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CILJI - zagotoviti dobro počutje stanovalca 

- zagotoviti higiensko urejenost postelje 

 

IZVAJALEC MS, ZT, pripravnik, študent, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

2 osebi 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

- vsako jutro 

- po oceni izvajalca v teku dneva glede na potrebe stanovalca 

 

PROSTOR Soba  

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Voziček s pripomočki za osebno higieno s košem za umazano 

perilo 

- stol za odlaganje posteljnine  

IZVEDBA  

Prestiljanje 

postelje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oba izvajalca razkužita roke, 

- ob vznožje na desno stran postelje namestimo voziček s 
perilom, 

- če koš ni sestavni del vozička, ga namestimo na levo stran ob 
vznožje postelje, 

- poskrbimo za zasebnost stanovalca, 

- posteljo dvignemo na delovno višino, 

- vzglavje postelje spustimo, 

- sprostimo odejo in rjuho, odstranimo odejo, zgornjo rjuho 

nekoliko zavihamo iz vseh strani (napravimo zavihek),  

- odejo damo v koš ali jo odložimo na stol. Pri prenašanju perila 
se ne smemo dotikati svoje obleke, 

- stanovalca se obrne na eno stran in prime za ograjo, 

- zrahljamo spodnjo rjuho in podlogo od vzglavja proti vznožju, 
- rjuho in podlogo skupaj zvijemo proti stanovalčevem hrbtu in 

nogam. Zvitek potisnemo pod ramo, zadnjico in noge, 

- rjuho zloženo po dolžini, položimo in jo razgrnemo proti hrbtu, 
tako da je sredinska guba ali črta na sredini ležišča, čez robove 
pa visi toliko rjuhe, da se jo lahko potem spodvihamo pod 

ležišče 

- rjuho spodvihamo pri vzglavju pod ležišče, in izdelamo lep 
vogal, enako naredimo pri vznožju in na koncu spodvihamo 
rjuho tudi ob strani. 

- namestimo podlogo in jo razgrnemo proti stanovalčevem hrbtu. 
Robove spodvihamo pod ležišče, najprej na sredi, nato zgoraj in 
spodaj z navzgor obrnjenimi dlanmi. 

- dvignemo ograjo in pomagamo stanovalcu, da se obrne na 

drugo stran, 

- odstranimo umazano perilo, tako da je zvito v sveženj z 
umazano stranjo navznoter in ga odložimo, 

- poravnamo čisto rjuho in podlogo in ju zgladimo od vzglavja do 
vznožja, 

- stanovalcu pomagamo da se obrne na hrbet,  
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- izdelamo vogal pri vzglavju in vznožju in spodvihamo rjuho in 
podlogo pod ležišče, 

- stanovalca pokrijemo z odejo in ga uredimo, 

- dvignemo ograjico, 

- razkužimo roke, 

- uredimo okolico posteljne enote, 

- razkužimo roke, 

- pospravimo voziček s perilom in koš za umazano perilo, 
- razkužimo roke, 
- prezračimo sobo. 

 

 
 

 

 

 

Pomni: 

Če se intervencija izvaja v izolaciji, izvajalec uporabi zaščitne rokavice. 
Pazimo na estetski izgled postlane postelje. 
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