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Wprowadzenie 

Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła. 
Henri Estienne 

Podawanie leku podopiecznym wymaga od opiekuna medycznego szczególnej ostrożno-

ści, uwagi, skupienia, dokładności i spostrzegawczości. Podając leki, należy zawsze za-

poznać się ze zleceniem lekarza oraz wskazówkami producenta dotyczącymi stosowania 

leku. Przed podaniem leku poznaj: 

 działanie leku, 

 nazwę chemiczną leku i synonimy, 

 dawki, w jakich występuje lek, 

 działania niepożądane i sposoby zapobiegania, 

 objawy przedawkowania, 

 sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, 

 sposób i drogi podawania leku. 

Leki należy przechowywać zgodnie ze wskazówkami producenta. Zawsze w zamykanej 

szafce, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, umożliwiającym odczytanie nazwy, 

dawki, daty ważności i producenta. 

Tylko lek w oryginalnym opakowaniu jest możliwy do sprawdzenia pod względem waż-

ności. 

Leków nie wolno przesypywać, wyjmować z opakowania i przechowywać luzem, zwią-

zywać gumką recepturką (ampułki). 

Należy sprawdzać na bieżąco daty ważności i wygląd leków przechowywanych w gabi-

necie zabiegowym/gabinecie pielęgniarki (zmiana barwy, zmętnienie, osad, kłaczkowa-

nie, wysychanie). 
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1. Zasady podawania leków 

Przed podaniem leku należy przestrzegać 

następujących czynności:   

1. Sprawdź zalecenie lekarskie 

(czytelność): zgodność leku, daw-

kę i nazwisko chorego (pozwala 

uniknąć pomyłki). 

2. Poinformuj pacjenta o celu za-

biegu i działaniu leku. 

3. Sprawdź lek: nazwę i datę ważności, wskazówki dotyczące podawania leku (je-

śli masz wątpliwości), wygląd leku (zmiany fizykochemiczne). 

4. Lek sprawdź trzykrotnie, czytaj etykietę: przed wyjęciem leku z opakowania, 

(po wyjęciu z apteczki), przed nabraniem do strzykawki, po nabraniu przed od-

łożeniem pustego opakowania (zapobiega pomyłce). 

5. Dokładnie oblicz dawkę leku. 

6. Przestrzegaj zasad aseptyki i antyseptyki. Używaj sprzętu jednorazowego 

użytku (sprawdź termin ważności). Załóż rękawiczki jednorazowego użytku. 

Przestrzegaj czasu działania antyseptyków (chroni przed zakażeniem). 

7. Ogrzej lek w dłoniach (pozwala na lepsze wchłanianie leku). 

8. Udokumentuj podanie leku w dokumentacji medycznej czytelnym podpisem. 

9. Pisemne zlecenie lekarskie na podanie leku dołącz do dokumentacji medycznej 

pacjenta. 

10. Bezpośrednio po zakończonym zabiegu sprzątnij zestaw, stosując się do zasad 

segregowania odpadów medycznych i sprzętu medycznego. 

Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), 

nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci 

farmaceutycznej (w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego lub w celu za-

pobiegania chorobie), często podawana w ściśle określonej dawce. Definicję leku podają 

również podstawowe akty prawne dotyczące farmacji. W Polsce takim aktem jest Usta-

wa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Prawo farmaceutyczne zamiast ter-

minu „lek” wprowadza termin „produkt leczniczy”. 
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Prawo farmaceutyczne definiuje także specyficzne rodzaje produktów leczniczych (le-

ków): produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych, produkt 

leczniczy homeopatyczny, produkt immunologiczny, produkt krwiopochodny, produkt 

leczniczy roślinny. 
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2. Zasady podawania leków na błony śluzowe i skórę – inhalacje 

Podawanie leku nazywane jest farmakoterapią. 

Tabela 4.1. Drogi podawania leków 

Drogi podawania 

leku 
Typ leku 

Doustna i podjęzy-

kowa 

Tabletki, drażetki, kapsułki, pigułki, krople, roztwory, zawiesiny, 

proszki, opłatki, granulki, syropy 

Iniekcyjna, nazywana 

też parenteralną 

W postaci iniekcji domięśniowych, dożylnych i podskórnych: 

ampułka, fiolka, fiolka z liofilizatem do rozcieńczenia, ampułko-

strzykawka, tj. strzykawka z lekiem w komorze strzykawki do 

natychmiastowego podania 

Doodbytnicza Czopki, wlewka doodbytnicza 

Wziewna 
Aerozole do wdychania, najczęściej stosowane w lekach prze-

ciwastmatycznych 

Przezskórna 
Maści, żele, kremy, aerozole, pianki, system transdermalny (np. 

plastry ze środkiem przeciwbólowym) 

Źródło: opracowanie własne autora 

Leki podajemy zgodnie z zasadami – algorytmem – standardem. 

Nie podajemy leków: przeterminowanych, z nieczytelną naklejką-metryczką, zmienio-

nych wizualnie i zapachowo, niewiadomego pochodzenia, bez zlecenia lekarza (nazwa i 

dawka leku, dawkowanie, podpis lekarza z pieczątką). 

Godziny podawania leków wiążą się z czasem ich podawania, dawką dzienną, działa-

niem leku. Najczęściej spotykamy się z następującym dawkowaniem: 

 Raz dziennie – leki podaje się rano lub wieczorem. Rano leki moczopędne, inne 

zlecone przez lekarza z zaznaczeniem „rano”, wieczorem leki nasenne inne zleco-
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ne przez lekarza z zaznaczeniem „wieczór”. Zapis graficzny – 1–0–0, lek podajemy 

rano, 0–0–1 – wieczorem. Dopuszczalny jest również zapis: raz dziennie. 

 Dwa razy dziennie – lek podajemy rano i wieczorem. Przed (leki wzmagające 

apetyt, osłonowe żołądka) lub po jedzeniu (leki cukrzycowe, antybiotyki). Zapis 

graficzny – 1–0–1. Dopuszczalny jest również zapis: dwa razy dziennie. 

 Trzy razy dziennie – lek podajemy po posiłkach (śniadanie, obiad, kolacja). Za-

pis graficzny: 1–1–1. Dopuszczalny jest również zapis: trzy razy dziennie. 

 Leki podawane godzinowo – trzy dawki (24:3 = 8), leki podaje się co 8 godz. Na 

przykład o 8.00, 16.00 i 24.00. Najczęściej są to antybiotyki. Jeśli lek należy podać 

trzy razy z zachowaną przerwą nocną (6.00–22.00), dawkuje się go co 7 godz. 

 Cztery razy dziennie – cztery dawki (24:4 = 6), leki podaje się co 6 godz., np. o 

6.00, 12.00, 18.00 i 24.00. Najczęściej są to antybiotyki. 

Na żądanie pacjenta najczęściej podaje się leki przeciwbólowe, narkotyczne. Pamiętamy, 

aby nie czekać do momentu bardzo silnego bólu – należy zrobić to niezwłocznie, gdy 

pacjent informuje, że odczuwa ból. 

Algorytm podawania leków 

Podawanie doustne 

Jest to najczęściej stosowana forma farmakoterapii. Leki podawane tą drogą wchłaniają 

się w jamie ustnej, w żołądku, a największa ich ilość w jelicie cienkim. Mogą wystąpić 

ograniczenia, dotyczące osób z trudnościami w połykaniu oraz osób, u których występu-

je nadwrażliwość błony śluzowej żołądka na stosowane środki. 

Czynności: 

1. Sprawdzenie zlecenia podania określonego środka (rodzaju, postaci, dawki). 

2. Ocena stanu pacjenta pod kątem możliwości przyjmowania leków drogą doust-

ną. 

3. Poinformowanie pacjenta o rodzaju, dawce, postaci i sposobie podania leku, uzy-

skanie zgody pacjenta. 

4. Stosowanie zasad bezpieczeństwa chorego (pacjent wypija lek w obecności pie-

lęgnującego, nie może się zakrztusić). 

5. Przygotowanie leków zgodnie ze zleceniem (przestrzeganie reguły tzw. pięciu 

W – właściwy lek, np. oznakowanie, trwałość, zmiany, właściwa dawka – ilość 
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zlecona, właściwy czas, właściwa postać leku, właściwy pacjent – koniecz-

ność sprawdzenia danych osobowych pacjenta). 

6. W sytuacji istniejących utrudnień połykania przez pacjenta – przygotowanie 

preparatu w postaci rozdrobnionej (za pomocą moździerzy do rozdrabniania 

leków). 

7. W sytuacji przygotowywania leków pacjentowi w systemie dziennej lub kilkud-

niowej dystrybucji – używanie stosownych kasetek (dokładne oznakowanie 

przygotowanych leków i instruowanie pacjenta w zakresie prawidłowości ich 

przyjmowania). 

8. Podanie pacjentowi medykamentu, zapewnienie możliwości jego popicia (tzw. 

płyny obojętne) oraz upewnienie się, że pacjent połknął leki. 

9. Obserwacja reakcji pacjenta na podane środki farmaceutyczne. 

10. Udokumentowanie podanych leków. 

Podawanie leków do ucha 

Jest to zabieg terapeutyczny polegający na aplikowaniu środków farmaceutycznych do 

ucha w postaci kropli lub maści w celu przywrócenia fizjologicznych warunków jego 

funkcji. Jest stosowany w sytuacjach istniejących zakażeń, stanów zapalnych narządu 

słuchu, czyraków zewnętrznego przewodu słuchowego lub perforacji błony bębenko-

wej. 

Czynności: 

1. Sprawdzenie zlecenia podania rodzaju i postaci określonego środka. 

2. Ocena stanu narządu słuchu u pacjenta. 

3. Przygotowanie pacjenta – psychiczne (informowanie o celu, istocie i przebiegu) 

oraz fizyczne – do podania leku. 

4. Uzyskanie zgody pacjenta na zapowiedziane działanie. 

5. Przygotowanie medykamentu, materiałów oraz warunków otoczenia do oczysz-

czenia przewodu słuchowego ucha zewnętrznego i aplikacji. 

6. Stosowanie uniwersalnych środków ostrożności profilaktyki zakażeń (lek 

ogrzany, nie można przebić membrany, uszkodzić śluzówek). 
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7. Oczyszczenie przewodów słuchowych uszu zewnętrznych pacjenta. 

8.  Ułożenie pacjenta w pozycji wygodnej i zapewniającej prawidłowe warunki po-

dania leku do uszu (pozycja siedząca lub leżąca). 

9. Podanie środka do ucha zgodnie z instrukcją jego stosowania i techniką apliko-

wania leków do ucha (podawanie leku po odciągnięciu małżowiny usznej do gó-

ry i do tyłu – u osób dorosłych, lub do dołu i do tyłu – u małych dzieci). 

10. Kontrolowanie reakcji pacjenta na zaaplikowany środek. 

11. Założenie tamponu zamykającego wejścia do kanałów słuchowych. 

12. Udokumentowanie podania leku. 

Podawanie leków do oka 

Podawanie leków do oka polega na asep-

tycznym aplikowaniu środków leczni-

czych w postaci maści lub kropli do worka 

spojówkowego w celu przywrócenia fizjo-

logicznych warunków w zewnętrznej czę-

ści oka. Jest stosowane w sytuacjach le-

czenia stanów zapalnych, chorób na tle 

alergicznym, jaskry oraz jako przygotowanie oczu do badań diagnostycznych, a także w 

sytuacjach zapobiegania zakażeniom, wysychaniu lub uszkodzeniu tkanek przy braku 

ruchu powiekami lub defekcie braku bądź niedoboru łez. 

Czynności: 

1. Sprawdzenie zlecenia podania rodzaju i postaci leku. 

2. Ocena stanu narządu wzroku pacjenta. 

3. Uzyskanie zgody pacjenta na podanie leku. 

4. Poinformowanie pacjenta o celu, istocie i przebiegu zabiegu oraz przygotowanie 

fizyczne do aplikacji leku. 

5. Przygotowanie leku, materiałów oraz warunków otoczenia do aplikacji środka. 

6. Stosowanie uniwersalnych środków ostrożności profilaktyki zakażeń. 
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7. Ułożenie pacjenta w pozycji wygodnej i zapewniającej prawidłowe warunki po-

dania leku do oka (pozycja leżąca lub półsiedząca). 

8. Podanie leku zgodnie z instrukcją stosowania i techniką aplikowania leków do 

oka (odciągnięcie dolnej powieki np. za pomocą gazika, przy jednoczesnym kie-

rowaniu wzroku do góry przez pacjenta). 

9. Kontrolowanie reakcji pacjenta na lek. 

10. Udokumentowanie podania leku. 

11. Informowanie pacjenta odnośnie do sposobów ochrony nadwrażliwych oczu 

przed czynnikami zewnętrznymi/szkodliwymi. 

Rysunek 4.1. Podawanie leków – inhalacje 

Inhalacje polegają na wdychaniu gazów 

oddechowych wraz z rozpylonymi w nich 

środkami nawilżającymi (para wodna) 

albo leczniczymi o działaniu miejscowym 

(np. rozszerzające oskrzela, rozluźniające 

wydzielinę) lub ogólnym (np. adrenalina, 

atropina). W zależności od rodzaju urzą-

dzenia wytwarzającego wziewną postać 

środka aplikowanego do dróg oddecho-

wych wyróżniamy inhalatory pneuma-

tyczne, elektryczne i ultradźwiękowe, 

które wytwarzają aerozole o różnym stopniu rozproszenia cząstek. W aparacie rozpra-

szającym lek za pomocą ultradźwięków wielkość wytwarzanych kropelek jest mniejsza 

niż 3 mikrony – powstające kropelki docierają aż do pęcherzyków płucnych. Inne apara-

ty wytwarzają kropelki o większej średnicy, co jest równoznaczne z niższym poziomem 

oddziaływania tych cząstek w układzie oddechowym. Zabieg trwa nie dłużej niż 15–20 

minut. W tym czasie pacjent wdycha nie więcej niż 2 ml leku. 

Najprościej ujmując, poprzez inhalację (lub nebulizację) rozumiemy każdy proces do-

starczania substancji (leczniczych) do drzewa oskrzelowego i pęcherzyków płucnych. 

Inhalacje są niezastąpioną metodą uzupełniającą terapię takich schorzeń jak: 

 astma oskrzelowa, 

 mukowiscydoza, 

 przewlekłe zapalenie oskrzeli, 

 przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
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 rozedma płuc, 

 zapalenie płuc, 

 nadciśnienie tętnicze płuc. 

Czynności: 

1. Sprawdzenie zlecenia wykonania inhalacji. 

2. Poinformowanie pacjenta o celu, istocie i przebiegu zabiegu, uzyskanie jego zgo-

dy. 

3. Higieniczne mycie rąk (przed i po wykonaniu). 

4. Przygotowanie fizyczne pacjenta do inhalacji (usunięcie okularów, szkieł kontak-

towych, zmycie makijażu, oczyszczenie nosa, zabezpieczenie włosów) oraz 

udzielenie odpowiednich informacji (np. o konieczności wykonywania zabiegu 

nie bezpośrednio przed lub po posiłkach). 

5. Przygotowanie inhalatora oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do wykonania 

zabiegu (używanie sterylnego układu rur i sterylnego pojemnika na wodę desty-

lowaną). 

6. Przygotowanie leku zgodnie ze zleceniem lekarza. 

7. Podanie ustnika lub maski do oddychania oraz instruowanie o sposobie oddy-

chania (oddech normalny, przez nos lub usta – zależnie od zlecenia). 

8. Ustawienie parametrów inhalatora (wydajność, stężenie aerozolu). 

9.  Dopilnowanie czasu trwania inhalacji (maksymalnie 15–20 min). 

10. Czuwanie nad pacjentem podczas trwania zabiegu (zapewnienie możliwości od-

krztuszania zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny). 

11. Zakończenie inhalacji po wyczerpaniu leku. 

12. Uporządkowanie przyborów po zabiegu (czyszczenie, odkażanie sprzętu). 

13. Udokumentowanie zabiegu. 

Podawanie leków przezskórnie 

Podawanie leków przez skórę obejmuje stosowanie zasypek (pudru), mazideł, maści, 

kremu, past, roztworów, płynnego pudru, lotionów, kąpieli leczniczych oraz za-



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych 

10 

biegów przeciwzapalnych (patrz procedura: zabiegi przeciwzapalne kompresy, okła-

dy). Leki podawane przez skórę najczęściej mają działanie miejscowe, lecz wchłonięte 

do krwioobiegu mogą działać ogólnie. Zabieg wykonywany jest na podstawie indywidu-

alnej karty zleceń lekarskich lub na podstawie własnej oceny stanu chorego przez pielę-

gniarkę. 

Czynności: 

1. Sprawdzenie zlecenia podania leku (rodzaju, postaci, stężenia leku, czasu stoso-

wania i okolicy, na którą ma być położony). 

2. Poinformowanie pacjenta o rodzaju, dawce, postaci i sposobie podania leku, uzy-

skanie zgody pacjenta. 

3. Ocena stanu skóry pacjenta. 

4. Stosowanie uniwersalnych środków ostrożności profilaktyki zakażeń. 

5. Przygotowanie leku, materiałów oraz warunków intymności (np. zapewnienie 

indywidualnego stosowania leku z opakowania). 

6. Oczyszczenie i osuszenie miejsca ogniska chorobowego i jego okolic oraz skóry 

niezmienionej chorobowo przed nałożeniem leku na skórę. 

7. Zapewnienie równomiernego i dokładnego rozprowadzenia lub rozsmarowania 

leku na skórze w postaci pudrów, maści, mazideł, kremów i past (za pomocą pal-

ców dłoni, pędzelka, łopatki, kwaczyka lub łopatki). 

8. Zabezpieczenie miejsc zaopatrzonych w maści, kremy itd. czystą, bawełnianą 

bielizną. 

9. Obserwacja reakcji pacjenta na stosowane środki. 

10. Udokumentowanie podania zastosowanych leków. 

Podawanie leków śródskórnie 

Zabieg klasyfikowany jako działanie terapeutyczne pielęgniarki, polegający na wprowa-

dzeniu środka leczniczego w obręb skóry (podnaskórkowo). Wchłanianie leku w tkance 

przebiega powoli, resorpcja leku następuje z wytworzonego bąbla. 

Podawanie leków podskórnie 
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Zabieg klasyfikowany jako działanie terapeutyczne pielęgniarki, polegający na wprowa-

dzeniu środka leczniczego do tkanki podskórnej, gdzie wchłanianie leku odbywa się w 

sposób przedłużony (najczęstsze zastosowanie iniekcji podskórnych przy wykonywaniu 

szczepień ochronnych, podawaniu insuliny, leków przeciwzakrzepowych). 
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3. Kąpiele lecznicze, okłady 

Kąpiele lecznicze możemy wykonać w domu lub zakładach leczniczych (wodolecznic-

two). 

Kąpiele lecznicze wykonywane w domu: 

 schładzające przy wysokiej temperaturze ciała,  

 kąpiele osłaniające z krochmalu, otrąb, 

 okłady, kompresy, zabiegi polegające na miejscowym stosowaniu zimna lub cie-

pła (rozróżniamy okłady chłodzące i rozgrzewające). 

Okłady ochładzające 

Stosuje się je w celu wywołania działania miejscowego. Miejscowo i przez krótki czas 

działające zimno wywołuje efekt naczyniozwężający w małych, powierzchownych na-

czyniach krwionośnych, przez co zmniejsza przepływ krwi w tych okolicach (zwiększa-

jąc tym samym ukrwienie innych okolic organizmu) – działa przeciwobrzękowo i 

przeciwbólowo (obniża aktywność metaboliczną tkanek, temperaturę, wrażliwość za-

kończeń nerwowych). 

Zimno stosowane miejscowo hamuje również rozwijanie się stanu zapalnego, ro-

pienie, ogranicza krwawienie oraz zmniejsza aktywność drobnoustrojów we 

wczesnych okresach zakażenia. Jest czynnikiem zapobiegającym lub ograniczającym 

obrzęk tkanek po skręceniach, stłuczeniach i nadwyrężeniach ścięgien, mięśni, 

stawów. 

Tolerancja zimna jest bardzo indywidualna i w skrajnych przypadkach może doprowa-

dzić do odmrożenia. 

Należy obserwować skórę pod względem koloru i ewentualnych zmian patologicznych, 

takich jak: zaczerwienienie, marmurkowatość, bladość, pojawienie się pęcherzy. Stwier-

dzenie któregokolwiek z tych objawów jest wskazaniem do przerwania stosowania zim-

na. 

Do stosowania zimna na małe powierzchnie ciała wykorzystuje się worki z lodem lub 

wilgotne i zimne okłady. Przy stosowaniu worków z lodem należy pamiętać o wypusz-

czeniu powietrza (zmniejsza ono przewodnictwo cieplne), szczelności (korek, 

uszczelka) oraz owinięciu pokrowcem lub flanelką pochłaniającymi wilgoć powstającą 

na zewnętrznej powierzchni worka w czasie topienia się lodu. 
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Najlepsze wyniki lecznicze uzyskuje się, stosując worki z lodem przez 30–60 min. z go-

dzinną przerwą. Innym sposobem stosowania zimna na małej powierzchni są wilgotne, 

zimne okłady. 

Najczęściej stosuje się okłady zimne wysychające i chłodzące. 

Okład wysychający składa się z dwóch warstw: mokrej i suchej. Warstwa sucha po-

winna pokrywać całkowicie warstwę mokrą. Płótno, flanelę, ręcznik itp. zanurza się w 

zimnej wodzie i po wyciśnięciu jej nadmiaru przykłada się na leczone miejsce lub okoli-

cę. Warstwa mokra powinna ściśle przylegać do skóry. Okład wysycha on po 2–3 godz. 

(u osób gorączkujących – szybciej, a u cierpiących na zaburzenia krążenia obwodowego 

lub wyniszczonych – wolniej), dlatego zmienia się go indywidualnie, aby ciągle był wil-

gotny. Zaraz po założeniu okładu chory zwykle ma uczucie zimna, może występować 

tzw. „gęsia skórka”, ale już po kilku min. następuje miejscowy odczyn, polegający na roz-

szerzeniu naczyń krwionośnych skóry. 

Okład rozgrzewa się i wysycha kosztem ciepła chorego, obniżając temperaturę o ok. 1°C, 

działa również uspokajająco. Kompresy tego typu mają zastosowanie w stanach zapal-

nych żołądka, pęcherzyka żółciowego (kamica), wyrostka robaczkowego itp. 

Okład chłodzący: płótno, flanelę lub ręcznik zanurza się w zimnej wodzie (może być z 

dodatkiem lodu) i po wyciśnięciu zakłada się na miejsce leczone. Okład zmienia się co 2–

3 min. przez 1/2–1 godz., a w razie potrzeby powtarza się co 2–3 godz. Na zimny okład 

można położyć worek z lodem – przedłużając tym jego działanie. Okłady tego typu sto-

suje się np. na miejsca stłuczeń, zaraz po urazie, w ostrych stanach zapalnych. 

Okłady rozgrzewające 

Ciepło stosowane miejscowo powoduje podwyższenie temperatury tkanek, co powoduje 

rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejsza lepkość krwi, zwiększa przepływ chłonki. 

Wskutek rozszerzania naczyń skóry wzrasta w nich przepływ krwi, podwyższa się ci-

śnienie kapilarne (w naczyniach włosowatych), co prowadzi do przenikania płynu śród-

naczyniowego do przestrzeni pozanaczyniowej. Wraz ze zwiększonym przepływem w 

obrębie zapalnego ogniska obserwuje się wzmożoną fagocytozę. 

Działając na tkanki objęte procesem zapalnym, kompres powoduje osłabienie napięcia 

mięśniowego, zmniejsza bierne przekrwienie, powodując zmniejszenie bólu. Najlepszy 

efekt miejscowego oddziaływania ciepła dotyczy skóry, a maksymalne nasilenie nastę-

puje w ciągu 20–30 min. 
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Najczęściej spotykanymi sposobami stosowania ciepła są okłady pod ceratką, okłady 

gorące, termofory, poduszki elektryczne itp. 

Okład pod ceratką  

Składa się z trzech warstw: mokrej, ceratki i warstwy suchej. Przed wykonaniem 

okładu pod ceratką skórę natłuszcza się wazeliną, aby zapobiec maceracji. Materiał (wa-

tę, gazę, flanelkę) moczy się w wodzie, 2-procentowym roztworze octanu glinu (Altacet), 

roztworze ichtiolu, naparze rumianku lub w innym środku leczniczym o temperaturze 

pokojowej. 

Materiał dobrze wyciśnięty przykłada się na skórę tak, aby obejmował całkowicie miej-

sce dotknięte stanem zapalnym. Ceratka powinna pokrywać warstwę mokrą, a warstwa 

sucha ceratkę. 

Ceratka uniemożliwia parowanie i taki okład utrzymuje wilgotność przez dłuższy czas 

(należy go zmieniać co 8 godz.). 

Dłuższe stosowanie może doprowadzić do maceracji skóry i wówczas należy je prze-

rwać. Okłady pod ceratką stosuje się np. przy czyrakach, zastrzałach, ropowicach, przy 

„jęczmieniu” (gradówce) na powiece, w stanach zapalnych żył po wlewach kroplowych, 

w zakrzepowym zapaleniu żył itp. 

Technika stosowania okładów gorących jest podobna do okładów ochładzających. Uży-

wa się gorącej wody. Stosuje się w atakach bólów kolkowych w przebiegu kamicy ner-

kowej i pęcherzyka żółciowego, w skurczu naczyń krwionośnych, np. w niektórych po-

staciach bólu głowy. 

Na taki okład gorący można przyłożyć termofor z wodą (od +50 do +60°C), aby przedłu-

żyć działanie okładu. Należy pamiętać, że ciepło wilgotne wymaga ostrożności w stoso-

waniu, gdyż woda jest lepszym przewodnikiem ciepła i opóźnia parowanie. 

Termofor napełnia się gorącą wodą (temperatura nie powinna przekraczać 60°C) w ilo-

ści 2/3 lub 1/2 pojemności – w zależności od celu zastosowania. Po nalaniu wody należy 

termofor ułożyć płasko, odpowietrzyć i w tej pozycji zakręcić korek, sprawdzić, czy wo-

da nie wycieka, owinąć w ręcznik i podać choremu. Termofory mają zastosowanie lecz-

nicze takie jak okłady gorące, ponadto używa się ich w celu przyspieszenia gojenia się 

ran, ogrzania chorego (np. w dreszczach) itp. 

Podobne zastosowanie mają poduszki elektryczne, np.: w nerwobólach (neuralgia), bó-

lach pochodzenia reumatycznego (choroby reumatyczne), w bólach mięśniowych itp. 
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Okładów gorących nie należy stosować w początkowym ostrym okresie zapalenia czy 

urazu, a także w chorobach nowotworowych. Ich zastosowanie wymaga uprzedniej oce-

ny układu krążenia i oddychania. 

Do okładów rozgrzewających należą kataplazmy, okłady parafinowe. W stanach zapal-

nych żył stosowane są zawsze okłady rozgrzewające, podczas gdy w ostrych chorobach, 

wymagających leczenia chirurgicznego jamy brzusznej, może być stosowany zarówno 

okład ciepły, jak i zimny. 

Okłady parafinowe 

Okłady parafinowe, umożliwiają miejscowe stosowanie ciepła wilgotnego. Podgrzaną do 

50°C parafinę nakłada się warstwami na skórę za pomocą pędzla. Stygnąca parafina 

tworzy twardą warstwę utrzymującą ciepło do 2 godz. Stosowane są przed redresjami, 

masażami, ćwiczeniami, w schorzeniach pourazowych. 

Okłady borowinowe 

Okłady borowinowe powodują miejscowe przegrzanie tkanek, są stosowane przy prze-

wlekłych schorzeniach kości, mięśni i stawów, a także jako zabieg rozgrzewający przed 

ćwiczeniami redresyjnymi. 
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4. Wymiana pieluchomajtek 

Kluczowym elementem w pielęgnowaniu osoby chorej, przebywającej długotrwale w 

łóżku, jest zmiana pieluchomajtek, potocznie zwanych pampersem. Dobrze dobrany 

wyrób chłonny, jego rozmiar oraz jakość wpływają na komfort chorego z nietrzymaniem 

moczu i stolca. 

Aby przygotować się do danej czynności, należy skompletować potrzebny nam zestaw 

oraz stworzyć intymne i bezpieczne warunki. Przykładowy sprzęt: 

 chusteczki nawilżające, 

 indywidualnie dobrany wyrób chłonny, 

 środki do pielęgnacji skóry, np. kremy nawilżające, oliwka, talk, puder, 

 ewentualnie miska, gąbka, rękawiczki jednorazowe, 

 ręczniki, 

 pianki myjące (polecane ze względu na łatwość użycia i zaoszczędzony czas, do-

datkowo niwelują nieprzyjemne zapachy), 

 podkłady chłonne. 

Zakres sprzętu dobieramy w zależności od potrzeby. 

Technika wymiany pampersa 

1. Odepnij przylepce po obu stronach pampersa i odsłoń krocze. Zabrudzoną skórę 

można przemyć zgodnie z zasadą „od czystego do brudnego”. 

2. Zegnij kolano chorego (jeśli stoisz po jego prawej stronie zegnij lewe, jeśli po le-

wej – prawe). 

3. Obróć chorego na bok w kierunku do siebie, chwytając za biodro i bark. 

4. Zwijamy zanieczyszczony pampers (jak na zamieszczonym niżej zdjęciu). Może-

my w tym momencie zależnie od potrzeb przemyć pośladki, odświeżyć chus-

teczkami higienicznymi, zmienić opatrunek, wykonać masaż poprawiający krą-

żenie itp. 

5. Zakładamy czyste pieluchomajtki, przy dużym zanieczyszczeniu dodajemy pod-

kład chłonny. Pampers powinien być założony przylepcami po stronie lędzwi 

(dolnej części pleców) i obejmować całą powierzchnię pośladków, aby zapobiec 

przesiąknięciu. Rozmiar pampersa powinien być dostosowany do gabarytów da-

nej osoby. Tabela z rozmiarami znajduje się na opakowaniu. 
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Przy noszeniu pampersa przez osobę chorą można zrezygnować ze spodni od piżamy i 

zastąpić je długą koszulą. 

Techniki zakładania wyrobów chłonnych 

Prawidłowo założony i dobrze dobrany wyrób chłonny to, dla osoby żyjącej z proble-

mem nietrzymania moczu, gwarancja komfortu i bezpieczeństwa, a dla opiekuna – 

zmniejszenie ryzyka zabrudzenia pościeli i pewność, że chory jest właściwie zabezpie-

czony. Co ważne, dobrze dobrany wyrób chłonny to mniejsze ryzyko powstania od-

parzeń, a w dłuższej perspektywie – odleżyn. 

Zmianę wyrobu chłonnego należy wykonywać w miarę potrzeb, przeciętnie 3 razy 

dziennie, każdorazowo po oddaniu stolca przez chorego oraz po wykonaniu toalety. Jako 

wskaźnik, kiedy zmienić pieluchę, można przyjąć indykator wilgotności na zewnętrznej 

warstwie pieluchy – nadruk rozmywa się, a żółte paski zmieniają kolor na niebieski, w 

miarę jak pielucha jest napełniana moczem. Rozmycie indykatora w ok. 80% informuje, 

że należy zmienić wyrób chłonny na nowy. W czasie zmiany choremu należy zapewnić 

maksymalne poczucie bezpieczeństwa i intymności. 

Jeśli chory może sam zmienić sobie wyrób chłonny lub wymaga do tego niewielkiej po-

mocy, najlepiej wykonać tę czynność na stojąco. Poniżej prezentujemy techniki zakłada-

nia pieluch anatomicznych i pieluchomajtek na osobę leżącą, ponieważ te czynności 

sprawiają na początku największe problemy. 

Przygotuj: 

 rękawiczki jednorazowego użytku, 

 indywidualnie dobrany wyrób chłonny – najlepiej żeby był to wyrób „oddychają-

cy” na całej powierzchni, czyli pozwalający na swobodną cyrkulację powietrza, 

dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko odparzeń, 

 podkład higieniczny, 

 krem ochronny. 

Uwaga! 

1. Do prawidłowego mocowania pieluch anatomicznych potrzebne są majtki siat-

kowe w odpowiednim rozmiarze. 

2. Pieluchę anatomiczną przed założeniem należy aktywować – złożyć wzdłuż na 

pół i lekko skręcić (jak przy wyżymaniu ręcznika). 

Technika zakładania pieluch anatomicznych 
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1. Załóż rękawiczki jednorazowego użytku. Podłóż pod pośladki chorego podkład 

higieniczny. Stań z brzegu łóżka i opuść majtki siatkowe do połowy ud podo-

piecznego. 

2. Zegnij w kolanie jedną z nóg chorego. Uwaga: jeśli stoisz po prawej stronie cho-

rego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą. 

3. Obróć chorego na bok w kierunku do siebie i po dokonaniu czynności pielęgna-

cyjnych oraz zabezpieczeniu skóry kremem ochronnym aktywowaną wcześniej 

pieluchę anatomiczną włóż między jego nogi. 

4. Szersza część pieluchy to część tylna, a węższa część powinna się znaleźć z przo-

du. Możesz włożyć pieluchę od przodu lub od tyłu chorego – aby odciążyć plecy, 

wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy w danej sytuacji. 

5. Rozłóż tylną część pieluchy anatomicznej tak, by dobrze przylegała do ciała, a 

indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. 

6. Podciągnij majtki siatkowe z tyłu ku górze. 

7. Wyciągnij przednią cześć pieluchy anatomicznej, dopasuj ją do krocza. 

8. Obróć chorego na plecy i nieznacznie unosząc go z lewej i prawej strony, podcią-

gnij majtki siatkowe do góry. 

9. Zużytą pieluchę anatomiczną zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzu-

caj zużytego wyrobu do toalety, wyrzuć do czerwonego worka na odpady 

medyczne. 

Technika zakładania pieluchomajtek 

1. Pieluchomajtki przed założeniem należy złożyć wzdłuż na pół i lekko skręcić (jak 

przy wyżymaniu ręcznika), co poprawi ich funkcjonalność. 

2. Załóż rękawiczki jednorazowego użytku. Podłóż pod pośladki chorego podkład 

higieniczny. Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego. Uwa-

ga: jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po je-

go lewej stronie – zegnij nogę prawą. 

3. Obróć chorego na bok w kierunku do siebie i po dokonaniu czynności pielęgna-

cyjnych oraz zabezpieczeniu skóry kremem ochronnym podłóż z tyłu pod chore-

go aktywowane wcześniej pieluchomajtki. 
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4. Uwaga: pamiętaj o tym, aby podwinąć skrzydło pieluchomajtek, co umożliwi 

wyjęcie ich spod chorego po jego obróceniu na plecy. 

5. Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii 

kręgosłupa. 

6. Połóż chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wyciągnij podwinięte skrzydło 

pieluchomajtek. Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza. 

7. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od 

dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. 

Po umocowaniu dolnych zapięć umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pie-

luchomajtki do talii. 

8. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do 

ciała, czy falbanki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się 

w ciało. 

9. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego 

wyrobu do toalety, wyrzuć do czerwonego worka na odpady medyczne. 

Pamiętaj: 

Niewłaściwie założony wyrób chłonny może spowodować: 

 otarcia i podrażnienia skóry chorego, zwłaszcza jeśli rozmiar jest źle dobrany, 

 wyciekanie moczu, a w konsekwencji zabrudzenie ubrania chorego i pościeli, 

 niewygodę chorego i pogorszenie jego samopoczucia. 

Technikę zakładania pieluchomajtek i pieluch anatomicznych znajdziesz na stronie: 

http://www.youtube.com/watch?v=mZ_3xSKTrYI. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=mZ_3xSKTrYI
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5. Współpraca w zespole terapeutycznym 

Zespół terapeutyczny 

Pod tą nazwą kryje się grono specjalistów opiekujących się pacjentem na różnych eta-

pach choroby. Ich zadaniem jest zapewnienie choremu jak najszerszej pomocy, 

uwzględniającej różne aspekty terapii. Jeżeli przebieg choroby tego wymaga, do zespołu 

terapeutycznego dołączają także inni specjaliści, zajmujący się leczeniem lub doradz-

twem. 

W skład zespołu wchodzi: 

Lekarz – stawia diagnozę, informuje o przebiegu choroby, kieruje na badania, wybiera 

właściwą formę leczenia, zaleca konsultacje u innych specjalistów, którzy będą wspierać 

leczenie farmakologiczne, wskazuje, gdzie nabyć sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. 

Informuje o możliwej do stosowania terapii, omawiając z pacjentem możliwe korzyści z 

powodu jej zastosowania oraz przeciwwskazania i możliwe działania niepożądane. 

Pielęgniarka – współpracuje z lekarzem w zakresie informowania pacjenta o chorobie i 

jej przebiegu, odpowiada za codzienną opiekę nad nim. Podaje leki, informuje o ich dzia-

łaniu i ewentualnych skutkach ubocznych. Czuwa nad wykonywaniem zaleceń lekarza. 

Pomaga pacjentowi w wykonywaniu ćwiczeń zaleconych przez rehabilitanta. 

Opiekun medyczny – współpracuje z pielęgniarką i lekarzem w zakresie przekazywa-

nia informacji o pacjencie. Odpowiada za codzienną opiekę nad chorym. Uczestniczy w 

usprawnianiu chorego, pomaga mu w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych. 

Współpracuje z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w celu zapewnienia całościo-

wej opieki osobie chorej, w szczególności: 

 rozpoznaje i rozwiązuje problemy osoby chorej i niesamodzielnej, 

 zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne pacjenta, 

 pomaga w podtrzymywaniu jego aktywności społecznej, 

 rozwija samodzielność podopiecznego, 

 zapewnia mu bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,  

 dba o higienę otoczenia, 

 promuje zachowania prozdrowotne, 

 asystuje pielęgniarce podczas zabiegów higieniczno-opiekuńczych, 

 zaspokaja potrzeby związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości, 

 pomaga w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, utrzy-

maniem aktywności ruchowej, jak również w użytkowaniu przedmiotów ortope-

dycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, 
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 udziela wsparcia emocjonalnego osobie chorej oraz jej rodzinie, 

 pomaga w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do zmian związanych z 

przewlekłą chorobą lub starością. 

Zakłady diagnostyczne – laboratoria, które poprzez analizę krwi pobranej od chorego 

potwierdzają diagnozę lekarza. 

Magister lub technik rehabilitacji – uczy ćwiczeń, które chory może wykonać w domu 

i wykonuje zlecone zabiegi. 

Psycholog – pojawia się już w chwili, kiedy pacjent dowiaduje się, że jest chory i z tą 

chorobą będzie musiał pogodzić się na całe życie. Wspiera lekarza w zmotywowaniu 

pacjenta do leczenia, oswaja strach przed nową sytuacją oraz tłumaczy, jak odnaleźć 

szczęście, zachować optymizm i radość życia oraz radzić sobie w różnych trudnych ży-

ciowo sytuacjach związanych z chorobą. 

Żywieniowiec – osoba zajmująca się badaniem żywności i jej składu. Określa, jakie 

składniki wchodzą w skład poszczególnych pokarmów. Stosowanie się do zaleceń ży-

wieniowca pomaga opóźnić postęp RZS oraz zapobiegać powikłaniom, które powoduje 

choroba. 

Dietetyk – zajmuje się prawidłowym i racjonalnym odżywianiem. Jego zadaniem jest 

opracowanie całościowej diety w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. 
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6. Stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki na stanowisku pracy 

Aseptyka 

Jest to zespół czynności mający na celu ochronę przed skażeniem naturalnie jałowych 

tkanek lub płynów ustrojowych i sterylnych materiałów. 

Ma także na celu dążenie do jałowości 

bakteriologicznej pomieszczeń, narzędzi, 

materiałów opatrunkowych i innych 

przedmiotów w celu niedopuszczenia 

drobnoustrojów do określonego środowi-

ska np.: na ranę operacyjną, w czasie wy-

konywania czynności kosmetycznych.  

Jest to również zapobieganie zakażeniu, 

czyli niedopuszczenie do zainfekowania 

rany, otrzymanie tzw. bakteriologicznej 

jałowości. Wszystko, co będzie stykać się z raną, musi być jałowe, tzn. pozbawione bak-

terii, wirusów, grzybów. Postępowanie aseptyczne powinno uwzględniać wszystkie 

możliwe drogi szerzenia, źródła zakażenia, rezerwuary i umiejętnie je ograniczać. 

Aseptyczność 

Jest to stan, w którym pomieszczenia, środki opatrunkowe, narzędzia chirurgiczne, ręce 

operatora są wolne od żywych drobnoustrojów chorobotwórczych. Taką sytuację za-

pewnia dokładne mycie rąk, dezynfekcja dłoni, stosowanie jałowych rękawiczek, fartu-

chów, masek, obuwia. 

Antyseptyka 

Termin „antyseptyka” pochodzi z języka z greckiego i oznacza: anti – przeciw, sepsis – 

gnicie, czyli dosłownie: zapobieganie gniciu. 

Jest to postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, 

błonach śluzowych, w zakażonych ranach. W przeciwieństwie do dezynfekcji antysepty-

ka nie dotyczy odkażania przedmiotów. Działanie to polega na stosowaniu antysepty-

ków w odpowiednich stężeniach, czyli takich, które są nieszkodliwe dla organizmu. Są to 

związki chemiczne, które mają za zadanie zabić lub zahamować wzrost drobnoustrojów 

chorobotwórczych. 

Antyseptyka skóry rąk 
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Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy myć je często. 
S.J. Lec  

Skóra rąk jest w normalnych warunkach zanieczyszczona drobnoustrojami, które znaj-

dują się na jej powierzchni lub w głębszych warstwach, w szczelinach, mieszkach wło-

sowych i zachyłkach gruczołów potowych. Drobnoustroje znajdujące się na powierzchni 

skóry nazywamy florą przejściową, natomiast bytujące w głębi skóry – florą osiadłą. 

Skład flory przejściowej: 

 wszystkie drobnoustroje, z jakimi styka się skóra, 

 drobnoustroje wydzielane z głębi skóry. 

Można ją łatwo usunąć przy pomocy mycia mydłem lub detergentem. 

Skład flory osiadłej: 

 gronkowce (bardzo często metycylinooporne = niewrażliwe na wszystkie β-

laktamy), 

 maczugowce grupy JK (odporne na wiele antybiotyków), 

 pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aureginosa) – rzadziej, 

 Candida – rzadziej, 

 Acinetobacter – rzadziej. 

Flory osiadłej nie można usunąć poprzez mycie i szorowanie. Tylko antyseptyki 

dwufazowe (np. Manusan lub Dishand – zawierające chloroheksydynę) niszczą florę 

przejściową i cześć flory osiadłej. Bakterie uwalniane z potem są niszczone przez na-

gromadzoną w skórze chloroheksydynę. 

Niezwykle ważnym elementem dla całości postępowania antyseptycznego jest mycie i 

antyseptyka rąk. 

Higieniczne mycie – dezynfekcja rąk 

Usuwa i zabija większość drobnoustrojów przejściowych, znacznie redukuje ilość flory 

stałej skóry. 

Higieniczne mycie rąk wykonuje się: 

 przed wejściem na blok operacyjny, do magazynu jałowego sprzętu, 

 przed wykonywaniem zabiegów aseptycznych (przed nałożeniem rękawiczek i 

po ich zdjęciu), 
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 przed wykonywaniem zabiegów inwazyjnych (iniekcje, punkcje, pobranie krwi, 

szczepienia), 

 przed pielęgnacją i w czasie pielęgnacji wrażliwych pacjentów z obniżoną odpor-

nością, 

 po każdym kontakcie z drenażem rany, 

 przed nałożeniem i po zdjęciu rękawiczek, 

 po kontakcie z materiałem zakaźnym (krwią, płynami ustrojowymi, wydzielina-

mi, wydalinami), 

 po opuszczeniu boksów izolujących chorych zakaźnie, 

 po każdym zdjęciu maski chirurgicznej z ust i nosa,  

 podczas ognisk epidemicznych. 

I etap – „brudny” – mycie higieniczne 

1 min.: higieniczne mycie rąk pod bieżącą wodą przy użyciu 2–3 ml płynnego mydła, 

zgodnie ze standardem, według schematu Ayliffe'a, aby zapewnić całkowite pokrycie 

rąk środkiem myjącym. 

Każdy etap obejmuje 5 ruchów „tam i z powrotem”. Zalecane czynności pozwalają na 

dokładne mycie i dezynfekcję rąk bez pozostawienia na powierzchni skóry „miejsc omi-

janych” w toku innych sposobów mycia. 

Spłukać dłonie pod bieżącą wodą – przez 15 s, tak by woda spływała w kierunku palców. 

Osuszyć ręce jednorazowym ręcznikiem. 

Jeżeli wypływ wody z kranu nie jest wyłączany automatycznie, lub obsługiwany za po-

mocą łokcia, kran należy zakręcać przez papierowy ręcznik (aby uniknąć wtórnego ska-

żenia umytej dłoni). 

II etap – „czysty” – dezynfekcja 

½–1 min.: każdą rękę nacierać 3 ml alkoholowego preparatu antyseptycznego według 

schematu Ayliffe'a, pozostawić preparat do wyschnięcia – nie osuszać rąk ręcznikiem! 

Jeżeli nie ma ani wody, ani ręczników, a konieczna jest szybka dezynfekcja rąk, użycie 

alkoholu jest metodą skuteczną i wystarczającą. 

W przypadku niezabrudzonych rąk, np. po zdjęciu rękawiczek niezabrudzonych mate-

riałem biologicznym, a przed założeniem nowych, aby je zdezynfekować, można stoso-

wać procedurę odkażania bez użycia wody preparatami alkoholowymi (np. Manusan). 

Sposób odkażania rąk przy użyciu niealkoholowego środka antyseptycznego: 
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1. Zmoczyć ręce i nadgarstki, 

2. Nabrać 3–5 ml roztworu antyseptycznego w złożone ręce, 

3. Energicznie pocierać, aby wytworzyć na wszystkich powierzchniach rąk i nad-

garstków pianę utrzymującą się przez co najmniej minutę, 

4. Starannie spłukiwać ręce pod bieżącą wodą przez 10–15 sekund, pocierając całe 

ręce. 

5. Starannie wysuszyć jednorazowym ręcznikiem. 

W przypadku organicznego zanieczyszczenia skóry (np. krwią) w pierwszej kolejności 

trzeba użyć preparatu odkażającego. 

Przyczyny zaniedbań oraz błędy w antyseptyce skóry rąk 

Przyczyny zaniedbań antyseptyki rąk: 

  lekceważenie ryzyka skażenia skóry rąk, 

 brak czasu, nadmiar pracy, 

 brak sprzętu i środków antyseptycznych, 

 nietolerancja skóry (obawa przed podrażnieniem skóry), 

 brak odpowiedniego przeszkolenia oraz wewnętrznych programów zapobiegania 

zakażeniom na oddziałach. 

Błędy w antyseptyce skóry rąk: 

 zbyt krótki czas użycia antyseptyku, 

 zastosowanie zbyt małej ilości antyseptyku, 

 uchybienia w standardowej procedurze mycia i dezynfekcji, pomijanie niektórych 

obszarów dłoni, 

 stosowanie alkoholowych antyseptyków na brudną i/lub mokrą skórę. 

Dezynfekcja 

Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) to zabieg polegający na niszcze-

niu, tj. obniżeniu liczby drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących się na po-

wierzchni przedmiotów lub w ich wnętrzu w stopniu takim, że nie stworzą niebezpie-

czeństwa zakażenia. 

Odkażenie uzyskuje się przez: 
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 zabicie drobnoustrojów, zahamowanie ich rozwoju, a szczególnie ich przetrwal-

ników, 

 osłabienie ich zjadliwości, 

 usunięcie mechaniczne z powierzchni przy użyciu środków chemicznych. 

W wyniku dezynfekcji zniszczeniu mogą ulec: 

 najbardziej wrażliwe wegetatywne formy bakterii, 

 grzyby chorobotwórcze, mniej wrażliwe prątki gruźlicy, 

 wirusy bezotoczkowe, 

 najmniej wrażliwe formy przetrwalników (spory). 

Metody i czynniki używane do dezynfekcji  

Metody fizyczne 

1. Metody termiczne (ciepło wilgotne) – dezynfekcja w gorącej wodzie lub parze 

wodnej. Termiczne czyszczenie i dezynfekcja narzędzi nazywane jest dekonta-

minacją. 

 Dezynfekcja wrzącą wodą przez gotowanie – przez 30 min., niszczy we-

getatywne formy bakterii, nie działa na HBV, polecana do dezynfekcji tkanin 

np. bielizny. 

 Dezynfekcja przez pasteryzację polega na krótkotrwałym jednorazowym 

podgrzaniu cieczy do temperatury poniżej 100°C w czasie od kilku sek. do 

60 min. i natychmiastowym oziębieniu do temperatury pokojowej. Zabieg 

ten zmniejsza liczbę drobnoustrojów w cieczy i utrudnia ich nadmierny 

rozwój. W gorącej wodzie o temperaturze 80°C zabiciu ulegają w ciągu 30 

min. wegetatywne formy bakterii, grzyby oraz większość wirusów. 

 Tyndalizacja – kilkukrotne ogrzewanie w temperaturze 100°C przez 30 

min. w odstępach 24-godzinnych. Niszczy formy wegetatywne i zarodniki. 

 Dezynfekcja parą wodną – dekoktacja to działanie kilkunastominutowe 

wrzącą wodą lub parą wodną, co niszczy formy wegetatywne bakterii. Para 

wodna przepływowa to para o temperaturze około 100°C przepływająca 

pod ciśnieniem atmosferycznym przez materiały poddawane dezynfekcji, 

np. dezynfekcja materaców, kołder, zakażonych odpadków. 

2. Metody nietermiczne 

 Metoda filtracji – jako metoda separacji drobnoustrojów stosowana jest 

głównie podczas produkcji leków i szczepionek, coraz częściej do czyszcze-
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nia wody w otoczeniu chorych szczególnie zagrożonych zakażeniem, do 

oczyszczania powietrza z drobnoustrojów w instalacjach nawiewowych w 

pomieszczeniach „czystych” lub na „czystych” stołach roboczych. 

 Działanie UV – promieniowaniem nadfioletowym nazywamy fale elektro-

magnetyczne o długości między 13,6 a 400 nm. Maksimum działania bakte-

riobójczego przypada na fale długości 257 nm. Działanie promieni UV pole-

ga na pochłanianiu kwantów promieniowania (fotonów) przez funkcjonal-

nie ważne cząstki mikroorganizmów. Ze względu na ograniczoną przenikli-

wość UV stosuje się je do dezynfekcji powietrza lub czystej wody. 

Dezynsekcja i deratyzacja 

Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (much, komarów, pcheł, wesz, karalu-

chów), ich jaj i larw ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu 

niszczenie stawonogów w ogóle. 

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków: 

 fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), 

 mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), 

 chemicznych (środki owadobójcze), 

 biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych). 

Deratyzacja, odszczurzanie – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych 

lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy, prze-

ważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami. 
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