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22/9/1400---35شماره عفونت  پیام بهداشتی کنترل  

 مام در تخت   ح

    اهداف: 

و ، مفاصل  پوست فرصت بررسی-4رقراری آسايش جسمی وروانی بیمار ب-3 تحريك جريان خون -2تمیزی پوست -1

 ايجاد فعالیت ماليم-5قدرت عضالت 

 وسايل مورد نیاز:  
اسپری ضدعرق ) در صورت دسترسی(    -دستكش  -لوسیون پوست  -لیف -حوله -صابون -پتوی حمام ) پتوی سبك ( -لگن حمام 

 ناخنگیر    -پد جاذب ادرار و مدفوع  -كمی پد ش  -پد جهت پرينه  –روغن حمام  و در صورت نیاز:

    کمك بهیار عامل انجام کار:

    روش انجام کار:

 روش كار را براي بيمار توضيح داده و محيط خلوت جهت بيمار فراهم  مي آورد.   1

كت كند.  ا  2 ي تشويق مي كند كه در فعاليت شر
 

ايط بيمار اجازه دهد او را جهت ايجاد فعاليت ماليم و كاهش وابستگ  گر شر

 دماي اتاق بيمار را باال مي برد و تمام درها و پنجره ها را مي بندد.   3

ي از صابون ها يا شامپوهاي   4
ي بيماران به علت حساسيت پوست 

از بيمار در مورد صابون يا شامپوي بدن مورد مرصفش سوال مي كند چون بعض 

 خاص استفاده مي كنند.  

 وسايل را آماده كرده كنار تخت بيمار مي برد.   5

ي شود.   تخت را باال آورده و آن را تا حد امكان به سمت خود مي كشد تا  6  از صدمه به پشت خودش جلوگير

 در صورت نياز لگن يا لوله را در اختيار بيمار قرار مي دهد.     7

س نيست دماي آب را بپوس 41لگن را از آب گرم پر كرده ) حدود 3/2 8 ساعد خود ت درجه( و كنار تخت بيمار مي برد. اگر دماسنج در دسي 

 چك مي كند.   

اين صورت آن ها را به سمت پايير  تخت جمع مي كند.  اگر ملحفه ها باي 9 ي تعويض شوند شملحفه ها را شل مي كند،  در غير
 ست 

 دستكش پوشيده و بيمار را به پشت مي خواباند)در صورت امكان(.  10

ون مي اورد و بيمار را با پتوي حمام يا پوشش مناسب مي پ 11  وشاند.  لباس و كليه پوشش ها از قبيل جوراب ، شلوار ، باندهاي االستيك و ... را بير

  زيرچانه بيمار يك حوله پهن كرده و شست وشوي صورت را از چشم ها به صورت داخل به خارج و بدون صابون انجام مي دهد.  12

 براي هر چشم از يك قسمت جداگانه ليف يا گاز استفاده مي كند.   13

 اگر بيمار صابون را تحمل مي كند،  ليف را به صابون آغشته كرده و  صورت، گوش ها و گردن بيمار را مي شويد  14

ي  ميكند تا از تحريك، خارش و خشگي  15
ي  در اثر به جا ماندن صابون پوست پس از شست و شو ، صورت و نواحي شسته شده را آب كشر جلوگير

 شود.  

   تمام قسمت ها به خصوص حفرات را كامل خشك مي كند. در ضمن كار به تمام موارد غير طبيعي از قبيل: خارش يا زخم و ... توجه مي كند.  16
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مي كند. در ضمن كار به نحوة تنفس بيمار توجه پتوي حمام را تا ناحيه  زير قفسه سينه پايير  كشيده و قفسه سينه و زيربغل را شسته و خشك  17

 مي كند.  

سي و تحمل بيمار از مواد ضدعرق در زيربغل استفاده مي كند.   18
 در صورت دسي 

 پتو را به سمت دورتر بدن برده و آرنج و شانه و مچ دست نزديك به خود را مي شويد.   19

به هاي ماليم جريان خون وريدي را ترسي    ع مي كند.   20  در ضمن كار با ض 

د. در ضمن كار جهت بررسي گردش خون محيطي به رنگ ناخن  21 در صورت امكان  دستهاي بيمار را داخل لگن حمام شسته و ناخن ها را مي گير

 ها و انگشتان توجه مي كند.  

 قسمت شكم و نواحي ژنيتال را برهنه كرده، مي شويد و خشك مي كند.  22

ي از لرزيدن بيمار ناحيه باالتنه و قفسه سينه را مي پوشاند. در ضمن كار به وجود حساسيت و نفخ شكم هم توجه مي كند.  23  جهت پيشگير

 لگن را داخل تخت برده و پا را خم كرده و داخل لگن قرار داده و مي شويد.   24

 پاها را از نواحي مچ ، زانو و لگن حركت مي دهد ولي از ماساژ پا به علت احتمال حركت لخته و ايجاد آمبولي خودداري مي كند.    25

 شانده و آب لگن را تعويض مي كند.   پس از شسي    پاها ، نرده كنار تخت را باال برده، بيمار را پو  26

ي مجدد، بيمار را به پهلو يا شكم برگردانده و پشت و باسن بيمار را مي شويد و خشك مي كند.    27
 

 پس از آمادگ

ي پوست  وزخمهاي فشاري توجه  ميكند.   28
 

، وجود هر نوع قرمزي ،  گسيختگ ي
 
 پشت بيمار را با لوسيون ماساژ داده وبه نواحي استخوان

 ناحيه پرينه را از جلو به عقب شسته و خشك مي كند.    29

 را كامل و به آرامي مي شويد.   آب لگن را به طور مجدد تعويض كرده و پس از برگرداندن بيمار به پشت ، ناحيه ژنيتال  30

 از قسمت هاي مختلف ليف يا گاز جهت شسي   نواحي استفاده مي كند.   31

 شست و شو را از باال به پايير  و از جلو به عقب انجام مي دهد.   32

 مي كند.    33
 تمير 

ً
 اگر كاتي  ادراري وجود دارد اطراف آن را  كامال

 به بيمار پوشانده و كليه وسايلي كه خارج كرده است مانند جوراب ها يا باندهاي االستيك ، پد جاذب ادرار و مدفوع  و  34
... را  لباس يا گان تمير 

 مجدد به بيمار مي پوشاند.   

 تخت را مجدد درست كرده، ملحفه هاي كثيف را تعويض مي كند.    35

 زير ش بيمار يك حوله پهن كرده و موها را شانه مي زند.    36

 تخت را به حالت اصلي برگردانده، بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد.   37

ي از انتشار ميكروارگانيسم ها جمع آوري مي كند.   38  ملحفه هاي آلوده را با رعايت احتياطات الزم جهت جلوگير

 دستكش ها را خارج مي كند.   39

ي مراقبت از خود،  و هر يافته غير معمول، تاري    خ و ساعت  حمام را در چ 40 ان تواناني
ان تحمل بيمار نسبت به حمام،  دامنه حركات ،  مير  ارت مير 

 بيمار ثبت مي كند .   
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