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Protocol privind înlocuirea periodică a lenjeriei şi
efectelor

I.Scop :
• prezentul protocol defineşte periodicitatea schimbării lenjeriei murdare / contaminate| 

pentru toate sectiile/compartimentele spitalului si in cabinetele de consultative

2. Domeniu de aplicare:
• protocolul se aplică in toate sectiile/compartimentele spitalului si in cabinetele de| 

consultaţie.

3. Obiectivele activitatii/procesului:
• menţinerea curăţeniei si igienei pacienţilor si saloanelor in vederea 

prevenirii infecţiilor nozocomiale.
• menţinerea calitatea îngrijirilor medicale
• asigurarea condiţiilor de igişnă-şi de confort.
• evitarea complicaţiilor la pacientul imobilizat

4. Responsabilităţi:
• asistenta de salon stabileşte, Infirmiera de salon executa.

5. Descrierea procesului/protocoM'ui de schimbare a lenjeriei:
Se urmăreşte programul de schimbare saptamanala a lenjeriei.
In urma curăţeniei zilnice-, se -ggnstata necesitatea schimbării lenjeriei contaminatej 

înaintea programului stabilit.
• regula obligatorie in fiecare secţie: lenjeria se schimba de cate ori este cazul;daca| 

pacientul sta mai mult timp internat lenjeria se va schimba la 5 zile
• după fiecare externarei

Tehnică: ,
Pregătirea pacientului

• Se anunţa pacientul asupra procedurii ; •
• Se pregătesc materialele necesare: lenjeria curata de corp si de pat.
• Se efectuează toaleta bolnavului.
• Se anunţa medicul asupra elementelor speciale aparute pe corp in ultima zi (escare, 

erupţii)
• Se string materialele folosite si se debarasează

In urma vizitei zilnice in salon se va verifica starea lenjeriei pacienţilor.

Schimbarea lenjeriei de .pat neocupat - fără pacient 
Pregătirea materialelor

• Saci de culoare albastra pentru lenjeria curată
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• Mănuşi de unică folosinţă
• Cearşaf de pat
• Cearşaf de pătură/plic
• Faţa de pernă
• Pătură
• Aleza, muşama (material impermeabil)
• Două scaune cu spetează

Efectuarea proceselui (participă două persoane)
• Verificaţi materialele alese.
• Transportaţi materialele in salon.
• îndepărtaţi noptiera de lângă pat.
• Aşezaţi cele două scaune cu spătar, spate in spate lângă patul pacientului, lateral, in 

partea dreaptă spre papul patului.
• Puneţi sacul pentru lenjeria murdară in partea opusă a patului, la picioare.
• Aşezaţi materialele pregătite pe cele două scaune astfel: pătura şi cearşaful de pătură 

pliate in armonica; muşamaua şi aleza rulate din două părţi egale pană la mijloc; 
cearşaful de pat rulat la fel; faţa de pernă. îndepărtaţi lenjeria murdară şi introduceţi-o in 
sacul special pregătit. Spălaţi-vă pe mâini, îmbrăcaţi mănuşi

• Puneţi cearşaful de pat peste-saltea la mijloc
• Intindeţi cu o mană o parte a cearşafului spre cap, iar cu cealaltă spre picioare
• (partea opusă)
• Introduceţi cearşaful adanc sub saltea la capetele patului şi cu mana de lângă pat 

prindeţi partea liberă a cearşafului-la o distanţă de colţ egală cu lungimea marginilor care 
atarnă şi ridicaţi-o in sus langă-(păt).saltea

• Introduceţi sub saltea partea din triunghiul format care o depăşeşte, apoi lăsaţi in jos 
partea ridicată şi introduceţi'sub saltea restul triunghiului impreună cu partea laterală a 
cearşafului realizând un plic

• Procedaţi la fel şi pentru celelalte colţuri
• Aşezaţi muşamaua şi aleza ta mijlocul patului şi derulati-le ca pe cearşaful de pat
• Introduceţi muşamaua şi aleza adanc sub saltea pe părţile laterale ale patului
• Intindeţi cearşaful plic in lungimea patului şi peste el pătura
• Introduceţi pătura in cearşaf şi’fixaţl colţurile
• Fixaţi cearşaful şi pătura la picioarele patului introducandu-le sub saltea
• Efectuaţi pliul de confort (cu o■ mană-deasupra patului iar cu cealaltă dedesubt trageţi 

spre picioare şi formaţi această cută)
• Aranjaţi colţurile de la capătul distal al patului sub formă de plic
• Introduceţi pătura şi cearşaful pe părţile laterale ale patului
• Puneţi la capul patului perna înfăşată

Reorganizarea locului de muncă
• Reaşezaţi noptiera la locul ei de lângă pat
• Puneţi cele două scaune la loc - :
• Scoateţi sacul cu rufe murdare din salon
• Aerisiţi salonul
• îndepărtaţi mănuşile

• *•■ . • . . '  *
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• Spălaţi-vă pe mâini •
Schimbarea lenjeriei patului ocupat de pacientul imobilizat -  cu pacientul in 

poziţie şezandă şi in decubit
Pregătirea materialelor

• Sac de culoare albastra pentru lenjeria curata
• Cearşaf plic
• Cearşaf de pat
• Faţă de pernă
• Aleza, muşama (material impermeabil)
• Inveliloare de flanelă sau o pătură moale
• Două scaune cu spătar
• Mănuşi de unică folosinţă
• Sac de culoare neagra pentru rufe murdare

Pregătirea pacientului
a) PSIHICĂ

• Informaţi pacientul şi asiguraţi-l de inofensivitatea procedurii
• Explicaţi pacientului modul de desfăşurare a procedurii şi contribuţia sa la realizarea 

acesteia Obţineţi consimţământul informat ■
b) FIZICĂ

• Verificaţi dacă s-a măsurat temperatura şi pulsul
• Schimbaţi lenjeria după efectuarea toaletei
• Alegeţi metoda de schimbare in funcţie de poziţia in care poate fi aşezat pacientul şi de 

limitele sale de mobilizare

Efectuarea proceselui(participă două persoane)
A.La pacientul care se poate ridica in poziţie şezandă (se foloseşte schimbarea in

lăţime)
• Aduceţi materialele in salon
• îndepărtaţi noptiera de lângă. pat.
• Aşezaţi cele două scaune, spate in spate 

Pregătiţi materialele astfel:
• Rulaţi cearşaful de pat pe dimensiunea mic (înălţime) şi aşezaţi-l pe spătarele scaunelor; 

dacă pacientul necesită aleză şi muşama.rulaţi-le impreună cu cearşaful
• îndepărtaţi pătura şi lăsaţi pacientul..acoperit cu cearşaful sau înlocuiţi cu o pătură 

moale
• Introduceţi pătura in cearşaful plic şi impşchetaţi in armonică in trei la inceput pe lăţime

şi apoi incă o dată reducând cele două dimensiuni (lungime, lăţime) la o treime, aşezaţi 
pe scaun ...

• Faţa de pernă
• Spălaţi mâinile şi îmbrăcaţi mănuşi . .'
• Degajaţi cearşaful murdar.de sub saltea
• Acoperiţi pacientul şi ridicaţi'-l in'poziţie şezandă
• Rugaţi persoana care vă ajptă să spriji.ne.pacientul
• îndepărtaţi perna şi rulaţi cearşaful murdar pană aproape de pacient
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• Poziţionaţi echidistant cearşaful curat la capătul patului şi pe suprafaţa acestuia pentru a 
putea fi fixat sub saltea

• Derulaţi cearşaful curat pană aproape de cel murdar
• Schimbaţi faţa de pernă şi aşezaţi perna pe pat
• Culcaţi pacientul in decubil dorsal şi rugaţi-l dacă poate să se ridice puţin pentru a 

continua schimbarea
• Introduceţi mana dinspre capul pacientului sub regiunea fesieră şi ridicaţi in acelaşi timp 

cu ajutorul
• Cu cealaltă mană rulaţi spre picioarele pacientului lenjeria murdară şi intindeţi cearşaful 

curat
• Ridicaţi in acelaşi mod picioarele şi continuaţi rularea şi respectiv derularea
• Introduceţi cearşaful murdar in sac
• Intindeţi bine cearşaful de pat, eventual-'muşamaua şi aleza şi fixaţi sub saltea

B. La pacientul care nu se poate ridica (se foloseşte schimbarea in lungime)
• Rulaţi cearşaful de pat intr-o singură direcţie, pe dimensiunea mare (lungime)
• Aşezaţi materialele pe scaune ca şi, ip cazul precedent
• Spălaţi mâinile şi îmbrăcaţi mănuşi
• îndepărtaţi cearşaful murdar de sub saltea
• întoarceţi pacientul in decubit lateral sprijinindu-l sub axilă, sub umeri şi la nivelul 

genunchilor
• Trageţi perna spre marginea patului şi aşezaţi-o sub capul acestuia
• Rugaţi persoana care vă ajută să sprijine pacientul susţineţi-l amândouă
• Rulaţi cearşaful murdar pană lângă pacient şi derulaţi cearşaful curat avand grijă să fie 

bine poziţionat pentru a putea fi fixat lavcapete şi pe laturi
• Aduceţi pacientul in decubit ddrsal apoi in decubit lateral pe partea opusă sprijinind 

capul pe antebraţ
• Trageţi perna sub capul pacientului •
• Continuaţi rularea cearşafului murdar şi derularea celui curat
• Introduceţi cearşaful murdar in sac-
• Aduceţi pacientul in decubit dorsal
• Intindeţi bine cearşaful curat şl fixaţi la capete şi pe margini executând colţul
• Schimbaţi faţa de perna .

C.Schimbarea cearşafului pljc in ambele situaţii
• Aşezaţi cearşaful cu pătura deăsu'pra. pacientului incat marginea liberă de desubt să fie 

sub bărbia bolnavului, iar cea de deasupra să fie orientată spre picioarele pacientului
• Rugaţi pacientul sau o altă persoană să ţină marginea cearşafului sub bărbia acestuia .
• Asezaţi-vă de o‘ parte a patului, iar ajutorul de cealaltă
• Prindeţi cu mana dinspre capul pacientului colţul liber al cearşafului curat, iar cu cealaltă 

pe cel al cearşafului murdar..
• Cu o mişcare rapidă, sincronizată; intindeţi cearşaful curat împreună cu pătura şi/sau 

invelitoarea şi indepărtaţi-l pe cel.murdar
• Introduceţi cearşaful murdar in sac ■ .
• Verificaţi dacă cearşaful de pat şi lenjeria de corp sunt bine intinse
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• Efectuaţi pliul de confort la picioarele pacientului şi eventual fixaţi sub saltea, să nu 
alunece

Schimbarea lenjeriei patului de consultaţie din cabinete, sali de tratamente, CPU, 
radiologie

• Schimbarea lenjerie se efectuează dupa fiecare pacient
• Se foloseşte lenjerie de unica folosinţa
• Colectarea lenjeriei murdare nepatata se face in saci de culoare neagra pentru deşeuri 

menajere si asimilabile celor menajere iar lenjeria muradara patata se colectează in saci 
de culoare galbena, pentru, deşeuri infectioase.

Aprobat: Ing. Mitrut Diana -manager

Verificat: Dr. Lupu Cristian -  director

întocmit: Dr. Budea Adina -medic sp«
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