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CILJI - vzdrževati čisto in intaktno kožo v anogenitalnem predelu 

- preprečiti uroinfekt 
- izboljšati počutje stanovalca 

 

ČASOVNA 
OPREDELITEV 

- ob izvajanju kopeli v postelji 

- ob izvajanju jutranje ali večerne osvežilne kopeli 
- po vsakem uriniranju, ko se stanovalec  ne more urediti sam 

- po vsakem odvajanju blata, ko se stanovalec ne more urediti 

sam 

- pred uvajanjem in po odstranitvi urinskega katetra 

- ob menjavi plenice 

 

IZVAJALEC Medicinska sestra, zdravstveni tehnik, bolničar negovalec, pripravniki, 
študent pod nadzorom, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba, če stanovalec ne more sodelovati pomoč 2 osebe 

 

PROSTOR Soba, kopalnica, stranišče 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- voziček s pripomočki za osebno higieno  
- vrč vode (temperatura vode po želji pacienta, sicer 37°C) 
- plastični umivalnik 

 

IZVEDBA  

Priprava 

stanovalca 

 

Priprava prostora 

 

 

 

 

 

 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba postopka 

 

- stanovalca seznanimo z namenom in načinom izvedbe 

- stanovalca namestimo v ustrezen položaj 
 

- zagotovimo intimnost (paravan, ostale stanovalce v sobi 

prosimo, da se diskretno obrnejo proč oz. zapustijo sobo) 
- soba naj ima ustrezno temperaturo, zaprta okna in vrata 

- med izvajanjem negovalne intervencije v sobi ne potekajo 

druge aktivnosti 

 

 

- razkužimo roke 

- oblečemo rokavice 

 

- umijemo genitalni predel 

· pri ženski od simfize proti anusu 

· pri moškem potegnemo kožico v smeri korena penisa, 
umijemo glavico penisa in posušimo ter kožico 
potegnemo nazaj proti glavici 

- obrišemo genitalni predel 

 

- kadar ima stanovalec vstavljen urinski kateter, le tega umijemo 

od vstopa v uretro proti distalnemu delu katetra 

- umijemo gluteuse in analni predel 

- obrišemo gluteuse in analni predel 
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- slečemo rokavice in razkužimo roke 

- uredimo pacienta 

- uredimo posteljo 

- pospravimo pripomočke 

 
 

 

 

Pomni: 

Pazimo da katetra pri umivanju ne vlečemo. 
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