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OPIEKA NAD OSOBĄ LEŻĄCĄ 

KAŻDY CZŁOWIEK W SWOIM ŻYCIU, 

Z RÓŻNYCH POWODÓW, 

WYMAGA POMOCY I OPIEKI 

ZE STRONY INNYCH OSÓB. 

OPIEKĄ OTACZAMY TYCH 

WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE SĄ 

ZDOLNI DO TEGO BY SAMODZIELNIE 

FUNKCJONOWAĆ. 

ZAZWYCZAJ JEST TO 

UWARUNKOWANE WIEKIEM LUB 

STANEM ZDROWIA.

Podczas sprawowania opieki staramysię zapewnić 

choremu warunki umożliwiające jak najdłuższe 

utrzymanie samodzielności, niezależności oraz 

poszanowania intymności. Staramy się zapewnić 

mu także jak najlepszą jakość życia.

Na poprawę jakości życia istotny wpływ ma 

właściwa pielęgnacja, odżywianie i usprawnianie 

chorego. Codzienne mycie i pielęgnacja skóry 

pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 

skóry /ciała, zmniejszając ryzyko wystąpienia 

uszkodzeń i odleżyn oraz zapobiegają wielu 

chorobom i powikłaniom zdrowotnym.

Wnikliwa obserwacja skóry podczas wykonywania 

zabiegów higienicznych pozwala na szybkie 

i wczesne wychwycenie niepożądanych zmian. 

Należy więc systematycznie kontrolować skórę, 

nie tylko podczas mycia, ale również przy każdej 

zmianie pozycji chorego. 

W trakcie obserwacji istotne jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na wyniosłości kostne. 

Znajomość kilku podstawowych zasad pielęgnacji 

oraz odpowiednie przygotowanie, zwykle 

rozwiązuje wątpliwości rodziny w radzeniu sobie 

w opiece nad bliską osobą. 

Podejmując wysiłek opieki nad obłożnie chorym w domu, należy przestrzegać poniższych zasad.
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ZASADY PIELĘGNOWANIA

SKÓRY:

Skórę należy myć codziennie ciepłą wodą, 

stosując delikatne środki oczyszczające, które 

nie wysuszają skóry (mydło o odczynie pH 5.5 

lub szare).

Należy dokładnie osuszyć skórę po każdej toalecie, zwłaszcza w miejscach styku dwóch 

powierzchni skóry (fałdy brzuszne, pachwiny, między palcami i pod piersiami u kobiet). 

Osuszamy dotykając miękkim ręcznikiem, by nie zedrzeć delikatnego naskórka.

Po umyciu wykonuje się delikatne nacieranie miejsc narażonych na ucisk oraz oklepywanie 

uwypukloną dłonią o złączonych palcach (jeśli nie ma przeciwwskazań do oklepywania).

Należy eliminować czynniki prowadzące do wysychania skóry, takie jak niska wilgotność 

powietrza i ekspozycja na zimno.

Umytą i osuszoną skórę należy natłuścić, co pozwoli utrzymać jej wilgotność (delikatne 

balsamy do ciała oraz specjalne płyny na miejsca zagrożone powstaniem odleżyn).

Nie należy równocześnie stosować środków natłuszczających, osuszających i pudrów, 

ponieważ tworzy się wówczas rodzaj skorupy, co może doprowadzić do powstania odleżyny.

Należy unikać masażu wyniosłości kostnych.

Trzeba zwracać uwagę na likwidowanie źródeł wilgoci, na które narażona jest skora (wilgotne 

ubrania lub pościel - natychmiast zmienić).

Bielizna pościelowa i osobista winna być wykonana z naturalnych materiałów, pozbawiona 

zgrubień, szwów, guzików, nie krochmalona.

Pamiętać o zapewnieniu choremu wygody i intymności w trakcie czynności higienicznych.

Czynności higieniczne wykonywać w sposób sprawny, bez pośpiechu i nerwowości.

Zadbać o odpowiednią temperaturę pomieszczenia.

Zamknąć okna na czas kąpieli, by chorego nie przeziębić.

Zadbać o odpowiednią temperaturę wody do mycia (ok. 37˚C).

Przed przystąpieniem do mycia, należy przygotować wszystkie niezbędne przybory 

(aby nie szukać ich w trakcie mycia).

Podczas czynności pielęgnacyjnych, nie wyręczać chorego całkowicie (pozwolić mu wykonać 

czynności, które jeszcze potrafi - jest to dla niego pewna forma rehabilitacji).

Obserwować chorego podczas mycia (oddech, kolor skóry, ciepłotę ciała).

Myć od części czystszych do brudnych.

Zmieniać wodę zawsze, gdy jest zimna, brudna oraz przed podmyciem.

Zapewnić potrzebę bezpieczeństwa (nie pozostawiać chorego samego na łóżku podczas 

mycia).

Pamiętać o toalecie jamy ustnej, usuwaniu zrostu u mężczyzn, myciu głowy i obcinaniu 

paznokci.



PRZYGOTOWANIE SPRZĘTÓW 

DO MYCIA CHOREGO W ŁÓŻKU

Miska z ciepłą wodą (37 – 38˚C).

Dwie myjki różnokolorowe (osobno do górnej 

i dolnej części ciała).

Ręczniki.

Czysta bielizna osobista dla chorego i bielizna pościelowa.

Pieluchomajtki – jeżeli chory z nich korzysta.

Środki pielęgnacyjne: mydło, szampon, grzebień, szczoteczka i pasta do zębów, dezodorant, 

balsam do ciała.

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY WYKONYWANIU

TOALETY CHOREGO W ŁÓŻKU

1. Toaleta jamy ustnej.

2. Golenie twarzy u mężczyzn.

3. Mycie twarzy i okolic (oczy, uszy)

4. Mycie szyi, dekoltu, klatki piersiowej i brzucha

5. Mycie kończyn górnych.

6. Mycie pleców i pośladków.

7. Mycie kończyn dolnych.

8. Mycie krocza.

9. Pielęgnacja paznokci dłoni i stóp.

10. Mycie włosów i skóry głowy.

Kolejność wykonywania toalety i jej poszczególne czynności ściśle zależą od stanu pacjenta oraz

jego możliwości w danym dniu. Jeżeli rzeczywisty stan zdrowia chorego na to pozwala, 

do wykonania toalety układamy go w pozycji pół-wysokiej lub wysokiej.
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W trakcie wykonywania toalety chorego pomocne są również: chusteczki nawilżone do ciała, 

ręczniki papierowe oraz pianki myjąco-pielęgnacyjne. 

Nie jest wskazane używanie mydeł w kostkach i gąbek (ze względów sanitarnych).

 

TOALETA JAMY USTNEJ

Celem tego zabiegu jest usunięcie reszek pokarmowych, aby zapobiec infekcjom jamy ustnej. 

Toaleta jamy ustnej powinna być wykonywana zawsze rano i wieczorem, po każdym posiłku oraz 

po karmieniu przez sondę żołądkową. 

Staranne utrzymywanie higieny jamy ustnej i częste jej nawilżanie istotnie zwiększa apetyt, 

ilość spożywanych pokarmów, a także zapobiega zmianom grzybiczym śluzówek. 

Zmiany grzybicze jamy ustnej, charakteryzują się typowym białoszarym nalotem na błonach 

ślazowych oraz na języku. 
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Często grzybicy towarzyszy obrzęk i bolesność, a chory odmawia przyjmowania posiłków. Należy 

wówczas zastosować środki przeciwgrzybicze, a jako uzupełnienie leczenia zasadne jest 

stosowanie płukanek do jamy ustnej (np. ziołowe płukanki z szałwii i rumianku lub gotowe płukanki

dostępne w aptece). W przypadku suchości jamy ustnej, polecanymi sposobami pomocy są: 

kostki lodu lub zamrożonego kawałka ananasa do ssania, podawanie łyżeczką bardzo małych 

ilości płynów, smarowanie warg wazeliną lub oliwą z oliwek. 

Toaleta jamy ustnej powinna być dostosowana do stanu chorego. Płuczemy jamę ustną tylko 

u chorych przytomnych. 

TOALETA JAMY USTNEJ C.D

Do mycia oczu używamy gazika. Jednym ruchem prowadzimy gazik od kącika zewnętrznego oka 

przez powiekę do kącika wewnętrznego (zgodnie z kierunkiem fizjologicznego oczyszczania się 

oka).

MYCIE OCZU

Podczas mycia powierzchni brzusznej dokładnie myjemy fałdy skórne, w których mogą powstać 

rany i odparzenia. Należy pamiętać o dokładnym osuszeniu i natłuszczeniu skóry, ewentualnie 

o użyciu preparatów z cynkiem.

MYCIE BRZUCHA

Do podmycia chorego należy zmienić wodę, a mycie rozpocząć od spłukania okolic krocza ciepłą 

wodą. Następnie myjemy krocze wodą z mydłem, zaczynając od spojenia łonowego w kierunku 

odbytu. Mycie w kierunku odwrotnym mogłoby spowodować przeniesienie bakterii jelitowych 

bytujących w odbycie, do układu moczowego i spowodować zakażenie.

MYCIE KROCZA

Podczas pielęgnacji paznokci, dłoni i stóp, należy pamiętać o tym, że paznokcie dłoni obcina się 

zaokrąglając je, natomiast paznokcie stóp obcina się na prosto. 

Następnie należy opiłować paznokcie pilniczkiem.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

Czysta, zrelaksowana i dotleniona skóra oznacza lepsze samopoczucie i profilaktykę wielu chorób. 

Pamiętajmy, że chory wymaga toalety każdego dnia. Odleżyna jest konsekwencją długotrwałego, 

nie zmieniającego się ucisku na tkankę. Poprzez ten długotrwały ucisk dochodzi do zaburzenia 

ukrwienia, a tym samym do niedotlenienia oraz niedożywienia tkanek. 

ODLEŻYNY



Powszechnie uważa się, że za pojawienie się odleżyn odpowiada zła, nieodpowiednia 

i niewystarczająca opieka pielęgnacyjna; powstają trudno gojące się rany, ulegające zakażeniu

i prowadzące do poważnych powikłań, jakimi są m.in. posocznica czy przetoki.

Odleżyna może obejmować wszystkie warstwy ciała od naskórka po kości.

Wystąpienie odleżyn zależy od wielu czynników i u niektórych chorych pojawia się pomimo 

podejmowania największych starań.

Czynniki sprzyjające powstawaniu odleżyn możemy podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE POWSTAWANIA ODLEŻYN
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ODLEŻYNY C.D

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE POWSTAWANIA 

ODLEŻYN

stan ogólny i odżywianie (wyniszczenie, 

typ budowy ciała)

ograniczenie ruchomości lub unieruchomienie

nietrzymanie moczu lub stolca

zaburzenia lub brak czucia bólu

dodatkowe choroby, cukrzyca, miażdżyca

stosowane leki: sterydoterapia, chemioterapia,

leki uspokajające

duszność

zmiany pH skóry

zakażenia wewnętrzne

zakażenia bakteryjne skóry

płeć (kobiety częściej narażone ze względu na cieńszą i delikatną skórę)

wiek (proces starzenia wpływa na zmiany w obrębie skóry)

długotrwały ucisk na tkankę

tarcie (przesuwanie ciała po podłożu bez unoszenia)

przesuwanie chorego względem podłoża w sposób fałdujący jego skórę

uszkodzenie tkanek przez uraz

Odleżyny mogą pojawiać się wszędzie, ale najczęściej powstają w miejscach, gdzie jest niewielka

odległość między skórą, a znajdującymi się pod nią kośćmi.

LOKALIZACJA ODLEŻYN
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MIEJSCA NAJBARDZIEJ NARAŻONE 

NA POWSTANIE ODLEŻYN

U LEŻĄCYCH NA PLECACH

tył głowy 
kręgosłup

łopatki

łokcie
kość ogonowa

pośladki

pięty

U LEŻĄCYCH NA BOKU

uszy
kości ramienne

kości biodrowe

kości udowe po stronie bocznej

kości boczne stopy

W POZYCJI SIEDZĄCEJ

okolice kulszowe

Określenie stopnia zaawansowania odleżyny pozwala na dobór odpowiedniego leczenia,

poczynając od maści, płynów i roztworów, aż do specjalistycznych opatrunków.

Działania profilaktyczne polegają na zastosowaniu właściwych środków, udogodnień i metod 

niedopuszczenia do pojawienia się odleżyn.

Objawy, na które warto zwrócić uwagę to: zaczerwienienie skóry nieblednące po zwolnieniu

ucisku, pęcherze naskórka oraz otarcia naskórka.   

ZALECANE DZIAŁANIA 

PROFILAKTYKI ODLEŻYN

Zmiana pozycji ciała co 2 godziny u chorego 

leżącego lub co 1 godzinę u siedzącego.
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Zastosowanie w pielęgnacji zasad opisanych wcześniej.

Stosowanie udogodnień (poduszki, kliny piankowe, materace przeciwodleżynowe oraz 

opatrunki łagodzące ucisk, np. podkłady z owczej skóry).

Uruchomianie pacjenta i pobudzanie do aktywności.

Odpowiednie żywienie: dieta bogato białkowa i z dużą zawartością soli mineralnych 

(jeżeli nie ma przeciwwskazań).

Najlepiej jednak, gdy zmiany pozycji ciała są dostosowane indywidualnie, w zależności od ryzyka
rozwoju odleżyn.
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Osoby, które dużo czasu spędzają na wózku inwalidzkim, powinny mieć pod pośladkami

poduszkę przeciwodleżynową, zmieniać pozycję siedzenia, unosić się co 15-20 minut. 

Siedzenie na wózku nie powinno trwać dłużej niż 2-3 godziny jednorazowo.

Jeżeli pojawi się już zaczerwienienie, to znaczy, że zaczęła się odleżyna. Należy to miejsce 

odciążyć i natłuścić odpowiednimi środkami.

UDOGODNIENIA I SPRZĘT 

POMOCNICZY W PROFILAKTYCE 

PRZECIWODLEŻYNOWEJ

statyczne – stało ciśnieniowe, przeznaczone bardziej dla osób częściowo-samodzielnych.

dynamiczne – zmiennociśnieniowe, zalecane dla osób całkowicie leżących. 

Zapewniają dopływ krwi do tkanek przez zmianę ucisku na ciało. Ten materac jest bardziej 

skuteczny w profilaktyce i leczeniu odleżyn niż materac statyczny.

Materace można wypożyczyć w wypożyczalni sprzętu ortopedycznego lub zakupić otrzymując 

częściową refundację kosztów z NFZ. Podobnie jest z łóżkiem typu szpitalnego (którego nabycie 

jest bardzo zalecane w opiece nad chorym w domu). Łóżko takie jest lekkie, wysokie i znacznie 

ułatwia pielęgnację. Istotne jest, aby łóżko było wyposażone w wysięgnik z uchwytem, ruchome 

barierki i regulację na pilota.

Przy ułożeniu na boku należy pamiętać o przedzieleniu 

nóg poduszkami, aby uniknąć ucisku.

Przy ułożeniu na brzuchu zabezpieczamy kolana, 

podkładając pod uda poduszki przeciwodleżynowe. 

Nie wolno układać na boku i brzuchu chorych 

po zabiegach kardiochirurgicznych.

Przy ułożeniu na plecach trzeba zabezpieczyć łokcie, 

pośladki i pięty (układając poduszki, owczą skórę). 

Pięty nie powinny przylegać do podłoża.

Podkładki przeciwodleżynowe służące do zmniejszania ucisku w miejscu narażonym na 

powstanie odleżyny. Przy zmianie pozycji należy pamiętać o tym, by zmieniać też podkładki.

Mogą być także zastosowane krążki z pianki poliuretanowej pod łokcie, kolana, kostki i pięty, 

gąbkowe podkładki pod pośladki i biodra oraz poduszki przeciwodleżynowe np. do siedzenia 

w wózku.

Doskonale sprawdza się owcza skóra, która zapewnia odpowiednią wilgotność i dostęp 

powietrza. Można ją zastosować pod pośladki, biodra czy łokcie.

Poduszki i podkładki żelowe, które redukują tarcie i niwelują ciśnienie między punktami 

kostnymi a podłożem.

Poduszki pneumatyczne są stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn w okolicy pośladków.

Maty ślizgowe i łatwo-ślizgi, pomocne przy zmianie pozycji chorego.

Materace przeciwodleżynowe:
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ODŻYWIANIE CHOREGO

REGULUJĄCO NA WYDALANIE 
STOLCA MOŻE WPŁYWAĆ

szklanka wody z łyżką miodu i sokiem z połowy cytryny, wypita na czczo

100 ml jogurtu naturalnego z 2-3 łyżkami oliwy z oliwek, zjedzone na drugie śniadanie (2-3 razy 

w tygodniu lub codziennie)

spożywanie produktów z dużą zawartością błonnika (suszone morele i śliwki oraz migdały)

W opiece nad osobą przewlekle chorą bardzo istotne jest również dbanie o odpowiednie 

odżywianie chorego. Posiłki, które podajemy choremu muszą być świeże i niezbyt kaloryczne, bo 

leżący chory, nie zużywa tyle energii, co osoba aktywna. Posiłki powinny być jednak 

pełnowartościowe, aby organizm mógł sprawnie funkcjonować i walczyć z chorobą.

Warto pamiętać, że osoby starsze często źle tolerują mleko, świeże owoce i warzywa. 

Dlatego należy o tym pamiętać w żywieniu, aby chory nie cierpiał z powodu wzdęć, biegunek czy

bólu brzucha. Ważne jest także zapobieganie zaparciom! 

Konieczna jest więc odpowiednia ilość wypitych płynów, dostosowana do potrzeb i możliwości 

chorego. Zalecane jest picie zwykłej wody mineralnej.

Jeżeli podopieczny może sam jeść i nie ma problemu z przełykaniem, należy mu przygotować 

posiłki zawierające produkty ze wszystkich grup: mięso, ryby, produkty mleczne, przetwory 

zbożowe, warzywa i owoce.

Najlepiej podawać choremu 5-6 niezbyt obfitych posiłków dziennie, a organizm będzie łatwiej 

trawił jedzenie. Osobom chorym nie serwujemy potraw ciężkostrawnych, tłustych, smażonych oraz 

wzdymających. Najlepiej podawać potrawy przyrządzone na parze, gotowane w wodzie lub 

pieczone w foli.

Jeżeli z przyczyn zdrowotnych chory nie może jeść pełnowartościowych posiłków, to niedobory 

składników pokarmowych należy uzupełnić specjalnymi odżywkami, dostępnymi w aptece.

Istotne jest również uzupełnianie witamin A, D, E ,K, C i witamin z grupy B, ponieważ pełnią one 

funkcję regulatorów procesów życiowych. Natomiast składniki mineralne, takie jak: wapń, żelazo, 

sód, potas, jod, fosfor biorą udział w przemianie materii, trawieniu i utrzymaniu równowagi 

kwasowo-zasadowej.

W przypadku odleżyn, oprócz białka uzupełniamy także dietę o witaminę C i cynk, gdyż 

przyspieszają gojenie się ran. Dietę bogato białkową stosujemy tylko do czasu wygojenia się 

odleżyn (jest to dieta przejściowa). Dalsze żywienie zależy od stanu chorego. 

Pamiętać należy także o utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Tak wszechstronna i całodobowa opieka poszpitalna w domu, jest ważną częścią procesu 
terapeutycznego, mogącego ograniczyć skutki niektórych chorób oraz zapobiec wielu 
zmianom w dotychczasowym życiu rodziny. Choroba jednego członka rodziny dotyka 
pozostałych osób w domu; niekiedy z konieczności następuje ograniczenie ról społecznych 
oraz planów życiowych wszystkich członków rodziny. Warto więc zdobyć wszelkie informacje, 
jak postępować z obłożnie chorymi i jak sobie radzić w tej sytuacji.
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Poradnik został przygotowany w ramach projektu:

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

(numer projektu: RPMP.09.02.02-12-0446/17)

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 2 770 209,58 PLN.

Opracowanie merytoryczne:

Maria Talar - pielęgniarka

Realizatorzy projektu:

Fundacja Pełna Życia (dawniej Fundacja Hipoterapia)

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5/29

tel.: + 48 726 30 10 40

www.pelna-zycia.pl

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

30-507 Kraków, ul. Celna 6

tel.: +48 12 292 31 80

www.mukowiscydoza.pl

Gmina Miejska Kraków

www.krakow.pl

www.wsparciekrakow.pl
Siedziba projektu, os. Szkolne 14, 31-976 Kraków, al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

e-mail: kontakt@wspraciekrakow.pl, tel.: 512 361 898; 510 742 669; 512 361 939


