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Basono naudojimas gyventojui
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Paskirtis:
1.

Užtikrinti kokybišką, saugų ir tinkamą basonų naudojimą įstaigos gyventojams.

Valdymas:
2. Šią tvarką valdo bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas.
3. Ši tvarka laikoma administracijoje.
4. Ši tvarka peržiūrima kartą per penkis metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams,
reglamentuojantiems šį procesą. Visi šio dokumento pakeitimai įforminami raštiškai,
pakeičiant visus valdomus egzempliorius.
Apimtis:
5. Ši tvarka taikoma ir apima visus basonų naudojimo įstaigos gyventojams procesus.
Atsakomybė:
6. Už tinkamą basonų panaudojimą gyventojams atsako bendrosios parktikos slaugytojas,
slaugytojo padėjėjas.
7. Už saugaus ir kokybiško proceso atlikomo periodinę kontrolę atsako bendrosios
praktikos slaugytojas.
Galima rizika:
8. Sunkiai sergantys gyventojai negali tinkamai ir savarankiškai valdyti tuštinimosi ir
šlapinimosi procesų, todėl galima tuštinimosi ir šlapinimosi lovoje rizika. Jos pasekoje
galimas aplinkos daiktų ir paviršių, patalynės ir paties gyventojo suteršimas žmogaus
kūno skysčiais, kurie savo ruožtu gali būti infekcijų šaltiniu ir sukelti gyventojui
nepatogumus ir diskomfortą.
Aprašymas:
9. Prieš atliekant procedūrą, pagal galimybę, būtina užtikrinti gyventojo privatumą
(atskirti jo erdvę širma, kt.).
10. Gyventojui paaiškinama procedūros esmė, eiga (kai gyventojas sąmoningas).
11. Atliekama rankų (personalo) higieninė antiseptika.
12. Apsaugai nuo biologinių pavojų, naudojamos vienkartinės pirštinės. (Kiekvieno
gyventojo basono naudojimo procedūrai naudojamos atskiros vienkartinės pirštinės).
13. Prieš procedūrą gyventojas patogiai paguldomas ant nugaros arba šono, sulenkus kojas
per kelius.
14. Įsitikinama, kad basonas yra švarus, dezinfekuotas, jo paviršiai yra komfortiškos
temperatūros.
15. Atsargiai, nedarant staigių judesių, pakeliamas gyventojo dubuo ir pakišamas basonas
po sėdmenimis.
16. Užklojus gyventoją, leidžiama jam susikaupti. Atsitraukiama nuo gyventojo.
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17. Gyventojui pranešus, kad jis atliko šlapinimosi, tuštinimosi procesą, atsargiai
ištraukiamas basonas ir padedamas saugiai šalia lovos.
18. Sutvarkoma gyventojo tarp vietė (atliekamas valymas, nusausinimas).
19. Gyventojui padedama apsirengti.
20. Padedama jam patogiai įsitaisyti lovoje.
21. Gyventojui paaiškinama, kad procedūra pabaigta.
22. Sutvarkomas basono turinys pagal įstaigos medicininių atliekų tvarkymo procedūrą.
23. Atliekamas basono valymas ir dezinfekcija.
24. Nusimovus pirštines, jos šalinamos į medicinines atliekas.
25. Atliekama rankų higieninė antiseptika.
26. Daromi įrašai dokumentuose (esant reikalui).
Dokumentai:
27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos medicinos
normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir
atsakomybė" patvirtinimo.
28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos
normos HN 47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai"
patvirtinimo.
29.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos
normos HN 125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo.
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