie; jeśli tak, przykryj go 
kołdrą i zabezpiecz łóżko drabinkami (rys. 4).

Obracanie osoby niesamodzielnej w łóżku: 

Układanie chorego na boku pokazuje film 
dostępny na www.damy-rade.info



Osoba chora, unieruchomiona w łóżku wymaga codziennej zmiany koszuli/piżamy. 
chorego leżącego musi być uszyta z lekkiego, przewiewnego materiału (bawełny), który jest 
oddychający i nie podrażnia skóry. Ważne jest, aby można było ją łatwo zdjąć i założyć (większy 
rozmiar, odpinane guziki z przodu). Nie jest to trudne, jeśli chory współpracuje i uczestniczy 
w przebieraniu. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, kiedy chory jest nieprzytomny, ma 
przykurcze kończyn górnych i dolnych lub niedowłady. Wtedy należy pamiętać o podstawowych 
zasadach, które ułatwią opiekunowi zadanie, a choremu zapewnią bezpieczeństwo i komfort.

Bielizna dla 

Najlepiej zmianę koszuli chorego wykonać podczas codziennej 
toalety, aby niepotrzebnie nie narażać go na wyziêbienie.

Zmiana koszuli nocnej

Ugnij choremu nogi w kolanach, 
poproś, by uniósł pośladki (jeśli to 
niemożliwe, unieś kolejno pośladki
i podsuń koszulę ku górze) (rys. 1). 

Unieś chorego lub poproś, aby usiadł 
(może przytrzymać się drabinki 
przyłóżkowej lub rehabilitacyjnej)
i podsuń koszulę aż po barki (rys. 2). 

Zdejmij koszulę z bliższej ręki (jeśli 
stoisz z lewej strony chorego, będzie 
to jego lewa ręka), następnie przez 
głowę i z dalszej ręki (rys. 3). 

Załóż świeżą koszulę, marszcząc ją 
od strony pleców, przez głowę, rękę 
dalszą, następnie rękę bliższą. Zsuń 
koszulę w dół, wyrównaj (rys. 4). 

zmiana bielizny

4

31 2

Przygotuj czyst¹ koszulê. 

Jeśli u chorego występują trudności ze zginaniem rąk w stawach, zwłaszcza 
łokciowym, można założyć koszulę zaczynając od rąk, a dopiero później przełożyć 
przez głowę. uwaga
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U pacjentów, którzy mają spastykę (przykurcze) zakładanie bielizny należy rozpocząć od strony 
,,bardziej przykurczonej'', natomiast zdejmowanie od strony ,,luźniejszej''. W przypadku, gdy 
spastyka dotyczy obu kończyn, wskazane jest używanie bielizny o większych rozmiarach 
z rozciągliwych materiałów.

2



Zmiana pi¿amy

Odepnij guziki piżamy i rozwiąż tasiemki w pasie spodni (jeśli są).

Zegnij choremu nogi w kolanach i poproś, aby uniósł pośladki (może przytrzymać się 
uchwytu na wysięgniku, jeśli dysponujesz łóżkiem rehabilitacyjnym) lub jeśli to 
niemożliwe – unieś kolejno pośladki chorego jedną ręką, a drugą podsuń bluzę ku 
górze jak w przypadku zmiany koszuli (rys. 1). 

Unieś chorego, obejmując go ręką do przeciwległego barku, zdejmij bluzê z bliższej 
ręki, potem z ręki dalszej (rys. 2). 

Załóż czystą bluzę piżamy – załóż rękaw bluzy na dalszą rękę, a następnie 
na bliższą (rys. 3). 

Unieś chorego jak przy zdejmowaniu bluzy i wyrównaj bluzę na plecach (rys. 4). 

Połóż chorego, zapnij guziki bluzy piżamy.

Podtrzymaj jedną ręką pośladki chorego, a drugą ręką zsuń spodnie piżamy 
ku dołowi i zdejmij je (rys. 5 i 6). 

Załóż czyste spodnie piżamy, marszcząc nogawki przesuń przez stopy i podsuń aż do 
pośladków chorego (rys. 6 i 7). 

Unieś pośladki chorego jak przy zdejmowaniu spodni (lub poproś, by chory zgiął nogi 
w kolanach i samodzielnie uniósł pośladki), podciągnij spodnie do pasa, zapnij guziki 
lub zawiąż tasiemkę spodni chorego, naciągnij koszulę na pośladki  (rys. 7). 

Popraw poduszki i, jeśli to konieczne, zabezpiecz łóżko drabinką przyłóżkową (rys. 8).

i
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7
Przygotuj czyst¹ pi¿amê. 

8

W przypadku, gdy chory ma założone wkłucie (wenflon) lub ma porażenie (niedowład) 
zdejmowanie koszuli rozpoczynamy od ręki zdrowej, następnie delikatnie zdejmujemy ją 
z ręki objętej porażeniem lub z założonym wenflonem. Zakładając choremu koszulę, 
zaczynamy tę czynność w delikatny sposób od ręki z założonym wenflonem lub ręki 
porażonej, następnie zakładamy na stronę zdrową.

2
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Wszystkie czynności pielęgnacyjne znajdziesz w filmach 
instruktażowych na stronie www.damy-rade.info

To u³atwi pracê:

Wysięgnik umieszcza się nad łóżkiem chorego; przymocowany do niego uchwyt ułatwia 
choremu podciąganie oraz zmianę pozycji w łóżku.
Drabinka umocowana do łóżka ułatwia osobom leżącym wykorzystanie własnej siły 
do zmiany pozycji z leżącej na siedzącą, w ten sposób chorzy aktywizują się, wzmacniają 
ręce i ramiona oraz odciążają opiekunów. 
Podk³ad higieniczny ze skrzyd³ami dodatkowo zabezpieczy łóżko chorego.



Zmiana bielizny pościelowej chorego leżącego to jedna z podstawowych czynności opiekuńczych. Ponieważ dla 
takiego chorego łóżko jest jedynym miejscem, gdzie spędza czas, niezmiernie ważne jest zadbanie o jego 
wygodę oraz komfort. 

Jeśli możliwe jest posadzenie podopiecznego na krzesło podczas zmiany pościeli, czynność ta staje się prosta. 
Dużo trudniej jest wykonać zadanie, gdy chory cały czas przebywa w łóżku. Wówczas, oprócz zapewnienia 
choremu czystości, ważne jest także dbanie o jego bezpieczeństwo w trakcie wykonywania tej czynności.
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zmiana pościeli

Jak zmienić pościel znajdziesz w filmie 
instruktażowym na stronie www.damy-rade.info

Dbaj, by nie wyziębić chorego. Niech podczas zmiany pościeli chory pozostaje 
przykryty, np. kocem.

Jeśli chory leży na łóżku z regulowanym wezgłowiem, opuść je. Dzięki temu 
ułatwisz sobie pracę. Uniesione wezgłowie uniemożliwia dokładne naciągnięcie 
prześcieradła, a poza tym przy uniesionym wezgłowiu bardzo trudno jest zmienić 
pozycję ciała chorego.

Jeśli chory ma duszności, nie układaj go na płasko, lecz pod głowę podłóż dwie 
poduszki, poszewki na poduszkach wymieniaj kolejno.

Zadbaj o bezpieczeństwo chorego – jeśli chory leży na łóżku rehabilitacyjnym – 
zabezpiecz je drabinkami po stronie przeciwnej do tej, po której stoisz; jeśli leży na 
wersalce – ułóż go w taki sposób, by nie wypadł z łóżka.

Pamiêtaj!

2

1.

2.

3.

4.



Najtrudniejszym elementem zmiany pościeli jest wymiana prześcieradła i podkładu. 
Poniżej podajemy wskazówki, jak to zrobić.

zmiana prześcieradła 
i podkładu
Zmarszcz i podwiń brudny podkład
i prześcieradło jak najdalej pod plecy 
chorego leżącego na boku (rys. 1).

W to miejsce połóż czyste przeście-
radło, rozłóż na materacu i zaściel 
prześcieradło (zwisającą część podłóż 
pod materac, drugą stronę przeście-
radła podsuń jak najdalej pod plecy 
chorego) (rys. 2).

Ułóż czysty podkład, wierzchnią 
warstwę zmarszcz do pleców chorego, 
drugą połowę rozłóż na łóżku (rys. 3).

Odwróć chorego na wznak, zabez-
piecz łóżko od swojej strony, np. 
drabinką, przejdź na drugą stronę 
łóżka, odbezpiecz łóżko z tej strony 
(rys. 4). 

Ułóż chorego na drugim boku, okryj 
jego plecy. Wyciągnij brudny podkład 
i prześcieradło (rys. 5).

W to miejsce naciągnij czyste 
prześcieradło oraz podkład i zaściel 
(rys. 6 i 7). 

Ułóż chorego na wznak, popraw 
kołdrę. Jeśli chory leży na łóżku 
rehabilitacyjnym – zabezpiecz je dra-
binkami (rys. 8).

Podłóż poduszki pod głowę; jeśli chory 
ma łóżko z regulowanym wezgłowiem, 
ustaw je zgodnie z życzeniem chorego. 
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iPodkład: Dla zabezpieczenia łóżka i bielizny pościelowej warto stosować podkłady higieniczne. 2
Podkład higieniczny Seni Soft

- dodatkowe zabezpieczenie łóżka i pościeli 
  przed zawilgoceniem i zabrudzeniem
- idealny podczas zmiany pieluchy
- miękka włóknina wierzchnia 
- zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii



toaleta cia³a chorego
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Toaleta ciała chorego leżącego, zwłaszcza długotrwale unieruchomionego, to najważniejsza z czynności 
higienicznych oraz istotny element profilaktyki przeciwodleżynowej. Głównym jej celem jest zapewnienie 
choremu czystości i estetyki. Jednak pielęgnacja ciała to nie tylko mycie, to także dbanie 
o odpowiednie nawilżenie skóry, ochrona przed odparzeniami, podrażnieniami, poprawianie mikrokrążenia oraz 
– co równie istotne – samopoczucia.

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne funkcje spełnia skóra, a to przecież ona, dzięki posiadanej 
naturalnej barierze ochronnej, jaką stanowi naskórek oraz płaszcz hydrolipidowy, chroni nasz organizm przed 
wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych. Wraz z wiekiem skóra traci elastyczność, jest bardziej 
narażona na otarcia i odleżyny, które powstają u osób długotrwale unieruchomionych. Można temu 
przeciwdziałać. Seria produktów Seni Care do pielęgnacji osób obłożnie chorych, szczególnie polecana do 
suchej i wrażliwej skóry osób przewlekle chorych, doskonale radzi sobie z tym zadaniem. 

Seni Care to produkty przeznaczone specjalnie dla osób przewlekle chorych, szczególnie narażonych na 
powikłania wynikające z długotrwałego unieruchomienia. Produkty z linii Seni Care pełnią określone funkcje 
w opiece nad przewlekle chorym – a to nie tylko dzięki doborze składników aktywnych, ale przede wszystkim 
praktycznej formie aplikacji i filozofii stosowania. Nadają się do pielęgnacji całego ciała, ze szczególnym 
uwzględnieniem okolic intymnych i higieny podczas zmiany pieluchy. Skład całej linii dobrany jest tak, 
by produkty uzupełniały nawzajem swoje działanie. 

Stwórz miłą i przyjazną atmosferę. Pamiętaj, że dla chorego toaleta ciała 
to sytuacja krępująca – staraj się nie narażać go na dodatkowy dyskomfort. 

Nie spiesz się, zawsze uwzględniaj przyzwyczajenia i nawyki podopiecznego.

Zadbaj o odpowiednią temperaturę pomieszczenia.

Rozmieść sprzęt tak, aby mieć wszystko pod ręką, żeby nie zostawiać 
chorego samego, a jeśli musisz odejść od łóżka, to koniecznie pamiętaj 
o zamknięciu drabinek i przykryciu chorego.

Chroń łóżko chorego przed zalaniem, podkładając ręcznik, a najlepiej podkład 
jednorazowy Seni Soft pod myte części ciała.

Odsłaniaj tylko te części ciała, które są w danym momencie myte.

Ze względu na komfort i intymność czynności wyproś osoby trzecie 
z pomieszczenia.

Ogólna toaleta cia³a chorego krok po kroku:

Każdy krok pielęgnacji opisany jest oddzielnie. Staraj się jednak w miarę możliwości  
wykonywać te czynności za jednym razem – sekwencyjny i zorganizowany sposób 
postępowania zapewni komfort Twojemu podopiecznemu, a Tobie ułatwi pracę. i

2

Bo skóra 
sama się  nie obroni...
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Przed rozpoczęciem czynności toaletowych, przygotuj:

uwaga

Jeśli używasz środków do mycia, to należy spłukać je pod bieżącą wodą 
(pod prysznicem lub wodą z dzbanka). Pozostawione na skórze nawet 
niewielkie ilości piany mogą znacznie przyczynić się do powstawania 
różnych podrażnień skóry. 

Nie spłukuj tylko tych środków, które są wyraźnie oznaczone             jako do 
użycia bez wody.

pastę i szczoteczkę do umycia zębów 
lub protezy, miskę nerkowatą

kubek, grzebień

środek myjący do u¿ycia z wodą                 

szczoteczkę do paznokci, pumeks

nożyczki i pilniczek do paznokci

miskę do mycia, dzbanek, basen

jednorazowe myjki (np. Seni Care),
dwa ręczniki, kompresy

preparaty aktywizujące, nawilżające 
i natłuszczające skórę

rękawiczki jednorazowe

lub bez wody

Czy wiesz ¿e...

Używanie gąbki jest niehigieniczne. Samo płukanie jej po 

użyciu jest niewystarczające, aby ją oczyścić, choćby ze 

zmywanego naskórka. Poza tym gąbka długo pozostaje 

mokra, co stwarza dobre warunki do namnażania się 

bakterii i grzybów. W miarę możliwości – zamień gąbkę 

na jednorazowe myjki higieniczne.
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podstawa pielêgnacji

Miska nerkowata – bardzo wygodna przy p³ukaniu 
jamy ustnej

Basen – umożliwia dokładne spłukanie zewnętrznych 
narządów płciowych u kobiety 

myjki podfoliowane – do stosowania z preparatami 
do użycia bez wody i bez spłukiwania (takimi jak 
Pianka myjąco-pielęgnująca Seni Care i Krem 
myjący 3 w 1 Seni Care) 

myjki niepodfoliowane – do stosowania 
z preparatami do użycia z wodą (takimi jak Lotion 
myjąco-natłuszczający Seni Care) 

zaprojektowane tak, aby chronić skórę dłoni osoby 
pielęgnującej, a przy tym delikatnie i skutecznie 
oczyszczać skórę podopiecznego

do wyrzucenia po użyciu

50 szt. w opakowaniu

Myjki z miękkiego i chłonnego materiału dostępne w dwóch wersjach: 
Jednorazowe myjki higieniczne Seni Care

iCodzienna pielęgnacja osób przewlekle chorych wymaga poświęcenia bardzo dużej 
uwagi. U osób narażonych na występowanie podrażnień skóry i odleżyn wszelkie zabiegi 
należy wykonywać z dbałością, przy użyciu specjalistycznych środków i delikatnych 
wyrobów pomocniczych. Wszelkie preparaty myjące warto aplikować przy pomocy 
miękkich ręczników higienicznych lub jednorazowych myjek higienicznych.

Myjki Seni Care

2 Pamiętaj również o Twoim komforcie! 
Do czynności pielęgnacyjnych wybieraj produkty funkcjonalne i praktyczne:

w dużych, stabilnych opakowaniach 

posiadające pompki 

jeśli chusteczki nasączane – to o dużej powierzchni

jeśli materiał chłonny do wycierania – to odporny na rozerwanie, 
nie pozostawiający na ciele podopiecznego kłaczków materiału

3.

4.

Uwaga!

1.

2.
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Podkład higieniczny Seni Soft
– dodatkowe zabezpieczenie łóżka przed zawilgoceniem

miękki i przyjemny w dotyku

nieprzepuszczalny

z antypoślizgową folią, dzięki czemu nie przesuwa 
się po podłożu

dostępny w rozmiarach: 40x60 cm, 60x60 cm, 
90x60 cm oraz 90x170 cm (z bocznymi skrzydłami) 

Rękawiczki jednorazowe
Rękawiczki jednorazowe lateksowe lub nitrylowe,
pudrowane, stanowią idealną ochronę dłoni opiekuna. 

sposób pakowania umożliwia pojedyncze wyjmowanie 
rękawiczek z pudełka

dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL

100 szt. w opakowaniu

i
Najbezpieczniej osuszysz skórę poprzez delikatne dotykanie ciała materiałem chłonnym, 
a nie przez wycieranie czy intensywne tarcie. Pamiętaj również, że ręcznik tradycyjny też 
może stać się źródłem infekcji. Jeśli decydujesz się na używanie ręczników frotte, to warto 
wymieniać je bardzo często, nawet codziennie lub po każdym użyciu. Zamiast tradycyjnych 
ręczników wypróbuj jednorazowe ręczniki higieniczne air-laid – są bardzo chłonne, 
delikatniejsze od zwykłego ręcznika, a przy tym bardziej higieniczne. 

Odpowiednie osuszanie

Podkład higieniczny Seni Soft

Rêkawiczki jednorazowe Ambulex

Jednorazowe ręczniki higieniczne air-laid Seni Care:

delikatne ręczniki wykonane z bardzo chłonnego 
materiału wykonanego w technologii air-laid

ręcznik jest nie tylko delikatny dla skóry i miękki 
w dotyku, ale również wyjątkowo chłonny i odporny 
na rozerwanie nawet po namoczeniu

duża powierzchnia umożliwia wykorzystanie 
produktu do szeregu czynności higienicznych, 
np. jako zabezpieczenie odzieży do masażu 
(do użycia z ¯elem aktywizującym Seni Care lub 
Olejkiem pielęgnacyjnym do masażu Seni Care) 

30 szt. w opakowaniu

Ręczniki higieniczne air-laid

2
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Chory leżący w łóżku, którego głowa nieustannie spoczywa na poduszce, jest narażony na większą potliwość. 
W związku z tym wymaga częstej toalety skóry głowy oraz codziennego czesania włosów. 

Włosy należy myć zawsze wtedy, gdy sprawiają wrażenie nieświeżych. Gdy chory nadmiernie się poci, 
wskazane jest codzienne powtarzanie tej czynności.

szampon do włosów (pamiętaj o dobraniu szamponu odpowiedniego 
do włosów chorego)

podkład jednorazowy, waciki lub płatki kosmetyczne

basen do mycia włosów (wanienkę pneumatyczną) lub miskę

wiadro (jeśli używasz rynienki), dwa dzbanki

dwa ręczniki

szczotkę lub grzebień do włosów, suszarkę do włosów

ciepłą wodę

Przygotuj:

Może warto rozważyć skrócenie włosów chorego? Krótkie włosy znacznie 
ułatwiają toaletę głowy. Umyte (u kobiet ułożone według upodobań) często 
prezentują się lepiej niż długie, zniszczone długotrwałym leżeniem. uwaga

mycie g³owy

w butelce 500 ml

przeznaczony do łagodnego mycia suchej, wrażliwej skóry głowy ze 
skłonnościami do podrażnień i stanów zapalnych, do każdego rodzaju 
włosów

zawiera mocznik, który pielęgnuje i reguluje nawilżenie skóry głowy, 
pozostawiając ją gładką i odżywioną

zawiera składniki aktywne: witaminy B3, B5, B6, C i E

w ekonomicznym, dużym i wygodnym w użyciu opakowaniu z pompką 
dozującą

Szampon nawilżający Seni Care 

Chory leżący powinien przynajmniej raz w tygodniu mieć umytą głowę. W razie potrzeby mycie można 
wykonywać częściej. Ważne jest, aby szampon używany do mycia głowy osoby leżącej nie pienił się zbyt 
mocno i dawał się łatwo spłukać. Polecamy nawilżający szampon Seni Care:

Jak prawidłowo umyć głowę znajdziesz w filmie 
instruktażowym na stronie www.damy-rade.info

2
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Mycie głowy chorego leżącego

Zwiń poduszkę i wsuń ją pod barki chorego, 
co zapewni mu lepsze podparcie i odciąży jego kark.

Połóż miskę na podkładzie pod głową chorego. Jeśli 
chory nie jest w stanie utrzymać głowy, poproś drugą 
osobę o pomoc w jej podtrzymaniu (rys. 4).

Basen doskonale podtrzymuje kark chorego, 
dlatego możesz odłożyć poduszkę (rys. 3).

Połóż basen do mycia głowy na podkładzie pod 
głową chorego, a jego ujście umieść w wiadrze 
(rys. 3).

3
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Jeśli chory leży na łóżku z podniesionym wezgłowiem, opuść je (rys. 1).

Unieś chorego. Połóż podkład na prześcieradle na wezgłowiu łóżka, ręcznikiem osłoń ramiona i plecy chorego (rys. 1).

Delikatnie rozczesz włosy choremu (rys. 2).

Mycie g³owy z u¿yciem miski Mycie g³owy z u¿yciem basenu
(Potrzebna dodatkowa osoba do pomocy)

Nałóż niewielką ilość szamponu i myj włosy, masując skórę głowy opuszkami palców. Spłucz starannie szampon 
wodą z dzbanka (rys. 4).

W razie potrzeby powtórz czynność, przynajmniej dwa razy używając szamponu.

Pomóż choremu usiąść (jeśli nie może siedzieć samodzielnie, podtrzymaj go lub poproś, by przytrzyma³ się 
drabinki rehabilitacyjnej), włosy zabezpiecz suchym ręcznikiem (rys. 5).

Zabezpiecz poduszkę suchym ręcznikiem, ułóż chorego tak, żeby leżał w wygodnej pozycji (rys. 6).

Ostrożnie rozczesz i wysusz włosy chorego (rys. 6).

Jeśli chory może siedzieć samodzielnie, możesz wysuszyć mu głowę w pozycji siedzącej.

2
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Mycie głowy choremu z częściowo ograniczoną sprawnością

Wcześniej przedstawiono sytuację, kiedy chory jest osobą leżącą i ma trudności ze staniem oraz siedzeniem. 
Pośrednia sytuacja to taka, gdy chory nie wstaje, ale jego stan pozwala na dłuższe siedzenie. W takiej sytuacji 
poproś chorego, aby usiadł z nogami lekko rozchylonymi, natomiast miskę umieść na łóżku. 

Jeśli chory może siedzieć ze spuszczonymi nogami, powinien usiąść na brzegu łóżka z nogami opartymi 
o podłogę. W takiej sytuacji miskę z wodą ustaw przed nim na stoliku przyłóżkowym.

W sytuacji, gdy chory jest na tyle silny, by wstać i usiąść na wózku, łatwiej jest doprowadzić go do łazienki
i wykonać toaletę głowy przy umywalce. Chory staje wówczas opierając się rękoma o umywalkê, pochyla nad ni¹ 
głowę, a opiekun dokonuje mycia głowy pod bieżącą wodą.

Podłóż ręcznik przeznaczony 
do mycia twarzy lub śliniak 
jednorazowy pod brodę chorego. 

Nałóż pastę do zębów na szczo-
teczkę i podaj ją choremu. Jeśli 
chory sam nie jest w stanie umyć 
zębów, umyj je za niego (rys. 1).

Pod brodą umieść płaskie naczynie 
(lub specjalną miskę nerkowatą), 
unieś głowę chorego i podaj kubek 
z wodą do wypłukania ust. Wytrzyj 
choremu usta (rys. 2). i

toaleta jamy ustnej

1 2

Szczotkuj zęby ruchami okrężnymi; zacznij od części zewnętrznej 
zębów, tak aby nie ominąć żadnej partii zębów. Następnie ustaw 
szczoteczkę pionowo i również ruchami okrężnymi umyj wewnętrzną 
część zębów. Na zakończenie wyczyść powierzchnie żujące zębów. 
Delikatne wyszczotkowanie języka pomoże odświeżyć oddech i usunie 
nadmiar bakterii z jamy ustnej, a choremu będzie znacznie przyjemniej.

Podczas toalety jamy ustnej pomocne są jednorazowe śliniaki 
ochronne Seni Care. 

zabezpieczają otoczenie i odzież chorego, jednocześnie zapewniając 
wygodę opieki

wywijana kieszeń na dole śliniaka oraz ochronny kołnierzyk dają 
dodatkowe zabezpieczenie

śliniak ma dużą i delikatną powierzchnię, po umyciu zębów może służyć 
jako serwetka do wytarcia ust

10 lub 100 szt. w opakowaniu
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do ssania: kostki lodu, kostki zimnego ananasa, mrożone owoce, cukierki bezcukrowe

do płukania: 0,5% woda utleniona (H O ), roztwór metylocelulozy (sztucznej śliny)2 2

guma do żucia, najlepiej bezcukrowa

Osoba leżąca, czasem nieprzytomna, jest szczególnie narażona na infekcje w obrębie błon śluzowych jamy 
ustnej. Ponadto, u osób odżywianych przez zgłębnik żołądkowy, gastrostomię czy drogą dożylną zmniejsza 
się wydzielanie śliny w jamie ustnej, stąd śluzówki są nadmiernie wysuszone i wymagają nawilżenia.
Mycie zębów oraz pielęgnacja jamy ustnej to zabieg niewątpliwie intymny i dla chorego może być krępujące, 
gdy czynność tę ktoś wykonuje za niego. Dlatego też opiekun musi wykazać się zrozumieniem, uwzględnić 
nawyki higieniczne chorego, a czynności wykonywać w sposób zdecydowany, ale jednocześnie delikatny, 
by nie sprawiać choremu dodatkowego cierpienia.

Środki lecznicze stosowane przy infekcjach jamy ustnej powinny być dobierane przez 
lekarza. Część z nich jest jednak dostępna bez recepty, można je więc stosować od razu 
po zauważeniu zmian chorobowych i po konsultacji z farmaceutą.

W przypadku suchości w jamie ustnej warto zastosować płukanki z użyciem np. mięty lub siemienia 

lnianego.

i

U chorych przy nadmiernej suchości jamy ustnej (spowodowanej m.in. stosowaniem leków 
oraz zmniejszonym pragnieniem) można stosować tzw. substytuty śliny, które zmniejszają uczucie suchości. 
Są to:

przewlekle 

2

Toaleta jamy ustnej u chorego niesamodzielnego

Przygotuj:

patyczki do czyszczenia uszu (najlepiej nieco większe, np. patyczki 
dla dzieci), w razie potrzeby szpatu³kê owiniêt¹ kompresem

środki lecznicze stosowane w zależności od rodzaju zmian 
rozpoznanych u chorego przez lekarza

płyn do płukania jamy ustnej, kubek

pastę i szczoteczkę do mycia zębów lub protezy

miskę nerkowatą lub inne płaskie naczynie

ręcznik, serwetkę ochronną, płatki ligniny lub śliniak

pomadkę ochronną lub wazelinę do ust

Ułóż chorego w pozycji półsiedzącej (najbardziej zbliżona do tej,
 w jakiej zdrowy człowiek myje zęby); jeśli to niemożliwe, ułóż chorego 
na boku, aby uniknąć zachłyśnięcia.

Podłóż ręcznik, płat ligniny lub specjalny śliniak pod brodę chorego, 
aby zabezpieczyć ubranie przed zabrudzeniem.

Poproś, by chory otworzył usta. Obejrzyj i oceń stan błony śluzowej 
w jamie ustnej, posługując się szpatułką lub kompresem nawiniętym 
na palec.

 Powiedz choremu, co zamierzasz zrobić:

Jeśli chory jest nieprzytomny, nigdy nie wykonuj u niego płukania jamy 
ustnej, gdyż grozi to zachłyśnięciem! uwaga
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Wyjmij protezy i umyj szczoteczką i pastą do zębów, opłucz pod bieżącą wodą. 

Podaj choremu płyn do płukania jamy ustnej.

Podłóż pod brodę chorego miseczkę, by mógł wypluć płyn. 

Wytrzyj usta chorego ręcznikiem.

Natłuść usta chorego, np. pomadką ochronną lub wazeliną.

Chory z protezami zębowymi

mycie ciała

Pamiętaj, aby toaletę jamy ustnej chorego wykonywać co najmniej 2 razy dziennie. U chorego niesamodzielnego 
w ustach często tworzy się osad z zaschniętej śliny, złuszczającego się naskórka, resztek jedzenia, 
odksztuszanej wydzieliny itp. Mycie zębów lub protezy jest niewystarczające. Czasem trzeba użyć szpatułki 
z nawiniętym kompresem lub palca owiniętego kompresem, aby oczyścić jamę ustną. Należy oczyścić język, 
policzki, dziąsła. Po oczyszczeniu można nawilżyć śluzówkę jamy ustnej (np. roztworem gliceryny, oliwą 
z oliwek).

Ciało chorego należy myć przynajmniej raz dziennie z użyciem wody i środka myjącego. Bardzo ważne 
w pielęgnacji skóry osób obłożnie chorych jest stosowanie preparatów myjących bez zawartości mydła. 

Mydło działa wysuszająco na skórę oraz zmywa jej naturalną warstwę ochronną. Pozostające na skórze nawet 
niewielkie resztki mydła mogą wywoływać podrażnienia.  

Aby zapobiegać nadmiernemu wysuszeniu skóry, stosuj środki myjące o pH 5 - 5,5, czyli o odczynie kwaśnym – 
takie jak Lotion myjąco-natłuszczający Seni Care. 

delikatny produkt myjący do użycia z wodą zamiast mydła

nie tylko oczyszcza, ale równocześnie nawilża i natłuszcza skórę 

nie zawiera mydła 

delikatnie się pieni, dzięki czemu łatwo go spłukać

ekonomiczne, duże i wygodne w użyciu opakowanie z pompką dozującą  

2

uwaga

Jeśli to nie jest konieczne, nie wkładaj choremu protez zębowych. Stanowią 
dodatkowy czynnik drażniący na błony śluzowe, i tak już podatne na infekcje. 
Najlepiej ograniczyć zakładanie protez tylko do spożywania posiłków. 
W międzyczasie należy je przechowywać w kubku z wodą lub ze specjalnym 
płynem do protez.

Jeśli u chorego występują zmiany chorobowe w obrębie śluzówek, 
posmaruj je za pomocą patyczka higienicznego środkiem leczniczym 
zleconym przez lekarza. 

i

w butelce 500 ml

Lotion myjąco-natłuszczający Seni Care 



www.damy-ra de.info

33

Zdejmij koszulę choremu (lub górną część piżamy), okryj chorego kołdrą. 

Ułóż ręcznik przeznaczony do górnej części ciała pod głową podopiecznego. Namocz 
kompresy i przetrzyj oczy chorego, zaczynając od zewnętrznego kącika do 
wewnętrznego (rys. 1). 

Lekko namydloną myjką umyj twarz choremu, delikatnie osusz ręcznikiem, następnie 
umyj uszy oraz szyję i kark, osusz ręcznikiem (rys. 2 i 3).

Mycie twarzy, oczu, szyi

1 2 3

Mycie klatki piersiowej 

Odparzenie i otarcia to, zaczerwienienia skóry wywołane 
działaniem niekorzystnych czynników, jak wilgotność, tarcie, mocz 
i stolec.

i

Ułóż ręcznik na klatce piersiowej chorego, wywijając mankiet z ręcznika na kołdrę, 
by zabezpieczyć pościel przed zamoczeniem i uchronić chorego przed nadmiernym 
obnażaniem.

Unieś delikatnie okrycie za mankiet ręcznika, umyj klatkę piersiową, osusz.

Mycie ramion i r¹k

Odsłoń tę rękę chorego, która jest dalej od Ciebie, podłóż pod nią ręcznik, osłaniając bieliznę 
pościelową, postaw miskę z wodą na ręczniku. Zanurz dłoń chorego w wodzie. Odczucie 
wody zwiększa komfort chorego (rys. 1).

Umyj kolejno: przedramię, ramię, pachę, dłoń oraz szczoteczką paznokcie; następnie 
wytrzyj dokładnie osuszaj¹c okolice między palcami (rys. 2). Pamiêtaj o zasadzie – 
zaczynamy mycie od najmniej brudnych czêœci cia³a.

Umyj w ten sam sposób drugą rękę.

Jeśli istnieje taka konieczność, obetnij paznokcie po podłożeniu pod dłonie ręcznika 
jednorazowego lub miski nerkowatej. Wygładź obcięte paznokcie pilniczkiem (rys. 3).

1 2 3



34

Nawilżanie bardzo suchej skóry

Skóra w każdym wieku narażona jest na uszkodzenia, jednak najbardziej zagrożona jest sucha, skłonna do 
podrażnień oraz cienka i wrażliwa skóra osób chorych, której proces regeneracji jest znacznie spowolniony. 
Pamiętaj o stosowaniu produktów, które pomagają utrzymać ją w prawidłowej kondycji. Regularne nawilżanie  
umożliwia zachowanie dobrego napięcia i elastyczności skóry oraz pomaga w regeneracji. Jest to kluczowe 
w profilaktyce przeciwodleżynowej. Produkty nawilżające powinno się aplikować po każdym myciu ciała.

sensitive

skutecznie nawilża, odżywia i wygładza skórę, wspomagając jej regenerację

³agodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie 

szybko się wchłania, pozostawiając na skórze nawilżającą warstwę

Balsam do skóry suchej Seni Care 

Dla osób ze skórą szczególnie wymagającą i przesuszoną doskonała jest Emulsja nawilżająca Seni Care 
do skóry suchej zawierająca  4% mocznika.

ma delikatną, lekką konsystencję, ułatwiającą nanoszenie i wchłanianie

dzięki zawartości mocznika skutecznie zmiękcza wysuszony naskórek, 
nawilżając i łagodząc podrażnienia

ekonomiczne, duże i wygodne w użyciu opakowanie z pompką dozującą 

Emulsja nawilżająca Seni Care

Nawilżanie to nie tylko pielęgnacja z zewnątrz. To również odpowiednie nawadnianie organizmu i odpowiednia 
dieta. Każdy człowiek powinien przyjmować ok. 2 litrów płynów dziennie, równomiernie rozłożonych w ciągu dnia. 
Chorzy często unikają przyjmowania płynów, ale można podawać je w różnej formie, np. galaretki, kisielu, jogurtu, 
zupy itp. Dobrym rozwiązaniem jest dbanie o podawanie ~250 ml w ciągu 2 godzin. Ważne jest wartościowe

odżywianie, z uwzględnieniem potrzebnej ilości kalorii i białka. Podawanie płynów 
i wartościowa dieta ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce przeciwodleżynowej. 
Dietę warto skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.

uwaga

U kobiet zwróć szczególną uwagę na okolice pod biustem, a u osób otyłych na 
przestrzenie między fałdami skóry – miejsca te są szczególnie narażone na 
powstanie odparzeń.

Jeśli zauważysz zaczerwienienie, zastosuj odpowiedni środek ochronny np. 
Krem ochronny Seni Care z tlenkiem cynku. Jeśli skóra nie jest zmieniona 
chorobowo, zastosuj profilaktycznie Balsam nawilżający Seni Care lub Krem 
ochronny Seni Care z argininą.

2

w tubie 250 ml

w butelce 500 ml

Krem ochronny 
Seni Care 
z arginin¹
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Mycie pleców i pośladków 

Jeżeli chory jest ubrany w piżamę, zdejmij spodnie. Jeśli chory używa wyrobów chłonnych do nietrzymania moczu 
(np. pieluchomajtek), zdejmij użyty wyrób na czas mycia. 

Pomóż choremu ułożyć się na boku.

Ułóż ręcznik przeznaczony do dolnych części ciała lub podkład jednorazowy wzdłuż pleców i pośladków chorego (rys. 1).

Umyj plecy i pośladki, a na końcu szparę pośladkową (rys. 2).

Osusz dokładnie skórę pleców i pośladków (rys. 3).

Oklep plecy chorego. Możesz zastosować także żel aktywizujący. 

Umyj brzuch, pępek, okolice bioder 
chorego.

Wytrzyj starannie skórę, wysuń ręcznik
i okryj chorego wierzchnim przykryciem.

Zmień wodę w misce.

Mycie brzucha

Oklepywanie pleców ma na celu pomóc choremu 
odkrztusić wydzielinę z drzewa oskrzelowego, co ułatwia 
oddychanie. Oklepywanie wykonujemy dłonią złożoną 
w tzw. „łódkę” od dolnych części pleców do góry. Podczas 
oklepywania omijamy okolice kręgosłupa oraz nerek. 
Optymalny czas oklepywania to 3 – 5 minut.

i

www.damy-ra de.info
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Mycie nóg

Połóż ręcznik wzdłuż nogi, która znajduje się dalej od Ciebie
i postaw na nim miskę.

Zegnij nogę chorego w kolanie i zanurz jego stopę w wodzie. 
Umyj całą nogę: podudzie, udo, stopę.

Osusz nogę, pamiętając o przestrzeniach między palcami.

Umyj drugą nogę w ten sam sposób.

Jeśli istnieje taka konieczność, obetnij paznokcie nad 
ręcznikiem jednorazowym.

36

Masa¿

Ogólnym celem masażu jest poprawa jakości życia. Masaż może przynieść wiele pozytywnych korzyści, 
poczynając od poprawy kondycji skóry przez odżywienie tkanek, aż po lepsze samopoczucie. Pozwala 
zmniejszyć dolegliwości bólowe, likwiduje obumarłą warstwę naskórka i obrzęki, poprawia krążenie krwi 
i funkcjonowanie układu oddechowego. Masaż powinien trwać około 15-20 minut. 

Masaż przyniesie pożądany efekt, jeœli weźmiesz pod uwagę:

Środek poślizgowy – aby nie podrażnić skóry, należy pamiętać o olejku do masażu, z polecenia lekarza można 
również używać maści leczniczych

Kierunek masażu – w stronę głowy, w stronę serca

Masaż rozpoczynamy od „przegłaskania” powierzchni, którą chcemy masować, a na zakończenie masażu 
można oklepać chorego (plecy – omijając nerki) i ponownie „przegłaskać” całą masowaną powierzchnię

Przeciwwskazania – są stany, w których masaż jest odradzany (np. gorączka, nowotwór, zmiany skórne, 
przerwanie ciągłości skóry, stany zapalne, tuż po posiłku, żylaki, niedrożność żył, nieuregulowane ciśnienie krwi)

Żel aktywizujący Seni Care to produkt do codziennej aktywizacji poprzez 
masowanie skóry narażonej na powstawanie odparzeń i odleżyn. 

działa łagodząco, odprężająco i relaksująco, jednocześnie pobudzając i odświeżając 
skórę

wspomaga mikrocyrkulację krwi, co zapewnia skórze odpowiednie dotlenienie

chroni przed powstaniem stanów zapalnych i podrażnień skóry

dzięki zawartości mentolu chłodzi skórę

można stosować do oklepywania pleców

Olejek pielęgnacyjny Seni Care to produkt do masażu suchej, wrażliwej, 
narażonej na podrażnienia skóry:

wyraźnie wygładza skórę, zapewnia właściwy stopień nawilżenia i napięcia skóry, 
ujędrnia naskórek

odżywia skórę i chroni ją przed wysuszeniem

łatwo się rozprowadza, ułatwiając masaż

nie zawiera barwników ani konserwantów

2

w tubie 250 ml

w butelce 150 ml
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Nalej czystej wody do miski i dzbanka. 

Pod pośladki chorej podłóż dodatkowy podkład, a na nim połóż basen. Ułóż chorą na basenie (rys. 1).

Sprawdź, czy temperatura wody jest dla chorej odpowiednia – polej niewielką ilością wody swoje przedramię,
 a następnie wewnętrzną stronę uda chorej. 

Jeśli chora może podmyć się sama, załóż jej na rękę lekko namydloną myjkę, polej krocze wodą i poproś, aby 
się podmyła. Jeżeli czynność tę wykonujesz sam, załóż rękawiczki jednorazowe i umyj krocze – zawsze 
w kierunku od narządów płciowych do odbytu (taki kierunek zapobiega przenoszeniu bakterii 
z odbytu w kierunku narządów płciowych) (rys. 2).

Umyj skórę okolicy dołu pachwinowego z prawej i z lewej strony. 

Sprawdź, czy na skórze nie występują zmiany o charakterze odparzeń.

Spłucz krocze i zewnętrzne narządy płciowe chorej wodą z dzbanka.

Podaj chorej ręcznik, aby się wytarła lub jeśli to niemożliwe – wykonaj tę czynność samodzielnie.

Po zdjęciu myjki spłucz rękę chorej, a następnie ją osusz.

Podmywanie u kobiet

Mycie okolic intymnych kobiety  

www.damy-ra de.info
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Jeśli ułożenie chorej na basenie jest niemożliwe, można te same czynności wykonać, 
układając chor¹ na podkładzie przykrytym ręcznikiem. W tym wypadku polewanie 
wodą z dzbanka zastępujemy delikatnym spłukaniem krocza za pomocą myjki. uwaga

iW przypadku krwawienia z dróg rodnych należy podmywać kobiety kilkukrotnie w ciągu 
dnia. Jeśli chora ma NTM, wystarczającym zabezpieczeniem przed zabrudzeniem 
bielizny w czasie menstruacji będą używane wyroby chłonne do nietrzymania moczu.

2

Krem do suchej, zrogowaciałej skóry Seni Care 
z zawartością 10% mocznika:

do pielęgnacji miejsc, w których skóra jest wyjątkowo sucha i skłonna do rogowacenia  
tzn. łokci, kolan i pięt

wysoki poziom mocznika reguluje proces łuszczenia się i rogowacenia naskórka

skutecznie wygładza i zmiękcza zrogowacenia

doskonale odżywia, natłuszcza i nawilża skórę

w tubie 100 ml



Mycie okolic 
intymnych 
mê¿czyzny   

Podmywanie u mê¿czyzn

Nalej czystej wody do miski i dzbanka.

Podłóż podkład pod pośladki chorego.  

Jeśli chory jest w stanie podmyć się samodzielnie, asystuj mu i dopilnuj, by zrobił to dokładnie, jeśli nie – załóż rękawiczki 
jednorazowe i wykonaj czynność samodzielnie: odciągnij napletek, umyj delikatnie i ostrożnie żołądź kompresem 
lub wacikiem zwilżonym tylko wodą (rys. 1).

Po umyciu naciągnij napletek w ułożenie fizjologiczne, tak aby pokrywał on żołądź.

Umyj skórę okolicy dołu pachwinowego z prawej i z lewej strony (rys. 2).

Umyj worek mosznowy (sprawdź czy nie występują zmiany o charakterze odparzeń). 

Umyj okolice krocza i osusz ręcznikiem.

1 2

Czynności pielęgnacyjne przy zmianie wyrobu chłonnego 

Skóra okolic intymnych u osób z nietrzymaniem moczu narażona jest na częsty kontakt z czynnikami drażniącymi 
zawartymi w moczu i w kale, dlatego powinna być oczyszczana i zabezpieczana każdorazowo przy zmianie 
wyrobu chłonnego. Do toalety pośladków i krocza przy zmianie pieluchomajtek doskonale nadają się 
produkty do użycia bez wody, które skracają czas pielęgnacji, zapewniając jednocześnie odpowiednie 
oczyszczenie i nawilżenie skóry chorego.

Pod napletkiem gromadzi się wydzielina o kolorze białym lub żółtym 
(tzw. mastka). Jest to produkt złuszczania się komórek nabłonkowych. 
Składa się ze złuszczonego naskórka napletka, łoju, flory bakteryjnej, 
resztek moczu i spermy. Ta fizjologiczna wydzielina sama w sobie nie 
powoduje schorzeń, natomiast chorobotwórczo działać mogą namna-
żające się w niej bakterie. Mogą one doprowadzić do grzybicy i stanów 
zapalnych układu moczowego. Nadmiar mastki powinien być usuwany 
poprzez odciągnięcie napletka i umycie żołędzi.

i

W przypadku, gdy Twój podopieczny wymaga szczególnej pielęgnacji (np. ma 
wyłonioną stomię jelitową, cierpi na zespół stopy cukrzycowej), a Ty czujesz się 
bezradny wobec istniejącego problemu – nie bój się pytać!

Masz prawo do uzyskania informacji na temat pielęgnacji chorego, a swoje kroki 
kieruj do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego.uwaga

38

2



Pamiêtaj, krocze oczyszczaj w kierunku od narządów płciowych do odbytu, 
aby zapobiegać przenoszeniu bakterii w kierunku narządów płciowych i tym 
samym zmniejszać ryzyko infekcji urogenitalnych. W kolejnym kroku 
oczyść pośladki i szparę pośladkową podopiecznego. 

www.damy-ra de.info

Produkty nie wymagające spłukiwania wodą stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnej toalety ciała 
i świetnie sprawdzają się w toalecie krocza i pośladków podczas zmiany pieluchy. 

Oczyszczanie skóry 

Oczyszczenie okolic intymnych za pomocą pianki myjąco-pielęgnującej:

Usuń masy kałowe z powierzchni skóry podopiecznego za pomocą ręcznika jednorazowego.

Energicznie wstrząśnij opakowaniem pianki, odwróć pojemnik do góry dnem i naciśnij zawór. 

Nanieś piankę na myjkę, ręcznik higieniczny air-laid lub bezpośrednio na ciało chorego. 

Pamiętaj, aby nanosić piankę z odległości maksymalnie 10 cm od myjki bądź powierzchni ciała, która ma być 
oczyszczona.

Po naniesieniu odpowiedniej ilości środka, rozprowadź go delikatnie myjką lub ręcznikiem higienicznym po 
zabrudzonej powierzchni ciała. Zostaw na skórze na 1-2 minuty, dla zmiękczenia zaschniętych mas kałowych.

Wytrzyj piankę myjką lub ręcznikiem higienicznym (pamiętaj, że pianki myjącej nie spłukuje się wodą).  

W zależności od stopnia zabrudzeń, czynność możesz powtórzyć. 

uwaga

 Pianka myjąco-pielęgnujâca Seni Care

delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając na niej warstwę ochronną

skutecznie rozpuszcza masy kałowe na skórze 

pielęgnuje skórę, nawilża ją i działa przeciwpodrażnieniowo
®zawiera SINODOR  – innowacyjny składnik pochłaniający nieprzyjemny zapach moczu i kału

³atwo się ją aplikuje

pianka jest bardzo wydajna, a stosowanie jej razem z myjkami podfoliowanymi Seni Care 
gwarantuje komfort oraz pełną higienę. 
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w puszce 500 ml



Oczyszczenie okolic intymnych za pomocą kremu myjącego 3 w 1:

Usuń masy kałowe z powierzchni skóry podopiecznego za pomocą ręcznika jednorazowego.

Nanieś niewielką ilość kremu myjącego 3 w 1 na myjkę, ręcznik higieniczny air-laid lub bezpośrednio na ciało 
chorego.

Rozprowadź po zabrudzonej powierzchni ciała za pomocą myjki lub ręcznika higienicznego.

Delikatnymi ruchami zetrzyj krem.

W zależności od stopnia zabrudzeń, czynność możesz powtórzyć.

Oczyszczenie okolic intymnych za pomocą chusteczek nasączanych:

W przypadku braku lub przy niewielkim zabrudzeniu stolcem, skórę obszarów intymnych szybko i skutecznie  
oczyścisz za pomocą chusteczek nasączanych.

Gdy nie ma zabrudzenia stolcem, do oczyszczenia wystarczy jedna chusteczka.

W przypadku zabrudzenia stolcem, jedną chusteczką oczyść krocze oraz skórę dołu pachwinowego.  

Kolejną chusteczką oczyść pośladki i szparę pośladkową podopiecznego.
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skutecznie oczyszcza i pozostawia skórę odświeżoną, nie naruszając jej naturalnej 
bariery ochronnej

wygodne, stabilne opakowanie z dozownikiem

do stosowania z myjkami podfoliowanymi Seni Care, co gwarantuje komfort oraz pełną 
higienę 

®zawiera SINODOR  – innowacyjny składnik pochłaniający nieprzyjemny zapach moczu 
i kału

Krem myjący 3 w 1 Seni Care – czyli mycie, pielęgnacja i ochrona skóry 
w jednym produkcie. Polecany do pielęgnacji i oczyszczania podrażnionej skóry 
całego ciała. 

delikatnie oczyszczają skórę, nawilżają i poprawiają jej elastyczność

duża powierzchnia chusteczki (większe od chusteczek stosowanych w pielęgnacji 
dzieci) umożliwia proste i szybkie utrzymanie higieny w każdym momencie dnia, przy 
każdej czynności toaletowej i zmianie pieluchy

³agodzą podrażnienia skóry, pozostawiają skórę miękką i czystą

chusteczki dostępne również w wersji Sensitive, polecane do skóry szczególnie wrażliwej 
(bez zawartości parabenów, alkoholu i kompozycji zapachowych)

Chusteczki nasączane Seni Care:

w butelce 950 ml

w opakowaniu 68 szt.

w opakowaniu 10/48/80 szt.



ODP
ARZE

NIOMSTOP
 

U osób o ograniczonej mobilności, obłożnie chorych, zwłaszcza u osób z nietrzymaniem moczu, 
podrażnienia skóry powinny być pod szczególną obserwacją, ponieważ mogą prowadzić do 
niebezpiecznych zmian – odparzeń i odleżyn. Stosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej jest 
niezmiernie ważne u wszystkich osób używających środków chłonnych, przede wszystkim u osób 
leżących. Podstawową rolę odgrywa stała obserwacja stanu skóry i odpowiednia jej pielęgnacja. 
Po oczyszczeniu skóry A PRZED założeniem pieluchy na zagrożone partie ciała nanieś 
odpowiedni produkt. 

STOP odparzeniom, STOP odleżynom 

– skuteczna ochrona skóry przy nietrzymaniu moczu

Krem ochronny 
Seni Care 
z argininą
Nowoczesna profilaktyka 

Działanie: 

Chroni skórę przed powstawaniem stanów 
zapalnych, odparzeń i odleżyn, a jedno-
cześnie ją nawilża. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych kremów ochronnych, ma lekką 
konsystencję i pozostawia na skórze 
przezroczystą warstwę ochronną, dzięki 
czemu pozwala jej oddychać. Arginina 
działa nawilżająco, przyśpiesza metabolizm 
komórek skóry i regeneruje naskórek. 
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2

Oba produkty zawierają nawilżający pantenol, biokompleks lniany – działający odżywczo, 
®kojąco i łagodząco na podrażnienia oraz SINODOR  – środek pochłaniający nieprzyjemny zapach 

moczu.

w tubie 200 ml

Krem ochronny 
Seni Care 
z tlenkiem cynku
Tradycyjna skuteczność 

Działanie: 

Chroni skórę przed powstawaniem stanów 
zapalnych, odparzeń i odleżyn oraz 
przyśpiesza regenerację podrażnionej już 
skóry. Krem pozostawia na skórze białą 
warstwę ochronną, zabezpieczającą 
przed działaniem składników drażniących 
zawartych w moczu i kale. Pielęgnuje 
i głęboko nawilża skórę. Dodatkowo tlenek 
cynku wykazuje działanie antybakteryjne 
i antyseptyczne.

Sposób użycia:

Przed założeniem pieluchy nanieś warstwę 
kremu na zagrożone partie ciała. Delikatnie 
wklep. Nie wcieraj.

Sposób użycia:

Przed założeniem pieluchy posmaruj 
zagrożone partie ciała i pozostaw do 
wchłonięcia.

w tubie 200 ml


