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CILJI - zagotoviti dobro počutje stanovalca 

- zagotoviti higiensko urejenost stanovalca in postelje 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

2 osebi 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

- enkrat tedensko  

- po oceni izvajalca  

 

PROSTOR Kopalnica   

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- dvižna banja 

- šampon 

- milo za telo 

- losjon za telo 

- krpice za umivanje 

- brisače 

- fen 

- klešče za nohte 

- britvice 

- ustrezno dvigalo z mrežo, če je stanovalec nepokreten oziroma 
slabše pokreten 

- sveže perilo za stanovalca 

- sveže posteljno perilo 

- koš za umazano perilo in smeti 
- razkužilo za površine 

- razkužilo za roke 

- zaščitne rokavice 

- predpasnik  

-  

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oba izvajalca razkužita roke in se ustrezno pripravita 

- stanovalca seznanita z intervencijo 

- stanovalcu se zagotovi intimnost 

- sleče se stanovalca in pravilno podloži mrežo, da se lahko 
stanovala dvigne z liftom (če je stanovalec slabše pokreten 
oziroma nepokreten), stanovalcu je potrebno zagotoviti 

zasebnost med transportom iz sobe do kopalnice in nazaj, če 
stanovalec lahko stopi se ga odpelje oziroma pospremi do 

kopalnice, kjer se sleče in sede na ustrezno dvigalo 

- izvajalec, ki bo kopal stanovalca se s stanovalcem se 

dogovorimo za ustrezno temperaturo vode, najprej se ga zmoči, 
dvakrat se stanovalca na mili in šamponira lase, po potrebi 
stanovalca/ko obrijemo, postrižemo nohte. Vodo lahko 
natočimo v banjo, v primeru, da stanovalec nima katere od 

bolnišnične okužbe 

- ko se stanovalca umije in dobro splakne, ga je potrebno dobro 

osušiti, namazati z negovalnim losjonom in posušiti lase 
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- drugi izvajalec med tem lahko preobleče posteljo in jo pripravi, 
preveri tudi ustreznost antidekubitusne blazine, če jo stanovalec 

potrebuje 

- stanovalca po kopanju odpeljemo v posteljo in ga v postelji 

uredimo 

- dvignemo ograjico, 

- razkužimo roke, 

- uredimo okolico posteljne enote, 

- razkužimo roke, 

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

- Po kopanju razkužimo in pospravimo kopalnico, kopalnico tudi 

dobro prezračimo (za vsakim stanovalcem). 
 

 
 

 

 

 

Pomni: 

Med samim kopanjem izvajalca uporabljata rokavice in jih menjavata in si razkužujeta roke, 
kot je potrebno.  

Če ima stanovalec kakšno rano, se rano po kopanju ustrezno oskrbi. 
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