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Załącznik nr 12 

 

Procedura podnoszenia i przenoszenia mieszkanki  

 Przemieszczanie, przenoszenie to przeniesienie, przesunięcie osoby na inne miejsce, 

zmiana pozycji, ułożenie w innym położeniu ciała pacjenta. Działania Zespołu Opiekuńczo 

- Pielęgnacyjnego, które mają na celu pomaganie w przemieszczaniu się mieszkanki powinny 

być wykonywane w sposób precyzyjny i zaplanowany. 

Zasady przemieszczania i podnoszenia oraz transportu pacjentów 

1. Przed przystąpieniem do czynności należy wykonać rutynowe mycie rąk. 

2. Osoba przystępująca do przemieszczania pacjenta powinna mieć świadomość swoich 

możliwości fizycznych, poziomu sprawności i wytrzymałości, a także wytrzymałości 

osób z nią współpracujących oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów bhp. 

3. Osoba przemieszczająca, przenosząca mieszkankę powinna mieć strój niekrepujący 

ruchów i obuwie dobrze trzymające stopy. Obuwie powinno być stabilne i bezpieczne, 

tj. z szerokim niezbyt wysokim obcasem, nieślizgającymi się podeszwami. 

4. Osoba wykonująca czynności w czasie przemieszczania pacjentów powinna pewnie 

stać lub klęczeć na podłożu, w następującej pozycji: 

a) Stopy rozstawione na szerokości bioder, pewnie stojące na podłożu, warunkujące 

utrzymanie wyprostowanej pozycji pleców; 

b) Przy podnoszeniu mieszkanki z niższego podłoża na wyższe, kończyny dolne 

powinny być lekko ugięte w stawach kolanowych; 

c) Podczas przesuwania mieszkanki na łóżku kończyny dolne powinny być 

wyprostowane na wysokości stawów kolanowych, przyciśnięte do brzegu łóżka; 

d) Obie ręce powinny być wolne, tak aby można było pewnie chwycić sprzęt 

pomocniczy i mieszkankę; 

e) Plecy powinny być wyprostowane (nie mogą być pochylone i ze skręconym 

kręgosłupem), kręgosłup ustabilizowany. 

5. Mieszkanka przenoszona powinna znajdować się jak najbliżej osoby przenoszącej, tak 

aby unikać pochylania się i nadwyrężania kręgosłupa. 

6. Osoba przenosząca mieszkankę powinna znać i przestrzegać limitu obciążeń przy 

podnoszeniu w idealnej pozycji na wysokości stawu łokciowego): Kobiety: jedna osoba 

– 16,6 kg, dwie osoby – 22,2 kg, trzy osoby – 25 kg. 



2 

 

7. Podczas przenoszenia mieszkanki przez grupę osób należy wyznaczyć osobę 

kierującą czynnością. Ruchy wszystkich osób powinny być skoordynowane 

i równoczesne. 

8. Należy podnosić i przemieszczać mieszkankę, która leży na łóżku odsuniętym od 

ściany. 

9. Mieszkanka powinna być obrócona zawsze w kierunku do siebie. 

10. W przypadku łóżek, przy których znajdują się podnośniki transportowe, pracownicy 

powinni wykorzystywać sprzęt do przemieszczenia osoby leżącej.  

11. Sprzęt, który jest używany do przenoszenia mieszkanki powinien być każdorazowo 

sprawdzony, a po użytkowaniu, zdezynfekowany. 

12. Po wykonanej czynności przemieszczenia mieszkanki należy wykonać rutynowe mycie 

rąk. 

 


