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Gulinčio ir/ar sergančio
gyventojo rytinis tualetas
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Paskirtis:
1. Užtikrinti kokybišką, saugų ir tinkamą rytinį tualetą 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 rytinio tualeto įstaigos gyventojams procesus.
Atsakomybė:
6. Už tinkamą rytinį tualetą įstaigos gyventojams atsako bendrosios praktikos slaugytojas,
slaugytojo padėjėjas.
7. Už saugaus ir kokybiško proceso atlikimo periodinę kontrolę atsako bendrosios praktikos
slaugytojas.
Galima rizika:
8. Gulintys ir sunkiai sergantys gyventojai negali tinkamai atlikti higieninių rytinio tualeto
procesų, todėl galima nešvaros ir aplinkos užteršimo žmogaus kūno skysčiais ir ekskretais
bei negyvomis odos ląstelėmis rizika. Susidaręs užteršimas gali būti infekcijų šaltiniu ir
sukelti gyventojui nepatogumus ir diskomfortą.
Aprašymas:
9. Prausiama nuo švariausios link nešvariausios kūno vietos: akis, veidą, kaklą, ausis, rankas,
pažastis, krūtinę. Esant reikalui pilvą, nugarą, sėdmenis, kojas, lytinius organus, tarpvietę.
10. Procedūrai atlikti naudojamas šviežias nevirintas geriamasis vanduo. Gyventojo kempinė ir
gyventojo medvilninis veido ir rankų rankšluostis. Jei rytinio tualeto metu reikia prausti
gyventojo pilvą, nugarą, sėdmenis, kojas, lytinius organus, tarpvietę, naudojamas atskiras
gyventojo dušo rankšluostis arba procedūra atliekama naudojant vienkartines drėgnas
servetėles.
Eiga:
11. Prieš atliekant procedūrą, pagal galimybę, būtina užtikrinti gyventojo privatumą (atskirti jo
erdvę širma, kt.).
12. Gyventojui paaiškinama procedūros esmė, eiga (kai gyventojas sąmoningas).
13. Atliekama rankų (personalo) higieninė antiseptika.
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14. Apsaugai nuo biologinių pavojų, naudojamos vienkartinės pirštinės. (Kiekvieno gyventojo
rytinio tualeto procedūrai naudojamos atskiros vienkartinės pirštinės).
15. Prieš procedūrą gyventojas patogiai paguldomas lovoje.
16. Kiekviena akis valoma atskira medvilnine servetėle (vienkartiniu vatos tamponu) nuo
išorinio link vidinio akies kampo.
17. Vandeniu sudrėkintu gyventojo veido rankšluosčiu nuvalomas ir nusausinamas veidas.
18. Muiluota kempine plaunama krūtinės ląsta, rankos, pažastys. Jos nusausinamos gyventojo
rankų rankšluosčiu. Jei reikia prausiamas gyventojo pilvas, nugarą, sėdmenys, kojos, lytiniai
organai, tarpvietė, kūnas nusausinamas gyventojo dušo rankšluosčiu.
19. Jeigu reikia naudojamos apsauginės priemonės probleminėms kūno vietoms ir odai prižiūrėti
(cinko tepalas, apsauginis tepalas, odos kremas, odos losjonas, vazelinas).
20. Atliekama dantų ar protezų higieninė priežiūra. Naudojamas vidutinio kietumo arba
minkštas dantų šepetėlis ir dantų pastą, skalaujama vėsiu vandeniu. Naudojamas protezams
skirtas fiksuojamasis dantų protezų kremas, bei tabletės protezams valyti/balinti juos
išėmus.
21. Gyventojas aprengiamas ir jam suteikiama patogi kūno padėtis prieš pusryčius.
22. Gyventojui paaiškinama kad procedūra pabaigta.
23. Nusimovus pirštines, jos šalinamos į medicinines atliekas.
24. Atliekama rankų higieninė antiseptika.
Dokumentai:
25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos medicinos
normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir
atsakomybė" patvirtinimo.
26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos
HN 47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo.
27. 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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Prienų globos namų Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė
Justina Miliauskaitė
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