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KIEDY W DOMU POJAWIA SIĘ CHOROBA (III)

Wyzwanie dla rodziny
Pani Doktor, jak wiele prawdy jest 
w potocznym stwierdzeniu: „tylko 
na ulicy nie widać chorych”, wiedzą 
najlepiej ci, którzy w domach mają 
pod swoją opieką bliskich skazanych 
na łóżko… 

To stwierdzenie jest jak najbardziej 
słuszne, bo nawet osoba na wózku 
inwalidzkim poruszająca się po ulicy 
nie wzbudza w nas tyle współczucia, 
ile obłożnie chory leżący w łóżku. 
Żyjemy w czasach zdominowanych 
przez kult piękna i młodości. Starość 
i niepełnosprawność są głęboko scho-
wane w domach opieki i innych cało-
dobowych placówkach medycznych, 
przy czym koniecznie muszą być one 
usytuowane na obrzeżach miasta, 
aby nie wzbudzały złych skojarzeń 
- typu „umieralnia”. Powiem więcej, 
żyjemy w czasach, w których luksu-
sem staje się dotyk. Najważniejszym 
elementem w opiece nad chorym le-
żącym jest właśnie pomoc w zaspo-
kojeniu jego potrzeb fi zjologicznych, 
tj. żywienia, wydalania, utrzymania 
higieny osobistej i otoczenia; może to 
czynić tylko drugi człowiek. 

Mamy wiele negatywnych skojarzeń 
odnośnie przewlekle chorych zmu-
szonych do leżenia. Czy taki obraz 
jest uprawniony, jeśli weźmiemy 
pod uwagę dostępne współcześnie 
środki higieny?

Wydawałoby się, że w rozwiniętym 
kraju nie powinno być z tym proble-
mu, jednak w wielu przypadkach 
osoby skazane na łóżko nie mają za-
spokojonych tych potrzeb i nie chodzi 
tu o brak środków higienicznych. Po 
pierwsze fi rmy farmaceutyczne ofe-
rują cały wachlarz takich produktów, 
a po drugie prawidłowa pielęgnacja 
skóry potrzebuje tylko: umycia z za-
nieczyszczeń i potu, nawilżenia oraz 
zabezpieczenia jej przed wysusze-
niem i odleżynami. Wydaje mi się, że 
na taki stan rzeczy wpływa albo nie-
wydolność socjalno-bytowa rodziny, 
albo brak czasu ze strony zapracowa-
nych członków rodziny.

Co zaleciłaby Pani osobom stającym 
- często z dnia na dzień - przed takim 
zadaniem, które jest jednocześnie 
wyzwaniem? Jak, gdzie, od kogo na-
uczyć się „chodzenia przy chorym”?

W rzeczy samej: jest to wyzwanie 
dla rodziny. W pierwszej kolejności 
radzę, aby taką wiedzę zdobyć od 
pielęgniarki - czy to z oddziału, z któ-
rego pacjent jest wypisywany, czy to 
od pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). Edukacja chorego 
oraz jego rodziny leży w kompeten-
cjach i obowiązku pielęgniarek, nikt 
nie posiada większej wiedzy na ten 
temat niż właśnie one. Ponadto na 
stronie internetowej www.damy-ra-
de.info znajdują się fi lmy instrukta-
żowe podpowiadające, jak opiekować 
się osobą przewlekle chorą w domu. 
Również uczelnie, które zajmują się 
kształceniem pielęgniarek, organizu-
ją warsztaty praktycznej nauki pie-
lęgnacji chorego w łóżku z wykorzy-
staniem fantomów.

Które z czynności higieniczno-
opiekuńczych można wykonywać 
samemu, a które lepiej scedować np. 
na pielęgniarkę?

Do czynności higieniczno-opie-
kuńczych należy przede wszystkim: 
zmiana bielizny pościelowej i osobi-
stej, mycie ciała, mycie głowy, toaleta 
jamy ustnej, wymiana pampersów 

i utrzymanie w czystości okolic in-
tymnych. Każdą z nich może wyko-
nać rodzina we własnym zakresie, 
najlepiej po przeszkoleniu, aby nie 
narażać chorego i siebie na pewne 
obciążenia. Ale jeżeli chory ma za-
łożony cewnik do pęcherza moczo-
wego, o jego wymianę należy prosić 
pielęgniarkę, a w przypadku męż-
czyzn lekarza. Natomiast w sytuacji, 
kiedy u leżącego w łóżku pojawiają 
się już pierwsze symptomy odleżyn 
(zaczerwieniona skóra, nieblednąca 
po zmianie ułożenia chorego, albo 
tym bardziej, gdy widoczne jest już 
otarcie naskórka), radzę skorzystać 
z fachowej pomocy pielęgniarki, a nie 
próbować „leczyć” je na własną rękę.

Mycie chorego należy do podstawo-
wych zabiegów. Powinien to robić 
opiekun czy też pozwolić na to cho-
remu - dopóki ma siły? Co sprawia 
opiekunom najwięcej problemów: 
przełamanie wstydu (zarówno swe-
go, jak i osoby chorej), zachowanie 
granic intymności chorego, przeko-
nanie o swojej nieporadności?

Mycie ciała to podstawa pielęgnacji, 
a również i profi laktyki przeciwodle-
żynowej. Oczywiście należy pozwolić 
choremu wykonywać toaletę w takim 
zakresie, na jaki pozwala jego stan 
zdrowia. Jeżeli chodzi o przełamanie 
wstydu opiekunów podczas wykona-
nia toalety, a zwłaszcza mycie okolic 
intymnych, to - owszem - występuje 
taki opór, ale tylko na początku. Na 
taki stan wpływa wiele czynników, 
m.in. stopień pokrewieństwa, wiek 
chorego oraz relacje między nim 
a opiekunem. Jednak większym pro-
blemem okazuje się brak doświadcze-
nia w wykonywaniu tych czynności, 
niewiedza, np. jak umyć głowę w łóż-
ku, jak zmienić pościel, gdy chory cały 
czas leży. A to wszystko jest możliwe 
i to bez większego wysiłku, ale należy 
się tego nauczyć. O tym, gdzie zna-
leźć takie informacje, wspomniałam 
wcześniej. Dla przykładu: nie należy 
używać do mycia ciała gąbki, bo jest 
niehigieniczna, namnażają się w niej 
bakterie; lepiej użyć jednorazowej 
myjki. Nie mogę opisać przebiegu 
całej pielęgnacji osoby przewlekle 
chorej, choć chętnie bym to uczyni-
ła, ale polecam bezpłatny poradnik 
Fundacji „Razem Zmieniamy Świat” 
(tel. 801-105-555, e-mail: kontakt@
damy-rade.info), w którym toaleta 
chorego w łóżku opisana jest krok po 
kroku.

Pytanie, jakie zadają sobie opiekuno-
wie, dotyczy tego, jak często należy 
zmieniać pościel i ubranie chorego.

Jeżeli chodzi o wymianę bielizny 
pościelowej, to powiem krótko: w za-
leżności od potrzeb - i wcale nie jest 
to odpowiedź wymijająca. Nie ma 
potrzeby wymieniać pościeli każde-
go dnia, jeżeli nie jest mokra lub za-
brudzona. Jednak w przypadku bieli-
zny osobistej zaleca się jej codzienną 
wymianę. Powinna być uszyta z lek-
kiego przewiewnego materiału (ba-
wełny). Ważne też jest, aby można 
było ją łatwo zdjąć i założyć, w czym 
pomagają większy rozmiar i guziki 
rozpinane z przodu.

Kiedy należy zdecydować się na 
stosowanie specjalnych wkładów 
czy pieluch? Co ważne jest w higie-
nie osób, kiedy taka konieczność 
zajdzie?

Stosowanie wkładek lub pielucho-

majtek zalecane jest już wtedy, gdy 
u chorego pojawia się nietrzymanie 
moczu (tzw. popuszczanie). Od jego 
stopnia zależy dobór odpowiednich 
środków chłonnych. Przy zakupie 
pieluch proszę zwrócić uwagę na ich 
rodzaj i rozmiar. Na rynku dostępne 
są produkty chłonne dla osób aktyw-
nych i dla unieruchomionych. Przed 
zakupem radzę zmierzyć obwód talii 
i obwód bioder, a sprzedawca doradzi 
odpowiedni rodzaj i rozmiar. Warto 
również zwrócić uwagę na chłonność 
tego produktu. Optymalnie dopaso-
wana chłonność produktu nie tylko 
zapewni choremu komfort, ale przede 
wszystkim wpłynie na oszczędność 
kosztów. Zmianę pieluch należy wy-
konać w miarę potrzeb, przeciętnie 
trzy razy dziennie oraz po wykona-
niu toalety. Jeszcze jedna praktyczna 
rada: na zewnętrznej warstwie pielu-
chy znajduje się tzw. induktor wilgot-
ności; gdy żółty pasek zmienia kolor 
na zielony, oznacza to potrzebę wy-
miany wyrobu chłonnego.

Gdy na ciele chorego pojawiają się 
odleżyny, to symptom, że zaczyna się 
dziać coś złego. Co jest najbardziej 
istotne w zapobieganiu i leczeniu 
odleżyn?

W powszechnym mniemaniu 
odleżyny są skutkiem niewłaściwej 
pielęgnacji chorego. Opiekunowie 
często obwiniają za ich powstanie 
siebie albo nawet pielęgniarki. Nic 
bardziej błędnego! Na powstawanie 
odleżyn w bardzo dużym stopniu 
wpływa zaburzona homeostaza or-
ganizmu [zdolność utrzymywania 
stałości parametrów - red.], współist-
niejące choroby i błędy żywieniowe, 
czyli niedostarczenie białka z dietą 
chorego. Z doświadczenia wiem, że 
często rodziny popełniają zasadnicze 
błędy w pielęgnacji odleżyn, zasypu-
jąc je zasypką lub zbieranym w lesie 
widłakiem, z którego robiony jest 
żółty proszek. Pozornie wydaje się, iż 
nastąpił proces gojenia rany, ale pod 
powierzchnią tej skorupy ropa drąży 
ranę w głąb ciała. Dlatego jeszcze raz 
radzę w takich sytuacjach skorzystać 
ze wsparcia pielęgniarki. Jednak naj-
istotniejszą czynnością w zapobiega-
niu powstawania odleżyn jest uwol-
nienie ucisku na tkanki, czyli częsta 
zmiana pozycji ciała chorego w łóż-
ku, (co godzinę, dwie), a to rzeczy-
wiście należy do obowiązków osoby 
opiekującej się chorym leżącym.

Dziękuję za rozmowę. 
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Rozmowa z dr n. med. Ewą Czeczelewską, prodziekan wydziału nauk o zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej 
Szkoły Wyższej w Siedlcach.
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