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INDIKACIJA Stanovalec, ki je pretežno nesamostojen in se ne more sam umiti. 

  

CILJI - čista in negovana koža, ohranjanje njene varovalne funkcije 

- opazovanje kože (stanje kože, potenje, razjede zaradi pritiska) 

- stanovalcu zagotoviti boljše počutje in občutek urejenosti 
 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

2 osebi 

 

PROSTOR Soba  

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- voziček s pripomočki za osebno higieno 

- 2 vrča vode (temperatura vode po želji pacienta, sicer 37°C) 
- Platno, umivalnik 

 

IZVEDBA  

Priprava 

stanovalca 

 

 

 

 

Priprava prostora 

 

 

 

 

 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba postopka 

 

- stanovalca seznanimo z namenom kopeli v postelji, ter ga 

vzpodbudimo k sodelovanju 

- po možnosti zgornji del telesa dvignemo, da stanovalec lahko 
spremlja in glede na zmožnosti sam sodeluje pri umivanju 

 

 

- zagotovimo intimnost (španska stena, 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 naj v prostoru ne 

potekajo druge aktivnosti 

 

- razkužimo roke 

- oblečemo rokavice 

 

- stanovalcu brez mila umijemo obraz in osušimo 

- z milom umijemo vrat, uhelj, predel za ušesom, nato speremo s 

čisto vodo in osušimo 

- slečemo zgornji del telesa 

- umijemo (najprej z milom, nato s čisto vodo) roke od zapestja 

do pazduhe, pazduho nato hrbtišče roke, dlan in prste in 
osušimo 

- umijemo lasišče (s platnom namestimo  
- umijemo prsi (pri ženski upoštevamo smer osmice) in trebuh ter 

osušimo 

- zgornji del telesa pokrijemo 

- stanovalca obrnemo na bok, mu umijemo hrbet ga osušimo in 
obrnemo na hrbet 

- slečemo spodnji del telesa 

- noge umijemo od gležnjev proti dimljam, na koncu stopala in 
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osušimo 

- izvedemo anogenitalno nego  

- slečemo rokavice in razkužimo roke 

- stanovalca pokrijemo 

- izvedemo nego kože z losjonom 

- stanovalca oblečemo 

- stanovalca počešemo 

- razkužimo roke 

 
 

 

 

 

 

JUTRANJE UMIVANJE – postopek se izvaja na enak način kot kopel v postelji, izpustimo 
umivanje nog. 

 

 

Pomni: 

Pri umivanju upoštevamo »princip polivanja«. Pri posteljni kopeli umijemo tudi lasišče. 
 

Viri:  

Ivanuša, Železnik. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. Dopolnjena izdaja. Univerza v Mariboru, Fakulteta 

za zdravstvene vede , 2008. 

 
 


