
 

 

 (دمانس)فرسایش مغزحمام کردن بیمار مبتال به 

 

 مهندس مهدی صمدانی :نویسنده
۱۳۹۸روز رسانی: بهمن به  

. 

 
 خوانیم:میدر این مقاله 

  آور و سخت است؟ بیمار مبتال به فرسایش مغز استرس کردن حمامچرا 

  عزیزش دارد؟ کردن حماماصرار در  مراقبت کنندهچرا  

  مخالف است؟ کردن حمامچرا بیمار با 

 م؟یکن لیتبدآمیز و احترام بخشآرام یعمل به را عزیزمان کردن حمام چگونه  

 

و بعضاً میانی بیماری، مو بربتدایی ا هدر مرحل فرسایش مغزحتی فکر حمام کردن بیمار مبتال به 
کند! مشاجره لفظی، گریه و زاری بیمار، و درگیری به ظاهر غیرقابلمیراست  کنندهمراقبت تن 

ی ها، نمونهمراقبت کنندهدلیل عصبانیت متاسفانه به برد. میسمت فاجعه اجتناب، یک روز آرام را به
 .بسیاری هم از فحاشی، درگیری فیزیکی، و آزار سالمند گزارش شده است

 

 مراقبت کنندهلزوم حمام کردن از دید 

وجود آورنده انواع هکه حمام نکردن، عامل ب ددانمی مراقبت کنندهبهداشت فردی بسیار مهم است. 
ی مجاری ادراری، بوی بد بیمار و های پوستی، عفونتهای از جمله حساسیتمراقبتمشکالت 

شدت هرا ب کردنمراقبت د و بار یآبیمار پایین میدر اثر حمام نکردن، کیفیت زندگی  مانند آن است. 
 شعزیزی مشکالت حمام کردن معموالً با همه مراقبت کنندهن دالیل، ایبا توجه به دهد. میافزایش 

 .دیآمیکنار 

 

 دالیل حمام نکردن از دید بیمار

طقی ی منهاکامالً متفاوت است. قدم مراقبت کنندهبا دید  فرسایش مغزنقطه نظر بیماران مبتال به 
مختلف ریزی، آماده کردن وسایل، و ترتیب انجام مراحل مورد نیاز برای حمام کردن از جمله برنامه

کاری که قبالً برای او بسیار دلچسب و آرامش شود.میخارج  تانعزیزتدریج از توان هب کردن، حمام
دلیل اینکه گردد. بهمیل یداد، به کاری زائد و پردردسر تبدمیبخش بود و بدون فکر کردن انجام 

 .فایده استسعی در قانع کردن بیمار بی سازگاری ندارد، فرسایش مغزبا  منطق معموالً 

 :شوندمیدالیل حمام نکردن از دید بیمار به دو دسته فیزیکی و روانی تقسیم 

 
 مشکالت فیزیکی حمام کردن .1

  است؟آیا حمام سرد 

  شود؟میآیا ریختن آب بر سر بیمار باعث ترس و وحشت او 

 های دیواری هستند. آیا صدای بلند از دوش ترصداهای تلفنی و سیار کمدوش

 کند؟میدوش بیمار را ناراحت 
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 آیا زمین لیز است و بیمار از افتادن ترس دارد؟ 

 تنظیم حرارت آب برای او  استفاده از شیرهای مخلوط برای بیمار آسانتر است. آیا

 است؟شده مشکل 

  برد؟میآیا بیمار از درد و ناراحتی دیگری رنج 

 
 مشکالت روانی حمام کردن .2

 تازگی حمام کرده و نیازی به تکرار آن ندارد؟آیا بیمار باور دارد که به 

 دلیل نگرانی در انجام درست مراحل حمام کردن، بیمار اضطراب دارد؟آیا به 

  ترسد؟میآیا بیمار از تنهایی 

 انجام هیچ کاری تمایل ندارد؟آیا بیمار به افسردگی دچار است و در نتیجه به 

 کند؟میپذیری ایجاد آیا درآوردن لباس در بیمار احساس آسیب 

  برای  مراقبت کنندهحمام کردن یک فعالیت کامالً خصوصی است. آیا همراهی

 خوشایند است؟بیمار نا

  

 بخش تبدیل کنیدحمام کردن را به عملی آرام

  حمام را آماده کنید. اطمینان حاصل کنید حمام گرم است. حرارت آب گرم منزل را

با آب داغ وجود نداشته باشد.  تانعزیزطوری تنظیم کنید که امکان سوختن پوست 

 - 4مقاله ایمن سازی منزل  د.وسایل خطرناک مانند تیغ را از دسترس دور کنی

 .حمام را مطالعه کنید

  کند را میخسته نیست و بیشتر همکاری  تانعزیزبهترین زمان، یعنی زمانی که

برای حمام کردن انتخاب کنید. اگر بیمار اضطراب دارد و با حمام کردن به شدت 

 .به وقت دیگری موکول کنید ، این کار راکندت میمخالف

  آگهی دهید. از جمالت کوتاه و  تانعزیزهر قدم را قبل از انجام آن به آرامی به

ا ی آشنهااحترام آمیز استفاده کنید. موزیک دلخواه او را برایش پخش کنید یا آهنگ

 .را با هم زمزمه کنید

 یزی مشغول حوله یا وسیله دیگری را در دستان بیمار قرار دهید که به چ

را بگیرد و  شمادلیل نگرانی یا سردرگمی دست ممکن است به تانعزیزباشد. 

 .انجام عمل حمام کردن مختل شود

 مثالً گردش با ماشین یا خوردنی مورد  ؛ای برای حمام کردن تعیین کنیدجایزه

 زتان.عزیعالقه 

  تنها بگذارید. توجه شما همه وسایل را از قبل آماده کنید تا مجبور نشوید بیمار را

 .درصد به امر حمام کردن بیمار معطوف باشدباید صد

 

 احترام رفتار کنید ا بیمار بهب

ی که آماده حمام کردن عزیزش است اکنندهمراقبت آمیز به گفتگوی آرام، جمالت کوتاه، و احترام
 :توجه نمایید

بخاری  کن روشن است.گرمآب ام.آماده کرده من حمام و وسایل را امروز روز حمام است.»
باید حمام  فقط من و شما را کم دارد. و صابون آماده است. ،لباس ،حوله ام.را روشن کرده
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پس از  «خوریم. در رستوران دلخواه شما.میامروز ناهار را بیرون  کنیم و بوی خوب بدهیم.
 .کامالً متوجه شود تانعزیزگفتن هر جمله کمی مکث کنید تا 

  توجه داشته باشید که نظافت شخصی و حمام کردن یک امر خصوصی است و

مییند باشد. ابرای بیمار ناخوش مراقبت کنندهممکن است انجام آن در حضور 

توانید موقع درآوردن لباس و حمام کردن، بیمار را کامالً لخت نکرده و اندام او را با 

 د.ای بپوشانیحوله

 با لباس وارد حمام شود به او سخت نگیرید. با خیس شدن  اگر بیمار تمایل دارد

 .توانید به آرامی آنها را از تن او خارج کنیدمیها لباس

  توان انجام بعضی از مراحل حمام کردن را دارد، به استقالل او احترام  عزیزتاناگر

روش   توانید ازمیارده و اجازه دهید خودش آنها را انجام دهد. برای راهنمایی ذگ

 .استفاده نمایید« به من نگاه کنید»

  را پس از حمام کردن کنترل کنید. جراحات  عزیزتاناز فرصت استفاده کرده تمام بدن

پوستی، نقاط قرمز که ممکن است شروع زخم بستر باشد، و حساسیت پوستی 

 .قرار گیرد اختیاری مبتالست، باید مورد توجه دقیقویژه اگر بیمار به بیهب

  د. پرهیز کنی عزیزتانحوله را روی پوست بگذارید و بردارید و از کشیدن آن به پوست

 .پوست بیمار بسیار شکننده است و با کوچکترین کشش ممکن است پاره شود

  در زمان پوشاندن لباس، بیمار را در صندلی بنشانید. از کرم نرم کننده پوست بچه

گیرد مانند زیر شکم و زیر سینه میپوست او روی هم قرار  هایی کهو پودر در محل

 استفاده کنید

 تواند می بیمار آقا . آرایش مالیم بیمار خانم و اصالح صورتدیرا شانه کن ماریب یموها
  باشد. اثر مثبت داشتهکنندگان در روحیه او و مالقات


