
 

 

 ف :اهذا

 حلظ ًظبكت ٍ ثْذاضت ػوَهی ثیوبر 

 ّب، تزضحبت ٍ هَاد دكؼی ثذى ٍ سلَل ّبي هزدُ پَست  تویش کزدى پَست اس هیکزٍارگبًیسن 

  تحزیک گزدش خَى پَست 

  اكشایص رٍحیِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ثیوبر 

 پیطگیزي اس ثزٍس ػلًَت ّبي ثیوبرستبًی 

  پیطگیزي اس ایدبد سخن ثستز 

  ركغ ثَي ًبهؽجَع ثذى 
  

حوبم در تخت ؿبلجب ثزاي ثیوبراى ثب ثستزي ؼَالًی هذت در ثیوبرستبى کِ قبدر ثِ خبرج ضذى اس تخت ٍ هزاقجت اس خَد ًیستٌذ  : تعبریف

در ایي دستِ قزار ًیش  کتی ٍ ثیوبراى سبلخَردُ ٍ ًبتَاىاًدبم هی ضَد. ثیوبراى ثب سؽح َّضیبري پبییي، ثیوبراى داراي هحذٍدیت حسی ٍ حز

 هی گیزًذ.

 

  ٍاحذ کٌتزل ػلًَت-کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  -پزستبر ثیوبر -سزپزستبر ثخص -پزستبري  هذیزمسئولیت هب و اختیبرات: 

  :کبر شیوه انجبم
 ثزگشارکلیِ کوک ثْیبراى ٍ کوک پزستبراى خْت  را ضی ًحَُ اًدبم كزایٌذ حوبم درتختدٍرُ آهَسٍاحذ کٌتزل ػلًَت،  .1

  هیٌوبیذ.

آهبدُ هی  سَپزٍایشر کٌتزل ػلًَت ثصَرت كصلی ثزًبهِ چیٌص ًیزٍّبي کوک ثْیبر آهَسش دیذُ را ثِ تلکیک ثخطْبي ثستزي .2

 ًوبیذ.

  هذیز پزستبري ثزًبهِ تٌظین ضذُ را ثِ ثخطْب اثالؽ هی ًوبیذ. .3

سزپزستبر ثخص ثِ ٌّگبم تؼییي ثزًبهِ ضیلت کبري، اس ثیي کوک ثْیبراى تَاًوٌذ ٍ داراي هْبرت ػولکزدي، یک ًلز را ثؼٌَاى   .4

 )رٍسّبي ضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ ّز ّلتِ کوکی خبًن ٍ رٍسّبي یکطٌجِ ٍ پٌح ضٌجِ کوکی آقب( کوک ثْیبر ریلیق تؼییي هی ًوبیذ.

یک رٍس قجل اس  درًظزگزكتي ضزایػ هٌبست ثیوبر، رٍس را ثب 7ٌذ یب ًٍتیالتَري ثب ثستزي ثبالي سزپزستبر ثخص آهبر ثیوبراى ًیبسه .5

 هَػذ ثِ اؼالع ٍاحذ کٌتزل ػلًَت هیزسبًذ.

تْیِ لَاسم هَرد ًیبس خْت اخزاي  ٍ لشٍم ٍخَد یک یب دٍ ّوزاُ تَاًوٌذ در ثبلیي ثیوبر ،اس یک رٍس قجلسزپزستبر یب پزستبر ثیوبر  .6

 ًوبیذ. ثِ ّوزاّبى ثیوبر تَصیِ هی را درتختحوبم 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني كاشان

 

 بهبود کیفیتدفتر 

 مذون فرم روش اجرایی

 

 

 بهشتيبیمارستاني شهید دكترمجتمع 

 

  بستری نحوه انجام حمام در تخت بیماران عنوان:

 DPRO-IC-3-1   :سنذ کذ بخشهای بستری:  دامنه

 02/10/98تبریخ ببزنگری : 02/1/98تبریخ ابالغ :



صجح رٍس اًدبم كزایٌذ، خْت ثبسآهَسي ًکبت هْن ٍ اؼالع اس آهبر ثیوبراى ًیبسهٌذ  ،کوک ثْیبر/کوک پزستبر هسئَل حوبم ثیوبر .7

 حوبم، ثِ ٍاحذ کٌتزل ػلًَت هزاخؼِ هی کٌذ.

یک ثیوبر اؼویٌبى حبصل قجل اس اًدبم حوبم، سزپزستبر ٍ پزستبر ثیوبر، ضزایػ ثیوبر را ارسیبثی ًوَدُ ٍ اس ثجبت ٍظؼیت ّوَدیٌبه  .8

 هی ًوبیذ.

ٍدرثبلیي  لَاسم هَرد ًیبس را اس کوک ثْیبر ثخص تحَیل هی گیزد ثِ ثخص هزثَؼِ ركتِ ٍ وک ثْیبر/ کوک پزستبرک .9

 ػذد هلحلِ 2، هبسک در صَرت لشٍم ،دستکص یکجبر هصزفگبى ٍ ًظیز لَاسم حلبظت كزدي اس خولِ: ،ثیوبردردستزس قزار هیذّذ

ظذػلًَی تخت ٍ اسپزي ، هحلَل دّبًطَیِ ٍ سَآح هخصَظ، یک دست لجبس خْت ثیوبر، درٍضیت، رٍثبلطتی تویش ػذد 1ٍ

)تیؾ صیلت در  ، لگي سزضَر،گبس خْت ضستطَي پزیٌِ ِقؽؼ، چٌذ چطن ذاقل دٍقؽؼِ پٌجِ خْت ضستطَيح ،پبرچِ تٌظیق، تطک

 .صَرت لشٍم، لیق یب پذ حوبم، ضبهپَسز، ضبهپَ ثذى ٍ حَلِ تَسػ ّوزاُ تْیِ ضَد(

ٍ کزدُ ٍ ّذف  خَد را ثِ ثیوبر یب ّوزاُ ثیوبر هؼزكی، یذطَهیرا  ي خَدقجل اس ضزٍع ثِ کبر، دستْبکوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .10

  .، قجل اس ضزٍع ثِ کبر اس ٍسبیل حلبظت كزدي استلبدُ هی کٌذذذّهیرٍش اًدبم کبر خَد را تَظیح 

 .ذکٌهی كزاّن  ثِ ًحَ هٌبست ثَسیلِ پبراٍاىخلَت ثیوبر را کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .11

درصَرت  تٌظین ضذُ ثبضذ، اتبم ثبیذ هتٌبست ثب كصل )درخِ حزارت ذکٌهی را آهبدُ  ثیوبر ٍ هحیػ کوک ثْیبر/ کوک پزستبر .12

حسبسیت ثِ صبثَى ٍ لَسیَى ٍ هیجزدثبال را ًزدُ کٌبرتخت  ،سقَغ ثیوبر ثزاي خلَگیزي اس ،ذادرار هیذّ لگي یب لَلِثِ ثیوبر لشٍم 

 بظهوٌَػیت یب هزاقجت ّبي خًَع حوبم، ػذم قجل اس اًدبم حوبم در تخت در هَرد ( ٍ ثزاي ثیوبر را سَال هی کٌذ هَرد استلبدُ

ثِ پزستبر اؼالع ٍ  ػالئن یب ثزٍسهطکل حیي حوبماس پزستبر ثیوبر سَال هیکٌذ، در صَرت ٍخَد ّزگًَِ  حوبمحیي  هَرد ًیبس ثیوبر

 در ارتجبغ ثب اداهِ حوبم در تخت ثیوبر کست تکلیق هی ًوبیذ.

ٍظؼیت  ظوي هبًیتَریٌگ قلجی تٌلسی، تر تخپزستبر در ثبلیي ثیوبراى ایٌتَثِ ٍ یب ثذحبل حعَر دارد ٍ در ؼَل اًدبم حوبم د .13

 کٌذ ٍ در صَرت ٍخَد ّز گًَِ ػالئوی هجٌی ثز ضزایػ ًبهٌبست ثیوبر، اداهِ حوبم را هتَقق هی کٌذ.ثیوبر را ارسیبثی هی

 در صَرت لشٍم اًدبم هی دّذ. اضِ ثیوبر را قجل ٍ ثؼذ اس حوبمسبکطي لَلِ تزپزستبر  .14

رٍتختی ٍ پتَ را اس  د.ر صَرت ًیبس ارتلبع تخت را ثبال هی ثز، دادٍُظؼیت هٌبست قزار دتخت را در کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .15

در صَرت  د،هی دارٍ سپس هالكِ رٍیی را ثز اًذاختِرٍي ثیوبر ثزداضتِ، هالكِ  ثشرگ دیگزي را ثِ رٍش صحیح رٍي ثیوبر 

 یهخصَظ ه ذ، در ؿیز ایٌصَرت آًْب را در ثیيدّهی استلبدُ هدذد اس پَضص ّبي تخت آًْب را تب کزدُ ٍ رٍي صٌذلی قزار 

 د.اًذاس

لجبس ثیوبر را اس سیز هلحلِ ، ذکطهیثیوبر را ًشدیک خَد ٍ  ضتِثبلص را ثزدا ُ،خَاثبًیذثیوبر را ثِ پطت کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .16

 .دلجبسْبي کثیق هی اًذاسدُ ٍ در ثییي آٍر ثیزٍى

 درصَرت لشٍم ٍ ثب کست رظبیت اس ثیوبر یب ّوزاُ، ًسجت ثِ اصالح صَرت اقذام هی ًوبیذ. کوک ثْیبر/ کوک پزستبر .17

ُ ٍ ثب استلبدُ اس لیق یب پٌیِ ٍ آة سبدُ چطن ّبي ثیوبر را دًوَیک حَلِ کَچک سیز چبًِ ثیوبر پْي کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .18

ثزاي ضستطَي ّز طَد ٍ هی گبًِ ثزاي یکی اس چطن ّب استلبدُذاخثصَرت ثزاي ایي هٌظَر اس ّز گَضِ لیق یب پٌجِ )تویش هی کٌذ. 

ثزاي ضستي دّبى ثیوبر ثب استلبدُ اس هحلَل کلزّگشیذیي ٍ  ،هیطَد( چطن اس گَضِ داخلی ضزٍع کزدُ تب گَضِ خبرخی اهتذاد دادُ

در پبیبى ثب استلبدُ اس حَلِ،  سپس ثقیِ قسوت ّبي صَرت را ضستِ ٍ سَاح هخصَظ دّبًطَیِ ثیوبر ثِ رٍش صحیح اًدبم دادُ،

 صَرت را کبهال خطک هی کٌذ.

ًوَدُ ٍ ثب استلبدُ اس حَلِ خطک هی  ثِ رٍش هٌبست استحوبم ثیوبر را ثب استلبدُ اس لگي سزضَر سزکوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .19

 .کٌذهی ضستِ ٍ خطک  ثب لیق آؿطتِ ثِ آة گزدى ٍ گَضْبي ثیوبر راسپس  ،ًوبیذ

 ثِ ضیَ، ثب استلبدُ اس صیلت یکجبرهصزف اقذام هی ًوبیذ. صَرت ًیبس ّز قسوت اس ثذى ثیوبر زستبر درکوک ثْیبر/ کوک پ .20

 .  ذهی کٌاس هزؼَة ضذى آى خلَگیزي  ضتِ ثبضذگچ دایکی اس اًذاهْبي ثیوبردر صَرتی کِ کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .21



ثیوبر تَصیِ هی ضَد در صَرت اهکبى  .ذکٌهی خطکٍ ضستِ  ثِ رٍش صحیحدست ّبي ثیوبر را کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .22

  دست ّبیص را ثؼذ اس ضستطَ ثبالي سزش ثگذارد.

هی ٍ خطک ، آثکطی را ثب لیق آؿطتِ ثِ آة ٍ صبثَى ضستِ ٍ ًبف اٍ ضکن ،ثیوبر  ٍ سیز ثـلیٌِ سکوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .23

 .ذهی کٌذ، در ّز هزحلِ کِ السم است آة لگي را ػَض کٌ

یي سیز ثبسي را ثِ دقت ضستطَ ، کطبلِ راى ٍ چتوبم چیي ّبي الي اًگطتبى ،ضستِپبّبي ثیوبر را ر/ کوک پزستبر کوک ثْیب .24

ضستطَ  کوک ثْیبر ظوي اًدبم ضیَ ًبحیِ، اگز ثیوبر قبدر است دستگبُ تٌبسلی اش را خَدش هیطَیذ، در ؿیز ایٌصَرت .ذذّهی

 هی دّذ. 

 اس اًدبم كزایٌذ حوبم در صَرت آلَدگی، دستکص خَد را تؼَیط هی ًوبیذ.کوک ثْیبر/ کوک پزستبر در ّز هزحلِ  .25

کوک ثْیبر/ کوک پزستبر ثیوبر را ثِ ضکن خَاثبًیذُ ٍ پطت اٍ را ثِ ّویي رٍش ضستِ ٍکبهال خطک هی ًوبیذ، اگز تـییز  .26

 هی دّذ.اٍ را ضستطَ ُ ٍ پطت ٍي را ثِ یک پْلَ خَاثبًیذثیوبر ثِ صَرت کبهل اهکبى ًذارد ٍظؼیت 

، ًبخي ّب ُدکزٍ خطک ، هَّب را ضبًِ ذپَضبًهی لجبس ثیوبر را  ًوَدُ، تؼَیطدستکص ّبي خَد را  کوک ثْیبر/ کوک پزستبر .27

 در صَرت ثلٌذثَدى کَتبُ هی کٌذ.

 ذّذ.هیٍ ثیوبررا در ٍظؼیت راحت ٍ هٌبست قزار ًوَدُ هالكِ ّبي تخت را ػَض کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .28

  .ذرسبًهی ثِ اؼالع پزستبر هطبّذات خَد را در هَرد ٍظؼیت پَست کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .29

را تؼَیط پبًسوبى سخن  ٍ ، چست هحل سًَذاص، چست لیذّب، ثبًذ كیکسبتَر لَلِ تزاضِ IV Linچست ثؼذ اس حوبم ثیوبر  پزستبر .30

 .هی کٌذ

تخت ٍ تطک ثیوبر، هیش ٍ الکز کٌبر تخت ثیوبر را ثب اسپزي ظذػلًَی ًوَدُ ٍ ثؼذ ثب پبرچِ تویش کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .31

 ذ.هی کٌ دستوبل کطی 

ثؼذ اس اتوبم حوبم، ثیوبر را تحَیل پزستبر هزثَؼِ دادُ ٍ پزستبر ظوي تبئیذ ٍ رظبیت هٌذي اس ًحَُ کوک ثْیبر/ کوک پزستبر  .23

 .اهعب هی ًوبیذاًدبم حوبم دكتز هزثَؼِ را هْزٍ 

  تبیلَر رٍضْبي هزاقجت پزستبري منببع / مراجع: 

 حوبم در تخت هبّیبًِثزًبهِ هبّیبًِ کوک ثْیبراى، دكتز ثجت ٍ هستٌذ سبسي، آهبر :مستنذات مرتبط
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 تهیه وتنظیم : واحذ کنترل عفونت           
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 1991 خرداد         

  



کِ ثبػث ارتقبء کیلیت ثیوبراى ثستزي هحسَة هیطَدهزاقجت اسیکی اصَل  ثیوبرثْذاضت تَخِ ثِ استحوبم ٍ 

 خذهبت سالهت هی ضَد.

 : فاهذا

 حلظ ًظبكت ٍ ثْذاضت ػوَهی ثیوبر 

 هَاد دكؼی ثذى ٍ سلَل ّبي هزدُ پَست تویش کزدى پَست اس هیکزٍارگبًیسن ّب ، تزضحبت ٍ 

  تحزیک گزدش خَى پَست 

 اكشایص رٍحیِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ثیوبر 

 پیطگیزي اس ثزٍس ػلًَت ّبي ثیوبرستبًی 

 پیطگیزي اس ایدبد سخن ثستز 

  ركغ ثَي ًبهؽجَع ثذى 

 ثزقزاري آسبیص ٍ راحتی ثیوبر 

ثستزي ؼَالًی هذت در ثیوبرستبى کِ قبدر ثِ خبرج ضذى اس تخت ٍ هزاقجت اس  ثیوبراىحوبم در تخت ؿبلجب ثزاي  •

، ثیوبراى داراي هحذٍدیت حسی ٍ حزکتی ٍ ثیوبراى ثب سؽح َّضیبري پبییيخَد ًیستٌذ اًدبم هی ضَد. ثیوبراى 

  در ایي دستِ قزار هی گیزًذ.ًیش سبلخَردُ ٍ ًبتَاى 

 

1 

حزارت ، ظبیؼبت ،  ، قَام ٍ حبلت ، ٍخَد لکِ ّبي رًگی ، درخِ ٍظؼیت پَست )رًگ:نکبت مورد بررسی   

در صَرت ٍخَد ّز گًَِ ػالیوی ثِ پزستبر اؼالع را ثزرسی ًوبییذ،  ٍخَد دردٍ  خستگی (ٍ ٍخَد سخن خزاضیذگی ّب

 . دّیذ ٍ در ارتجبغ ثب حوبم در تخت ثیوبر کست تکلیق ًوبییذ

 موارد احتیبط:      

  ثجزیذثزاي خلَگیزي اس سقَغ ثیوبر ثبیذ ًزدُ کٌبر تخت ؼزف هقبثل ثبال  . 

  ُکٌیذٌّگبم ضستي چطن ّبي ثیوبر ًجبیذ اس صبثَى استلبد . 

 ُثزاي ثیوبر را سَال کٌیذ حسبسیت ثِ صبثَى ٍ لَسیَى هَرد استلبد. 

  ذکٌیدر صَرتی کِ ثیوبر گچ دارد اس هزؼَة ضذى آى خلَگیزي.   

لیق ثذى،لیق پزیٌِ )هیتَاى )دٍػذد لیق -حَلِ حوبم ٍصَرت ،هلحلِ ثشرگ ٍ هؼوَلی - پبراٍاى  :الزموسبیل  

 رسیَر)پبکت پٌجِ کثیق( .ةپذ ظذ آ .قؽؼبت گبس خْت ضستطَي پزیٌِ استلبدُ کزد(اس
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 ثستگی ثِ کثیلی چطن دارد(  چطن )تؼذاد حذاقل دٍقؽؼِ پٌجِ خْت ضستطَي 

 لگي یب لَلِ ادرار - لگي حوبم -لجبس تویش 

 )َصبثَى هبدُ ضستطَدٌّذُ )صبثَى،ضبهپ  

  درخِ سبًتی گزاد 46تب  43آة گزم ثب حزارت  

  ًزم کٌٌذُ ثذىلَسیَى یب هبدُ  -تویشدستکص  

 ًِصَرت ٍسبیل اصالح - ًبخي گیز -ضب  

 :نحوه اجرا

کزدُ ٍ ّذف ٍ رٍش اًدبم کبر  یب ّوزاُ ثیوبر هؼزكیخَد را ثِ ثیوبر ، را ثطَییذي خَدقجل اس ضزٍع ثِ کبر، دستْب.1

  ذ.خَد را تَظیح دّی

 .كزاّن کٌیذ ثِ ًحَ هٌبست ثَسیلِ پبراٍاىخلَت ثیوبر را .2

لگي یب ثِ ثیوبر درصَرت لشٍم ، اتبم ثبیذ هتٌبست ثب كصلتٌظین ضذُ ثبضذ هحیػ ٍ ثیوبر را آهبدُ کٌیذ. )درخِ حزارت.3

 ادرار ثذّیذ(. لَلِ

 ، در صَرت ًیبس ارتلبع تخت را ثبال ثجزیذ.ت را در ٍظؼیت هٌبست قزار دّیذتخ.4

رٍتختی ٍ پتَ را اس رٍي ثیوبر ثزداضتِ، هالكِ  ثشرگ دیگزي را ثِ رٍش صحیح رٍي ثیوبر ثیبًذاسیذ ٍ سپس هالكِ . 5

. در صَرت استلبدُ هدذد اس پَضص ّبي تخت آًْب را تب کزدُ ٍ رٍي صٌذلی قزار دّیذ، در ؿیز رٍیی را ثزداریذ

 ایٌصَرت آًْب را در ثیي سجش ثیبًذاسیذ.

  ( ثِ پطت ثخَاثبًیذ. )ثبلص را ثزداریذ ٍ ثیوبر را ًشدیک خَد ثکطیذ ثیوبر را. 6

 لجبسْبي کثیق ثیبًذاسیذ.ثییي دُ ٍ در آٍر ثیزٍىلجبس ثیوبر را اس سیز هلحلِ . 7

 .لگي حوبم را ثب آة گزم درخِ حزارت هٌبست پز کٌیذ . 8

 یک حَلِ کَچک سیز چبًِ ثیوبر پْي کٌیذ.. 9

یب پٌیِ ٍ آة سبدُ چطن ّبي ثیوبر را تویش کٌیذ. ثزاي ایي هٌظَر اس ّز گَضِ لیق یب پٌجِ خذاگبًِ  ثب استلبدُ اس لیق. 10

ثزاي یکی اس چطن ّب استلبدُ کٌیذ. ثزاي ضستطَي ّز چطن اس گَضِ داخلی ضزٍع کزدُ تب گَضِ خبرخی اهتذاد دّیذ، 

 ِ، صَرت را کبهال خطک کٌیذ.س حَلسپس ثقیِ قسوت ّبي صَرت را ثطَییذ. در پبیبى ثب استلبدُ ا

 .ثِ رٍش هٌبست استحوبم کٌیذ ثیوبر را ثب استلبدُ اس لگي سزضَر سز. 11

  .ضستِ ٍ خطک کٌیذ ثب لیق آؿطتِ ثِ آة گزدى ٍ گَضْب ي ثیوبر را.12

را ثؼذ اس  اگز ثیوبر هی تَاًذ اس اٍ ثخَاّیذ دست ّبیص ثطَییذ ٍ خطک کٌیذثِ رٍش صحیح دست ّبي ثیوبر را .13

 ثبالي سزش ثگذارد. ضستطَ



در ّز هزحلِ ذ، ٍ خطک کٌی آثکطیٍ ًبف اٍ را ثب لیق آؿطتِ ثِ آة ٍ صبثَى ثطَییذ،   ضکن ،ثیوبر  ٍ سیز ثـلیٌِ س. 14

 کِ السم است آة لگي را ػَض کٌیذ.

 .ا ثِ دقت ضستطَ ثذّیذسیز ثبسي رتوبم چیي ّبي الي اًگطتبى ، کطبلِ راى ٍ چیي  ،پبّبي ثیوبر را ثطَییذ. 15

اگز ثیوبر قبدر است اخبسُ دّیذ دستگبُ تٌبسلی اش را خَدش ثطَیذ، در ؿیز ایٌصَرت ثزاي ایي کبر ثِ اٍ کوک کٌیذ . 16

 یب ثزاي اٍ اًدبم دّیذ.

کبهال خطک ًوبییذ، اگز تـییز ٍظؼیت ثیوبر ثِ صَرت ٍ پطت اٍ را ثِ ّویي رٍش ثطَییذ ٍثیوبر را ثِ ضکن ثخَاثبًیذ . 17

 .ْبي خَد را ثطَییذدستذّیذ.در پبیبى اٍ را ضستطَ ث کبهل اهکبى ًذارد ثِ یک پْلَ ثخَاثبًیذ ٍ پطت 

 .ُ ٍ خطک کٌیذ، ًبخي ّب را ثگیزیذلجبس ثیوبر را ثپَضبًیذ ، هَّب را ضبًِ کزد. 18

 را در ٍظؼیت راحت ٍ هٌبست قزار دّیذ.ض کٌیذٍ ثیوبرلشٍم هالكِ ّبي تخت را ػَ در صَرت. 19

 .هطبّذات خَد را در هَرد ٍظؼیت پَست ٍ هذاخالت اًدبم ضذُ ثِ اؼالع پزستبر ثزسبًیذ.20

 


