
 

 

 بیمار در تخت کردنحمام 
 

سر گیر شده و پیوسته در تختخواب یا ویلچر بهکه عزیز شما در اثر پیشروی بیماری زمینزمانی

تکلیف استحمام و شستشوی او چیست؟ آیا باید شستشو را فراموش کرد؟ آیا باید  برد،می

 و استفاده از بجای استحمام از گالب و عطر استفاده کرد؟ آیا فقط تعویض مکرر لباس 

 دستمال مرطوب کافی است؟

گیر شده است نیز به استحمام مرتب نیاز دارد تا از  بوی بد، سوختن پوست، بیماری که زمین

عفونت، و غیره در امان باشد. شستشوی بیمار در تخت ممکن است در ابتدا سخت جلوه 

 کل نیست.  کار بردن راهکارهای زیر خواهید دید که چندان مشنماید ولی با به

اقبش، و مالقات کنندگان و  اال ب چنینهم نظافت و آرایش بیمار در ایجاد روحیه برای او، مر

های کوتاه، موی مرتب، صورت بردن کیفیت زندگی بسیار موثر است. دیدن بیمار با ناخن

 بسیار دلچسپ و نمایانگر احترام به شخصیت بیمار است.  ،اصالح شده، و لباس تمیز

 

 رعایت حریم خصوص ی و  مخالفت بیمار 

اقبین جلد دوم در باره اصول حمام  مقاله دیگری در وبسایت دردآشنا و کتاب راهنمای مر

گیر شده است ام. آن اصول در مورد بیماری که زمینکردن مبتالیان به فرسایش مغز نوشته

یاری الزم برخوردار است گیری که از تفکر و هوشنیز باید مورد توجه قرار گیرد. بیمار زمین

ممکن است با حمام کردن مخالفت کند، پرخاشگری نماید، و از اینکه جلوی دیگران لخت 

 شود اکراه داشته باشد.

ویلچر حمام شستشو دهید، مطمئنا از او را در  گیر را به حمام برده و اگر بتوانید بیمار زمین

مانند شکستگی لگن و امثال آن ی دالیلبهتر است. ولی اگر و کارسازبهتر حمام دادن در تخت 

 کار امکان نداشته باشید، ناچارید او را در تخت حمام کنید. این

 

 انداز در تخت چگونگی تعویض زیر

 خوابیده در تخت را که قادر به شما باید قبال روش تعویض زیرانداز، مالفه، و پوشک بیمار  

آموزش دیده باشید. برای انجام این کار می توانید از روش زیر استفاده  ،همکاری نیست

 توجه نمایید. ۱شماره به شکل   .نمایید

 



 

 

 به ترتیب زیر عمل کنید: جدید ، مالفه، و پوشکاندازبرای انداختن زیر

 انداز را لوله نماییدحدود یک سوم زیر 

 بیمار را به پهلو نمایید 

  امتداد بدن بیمار قرار دهیدقسمت لوله شده را در 

  .بیمار را به پهلوی دیگر کرده قسمت لوله شده را باز نمایید 

 

 عکس روش فوق عمل کنیدبرای برداشتن زیر انداز، مالفه، و پوشک به

 بیمار را به پهلو کنید 

  زاد زیرانداز را لوله نماییدآطرف 

  بیمار را به پهلو کنید 

 انداز را برداریدزیر 

 

زمان انجام انداز قدیم را همانداز جدید و برداشتن زیریض ، باید عمل انداختن زیربرای تعو 

 ید.ده

 

 

 ۱شکل شماره 



 

 

 

 

 حمام در نخت وسایل مورد نیاز 

تا در زمان استحمام مجبور نشوید بیمار را تنها بگذارید. در  نمایید هوسایل زیر را از قبل آماد

 :صورت امکان از فرد سومی کمک بگیرید

  کشیدنلگن و دو عدد لیف  برای شستن و آبدو عدد 

   آب یا حوله بزرگ یک عدد زیر انداز عایق 

   چند حوله حمام 

 ،پماد مرطوب کننده و  صابون، شامپو 

  یک دست لباس تمیز . 

 

 آماده شدن برای حمام

 شرح زیر آماده نمایید:به، برای راحتی بیمار و رعایت حریم خصوص ی اومقدمات کار را 

  را ببندید و اگر الزم است از بخاری برای گرم کردن اتاق استفاده کنیدپنجره ها 

 تا از سوختن بیمار  نماییدپرکنید. درجه حرارت آب را کنترل  مها را از آب گر لگن

 جلوگیری شود

 زیرانداز یا حوله بزرگ را زیر بیمار پهن کنید که تخت خیس نشود . 

 ریم حاین کار با و کمک کنید لخت شود. ای روی بیمار پهن کرده به اروپوش یا حوله

خواهید گرم نگاه مدت استحمام در طول رعایت کرده و او را بیمار را خصوص ی 

 داشت.

  ،کشیده آبرا  بدن بیمار با یک لیف و صابون بشویید و با لیف دیگر برای استحمام 

 .نماییدخشک با حوله  و سپس 

  بگذارید و بردارید. کشیدن حوله روی برای خشک کردن، حوله را روی پوست بیمار

 پوست ممکن است پوست شکننده بیمار را زخم کند.

 

 شستشوی بدن بیمار

 :کنیدبه ترتیب زیر عمل  شستشوی بدن بیمار برای 



 

 

 نیفتدکه بیمار از تخت به پایین  ریل تختخواب را باال ببرید 

  را زیاد کنید که به کمرتان فشار وارد نشود تختارتفاع 

  طرف خارج پاک داخل بهگوشه لیف را از آب خیس کنید و به آرامی چشم بیمار را از

 نمایید

  دنظافت نماییچشم را باحوله خشک کنید و با گوشه دیگر لیف، چشم دیگر او را 

  را بشوییدسپس صورت و گردن بیمار 

  یک طرف بدن را از باال به پایین بشویید و سپس به طرف دیگر بپردازید 

  های کوچک کنید مثال اول شانه بیمار، سپس به را محدود به قسمت شستشو

 بشویید رااو ترتیب باالتنه، بازو، و دست 

 پردازیدههرقسمت را بشویید، آب بکشید، خشک کنید و سپس به قسمت بعد ب 

  د توانمیسرخی که و تمامی پوست بیمار را از نظر کهیر، خراش،  حین نظافت،در

 کنترل کنیدباشد ر عالمت شروع زخم بست

 روپوش یا حوله را در زمان شستن پس بزنید و سپس روی بیمار بیندازید 

 شستشو دهیددر این حالت تواند به شکم بخوابد، ناحیه پشت را اگر بیمار می 

  اگر امکان به شکم خوابیدن وجود ندارد، بیمار را به پهلو کنید و یک طرف پشت را

 بپردازیدطرف دیگر شستشو دهید سپس به 

 ها را عوض کنیدآب لگن 

  شودلت بیمار در آخرین مرحله انجام میآشستشوی باسن و 

 تواند، به او اجازه دهید این نواحی را شخصا شستشو نمایداگر بیمار می 

 ها باید حتما از جلو به عقب شستشو شوندخانم 

  گیرداگر الزم است یک پای بیمار را از زانو خم کنید که شستشو بهتر انجام 

 ت دقگیرد بهاطمینان حاصل کنید که همه نقاطی که پوست روی پوست قرار می

 . نظافت شود

 

 شستشوی سر بیمار

 سر بیمار  را می توانید به دو طریق انجام دهید. شستشوی 



 

 

شامپوی معمولی است. برای این کار به یک سفره کش ی با طریقه اول شستشوی کامل و آب

 یق زیر عمل کنید:ر کی بزرگ و لگن دیگری احتیاج دارید. به طیپالست

 یردنتهای باالیی تخت قرار گاطوری که سر او در بیمار را کامال در تخت باال بکشید به 

 پشت تخت را بخوابانید که کامال افقی باشد 

 کمی باال   ار و زیر گردن بیمار قرار دهید. دو طرف آن سفره پالستیکی را کمی لوله کنید

 بیاورید که شکل ناودان پیدا نماید

 ستشو که آب شطوریقرار دارد بیندازید به نطرف دیگر سفره را در لگنی که روی زمی

 داخل لگن بریزد

 با حوله خشک ، کش یآب از  پس. سر بیمار را با آب و شامپو بشویید و ماساژ دهید

 شانه کنید.نموده و 

 

کش ی ندارد. این نوع طریقه دیگر شستشو با شامپو مخصوص است که نیاز به آب و آب

  .های کاالی پزشکی خریداری نماییدتوانید از فروشگاهشامپو را می

   

 کارهای پس از حمام

چرب  هشود مانند ساق دست و پا  را با کرم مرطوب کنندمی هایی از پوست که خشکقسمت

 .های خیس و زیرانداز را بردارید و به بیمار کمک کنید لباس بپوشدحوله. سپس کنید
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