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AEDL
1.Zdolność komunikowania się
2.Zdolność poruszania się
3.Utrzymanie witalnych funkcji życiowych
4.Samodzielna pielęgnacja
5.Jedzenie i picie
6.Wydalanie
7.Ubieranie się
8.Odpoczynek i sen
9.Zajęcia 
10.Czucie się i postępowanie jako kobieta lub mężczyzna 
11.Zadbanie o bezpieczne otoczenie
12.Zabezpieczenie społecznych obszarów życia 
13.Postępowanie z egzystencjalnymi doświadczeniami życia



1. Zdolność komunikowania się
Świadomość otoczenia, dostrzeganie i rozumienie otoczenia, zdolność 
werbalnego i pozawerbalnego wyrażania się i odbierania, rozumienie i 
rozpoznawanie, odczuwanie, orientacja, zdolność dostrzegania, wyrażanie 
uczuć, gestykulacja, potrzeby emocjonalne, język, pisanie, mimika, widzenie, 
słyszenie (także ew. środki pomocnicze)  
Profilaktyka: zapobieganie izolacji

2. Zdolność poruszania się
Sensoryka / motoryka, symetrycznie, korpus, głowa, twarz, członki, usta, w i 
poza łóżkiem oraz domem, ograniczenie poruszania się chodzenie, leżenie, 
równowaga, zaburzenia równowagi
Profilaktyka: zapobieganie odleżynom, przykurczom, końskiej stopie, 
upadkom



3. Zdolność utrzymania witalnych funkcji życia
Oddychanie, czynność serca, krążenie, gospodarka cieplna, bilans 
płynów, wymiana materii, gospodarka hormonalna, funkcja odporności, 
oznaki witalne, RR, BZ, zdolność oddychania, zakażenia  
Profilaktyka: zapobieganie zapaleniu płuc, zakrzepicy, zasysaniu, 
zakażeniom 

4. Samodzielna pielęgnacja
Pielęgnacja skóry, pielęgnacja całego ciała, mycie częściowe, zdolność 
pielęgnacji i mycia poszczególnych partii ciała, uszkodzenia skóry, stan 
skóry
Profilaktyka: zapobieganie odparzeniom, pleśniawkom, zapaleniu 
przyusznicy, odleżynom 



5. Zdolność jedzenia i picia
Jedzenie, picie, żucie, połykanie, tolerancja, formy pokarmu (dieta...), 
potrzeby (indywidualny smak), podawanie, przygotowanie, stan zębów 
Profilaktyka: zapobieganie zasysaniu, odleżynom, odwodnieniu, infekcji 

6. Zdolność wydalania
Mocz, stolec, zaparcie, biegunka, trzymanie, nietrzymanie, ćwiczenia 
korzystania z toalety
Profilaktyka: zapobieganie zaparciom, infekcji, odparzeniom, zapaleniu
pęcherza moczowego, odwodnieniu 



7. Ubieranie się
Rodzaj odzieży -> odpowiednia, ubieranie się i rozbieranie -> wybór, 
właściwa kolejność, dostrzeganie zabrudzeń, ulubione ubrania -> 
indywidualność  
Profilaktyka: zapobieganie przykurczom, końskiej stopie 

8. Odpoczynek i sen
Potrzeba spokoju, fazy wycofania się, przerwy na odpoczynek w ciągu dnia, 
rytm dnia i nocy, czas spania, czynniki przeszkadzające, przyzwyczajenia 
związane ze snem, zaburzenia snu 

9. Zajęcia
Rozkład dnia, aktywności z innymi osobami -> członkowie rodziny, 
opiekunowie bezpośredni, współmieszkańcy, wspomnienia, hobby 
Profilaktyka: zapobieganie izolacji



10. Czucie się i postępowanie jako kobieta lub mężczyzna
Postrzeganie i kształtowanie roli jako kobieta / mężczyzna, odczuwanie i 
zaspokajanie potrzeb seksualnych -> „płciowość jako jedność” 

11. Zdolność zadbania o bezpieczne otoczenie
Zdolność oceny zagrożeń ze strony otoczenia -> ryzyko potknięcia się, źródła 
pożaru, indywidualna potrzeba bezpieczeństwa, środki pomocne w orientacji 
(kalendarz, zegar, gazeta, telewizor...), rozpoznawanie zmian zdrowotnych
Profilaktyka: zapobieganie upadkowi, infekcji



12. Zdolność zabezpieczenia społecznych obszarów życia
Stosunki społeczne -> osobiste (partner życiowy, rodzeństwo, dzieci, 
przyjaciele itd.) i bezpośredni opiekunowie, zdolność radzenia sobie z 
obciążającymi stosunkami, stosunki służbowe, kontakt osobisty, życie 
wspólnotowe, utrzymanie istniejących stosunków społecznych 
Profilaktyka: zapobieganie izolacji

13. Zdolność radzenia sobie z egzystencjalnymi doświadczeniami życia
doświadczenia wspierające egzystencję, obciążające, zagrażające 
egzystencji -> niezależność, radość, zaufanie, wiara, nadzieja, troski, lęk, 
rozstanie, izolacja, śmierć, zejście, wiara (religia), doświadczenia życiowe 
Profilaktyka: zapobieganie izolacji


