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Gyventojo maudymas
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Paskirtis:
1. Užtikrinti kokybišką, saugų ir tinkamą maudymą įstaigos gyventojams.
Valdymas:
2. Šią tvarką valdo bendrosios praktikos slaugytojas ir 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 įstaigos gyventojų maudymo procesus.
Atsakomybė:
6. Už tinkamą įstaigos gyventojų maudymą atsako bendrosios praktikos slaugytojas,
slaugytojo padėjėjas.
7. Už saugaus ir kokybiško proceso atlikimo periodinę kontrolę atsako bendrosios praktikos
slaugytojas.
Galima rizika:
8. Sunkiai sergantys gyventojai negali tinkamai pasirūpinti savo kūno higiena, todėl atsiranda
rizika susidaryti antisanitarinėms gyventojo aplinkos sąlygoms. Jos pasekoje galimas
aplinkos daiktų ir paviršių, patalynės ir paties gyventojo suteršimas žmogaus kūno skysčiais
ir negyvomis odos ląstelėmis, kurie savo ruožtu gali būti infekcijų šaltiniu ir sukelti
gyventojui nepatogumus ir diskomfortą.
Aprašymas:
9. Pasirūpinama tinkama kambario ar vonios temperatūra;
10. Paruošiamos priemonės:
10.1.

įranga skirta maudymui: mobilus keltuvas, mobili vonia, lova skirta maudymui, dušo

suoliukas, dušo kėdė, kėdė įleidžiama į vonią;
10.2.

švarūs drabužiai;

10.3.

šukos, nagų žirklutės, nagų dildė;

10.4.

švari patalynė ir jos užvalkalai, plastikinis apsauginis patalynės užtiesalas pakeitimui

jeigu reikės;
10.5.

slaugos priemonės: vienkartiniai paklotai; sauskelnės, įklotai, tinklinės kelnaitės,

drėgnos, sausos servetėlės, plaunamosios pirštinės, kūno kempinė;
10.6.

priemonės prausimui: šampūnas - dušo želė, prausiamasis kremas, šampūnas su

šlapalu. muilas, purškiamosios prausimo putos šampūno kepurė;
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10.7.

dubuo prausimui lovoje, kojų mirkymui vonios kambaryje;

10.8.

rankšluosčiai: veidui plaukams ir visam kūnui, patiesti po kūno dalimi, prausimui

lovoje;
10.9.

slaugos priemonės odai po maudynių: cinko kremas, apsauginis tepalas, apsauginis

kūno kremas su argininu, apsauginis kūno kremas su cinku, kūno losjonas;
10.10.

šiukšlių maišas;

10.11.

maišas nešvariems drabužiams;

11. Gyventojui suteikiamas asmenins privatumas;
12. Gyventojui paaiškinama procedūros esmė, eiga (kai gyventojas sąmoningas).
13. Atliekama rankų (personalo) higieninė antiseptika.
14. Apsaugai nuo biologinių pavojų, naudojamos vienkartinės pirštinės. (Kiekvieno gyventojo
maudymo procedūrai naudojamos atskiros vienkartinės pirštinės).
15. Pastaba. Įrenginius ir maudymui skirtas priemones pasirinkamos, atsižvelgiant į gyventojo
fizinę, emocinę ir psichinę būklę.
16. Pradedama plauti nuo veido, jam naudojamas vanduo.
17. Tuomet plaunamas kaklas ir viršutinė kūno dalis, pereinama prie apatinės kūno dalies,
nugaros. Naudojama prausiklio tiek, kiek išspaudžiama dviem dozatoriaus paspaudimais.
18. Baigiama intymiosios dalies prausimu, jos higienai naudojamas vanduo arba intymios
higienos prausiklis.
19. Ištrenkama gyventojo galva ir plaukai. Naudojama šampūno tiek, kiek išspaudžiama vienu
dozatoriaus paspaudimu, jei gyventojo plaukai labai ilgi, galite naudoti daugiau šampūno.
20. Prausimo judesiai (masažuojamieji) -širdies link, sekant veninio kraujo tekėjimą.
21. Pastaba. Viso kūno odą ir ištrinkti galvą būtina nuprausti bent vieną kartą per savaitę. O
nušluostyti kūno raukšles (pažastis, kirkšnis), intymią zoną reikia bent kartą ar du per dieną.
Jeigu oda nebus valoma, ilgainiui gali atsirasti grybelinių infekcijų, pašutimų, žaizdelių.
22. Baigus procedūrą gyventojas rūpestingai nušluostomas, nusausinami ir išdžiovinami jo
plaukai.
23. Padedama gyventojui apsirengti.
24. Jam suteikiama patogi kūno padėtis švariai paklotoje lovoje.
25. Nusimovus pirštines, jos šalinamos į medicinines atliekas.
26. Atliekama rankų higieninė antiseptika.
Dokumentai:
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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.
_____________________

PARENGĖ
Prienų globos namų Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė
Justina Miliauskaitė
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