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 استحمام بیمار کمک در
    :اهداف 

 و كاهش تنفس بيمار   تامين بهداشت فردي به منظور تحريك گردش خون -1

 تحريك قدرت عضالت   -2

 مشاهده پوست  -3

 وسايل مورد نیاز:  

صابون و شامپوي ماليم ـ زيرپايي الستيكي ـ صندلي ـ لباس يا گان  تميزـ دماسنج ـ  -ليف ـ حوله حمام  

  پتوي حمام ـ كاله حمام )در صورت لزوم( 

       كمك بهيار :عامل انجام کار 

 رديف  مراحل انجام كار  

 1   حمام را قبل از ورود بيمار آماده مي كند، كليه درب و پنجره ها را بسته و دماي حمام را تنظيم مي كند.  

ي از س  ي ها را به منظور جلوگير  2     خوردن بيمار در حمام يا وان قرار مي دهد. زير پايي

ن بيمار قرار مي دهد و پتوي حمام را جهت جلوگير ي از لرز بيمار روي آن قرار مي دهد. يك   3    صندلي را در كنار وان يا دوش جهت نشست 

 4   ( پر مي كند.  37/ 8-44/ 3در صورت استفاده از وان آن را از آب گرم )

ل مي كند)در   5    صورت نبودن دماسنج از آرنج خود استفاده مي كند(. با دماسنج دماي آب و حمام را كني 

 6    با بيمار ارتباط برقرار كرده و مراحل انجام كار را توضيح مي دهد. 

ون آوردن لباس هايش كمك مي كند.   7    بيمار را تا حمام همراهي كرده و به او در بير

ي كه بيمار تمايل به 
ي از خيس شدن موها استفاده مي كند. در صوري  ن مو ندارد از كاله حمام جهت جلوگير  8    شست 

 9    با استفاده از ليف و صابون ماليم بدن بيمار را شست و شو و وي را همراهي مي كند. 

ي كه بيمار خود تمايل به انجام حمام كردن داشته باشد هر 
 10    س مي زند.  دقيقه به وي 10-15در صوري 

 11    نصب مي كند. » اشغال مي باشد«در زمان انجام حمام، حريم بيمار را حفظ كرده و روي درب حمام تابلوي 

د و به وي در خشك كردن و پوشيدن لباس كمك مي   ي قرار گير ي روي زيرپايي
 12    كند. پس از اتمام حمام بيمار به وي كمك مي كند تا به نحو مقتضن

 13   بيمار را تا بازگشت به اتاق و تختش همراهي مي كند.  

ن مي كند.   ن انداخته و حمام را تمير  14   حوله و لباس هاي كثيف را در بتر

ات و زخم بررسي مي كند.    15   در مدت انجام حمام پوست بيمار را از نظر وجود تغيير

 16   نان چه بيماري آتل يا پانسمان در ناحيه اندام ها دارد، آن را با پالستيك مي پوشاند و بعد وي را به حمام مي برد.  چ

 17   مراحل انجام كار، تاري    خ و واكنش هاي بيمار را در گزارش به طور دقيق ثبت مي كند.  
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