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Załącznik nr 13 
 

Procedura kąpieli mieszkanek w pozycji leżącej z użyciem  

wózka transportowo-kąpielowego lub pod natryskiem 

 

Kąpiel w oddziale odbywa się według ustalonego harmonogramu, nie rzadziej niż raz 

na 7 dni, ułożonego przez Kierownika Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego oraz w razie 

potrzeby. Wózka-wanny używa się do kąpieli osób stale leżących, których stan nie pozwala 

na kąpiel w pozycji siedzącej lub stojącej.  

Z prysznica mogą korzystać mieszkanki z zachowaną zdolnością chodzenia lub 

poruszające się za pomocą wózka w pozycji siedzącej, wystarczająco silne, wymagające 

niewielkiej pomocy. Za kąpiel mieszkanek odpowiadają pracownicy Zespołu Opiekuńczo 

- Pielęgnacyjnego.  

Do czynności pracowników, kąpiących mieszkanki należy:  

1. Zapoznanie się za stanem zdrowia i samopoczuciem mieszkanki w dniu kąpieli. 

2. Higienicznie mycie rąk i założenie rękawiczek. 

3. Przygotowanie materiału, sprzętu, otoczenia: 

a) przygotowanie zestawu kąpielowego, który zawiera: 

• ręczniki kąpielowe, 

• myjkę lub gąbkę do mycia, 

• środki myjące, 

• czystą bieliznę osobistą i odzież. 

b) ocena stanu czystości pomieszczenia i wózka-wanny. 

c) zapewnienie temperatury około 22-26°C w pomieszczeniu, gdzie będzie 

odbywała się kąpiel. 

4. Bezpieczny transport mieszkanki z pokoju do łazienki za pomocą wózka-wanny.  

5. Pomoc w zdjęciu bielizny osobistej. 

6. W przypadku kąpieli za pomocą wanny jezdnej - napełnienie wanny wodą 

o temperaturze 37- 40°C do 1/3 lub połowy jej wysokości. 

7. Po wprowadzaniu mieszkanki do łazienki ocenia się zakres potrzebnej pomocy. 

8. Podczas kąpieli mieszkanka nie pozostaje bez opieki. 

9. Czas kąpieli dostosowuje się do stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb 

mieszkanki. 

10. Po zakończonej kąpieli, osusza się skórę i ubiera mieszkankę.  

11. Zapewnia się bezpieczny transport z łazienki do pokoju przy pomocy wózka 

-wanny. 
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12. Po wykonanej czynności opiekunka ma obowiązek uporządkować łazienkę, 

wymyć i zdezynfekować wannę, wytrzeć ją do sucha, sprzątnąć ręczniki 

i bieliznę po kąpieli oraz zetrzeć podłogę w łazience.  

13. Zdjęcie rękawiczek, higieniczne mycie rąk. 

14. Odnotowanie kąpieli w obowiązującej dokumentacji. 

15. W dniu kąpieli pracownik kąpiący dokonuje zmiany bielizny pościelowej kąpanej 

mieszkanki i ewentualnego mycia i dezynfekcji łóżka. 

 


