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MODÜLÜN SÜRESİ 
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MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; hastanın kıyafetini değiştirme, genital 

bölge, koltuk altı temizliği, banyo, yatak banyosu ve baş 

banyosu yaptırma ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Mahremiyete özen göstererek işlem 

basamaklarına uygun hastanın kıyafetini 

değiştirebileceksiniz. 

2. Bakım ilkeleri doğrultusunda hasta 

mahremiyetine özen göstererek hastanın genital 

bölge ve koltuk altı temizliğini 

yaptırabileceksiniz. 

3. Mahremiyete özen göstererek banyo yaptırma 

işlem basamaklarına uygun olarak hastaya banyo 

yaptırabileceksiniz. 

4. Hasta güvenliğine dikkat ederek işlem 

başmaklarına uygun yatak banyosu 

yaptırabileceksiniz. 

5. Hijyen kurallarına dikkat ederek işlem 

basamaklarına uygun baş banyosu 

yaptırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik laboratuvar 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, hasta yatağı, 

yatak takımları, etajer, giysi dolabı, havlu, şampuan, vücut 

şampuanı ,sabun, lif, tarak, seyyar duş başlığı, su 

sıcaklığını ölçen termometre, duş oturağı, bakım personeli 

için koruyucu giysi.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile (test, çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) 

kendinizi değerlendireceksiniz.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

 Kişinin sağlıklı olması ve sağlığını devam ettirebilmesi için vücut bakımına ve 

temizliğine dikkat etmesi gerekir. Günlük temizliğinin yanında belli aralıklarla banyo 

yapması, kıyafetlerini değiştirmesi gerekir. Kişiler pek çok sebeple, yaşamlarının herhangi 

bir döneminde hastalanabilir, sakatlanabilir veya yaşamını yatağa bağımlı bir biçimde 

sürdürmek zorunda kalabilirler Bu durumda ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Onların 

bu ihtiyaçları sizler gibi bu konuda eğitim almış kişiler tarafından karşılanmalıdır. 

  

Bu modülde; mahremiyete özen göstererek işlem basamaklarına uygun olarak ve 

bakım ilkeleri doğrultusunda hastanın kıyafetini değiştirme, genital bölge, koltuk altı 

temizliği, banyo, yatak banyosu, baş banyosu yapma ve yaptırma becerisini kazanmış 

olacaksınız.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Mahremiyete özen göstererek işlem basamaklarına uygun hastanın kıyafetini 

değiştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hastanın kıyafetini değiştirirken dikkat edilecek noktaları araştırınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Hastanın giyeceği kıyafetlerin taşıması gereken özelliklerini araştırıp 

edindiğiniz bilgileri sınıf panosunda sergileyiniz. 

 

1. HASTA KIYAFETLERİNİN 

GİYDİRİLMESİ VE ÇIKARTILMASI  
 

Hasta terlediğinde, kirlendiğinde veya banyo yaptıktan sonra kıyafetlerinin 

değiştirilmesi gerekir. Değiştirme işlemi, hastaların mahremiyetine dikkat edilerek, onları 

yormadan ve vücut mekaniklerine uygun olarak yapılmalıdır. 

 

Hastanın sağlık durumu uygunsa giysilerini tek başına ve yardımcı bir kişiye ihtiyaç 

duymadan giyinip soyunabilir. Eğer hasta kısmen bağımlı ise giysilerinde yapılacak ufak ve 

pratik değişiklikler ile kendi kendine veya biraz yardımla giyinebilir. Hasta tamamen 

bağımlı ise; kullanılacak giysiler ya da pijamalar sağlık personelinin kolayca 

giydirebileceği şekilde olmalıdır. 

 

 Uygulamanın Amacı 

 

 Hastanın rahatlamasını sağlamak 

 Kişisel hijyenini sağlamak  

 Öz güven duygusunun gelişmesini sağlamaktır.  

 

 Uygulamada Kullanılan Malzemeler  

 

 Eldiven  

 Hastanın kıyafetleri  

 Temiz yatak takımı  

 Kirli torbası  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1. Bağımlı Hastanın Kıyafetlerinin Giydirilmesi Ve Çıkartılması 

Uygulama Basamakları  
 

 Hastaya,  yapılacak uygulama hakkında bilgi verilir. 

 Eller yıkanır. Eldiven giyilir. Malzemeler hazırlanır, hastanın yanına kolay 

ulaşılabilecek bir yere konur. 

 Kıyafetler giydirme sırasına göre düzenlenir. 

 Hasta odasının kapısı kapatılır. Yatak etrafına paravan/ perde çekilir. Pencereler 

açıksa kapatılmalıdır. 

 Çalışılacak taraftaki karyolanın kenarlıkları indirilir. Karyola rahat çalışılacak 

yüksekliğe getirilir. 

 Hasta oturabiliyorsa oturtulur, oturamıyorsa supine (sırtüstü yatış) pozisyonuna 

getirilir. 

 Hastanın düğmeli üst taraf kıyafetlerini çıkarıp/giydirme işlemi: 

 

 Düğmeler açılır ve kıyafetleri çıkartmaya uzak koldan başlanır. 

 Hasta, bakım verene doğru döndürülür. 

 Aktif el omuzdan dirseğe doğru giysinin altından sokularak dirsek 

bükülür. Diğer elle de giysinin kol kısmı tutularak çıkarılır. Giysi sırtına 

doğru katlanır ve hastanın altına sıkıştırılır. 

 Temiz kıyafetin giydirilmesine kıyafetin çıkarıldığı koldan başlanır.  

 Bir elle kıyafetin omuz kısmından kol tutulurken diğer el giydirilecek 

kolun uç kısmından içeriye doğru sokulur.  

 Hastanın eli tutulur ve giysinin kolu giydirilir.  

 Kıyafet hastanın sırtına doğru açılır.  

 Hasta sırt üstü yatırılıp diğer tarafa döndürülür.  

 Kirli kıyafetleri çıkarılıp temizleri giydirilir. 

 Hastanın kıyafetlerinin önü düğmelenir ve üzeri örtülür.  

 

 Hastanın düğmesiz üst taraf kıyafetlerini çıkarıp/giydirme işlemi: 

 

 Hastanın kıyafetinin etek kısmından tutularak koltuk altına kadar toplanır.  

 Önce uzak kolu, hastanın göğsünün üstüne kıvrılır. Bir elle hastanın 

elinden tutulur. Diğer elle kıyafetin altından omuza kadar ilerleyerek 

dirsek tutulur ve kol çıkarılır. Diğer kolda bu şekilde çıkarılır.  

 Kıyafetin yaka kısmı genişletilerek hastanın başından çıkarılır. 

 Kıyafet alt kısmından yaka kısmına doğru katlanır.  

 Bakım verenin uzak taraftaki kolu hastanın göğüs bölgesine yaklaştırır.  

 Bir elini giydirilecek kolun uç kısmından içeriye doğru ilerletip hastanın 

elini tutar ve kola kıyafet giydirilir. 

 Toplanmış kıyafetin alt ve yaka kısmı tutularak hastanın başından 

geçirilir.  

 Sonra yakın kol diğer kol gibi giydirilir ve hastanın kıyafeti düzeltilir. 
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 Hastanın alt taraf kıyafetlerini çıkarma işlemi: 

 

 Hastanın dizlerini bükmesine engel bir durum (alçı, traksiyon vb.)yoksa 

aktif ya da pasif olarak büktürülür.  

 Ayak tabanlarından güç alarak kalça kısmını kaldırması istenir.  

 Kaldıramıyorsa hafifçe hastanın kalçası kaldırılarak giysi aşağıya doğru 

sıyrılır ve çıkarılır.  

 Çorapları varsa bilek bölgesinden tutularak ayak tabanından aşağıya 

doğru çıkarılır.  

 

 Hastanın alt taraf kıyafetlerini giydirme işlemi:  

 

 Hastanın dizleri büktürülür. Sağlık personeline uzak olan taraftaki ayağı 

tutularak giydirilir. Sonra diğer taraf giydirilir. Giysinin bel kısmından 

tutularak yukarı doğru çekilir. Hasta kalça bölgesini kaldırabiliyorsa 

kaldırması söylenir. Kaldıramıyorsa yardım edilerek giydirilir. 

 Çorapları ayak parmaklarından ayak bileğine doğru giydirilir. 

 Hastanın durumuna uygun pozisyon verilir. 

 Yatak takımları kirlendiyse değiştirilir. 

 Kirli çamaşırlar ve yatak takımları kaldırılır. Eldiven çıkarılır, eller 

yıkanır. 

 

 

1.2. Serum Ve Kateteri Olan Hastanın Kıyafetlerinin Giydirilmesi ve 

Çıkartılması  
 

Kolunda veya elinde serum/kateter takılı olan hastaların kıyafetlerinin giydirilmesi ve 

çıkartılması yukarıda anlatılan kıyafet giydirme ve çıkartma uygulamasına benzer ancak bazı 

farklılıklar vardır: Hastanın düğmeli kıyafeti çıkartılırken önce serum takılı olmayan koldan 

başlanır. Sonra serum seti kapatılır ve serum torbası/şişesi askıdan indirilir, giysinin kolu 

aşağıya ele doğru sıyrılır ve serum torbası/şişesi ve seti içinden geçirilerek çıkarılır. Hastaya 

kıyafetini giydirirken çıkarma işleminin tam tersi yapılır. Önce serum seti kapatılır. Serum 

torbası/şişesi ve seti askıdan alınır ve giysinin kolunun içinden geçirilir. Kıyafetin kol kısmı 

hastaya giydirilir ve serum askıya takılır daha sonra diğer kol giydirilir.  

 

 Hastanın Kıyafetini Değiştirirken Dikkat Edilecek Noktalar: 

 

 İşlem hakkında hasta bilgilendirilmelidir. 

 Hasta ile etkili iletişim kurulmalıdır. 

 Hastanın üşümemesine dikkat edilmelidir. 

 Kıyafet değiştirme işlemini kendisinin yapması için gereken destek 

sağlanmalıdır. 
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 Hastaya temiz çamaşır ve kıyafetler giydirilmelidir. 

 Kıyafet değişimi yapılırken hastanın cildindeki renk değişimi vb. 

durumlar gözlenmelidir.  

 Aşırı sıkan kıyafetlerden kaçınılmalıdır. 

 Sentetik kıyafetler yerine pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir. 

 Hastayı sarsmadan kıyafet değişimi yapılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama faaliyetini tamamladığınızda mahremiyete özen göstererek işlem 

basamaklarına uygun hastanın kıyafetini değiştirebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın kıyafetlerini çıkarma ve 

giydirme uygulamasında kullanılan 

malzemeleri sıralayınız.  

 Konuyu  modülünüzden okuyarak 

tekrarlayabilirsiniz. 

 

  Hastayı giydirmeden 

önce giysileri hazırlayınız. 

 Giysileri hazırlayıp ısıtınız. 

 Hastanın elbiselerini 

uzanabileceği yere koyunuz. 

 Kıyafetleri giydirme sırasına göre 

düzenleyiniz. 

 Kıyafetin temizliğine dikkat ediniz. 
 

 Kıyafetlerin temiz ve ütülü olmasına 

özen gösteriniz. 

 Hastanın kıyafetini değiştirmeden önce 

hastaya uygun pozisyon veriniz. 

 Hasta oturabiliyorsa oturtulur, 

Oturamıyorsa  supine    (sırtüstü yatış) 

pozisyonunda olmasına dikkat ediniz. 

 Serum ve kateteri olan hastanın 

kıyafetlerinin değiştirilmesindeki 

farklılıkları sıralayınız. 

 Konuyu modülünüzden okuyarak 

tekrarlayabilirsiniz. 

 Düğmeli kıyafet giyen hastalarda çıkarma 

işlemini işlem basamaklarına göre 

yapınız. 

 Mümkün olduğunca hastayı 

uygulamaya katmaya çalışınız. 

 Hastaya adıyla hitap ediniz. 

 Uygulama sırasında aceleci 

davranmayınız. 

 Hastanın kıyafetleri düğmesiz ise çıkarma 

işlemini işlem basamaklarına uygun 

yapınız. 

 

 Evde bir yakınınız üzerinde uygulamayı 

yaparak pekiştiriniz. 

 

 Hastanın alt giysilerini işlem 

basamaklarına uygun şekilde giydiriniz. 

 Konuyu  modülünüzden okuyarak 

tekrarlayabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (  ) Hastanın temiz kıyafetlerinin giydirilmesine çıkarılan koldan başlanır. 

 
2. (  ) Hastanın kıyafetleri değiştirilirken hasta yan yatış pozisyonunda olmalıdır. 

 
3. (  ) Hastaya giydirilecek kıyafet tercih edilirken sıkı ve dar kıyafetler tercih edilmelidir. 

 
4. (  ) Hastaya sentetik kıyafetler yerine pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir. 

 
5. (  ) Hastanın kolunda serum takılı ise giysi çıkarılırken önce serum takılı olan koldan 

giysi çıkarılmalıdır. 
 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1- Hastanın kıyafetlerini değiştirmeden önce 
yapılacak uygulama için gerekli malzemeleri 
hazırladınız mı? 

  

2- Yapılacak uygulama hakkında hastaya bilgi 

verdiniz mi? 
  

3- Hastanın kıyafetlerini giydirme sırasına göre 

düzenlediniz mi? 
  

4- İşlemi yaparken hastanın mahremiyetine dikkat 
ettiniz mi? 

  

5- Hastanın kıyafetlerini çıkarıp giydirirken 
pozisyonunu verdiniz mi? 

  

6- Hastanın kıyafetleri düğmeli ise düğmeleri 

açıp kıyafetleri çıkartmaya uzak koldan 

başladınız mı? 

  

7- Hastanın kıyafetleri düğmesiz ise; önce uzak 

kolu, hastanın göğsünün üstüne kıvırarak bir 

elle hastanın elinden tuttunuz mu? 

  

8- Hastanın alt giysilerini çıkartmak amacıyla 

dizlerini büktünüz mü? 
  

9- Çorapları varsa bilek bölgesinden tutularak 

ayak tabanından aşağıya doğru çıkartınız mı? 
  

10- Hastanın üst kıyafetlerini işlem basamaklarına 
uygun giydirdiniz mi? 

  

11- Hastanın alt kıyafetlerini işlem basamaklarına 
uygun giydirdiniz mi? 

  

13- Çoraplarını ayak parmaklarından ayak 
b i l e ğ i n e   doğru giydirdiniz mi? 

  

14- Hastaya kıyafetlerini giydirdikten sonra uygun 
pozisyon verdiniz mi? 

  

15- Hastanın kıyafetlerini değiştirdikten sonra yatak 
takımları kirlendiyse değiştirdiniz mi? 

  

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bakım ilkeleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek genital bölge ve 

koltuk altı temizliği yapabileceksiniz/yaptırabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Koltuk altı temizliği ve genital bölge bakımının insan sağlığı üzerindeki 

etkilerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek sınıfta sununuz. 

 Menstruasyon döneminde genital bölge bakımında dikkat edilmesi gereken 

noktaları araştırınız. Sonuçlarını sınıf ortamında paylaşınız. 

 

2. KOLTUK ALTI VE GENİTAL BÖLGE 

BAKIMI 
  

2.1.Koltuk Altı Bakımı 
 

Koltuk altları vücudumuzun en fazla terleyen bölgesidir. Koltuk altının terlemesi 

sonucu oluşan pis kokar. Bu sebepten dolayı hastanın koltuk altı kıllarının uzadıkça 

kesilmesi ve koltuk altlarının mümkün olabildiğince her gün yıkanması gerekir.  

                

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 

 Eldiven 

 Sabunlama bezi (lif ) 

 Sabun, şampuan  

 Bir kova su (Suyun sıcaklığı vücut ısısına yakın olmalıdır.) 

 2 adet küvet 

 Banyo havlusu 

 Yüz havlusu 

 Su geçirmez koruyucu örtü 

 Kirli atık torbası 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Uygulamada işlem basamakları 

 

 Hastaya işlem açıklanır ve izin istenir. 

 Eller yıkanır, eldiven giyilir. 

 Malzemeler eksiksiz hazırlanır. Kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirilir. 

 Paravan/perde çekilir. 

 Hasta yatağı rahat çalışılabilecek yüksekliğe getirilir. 

 Karyolanın yakın taraftaki kenarlığı indirilir. Uzak taraftaki kenarlık 

indirilmez. 

 Hastanın üst giysileri çıkarılır. 

 Biri sabunlu su, diğeri duru su olmak üzere küvetler 3/2 sine kadar 43-46 

derece sıcak su ile doldurulur(Banyo suyunun ısısı hastanın toleransına 

göre ayarlanabilir.). 

 Gerekirse öncelikle saç banyosu yaptırılır. 

 Hasta için uygunsa başının altındaki yastık alınır ve yatağın baş kısmı 

kaldırılır. 

 Hastaya rahat pozisyon verilir (Genellikle supine pozisyonu tercih edilir. 

Gerektiğinde Fowler ya da semifowler pozisyonu da verilebilir.). 

 Sabunlama bezi kese haline getirilir. 

 Koltuk altı temizliği önce uzak taraftaki koldan başlanır. Banyo havlusu 

uzak taraftaki kolun altına yerleştirilir. 

 

 

 Resim 2. 1: Uzak taraftaki koldan koltuk altı temizliğinin yapılması 

 

 Uzak taraftaki kol bilekten koltuk altına doğru uzunlamasına ve hafif bir 

basınçla sabunlanır, durulanır ve kurulanır. 

 Kol yukarı kaldırılıp koltuk altı sabunlanır, durulanır ve kurulanır. 

 Yakın olan kolun da aynı şekilde koltuk altına banyo havlusu yerleştirilir. 

 Kol bilekten koltuk altına doğru uzunlamasına ve hafif bir basınçla 

sabunlanır, durulanır ve kurulanır. 

 Eldiven çıkarılır, eller yıkanır. 

 Hasta rahat edebileceği pozisyona getirilir. 

 Hastanın temiz çamaşırları giydirilir. 

 Kullanılan malzemeler kaldırılır, temizlenip yerine yerleştirilir. 
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2.2. Hastanın Genital Bölge Bakımı 
Genital bölge temizliği boşaltım ihtiyacı karşılanması sonrası ve genel vücut banyosu 

sırasında düzenli olarak yapılır. Genital bölge bakımı yeterince yapılmazsa perine 

bölgesinde kötü koku ve enfeksiyon gelişebilir. Hasta kendi temizliğini yapabiliyorsa 

perine bölgesi temizliğini nasıl yapacağı anlatılır. 

Hastada mesane kateteri, inkontinans, vajinal ve rektal kanama, vb. durumlar varsa 

sağlık personeli tarafından genital bölge bakımının düzenli ve daha sık aralıklarla yapılması 

gerekir. 

 

 Uygulamada kullanılan araç gereçler  

 

 Eldiven 

 Hasta alt bezi / muşambası 

 Tuvalet kâğıdı 

 Sabun 

 İki adet küvet 

 Su sıcaklığı vücut ısısına yakın olmalıdır (Gerektiğinde hekim önerisine 

göre solüsyon  kullanılabilir.). 

 Kirli torbası 

 Sürgü 

 Gaz tampon (20-25 adet) 

 

 Hastanın genital bölge bakımı uygulama basamakları 

 

 Eller yıkanır ve disposable eldiven giyilir. 

 Malzemeler eksiksiz hazırlanır. 

 Küvetlerden birinin 3/2’sine kadar sıcak su konur, diğer küvete aynı 

miktarda sabunlu su hazırlanır. Küvetlere bir miktar spanç konur. Her 

silme ve kurulama işleminde ayrı spanç kullanılır. 

 Malzemeler kolay ulaşılacak yere konur. 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin alınır. 

 Paravan/perde çekilir. 

 Yatak takımları gevşetilir, hastanın belden yukarısı örtülür. 

 Hastanın alt taraf giysileri çıkarılır. 

 Hasta kalçasını kaldırabiliyorsa kaldırması istenir, yapamıyorsa kalçası 

kaldırılır ve alt bezi/tedavi bezi, muşamba yerleştirilir veya hasta 

döndürülerek yerleştirilir. 
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Resim 2.2: Perine bakımında hastanın altına ve üstüne örtü yerleştirilmesi 

 

 Kadın hastalarda dorsal rekümbent, erkek hastalarda supine pozisyonu 

verilir. 

 

 Kadın Hastalarda: 

 

 Sabunlu su bulunan küvetteki spanç alınarak uzak taraftaki uyluğun üst iç 

kısmı kasık bölgesinden kalçaya doğru silinir. Temizleme işlemi az kirli 

bölgeden kirli bölgeye doğru yapılır. 

 Aynı işlem yakın taraftaki bölgeye de uygulanır. 

 Simfiz pubis sabunlu su ile içten dışa doğru silinir. 

 Önce uzak taraftaki daha sonra yakın taraftaki labia majör geri çekilerek 

yukarıdan aşağıya doğru sabunlu sulu spançla silinir. 

 Duru suda bulunan spançlarla sabunlama sırasında uygulanan tüm 

işlemler tekrarlanır. Silinir ve kurulanır (Hasta sürgü üzerine oturtularak 

perine bölgesinin durulanması, kurulanması sağlanabilir.) 

 

 Erkek Hastalarda: 

 

 Sabunlu su bulunan küvetteki spanç alınarak uzak taraftaki uyluğun üst iç 

kısmından başlanarak simfiz pubis silinir. Duru su ile işlem tekrarlanır ve 

kurulanır. 

 İşlem az kirli bölgeden kirli bölgeye doğru yapılır. 

 Aynı işlem yakın taraftaki bölgeye de uygulanır. 

 Hastanın bacakları biraz daha açılır ve skrotum sabunlu spançla silinir. 

Duru sulu spançla işlem tekrarlanır ve kurulanır. 

 Hastanın penis gövdesi bir elle tutularak sabunlu sulu spançla üretral 

meatusun (üretra dış deliği) çevresinden başlanarak dairesel hareketlerle 

aşağıya doğru silinir. Duru sulu spançla işlem tekrarlanır ve kurulanır. 

 Hastaya (kadın veya erkek) yan yatış pozisyonu verilir. 

o Dışkı kalıntısı varsa tuvalet kâğıdı ile anüs bölgesi silinir.  
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 Sabunlu sudan alınan spançla anüs bölgesi önden arkaya doğru silinir.  

 Bölge temizlenene kadar her seferinde yeni spançla işlem tekrar edilir. 

 Duru suda bulunan spançla işlem tekrar edilir ve kurulanır. 

 Hasta altına serilen alt bezi /tedavi bezi, muşambası alınır. 

 Eldiven çıkarılarak, kirli torbasına atılır. Yeni eldiven giyilir. 

 Hastaya temiz çamaşır giydirilir. 

 Hastaya uygun pozisyon verilir. 

 Yatak seviyesi ayarlanır. Yatağın güvenlik bariyeri kaldırılır. 

 Kullanılan malzemeler kaldırılır ve temizlenerek yerine konur. 

 Eller yıkanır. 

 Hastanın bakımı yapılırken perine bölgesi kızarıklık, tahriş, kötü kokulu 

akıntı, enfeksiyon belirtisi vb. yönünden gözlemlenir. Tespit edilen 

sorunlar hemşireye bildirilir. 

 

 

Resim 2.3:Kadın ve erkek hastalarda genital bölge bakımı 

 

 Hastanın genital bölge bakımında dikkat edilecek noktalar 

 

 Perine bölgesi temizlenirken hastanın mahremiyeti korunmalıdır. 

 Genital bölge temizliği, temiz bölgeden kirliye doğru yapılmalıdır. 

 Her silmede ayrı gaz tampon (spanç) kullanılmalıdır. 

 Kirli malzeme, kirli torbasına atılmalıdır. 

 Tek kullanımlık malzeme kullanımına özen gösterilmelidir. 

 Kullanılan malzemenin temizlik ve bakımı yapılmalıdır. 

  

 Menstruasyon döneminde genital bölge bakımı 

 

 Menstruasyon döneminde akan kanın yayılmaması için emici özelliği 

olan pedler kullanmak gerekir. Günde en az 6 saat ara ile ped değiştirmeli 

ve kişi ped değiştirme sıklığını, kendi durumuna göre ayarlamalıdır. 

Menstruasyon sırasında iç çamaşırları da sık sık değiştirilmelidir. 

 Pedlerin, kullanım öncesi el temizliği önemlidir. Pedin dış üreme 

organlarına temas edecek yüzüne dokunulmamalıdır. 
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 Kullanılmış pedlerin tuvalet kâğıdına, naylon bir torbaya ya da bir 

gazeteye sardıktan sonra çöp kutusuna atılması gerekir.  

 Bu dönemde pamuk doğrudan kullanılmamalıdır. Pamuk, yalnızca 

üzerine gazlı bez sarılarak ped hâline getirildikten sonra kullanılmalıdır. 

 Menstruasyon döneminde sık sık duş alınarak kötü koku oluşması 

engellenmelidir. 

 Menstruasyon döneminde tampon kullanımı da vardır ancak evlenmemiş 

genç kızlar (kızlık zarına zarar vereceği için) kullanmamalıdır. Tampon, 

vajina içine yerleştirilen ve vajinadan dışarıya doğru sarkan bir ipi olan, 

menstruasyon kanını emecek şekilde özel olarak hazırlanmış bir 

malzemedir. 

 Tampon her 4 saatte bir değiştirilmeli vajinada 6 saatten fazla 

kalmamasına özen gösterilmelidir. Yüksek ateş, kas ağrısı, baygınlık, baş 

dönmesi ciltte kızarıklık görülürse doktora müracaat edilmesi gerekir. 

Tamponun uzun süre kalması sepsise neden olabilir. 

 Menstruasyon döneminde hijyen ve bakım çok önemlidir. Kişi bakımını 

tam yapmazsa enfeksiyon riski oluşabilir. 

 

2.3. Bakım Sonrası Malzemelerin Temizliği Ve Tekrar Kullanıma 

Hazırlanması 
 

Kullanılan malzemenin temizliği ve bakımında atıkların imhasında dikkatli ve 

kurallara uygun davranılmadığında enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlanır. Kirli atıkları yok 

etme işlemi ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ doğrultusunda yapılır. Hasta bakımında 

kullanılan malzemeler, hasta bezleri, pedleri, kirli yatak takımları, tek kullanımlık 

malzemeler, boşaltım gereksiniminde kullanılan ördek, sürgü gibi malzemeler biyolojik atık 

içerir. Biyolojik atıkların yok edilmesi yönetmeliğine uyulması gerekir. Tek kullanımlık tıbbi 

atıklar uygun şekilde paketlenip yok edilir. 

 

Enfeksiyon oluş ve geçişini önlemek amacıyla tek kullanımlık veya her hastanın 

kendine özgü malzeme kullanılır. Tek kullanımlık malzeme kullanımı uygun değilse 

malzemelere uygun teknikle sterilizasyon veya dezenfeksiyon işlemi uygulanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hastanın genital bölge 

bakımını yaptırabileceksiniz. 
 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Hasta odasına geliniz ve hastaya 

yapılacak işlem açıklayınız. 

 Yapılacak işlem için hastanın onayını 

alınız. 

 Malzemeleri hazırlayınız.  Malzemeleri kolay ulaşabileceğiniz bir 

yere koyunuz. 

 Hastanın mahremiyet duygusuna özen 

gösteriniz. 

 Paravan/perde çekiniz. 

 Bakım verilen bölge dışında kalan 

yerleri örtünüz. 

 Yatak takımlarının kirlenmesini 

önleyiniz. 

 Hasta kalçasını kaldırabiliyorsa 

kaldırması isteyiniz, yapamıyorsa 

kalçasını kaldırınız ve alt bezi/tedavi 

bezi, muşamba yerleştiriniz.  

 Kadın ve erkek hastalarda genital bölge 

bakımını tekniğine uygun olarak 

yapınız. 

 Konuyu modülünüzden okuyarak tekrar 

edebilirsiniz. 

 İşlemden sonra kontaminasyon 

oluşmaması için yapılması gerekenleri 

açıklayınız. 

 Kullanılan malzemeleri kaldırınız ve 

temizleyerek yerine koyunuz. 

 Hastanın rahat etmesini sağlayınız.  Hastaya uygun pozisyon veriniz. 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Koltuk altı temizliği önce........................taraftaki koldan başlanır. 

 

2. Yataktan kalkamayan hastalara genital bölge temizliği yaptırılırken kadın 

hastalara........................................................................... pozisyonu, erkek 

hastalara......................................................pozisyonu verilir. 

 

3. Erkek ve kadın hastalarda genital bölgenin silme işlemi;..................kirli bölgeden kirli 

bölgeye doğru olmalıdır. 

 

4. Menstruasyon döneminde hijyen ve bakım çok önemlidir. Kişi bakımını tam 

yapmazsa ………………. riski oluşabilir. 

 

5. Bakım sonrası malzemelerin temizliği yapılırken kirli atıkları yok etme 

işlemi.......................................................................doğrultusunda yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

 

Mahremiyete özen göstererek banyo yaptırma işlem basamaklarına uygun olarak 

hastaya banyo yaptırabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Banyo çeşitlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız. 

 Banyo yapmanın insan üzerindeki etkilerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri 

rapor haline getirerek sınıfta sununuz. 

 

3. HASTAYA BANYO YAPTIRMA 
 

Metabolizma sonucu oluşan artık maddelerden, ter ve kirden arındırmak için deri 

temizliği yapılır. Çünkü bu maddeler hastalık yapan mikroorganizmalar için uygun ortamı 

oluştururlar. Bunların deri üzerinde bulunması enfeksiyonlara neden olur. Bu nedenle 

enfeksiyonun önlenmesi, deri bütünlüğünün ve deri sağlığının korunması için deri 

temizliğinin yapılması gerekir. Deri temizliğinin ne sıklıkla yapılacağı kişiden kişiye ve 

bulunulan ortama göre farklılık gösterir. Ancak özellikle geçici ve devamlı yatağa bağımlı 

olan, felçli, şuursuz, alçılı, idrar ve gaitasını tutamayan, beslenmesi kötü ve dolaşımı 

bozulmuş hastalarda deri bakımı ayrı bir öneme sahiptir. 

Banyo; deri yüzeyinde biriken mikroorganizma, kir, ter ve diğer bileşiklerin 

uzaklaştırılması ve yüzeysel kirlerin atılması için su ve sabun kullanılarak yapılan işlemdir. 

Banyo yaparak bedensel ve ruhsal rahatlama sağlanır. Deri temizliğinde kullanılacak 

sabunun pH’ının 5,5 olması, yıkanma suyu sıcaklığının 35 °C – 38 °C olması önerilmektedir. 

Yemekten 2-3 saat sonra banyo yapmak daha uygundur. Banyo, temizliğin yanı sıra çeşitli 

amaçlar için de uygulanır. 

 

 Banyonun yapılış amaçları 

 

 Vücut temizliğini sağlamak ve kötü kokuları gidermek, 

 Deri gözeneklerini açarak atık maddelerin dışarı atılmasını sağlamak ve 

bazı mikroorganizmaları uzaklaştırarak temizliği sağlamak, 

 Kan dolaşımını uyarmak, 

 Bireye iyilik ve canlılık duygusu vermek, 

 Hastanın gevşemesini ve rahatlamasını sağlamak, 

 Bireyi rahatlatmak ve güven duygusunun artmasını sağlamaktır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
 



 

19 

3.1. Banyo Çeşitleri 
 

Banyolar temizleyici ve tedavi edici banyolar olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

 Temizleyici banyolar 

 

 Tam yatak banyosu; hastanın bütün vücudunun yatakta yıkanmasıdır. 

 Kısmi yatak banyosu; yatağa bağımlı olan hastanın boyun, eller, perine 

gibi vücudun belirli bölgesinin temizliğinin yapıldığı banyo çeşididir. 

 Duş şeklinde ve küvette banyo; hastanın ayakta, tabure üzerine oturarak 

veya küvette yıkanmasıdır. 

 

 Tedavi edici banyolar 

 

Hekim istemi ile gerçekleştirilen, banyo suyunun içine tedavi edici, lokal etkili   

ilaçların eklendiği banyolardır. 

 

3.2. Banyo İçin Kullanılan Araç-Gereçler 
 

 Vücut havlusu 

  Saç havlusu 

 Ayak havlusu 

 Eldiven 

 Tas ve kova 

 Şampuan ve sabun 

 Lif 

 Duş oturağı veya tabure 

 Tarak 

 Termometre 

 Tabanı kaymayan terlik 

 Bakım personeli için koruyucu giysi 

 Temiz giysiler 

 

3.3. Hastaya Banyo Yaptırmadan Önce Alınacak Güvenlik 

Önlemleri 
 

 Odanın ve banyonun pencere ve kapıları hastanın üşümemesi için kapatılır. 

 Banyo ve odanın ısısı 25 derece olmalıdır. 

 Banyoda zemine kaymayı önleyici malzemeler konulur. 

 Banyoda zemin döşemeleri düşmeleri önlemek için ıslak olmamalıdır. 

 Banyoda küvete giriş ve çıkışlar düşmelere neden olabileceğinden küvet 

kullanımından kaçınılır. 

 Banyoda havalandırma sistemi ve sıcak su kaynağı güvenli olmalıdır ( Kesilme 

veya suyun ısısının değişmesi gibi). 

 Tuvalet, duş ve banyo küveti yakınında tutunma bantları bulunmalıdır. 
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Resim 3.1: Tutunma bantlı banyo ve tuvalet 

 

 Tutunma bantları döşemeye paralel, dik ya da kişiye göre ayarlanabilen biçimde 

olmalıdır. 

 Hasta taburede oturacaksa tabure emniyetli olmalı ve gerekirse üzerine bir örtü 

yerleştirilmelidir. 

 Hastanın mahremiyetine dikkat edilmeli, gerekirse paravan kullanılmalıdır. 

 Sağlık personeli banyoya gidiş ve gelişte hastaya eşlik etmelidir. 

 Kullanılacak suyun sıcaklığı hastanın isteğine göre ayarlanmalıdır. 

 

3.4. Hastaya Banyo Yaptırılması 
 

 Hastaya banyonun gerekliliği ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilir. Kişinin 

onayı alınır. 

 Eller yıkanır. Eldiven ve koruyucu giysiler giyilir. 

 Banyo malzemelerini hazırlanır. 

 Banyo ve oda ısısını ayarlanır. 

 Açık kapı ve pencereleri kapatılır. 

 Hastanın giydiği terliğin tabanı, zeminde yürürken kaygan olmamasına dikkat 

edilir. 

 Hasta, banyo malzemeleri ve sağlık personelinin refakatiyle banyoya getirilir. 

 Banyoda küvet varsa ve kullanılacaksa içerisindeki suyun sıcaklığı kişinin 

alışkanlığına göre ayarlanır. 

 Hasta banyoyu ayakta durarak yapmayı tercih ediyorsa zemine kaymayı 

önleyici kabin muşambası yerleştirir. 

 Hastanın giysilerini çıkarması sağlanır. Kısmi felçli hastada sağlam taraftan 

başlanarak kıyafeti(varsa pedi ) çıkarılır. Hasta kendi işini yapabilecek durumda 

ise kendisinin yapması sağlanır, yapamayacak durumdaysa sağlık personeli 

gerekli yardımı yapmalıdır ( Banyonun tüm aşamalarında aynı durum 

geçerlidir.). 

 Taburede oturarak yapacaksa üzerine havlu gibi malzemeler yerleştirilerek 

hastanın kaymadan oturması sağlanır. 

 Mahremiyetinin korunmasına dikkat edilir. 
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 Hastanın saçından başlanarak yıkanabilir. 

 Saçlar şampuan veya sabun kullanılarak yıkanır ve durulanır. Yıkama sırasında 

saçlı deriye hafif bir masaj yapılarak kan damarlarına kan akımının artması 

sağlanır. 

 Sonra gövde ve kollar sabunlu yumuşak lifle dairesel hareketlerle bastırmadan 

yıkanır. 

 Hasta kilolu ise karın bölgesinin yaptığı katlar çok dikkatli bir şekilde lifle 

yıkanır. Kadınlarda göğüs altları lifle yıkanır. 

 Kollar ve koltuk altları sabunlu lifle el parmak araları ise açılarak yıkanır. 

 Genital bölge temizlenir.  

 Sabunlu lif kullanılarak bacaklar ve ayaklar yıkanır. Ayak parmak araları 

açılarak yıkanır. 

 Hasta banyo yapmayı unutabilir, gerekliliğini kavrayamaz ya da sudan 

korkabilir.(Alzheimer ve Demans hastaları gibi) Bu durumda yıkamaya 

ayaklarından başlanır. Sonra bacaklar, gövde, kollar ve başı yıkanır. 

 Yıkama sırasında yapılan her işlem anlatılır. Kişiyi bilgilendirmek ve 

rahatlamasını sağlamak için etkili bir iletişim kurulur. 

 Banyodan sonra eldivenler değiştirilir.  

 Hasta tabure veya sandalyeye oturtulur.  

 Hastanın kurulanması için önceden ısıtılmış, yumuşak vücut havlusu açılarak 

omuzlarına yerleştirilir. Havlunun vücudunu sarması sağlanır.  

 Saçına ayrı saç havlusu sarılır.  

 Yüzünü kurulaması için küçük bir havlu verilir ve kurulama yapılır.  

 Kısmi felçli bölge varsa önce o bölge kurulanır.  

 Mantar enfeksiyonlarını önlemek için havlu ile koltuk altı, göğüs bölgesi ve 

kasıklar nemli kalmayacak biçimde kurulanır. Bayanlarda göğsün alt 

kısımlarının ıslak kalmamasına dikkat edilir.  

 El ve ayak parmak araları farklı havlu ile ( el ve ayak havlusu) nemli 

kalmayacak şekilde kurulanır.  

 Özellikle yaşlıların cildi kuru olduğundan, kurulamadan sonra bazı bölgelere ( 

yüz, el, ayak gibi) nemlendirici sürülür. 

 

 Banyo yaptırılırken dikkat edilecek noktalar: 

 

o Hastanın vücudunda kızarıklık, döküntü gibi renk değişikliğinin 

olup olmadığı kontrol edilir. 

o Banyo hastanın kendini rahat hissettiği saate alınır. 

o Hasta, banyo yapabilecek durumdaysa kendisinin yapması sağlanır 

ancak bakım elemanı, hastanın kolayca çağırabileceği yerde 

bulunur. 

o Banyo zeminin kaygan olmamasına dikkat edilir. 

o Hasta banyo sırasında sandalye, korkuluk veya tutunma bantları 

gibi destek alabileceği, düşme tehlikesini azaltan güvenlik 

önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hastaya banyo 

yaptırabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hastaya banyo yaptırmanın önemini 

açıklayınız. 

 Konuyu değişik kaynaklardan 

araştırınız. 

 Hastaya banyo yaptırmadan önce 

durumu hakkında bilgi edininiz. 

 Demans, diyabet, görme engelli gibi 

durumların olup olmadığını öğreniniz. 

 Hastaya banyo yaptırmada kullanılan 

malzemeleri öğreniniz. 

 Kullanılan malzemelerin eksiksiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Banyo ve oda ısısını ayarlayınız. 

 

 Banyo ve odanın ısısını 25 dereceye 

ayarlayınız. 

 Hastaya banyo yaptırırken alınacak 

güvenlik tedbirlerini kavrayınız. 

 Suyun ısısını hastanın isteğine göre 

ayarlayınız. 

 Hastayı banyo malzemeleriyle birlikte 

banyoya refakat ederek getiriniz. 

 Hastanın giydiği terliğin , zeminde 

yürürken kaygan olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Hasta banyoyu ayakta durarak yapmayı 

tercih ediyorsa, zemine kaymayı 

önleyici kabin muşambası yerleştiriniz. 

 Tekniğine uygun olarak hastaya banyo 

yaptırma işlemini açıklayınız. 

 Konuyu modülünüzden  okuyarak tekrar 

edebilirsiniz. 

 Yatak yarası gibi durumlar yönünden 

hastayı değerlendiriniz. 

 Banyo yaptırılırken hastanın vücudunda 

kızarıklık, renk değişikliği gibi 

durumların olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1.     I. Tam yatak banyosu 

     II. Kısmi yatak banyosu 

     III. Küvette ilaçlı banyo 

     IV. Duş şeklinde ve küvette banyo 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri temizleyici banyolardandır? 

A)   Yalnız I        

B)   I ve II         

C)   I, II ve III        

D)   I, II ve IV          

E)   I, II, III ve IV  

2.    I. Vücut temizliğini sağlamak 

     II. Vücuttaki kokuları gidermek 

     III. Hastanın rahatlamasını sağlamak 

     IV. Kan dolaşımını hızlandırmak 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri banyo yapmanın amaçlarındandır? 

A)    Yalnız I      

B)    I ve II          

C)    I,II ve III         

D)    I, III ve IV         

E)    I, II, III ve IV  

 

3.      Hastaların kullanacağı banyoların taşıması gereken özellikler aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde tam olarak verilmiştir? 

A)    Zeminler kaygan olmamalı ve el ile tutulacak yerler bulunmalı 

B)    Zeminler seramik olmalı 

C)    El ile tutulacak yer bulunmalı 

D)    Duşa kabin olmalı 

E)    Su kovası bulunmalı 

 

4.        Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Hastanın  banyo suyunun sıcaklığı ……………………. ………. ayarlanır. 

 

2. Yemekten ...........................saat sonra hastaya  banyo yaptırılmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 

 

Hasta güvenliğine dikkat ederek işlem başmaklarına uygun olarak hastaya yatak 

banyosu yaptırabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yatak banyosunun kimlere yaptırılır? Araştırınız.  

 Yatak banyosunun amaçlarını sınıf ortamında tartışınız. 

 

4.YATAK BANYOSU 
 

Yatak banyoları, yatağa bağımlı ya da bilinçsiz hastalara, güçsüz bireylere, vücudun 

silinmesi şeklinde uygulanan banyolardır. Genellikle, temizleyici amaçla yapılırlar. Bazı 

nedenlerle, hastanın yatağa bağımlı olduğu, fakat yatak içinde gereksinimini karşılayabildiği 

durumlarda da bu tip banyolar tercih edilir. 

  

Yatak banyosu, yatağa tam veya yarı bağımlı, idrar ve gaitasını tutamayan, beslenmesi 

kötü, felçli ve dolaşımı bozulmuş hastalarda çok önemlidir. Hastanın yatakta kaldığı sürede, 

kişisel hijyeni sürdürmek için yapılır. Bu nedenle enfeksiyonun önlenmesi, deri 

bütünlüğünün ve deri sağlığının korunması için deri temizliğinin yapılması gerekir. 

 

Yatağa bağımlı bireylerde vücut, salgı ve atıklarla kirleniyorsa her gün bakım 

verilmeli, fakat derinin kurumaması sağlanmalı, nemlilik sürdürülmelidir. Bu amaçla, 

nemlendirici losyonlar kullanılmalıdır. 

 

 Uygulamanın genel amaçları 

 

 Vücut temizliğini sağlamak ve kokuları gidermek, 

 Kan dolaşımını hızlandırmak, 

 Deri gözeneklerini açarak atık maddelerin dışarı atılmasını sağlamak, 

 Hastanın gevşemesini ve rahatlamasını sağlamak, 

 Aktif ve pasif hareketlerle kas tonüsünü geliştirmek, 

 Hastanın dış görünüşünü düzelterek güven duygusunu arttırmaktır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.1. Uygulamada Kullanılan Malzemeler 
 

 İki adet banyo lifi 

 Yüz havlusu 

 İki adet banyo havlusu 

 İki adet küvet 

 Sabun sabunluk, şampuan 

 Bir kova su (Suyun sıcaklığı vücut ısına yakın olmalıdır.) 

 Su geçirmez örtü 

 Banyo sırasında hastanın üzerine örtmek için çarşaf battaniye 

 Temiz iç çamaşırı ve pijama 

 Nemlendirici losyon vb. 

 Ağız bakım malzemeleri 

 Baş banyosu verilecekse malzemeleri (Bakınız, baş banyosu) 

 Sürgü(ördek) 

 Kirli torbası 

 Perine bakım malzemeleri 

 Atık kabı 

 Eldiven  

 Temiz yatak takımı 
  

4.2. Yatak Banyosu Uygulaması 
 

 Hastaya, yapılacak uygulama hakkında bilgi verilir. 

 Eller yıkanır, kurulanır, eldiven giyilir. 
   Malzemeler hazırlanır, hastanın yanına kolay ulaşılabilecek bir yere konur. 

   Hasta odasının kapısı kapatılır. Yatak etrafına paravan/ perde çekilir. 

Pencereler açıksa kapatılır. 

 Çalışılacak taraftaki karyolanın kenarlıkları indirilir. 

 

 
Resim 4.1 Yatak banyosu uygulaması 
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 Hasta yatağı rahat çalışılacak yüksekliğe getirilir. 

 Hastanın idrar ve dışkı gibi boşaltım ihtiyacı varsa giderilir. Perine bölgesi 

tuvalet kâğıdı ile silinir. 

 Eldiven değiştirilir. Hastanın yatak takımları gevşetilir. 

 Hastanın giysileri çıkartılır ve üzerine pike ,nevresim veyabattaniye örtülür. 

 Küvetlerin birisi sabunlu su, diğeri de duru su için kullanılır. 

 Suların sıcaklığı, hastanın vücut ısısına göre ayarlanabilir. 

 Rahat çalışmak için mümkünse yatağın başı yükseltilir. 

 Hastanın başının altından yastık alınır. 

 Hasta bakım verenin yakın olan tarafına çekilir, baş banyosu gerekli ise 

yaptırılır.  

 Hastanın durumuna uygun pozisyon verilir. Havlu, hastanın omuz başlarının ve 

başının altını kaplayacak şekilde yerleştirilir. 

 Banyo lifi ile önce hastanın yüzü; sırasıyla alın, burun, yanaklar, çene ve 

kulaklar silinir, durulanır ve kurulanır.  

 Banyo lifi gerektikçe yıkanır. Hasta erkekse sakal tıraşı bu aşamada yapılabilir. 

 Uzak taraftan başlayarak hastanın boyun bölgesi silinir, durulanır ve kurulanır. 

 Banyo süresince suyun ısısı ve temizliği sık sık kontrol edilir. Su soğumuşsa 

veya kirlenmişse değiştirilir. 

 Havlu, hastanın başının altından alınır. Uzak taraftaki kolun altına yerleştirilir. 

Kol bilekten koltuk altına doğru hafif ovma hareketiyle sabunlanır, durulanır ve 

kurulanır. 

 Hastanın eli, içinde sabunlu su olan küçük küvete batırılır. Birkaç dakika 

yumuşaması için beklenir. Gerekiyorsa tırnakları kesilir. Elleri yıkanır, 

durulanır ve kurulanır. 

 Yakın taraftaki kol için aynı işlem tekrarlanır. 

 Hastanın üzerindeki örtü göbek hizasına kadar indirilir. 

 Havlu, hastanın göğsünün üstüne konur (Silme işlemi esnasında silinen bölgede 

bulunan havlu kısmı kaldırılır.). 

 

 

Resim 4.2: Yatak banyosu uygulaması 
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 Önce uzak taraftan başlayarak göğüs bölgesi yukarıdan aşağı hafif hareketlerle 

sabunlanır. Daha sonra durulanır ve kurulanır. Sonra yakın tarafa aynı işlem 

uygulanır. 

 Kadın ve şişman hastalarda özellikle göğüs altları ve kasık ve karın bölgesinde 

deri kıvrımları temizlenir. 

 Battaniye pubis üzerine indirilir. Havlu karın bölgesine yerleştirilir. Karın 

bölgesi uzak taraftan yakına doğru havlu kaldırılarak silinir, durulanır ve 

kurulanır. 

 Perine bölgesinin kapatılmasına dikkat edilerek uzak taraftaki bacak açılır. 

 Havlu bacak altına serilir. 

 Bu sırada uzunlamasına hafif hareketlerle bacak bilekten yukarıya doğru silinir, 

durulanır ve kurulanır. 

 Daha sonra ayak temizlenir, tırnaklar kesilir, ayak kurulanır. Yakın taraftaki 

bacak ve ayak için aynı uygulama tekrarlanır. 

 

 

Resim 4.3: Bacak ve ayağın temizlenmesi 

 Küvetlerdeki sular ve eldiven değiştirilir. 
 Hastanın sırt bölgesini silmek için durumuna uygun pozisyon (lateral ya da 

prone)  verilir. 

 Sırt ve kalçalar dışında kalan bölge örtülür. 

 Sırt ve kalçanın altına banyo havlusu yerleştirilir. 

 Sırt, omuzlardan kalçalara doğru uzunlamasına hafif darbelerle silinir, durulanır 

ve kurulanır. 

 Kalçaların arası ve anal bölge silinir, durulanır ve kurulanır. 

 Gerekirse hastanın sırt bölgesine masaj yapılır. 

 

 
Resim 4.4: Sırt bölgesinin temizlenmesi  
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 Sırtının altındaki havlu alınır. Hastanın üzeri örtülür ve uygun pozisyon 

(sırtüstü) verilir. 

 Küvetlerdeki su, sabunlama bezi ve eldiven değiştirilir. 

 Hastanın sadece genital bölgesi açıkta kalacak şekilde üzeri örtülür. 

 Hasta kendisi yapabiliyorsa genital bölgesi önden arkaya temizletilir. 

 Yapamıyorsa bu işlemi bakım veren personel yapar. 

 Eldiven çıkartılır. Hastaya uygun pozisyon verilir, gerekli ise cildine 

nemlendirici sürülebilir. 

 Eller yıkanır, eldiven giyilir. Hastaya temiz çamaşırları ve pijamaları giydirilir, 

saçları taranır 

 Yatak takımları değiştirilir. 
 Kullanılan banyo malzemeleri temizlenir, yerlerine kaldırılır. 

 Eldiven çıkarılır, eller yıkanır. Yapılan uygulama kaydedilir. 

 

Günümüzde yoğun bakımda yatan hastaların yatak banyoları, cilt temizleyici ve bakım 

köpükleri ile de yapılmaktadır. Cilt temizleyici ve köpükler, uygulanacak bölgeye 

püskürtülür. Biraz beklenir. O bölge temiz bir bez yardımıyla silinir ve hastanın temizliği 

(yatak banyosu) sağlanmış olur. 

 

 Hastaya yatak banyosu yaptırırken dikkat edilecek hususlar: 

 

o Hastanın bilinci açıksa uygulama sırasında etkili iletişim 

kurulmalıdır. 

o Banyo sırasında herhangi bir sakınca yoksa hastanın el, kol gibi 

vücut bölümlerine hareketler yaptırılmalıdır. 

o Hastanın tepkileri, ruhsal durumu, genel görünümü, deride 

kızarıklık, renk değişimi, şişlik ve akıntı gibi durumların olup 

olmadığı gözlemlenmelidir. 

o Hasta yatak banyosu sırasında çok iyi kurulanmalıdır. Derinin kuru 

olması yatak yarasının oluşumunu önler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hastaya yatak banyosu 

yaptırabileceksiniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Hastaya, yapılacak uygulama hakkında 

bilgi veriniz. 

 Hasta ile işbirliği yapınız. 

 Hastanın onayını alınız. 

 Yatak banyosunda kullanılan 

malzemeleri sıralayınız.  

 Sıraladığınız malzemelerin eksik olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Hastanın mahremiyetine özen gösteriniz. 

 

 Hasta odasının kapısını kapatınız. Yatak 

etrafına paravan veya perde çekiniz. 

 Hastanın boşaltım ihtiyacını karşılayınız. 

 

 Hastanın idrar ve dışkı gibi boşaltım 

ihtiyacı varsa gideriniz. Perine bölgesini 

tuvalet kâğıdı ile siliniz. 

 Hastaya pozisyon verdiriniz. 

 Yatağın ıslanmasını önleyiniz. 

 

 Hastanın durumuna uygun pozisyon 

verdiriniz. Havluyu, hastanın omuz 

başlarının ve başının altını kaplayacak 

şekilde yerleştiriniz. 

 Hastaya yatak banyosunu işlem 

basamaklarına uygun yaptırınız. 

 Konuyu modülünüzden okuyarak tekrar 

edebilirsiniz. 

 Hatanın rahatlamasını sağlayınız. 

 

 Hastaya uygun pozisyon veriniz, gerekli 

ise cildine nemlendiriciler sürünüz. 

 Hastaya temiz çamaşırlarını ve 

pijamaları giydiriniz, saçlarını tarayınız. 

 Kontaminasyonu engelleyiniz. 

 

 

 Yatak takımlarını değiştiriniz. 

  Kullanılan malzemeleri temizleyip, 

yerlerine kaldırınız. 

  Ellerinizi yıkayınız. Yapılan 

uygulamayı kaydediniz. 

 Sağlık personeline bilgi vererek  yasal 

dayanak oluşturunuz 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yatak banyosunun amaçlarından değildir? 

A)  Vücut temizliğini sağlamak 

B)  Kan dolaşımını yavaşlatmak 

C)  Kokuları gidermek 

D)  Hastanın gevşemesini ve rahatlamasını sağlamak 

E)  astanın dış görünüşünü düzelterek güven duygusunu arttırmak 

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi yatak banyosunda dikkat edilecek noktalardandır? 

A)  Hastanın bilinci açıksa etkili iletişim kurulmalıdır. 

B)  Banyo sırasında herhangi bir sakınca yoksa hastanın el, kol gibi vücut bölümlerine 

hareketler yaptırılmalıdır.  

C) Deride kızarıklık, renk değişimi, şişlik ve akıntı gibi durumların olup olmadığı 

gözlemlenmelidir. 

D)  Hasta yatak banyosu sırasında çok iyi kurulanmalıdır. 

E)  Hepsi  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1.       Günümüzde yoğun bakımda yatan hastaların yatak banyoları     

............................................ve ........................................................ile yapılmaktadır.  

2.       Hastanın yüzü temizlenirken önce ……………….. başlanır.  

   

3.   Yatak banyoları genellikle ..................................................amaçla uygulanan banyolardır. 

 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Hijyen kurallarına dikkat ederek işlem basamaklarına uygun olarak hastaya baş 

banyosu yaptırabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Baş banyosunun önemini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Baş banyosunun amaçlarını sınıf ortamında tartışınız. 

 Baş banyosu yaptırırken dikkat edilecek noktaları sınıf ortamında tartışınız. 

 

5. BAŞ BANYOSU 
 

Yatağa bağımlı olan hasta, günlük hijyenik bakımlarını yapamaz. Bu nedenle saçları 

yağlanır, kepeklenir ve taranmadığı için dağınık görünür. Saçlar haftada en az iki kere 

yıkanmalıdır. Baş banyosu hastanın durumuna göre duşta, lavaboda, yatakta baş banyosu 

şeklinde yaptırılır. 

 

 

Resim 5.1: Hastaya baş banyosu yaptırılması 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Uygulamanın genel amaçları 

 Baş ve saçlarının temizliğini sağlamak, 

 Dış görünüşünün düzeltilerek hastanın kendisini iyi hissetmesine 

yardımcı olmak, 

 Hastanın rahat etmesini sağlayarak özgüvenini arttırmaktır. 

 

5.1.Uygulamada Kullanılan Malzemeler 
 

 Portatif lavabo/ muşamba 

 Kirli suyun akacağı kova 

 Tabure ( kovayı yükseltmek için) 

 Sıcak su dolu kova  

 Şampuan ya da sabun 

 Su geçirmez örtü (2 adet) 

 Tas 

 Havlu (2 adet) 

 Gözler için gaz bezi 

 Önlük 

 Eldiven (2 adet) 

 Yatak takımı 

 Tarak 

 Saç kurutma makinesi (varsa) 

 Atık torbası 

 

5.2.Baş Banyosu Uygulaması 
 

 Hastaya, yapılacak uygulama hakkında bilgi verilir. 

 Malzemeler hazırlanır, hastanın yanına kolay ulaşılabilecek bir yere konur. 

 Eller yıkanır, kurulanır. Eldiven giyilir. 

 Hasta odasının kapısı kapatılır. Yatak etrafına paravan/ perde çekilir. Pencereler 

açıksa kapatılmalıdır. 

 Çalışılacak taraftaki karyolanın kenarlıkları indirilir. 

 Hastanın başının altındaki yastık alınarak baş hizasında çalışılmayan yan tarafa 

konur ve yastığın üzerine havlu yerleştirilir. 

 Hastanın gecelik ya da pijamasının düğmeleri varsa yukarıdan bir iki sıra açılır. 

 Hastanın başı yastıksız köşeye getirilir ve hastaya yatakta çapraz duracak 

şekilde uzunlamasına pozisyon aldırılır. 

 Hastanın durumu uygunsa yatağın başı düz veya biraz aşağı konuma getirilir. 

 Hastanın boynunun ve omuzlarının altına su geçirmez örtü ve havlu veya 

portatif lavabo yerleştirilir. Baş şampuanlanır, durulanır. 
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Resim 5.2: Portatif lavabo ile baş banyosu 

 

 Portatif lavabo olmaması durumunda bir havlu rulo yapılarak boyun bölgesine 

sarılır. 

 Su geçirmez örtünün bir ucu kıvrılarak (küvet şekli) hastanın boynunun altına 

yerleştirilir. Diğer ucu da tabure ile yükseltilmiş kovanın içerisine konur. 

 Eldiven değiştirilir, önlük giyilir. 

 Kovanın içindeki suyun sıcaklığı kontrol edilir. 

 Saçların her tarafı, kulak arkası ve ense bölgesi ıslatılır. Şampuan dökerek saç 

dipleri ovularak yıkanır, durulanır. Saçın kirlilik durumuna göre yıkama işlemi 

tekrarlanır. 

 Saçlar temizleninceye kadar durulanır (Saç kremi varsa kullanılır.). 

 

 

Resim 5.3: Hastanın saçının şampuanlanması ve durulanması 

 

 Hastanın yüzü ve kulak içleri nemli temiz bezle silinerek temizlenir. 

 Hastanın başı, üzerinde havlu bulunan yastığın üzerine alınır. Saçlar havlu ile 

kurulanır. 

 Su geçirmez örtü sıyrılarak kovaya bırakılır. Kullanılan malzemeler hasta 

yanından uzaklaştırılır. Eldiven çıkarılır. 

 Saçlar kurulanır, taranır. Saç kurutma makinesi varsa kullanılır. 

 Yatak takımları ıslanmış veya kirlenmişse değiştirilir. 

 Hastaya uygun pozisyon verilir. 

 Malzemeler kaldırılarak temizlenir. 

 Eller yıkanır. Yapılan uygulama kaydedilir. 
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İçerisinde özel solüsyon bulunan saç yıkama bonesi gibi ürünler yıkanma imkânı 

olmayan hastalar için geliştirilmiştir. 

 

 

Resim 5.4: Saç yıkama bonesi 

 

5.3.Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Uygulama sırasında hasta ile iletişim kurulabiliyorsa etkili iletişim kurulmalıdır. 

 Kullanılan suyun sıcaklığına ve odanın ısısının hastayı üşütmeyecek şekilde 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Yatağa bağımlı ve yoğun bakım hastalarında saç temizliğini sağlamak için özel 

boneler üretilmiştir. Bone kullanılmadan önce mikrodalga fırın ya da oda 

ısısında kullanma talimatında belirtilen süre kadar bekletilir. Sonra hastanın 

kuru olan saçına geçirilir ve 2-3 dakika masaj yapılır ve çıkarılır. Hastanın saçı 

temizlenmiş olur. 

 Uzun tırnaklarla ya da yüzükle hastanın kafa derisine zarar verilmemelidir. 

 Yıkama sırasında hastada solunum, renk değişikliği gibi durumlar 

gözlenmelidir. 

 

5.4. Baş Biti Olan Hastanın Bakımı 
 

İnsan vücudunda, toplu yaşanan yerlerde temizliğe yeterince dikkat edilmediği, 

temizlik alışkanlığının tam gelişmediği toplumlarda ve farklı nedenlerden dolayı vücut, baş 

ve kasık bölgesinde bitlenme olur. En fazla baş bölgesinde bitlenme görülür. 

  

Baş bitinin yumurtaları (sirke) saçlara yapışır. Kaşıntıya neden olur. Bit diğer kişilere 

de çabuk bulaşır. Bu nedenle özel losyon veya şampuanla tedavi etmek gerekir. 
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Resim 5.5: Baş biti ve yumurtaları 

 

 Uygulamanın genel amaçları; 

 Kaşıntı ve tahrişi azaltmak ve yok etmek, 

 Bit ve sirkeleri yok etmek, 

 Bitlerin bulaşmasını önlemek, 

 Hastayı rahatlamaktır. 

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler; 

 

 Eldiven, 

 Bit şampuanı 

 Sık ve ince dişli tarak, 

 Gömlek, 

 Su geçirmez örtü, 

 Gaz bezi (gözler için), 

 Kâğıt havlu ve baş banyosu malzemeleridir. 

 

 Baş Biti Tedavisi Uygulama 

 

 Hastaya, yapılacak uygulama hakkında bilgi verilir. 

 Eller yıkanır, kurulanır. Malzemeler hazırlanır. 

 Malzemeler, hastanın yanına kolay ulaşılabilecek bir yere konur. 

 Kapı ve pencere kapatılır. Yatak etrafına paravan veya perde çekilir. 

 Gömlek ve eldiven giyilir. 

 Uygulama yapılacak taraftaki karyolanın parmaklıkları indirilir. Hastanın 

durumu uygunsa yatağın baş kısmı yükseltilir. 

 Su geçirmez örtü, hastanın boynunun ve omuzlarının altına yerleştirilir. 

 Şampuan prospektüsteki tarife göre uygulanır. 
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 Uygulamadan sonra baş banyosundaki gibi saçlar yıkanır. Sık dişli tarak 

ile saçlar taranır.  

o Tarama sırasında kâğıt havlu/ açık renk havlu hastanın saçlarının 

altına konur. Ölmüş bit ve sirke kontrolü yapılır. 

o Yatak takımları ve hastanın iç ve dış giysileri değiştirilir. 

 Kirli takım ve kıyafetler ayrı bir kirli torbaya konur. Üzerine etiketle 

enfekte yazılır. 

 Hastaya uygun pozisyon verilir. 

 Eller yıkanır. Yapılan uygulama kaydedilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Faaliyeti tamamladığınızda hijyen kurallarına dikkat ederek işlem basamaklarına 

uygun olarak  

hastaya baş banyosu yaptırabileceksiniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Baş banyosunda kullanılan malzemeleri 

hazırlayınız.  

 Konuyu modülünüzden okuyarak tekrar 

edebilirsiniz. 

 Hastanın mahremiyetini koruyunuz. 

 

 Hasta odasının kapısını kapatınız. Yatak 

etrafına paravan veya perde çekiniz. 

 Hastanın ve yatak takımlarının ıslanıp 

kirlenmesini önleyiniz. 

 

 Hastanın boynunun ve omuzlarının 

altına su geçirmez örtü ve havlu veya 

portatif lavabo yerleştiriniz. 

 Hastanın baş banyosu yaptırma 

uygulamasını işlem basamaklarına göre 

sıralayınız. 

 Konuyu modülünüzden okuyarak tekrar 

edebilirsiniz. 

 Yatağın düzenini sağlayınız. 

 

 

 Su geçirmez örtü sıyırarak kovaya 

bırakınız. Kullanılan malzemeleri hasta 

yanından uzaklaştırınız.  

 Hastaya uygun pozisyon veriniz. 
 

 Hastanın rahatını sağlayacak pozisyon 

seçimine dikkat ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.     (      )  Yataktan kalkamayan hastaların başı haftada en az bir defa yıkanmalıdır. 

2    . (     )  Bitlenme hastalarda en çok bacak bölgesinde görülür. 

3.     (     )  Bit kişiden kişiye çabuk bulaşır. Bu nedenle özel şampuanla  

                tedavi etmek gerekir. 

4.      (      )  Baş biti olan hastaya bakım veren sağlık personeli bitlerin  

                bulaşmasını önlemek için tedbir almalıdır. 

5.      (      )  Duşta, lavaboda ve yatakta baş banyosu yaptırılabilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hastanın kıyafetlerini değiştirirken dikkat edilecek noktalardan hangisi yanlıştır? 

A)  Giyinme sırasında hastayla uygun iletişim kurulmalıdır.   

B)  Mahremiyetini koruyarak giydirme işlemi yapılmalıdır. 

C)  Hastanın üşümemesine dikkat edilmelidir. 

D)  Pamuklu kıyafetler yerine sentetik kıyafetler tercih edilmelidir. 

E)  Hastaya temiz çamaşır ve kıyafetler giydirilmelidir.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, hastanın giyeceği kıyafetlerin taşıması gereken 

özelliklerdendir? 

A)  Kıyafetlerin lastikleri sıkı olmalı. 

B)  Kıyafetlerin önü düğmeli ve yakası yuvarlak olmalı. 

C)  Kıyafetler vücuda tam oturmalı. 

D)  Kıyafetler yıkanmaya dayanıklı olmamalı. 

E)  Kıyafetlerin kol boyları uzun ve geniş olmalı. 

 

3. Kolunda serumu olan hastanın kıyafetini giydirmeye hangi bölgeden başlanır? 

A)  Yakın olan koldan 

B)  Başından 

C)  Uzak olan koldan 

D)  Serumu olan koldan 

E)  Omuzdan 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yataktan kalkamayan hastada koltuk altı bakımının  

amaçlarındandır? 

A)  Hastanın, koltuk altı bölgesinin bakımını yapmak  

B)  Vücut temizliğini sağlamak 

C)  Kokuları gidermek 

D)  Güven duygusu kazandırmak 

E)   Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yataktan kalkamayan hastanın genital bölge bakımında dikkat 

edilecek noktalardan değildir? 

A)  Perine temizliği, kirli bölgeden temize doğru yapılır. 

B)  Perine bölgesi temizlenirken hastanın gizliliği korunur. 

C)  Perine bölgesini her silmede ayrı gaz tampon (spanç) kullanılır. 

D)  Hastanın perine temizliği önden arkaya doğru yapılır. 

E)  Perine temizliğinde tek kullanımlık malzeme kullanımına özen gösterilir. 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

40 

6.       Aşağıdakilerden hangisi hastaya banyo yaptırılırken dikkat edilecek noktalardandır? 
A)  Banyo suyu sıcaklığı vücut ısısına yakın olmalıdır.         

B)Hastanın vücudunda kızarıklık, döküntü gibi renk değişikliğinin olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 

C)  Banyo zeminin kaygan olmamasına dikkat edilmelidir. 

D)  Yemekten en az iki saat sonra banyo yaptırılmalıdır. 

E)  Hepsi 

 
7.       Yatak banyosu uygulamasında yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Hastanın durumuna uygun pozisyon verilmelidir. 

B)  He iki göz içten dışa doğru silinmelidir. 

C)  Uzak taraftan başlayarak hastanın bacakları silinmeli, durulanmalı ve  

kurulanmalıdır. 

D) Kollar bilekten koltuk altına doğru hafif ovma hareketiyle sabunlanmalı, 

durulanmalı  ve kurulanmalıdır. 

E) Önce yakın taraftan başlayarak göğüs bölgesi yukarıdan aşağıya doğru  

sabunlanmalı, durulanmalı ve kurulanmalıdır. 

  

8.       Menstruasyon döneminde genital bölge bakımında dikkat edilmesi gereken    

noktalardan yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Perine bölgesi doğrudan pamukla silinmelidir. 

B)  Menstruasyon döneminde akan kanın yayılmaması için emici özelliği olan pedler  

kullanmak gerekir. 

C)  Kullanılmış pedlerin tuvalet kâğıdına, naylon bir torbaya ya da bir gazeteye 

sardıktan sonra çöp kutusuna atılması gerekir. 

D)  Bu dönemde akötü koku oluşmaması için sık sık duş alınmalıdır. 

E)  Tampon kullanılıyorsa tamponlar her 4 saatte bir değiştirilmeli vajinada 6 saatten  

fazla kalmamasına özen gösterilmelidir.  

 

9.       Hastaya banyo yaptırmadan önce oda ve banyoda alınacak güvenlik  tedbirlerinden  

hangisi yanlıştır? 

A)  Banyo ve odanın ısısı 25 dereceye ayarlanır. 

B)  Banyoda zemine kaymayı önleyici malzemeler konulur. 

C)  Banyoda uygun ışıklandırma yapılır. 

D)  Tuvalet, duş ve banyo küveti yakınında tutunma bantları bulunmalıdır. 

E)  Banyoda zemin döşemeleri düşmeleri önlemek için ıslak bırakılmalıdır. 
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10.      Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, hastaya yatak banyosu yaptırırken dikkat 

edilmesi gereken durumlardandır? 

I. Hastanın ruhsal durumu 

II. Deride kızarıklık 

III. Deride şişlik, akıntı 

IV. Hastanın genel görünümü ve tepkileri 

 

A)  I ve II 

B)  I, II ve III 

C)  I, II ve IV 

D)  I, III ve IV 

E)  I, II, III ve IV 

 

11.      Aşağıdakilerden hangisi baş banyosu yapılacak hastalarda dikkat edilmesi gereken 

noktalardandır? 

A)  Hasta ile etkili iletişim kurulmalıdır. 

B)  Kullanılan suyun sıcaklığına ve odanın ısısının hastayı üşütmeyecek şekilde  

olmasına dikkat edilmelidir. 

C)  Uzun tırnaklarla ya da yüzükle hastanın kafa derisine zarar verilmemelidir. 

D)  Yıkama sırasında hastada solunum, renk değişikliği gibi durumlar gözlenmelidir. 

E)  Hepsi 

 

12.     Aşağıdakilerden hangisi bit tedavisi uygulamasının genel amaçlarından değildir? 

A) Bit ve sirkeleri yok etmek 

B)  Bitlerin bulaşmasını önlemek 

C)  Hastanın rahatlaması için sürekli kaşınmasını sağlamak 

D)  Kaşıntı ve tahrişi azaltmak ve yok etmek 

E)  Hastayı rahatlatmak 

 

13.     Aşağıdakilerden hangisi bit tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalardandır? 

A) Hasta ile etkili bir iletişim kurulmalıdır. 

B) Bitlenmeden dolayı utanç duymaması için psikolojik destek verilmelidir. 

C) Hasta ve ailesine bit tedavisi konusunda eğitim yapılmalıdır. 

D) Bit tedavisi sırasında ilaca karşı alerjinin gelişip gelişmediği gözlenmelidir. 

E)  Hepsi 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 UZAK 

2 
DORSAL REKÜMBENT-

SUPİNE 

3 AZ 

4 ENFEKSİYON 

5 
TIBBİ ATIKLARIN 

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 A 

4 
HASTANIN 

ALIŞKANLIĞINAGÖRE 

5 2-3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 
CİLT TEMİZLEYİCİ- 

BAKIM KÖPÜKLERİ 

4 ALINDAN 

5 TEMİZLEYİCİ 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanliş 

2 Yanliş 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 D 

4 E 

5 A 

6 E 

7 E 

8 A 

9 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 
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