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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Hasta ve YaĢlı Hizmetleri Alanı

DAL

Hasta Bakım / YaĢlı Bakımı

MODÜLÜN ADI

Vücut Temizliği

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/36 ders saati

Bireye / öğrenciye; tekniğine uygun hasta / yaĢlının
kıyafet değiĢimi, genital bölge temizliği, banyo ve yatak
banyosu yaptırma, yatak yapma iĢlemi ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
1. Hasta / yaĢlının kıyafet değiĢimini tekniğine uygun
yapar.
2. Hasta / yaĢlının genital bölge temizliğini tekniğine
uygun yapar / yaptırır.
3.
Hasta / yaĢlıya tekniğe uygun banyo yaptırır.
MODÜLÜNÖĞRENME
4. Hasta / yaĢlıya tekniğine uygun yatak banyosu
KAZANIMLARI
yaptırır.
5. Yatak yapma iĢlem basamaklarını sıralar.
6. BoĢ hasta yatağı yapar.
7. Ġçinde hasta olan yatağı yapar.
Ortam: Teknik laboratuvar, beceri eğitim sahası
Donanım: YetiĢkin maketi, projeksiyon cihazı, afiĢ,
EĞĠTĠM
ÖĞRETĠM resim, CD, bilgisayar, havlu, Ģampuan, vücut Ģampuanı ya
da sabun. lif, tarak, seyyar duĢ baĢlığı, termometre,
ORTAMLARI
muĢamba, duĢ oturağı, bakım personeli için koruyucu
VE DONANIMLARI
giysi, iki adet pijama takımı, iki adet çarĢaf, iki adet alez.
.
MODÜLÜN AMACI

ÖLÇME
VE DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
KiĢinin sağlıklı olması ve sağlığını devam ettirebilmesi için vücut temizliğine dikkat
etmesi ve belli aralıklarla banyo yapması gerekir. Bazı hasta ve yaĢlılar bu ihtiyaçlarını
kendileri gideremez dolayısıyla eğitimli personelin kısmi ya da tam yardımına ihtiyaç
duyarlar. Özellikle yatağa bağımlı ya da bağımlı olmamasına rağmen inkontinans problemi
yaĢayan bireylerin daha fazla banyo yaptırılması gerekir. Onların bu ihtiyaçları sizler gibi bu
konuda eğitim almıĢ kiĢiler tarafından karĢılanır. Vücut temizliği sonrası ferahlığın devam
etmesi kiĢinin vücut sıvıları ile kirlenmiĢ yatak takımlarının değiĢtirilmesi ile sağlanır.
Bu ihtiyaçların karĢılanması sırasında kiĢilerin mahremiyetine mutlak Ģekilde saygı
gösterilmelidir. ĠĢlem esnasında kiĢinin duyabileceği psikolojik rahatsızlık göz önünde
bulundurularak birey rahatlatılmalıdır.
Bu modül ile hasta veya yaĢlının banyosunun nasıl yaptırılacağı, kıyafetlerinin nasıl
giydirileceği ve yatak yapımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENMEÖĞRENME
KAZANIMI

FAALĠYETĠ-1

Hasta veya yaĢlının kıyafetlerini değiĢtirebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Hasta / yaĢlının kıyafetlerinin taĢıması gereken özellikleri araĢtırınız.
Sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Kıyafetleri giydirme sırasına göre yerleĢtirmenin önemini çevrenizdeki
büyüklere sorunuz. Sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. KIYAFET DEĞĠġĠMĠ
Hasta veya yaĢlı banyodan sonra kurulanıp kıyafetlerini giyebilecek durumdaysa
kendisi kurulanır ve giyinir. Tek baĢına kurulanıp giyinemeyecek ( kısmi felç, görme engeli,
vb.) durumdaysa yardım edilerek kurulanması ve giyinmesi sağlanır. Kıyafetleri pamuklu,
yumuĢak kumaĢtan yapılmıĢ ve kolay giyilip çıkarılabilen özellikte olmalıdır.
Hasta veya yaĢlının kıyafetlerinin biçimi ve giyinme tarzı baĢkalarına bağımlılığı
azaltmada büyük önem taĢır. Hasta veya yaĢlı, iĢlevsel kapasitesine uygun kıyafetlerle tek
baĢına, zorlanmadan bir yardımcıya ihtiyaç duymadan giyinip soyunabilir.


Kıyafet seçiminde dikkat edilecek noktalar Ģunlardır:












Kıyafetler kolay giydirilip çıkarılabilen biçimde olmalı,
Kıyafetin yakası kolay giyilebilir Ģekilde olmalı,
Ütülenebilir ve pamuklu kumaĢtan olmalı,
Düğmeli ise düğme sayısı azaltılıp yerine yapıĢkan Ģeritler tercih
edilmeli,
Kıyafetler yıkanmaya dayanıklı olmalı,
Pijama veya eĢofmanın lastikleri çok sıkı olmamalı,
Kıyafetler vücuda tam oturmamalı, bol olmalı ve mevsime göre seçim
yapılmalı,
Kıyafetler günlük iĢlerini yapmaya engel olmamalı,
Ayakkabıların tabanları kaymaz ve ayakkabı kolaylıkla giyilip
çıkartılabilecek Ģekilde olmalı,
Kazaları önlemek ve üĢümeyi engellemek için terlik yerine ayağa uygun
rahat bir ayakkabı tercih edilmeli,
Çoraplar kolayca giyilebilen, pamuklu ve esnek olmalıdır.
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1.1. Kıyafet Çıkarma
Hasta / yaĢlının kıyafetleri sık aralıklarla değiĢtirilmeli ya da kiĢi tek baĢına
değiĢtirebiliyorsa temiz kıyafetler odasına bırakılarak değiĢtirmesi sağlanmalıdır.


Hasta / yaĢlının kıyafetini çıkarma iĢlem basamakları Ģunlardır:









Hasta / yaĢlıya bilgi verilerek onun onayı alınır.
Eller yıkanır ve eldiven giyilir.
Hasta / yaĢlı oturur pozisyona getirilir. Oturamıyorsa sırtüstü pozisyon
verilir.
Hasta / yaĢlı kısmi felçli ise;
o
Sağlam taraftan baĢlayarak kıyafetler çıkartılır. Sağlam taraftan
baĢlanması, bireyin de hareketiyle bakım personeline yardımcı
olmasını sağlar.
o
Kıyafetler düğmeli ise önce düğmeler açılır.
o
Sağlam tarafta omuzdan aĢağı doğru kaydırılan kıyafetten sağlam
kol çıkartılır.
o
Kıyafet düğmeli değilse baĢ ve vücudun üst kısmı eğilerek sağlıklı
taraftan kıyafet sıyrılarak çekilir. Sonrasında felçli kol çıkartılır.
o
Hasta ya da yaĢlı oturur pozisyonda iken alt kıyafetin çıkartılması
gerekiyorsa pantolon / pijama kalçadan mümkün olduğunca
aĢağıya doğru sıyrılır.
o
Bireyin kalçasını kaldırması istenerek pijama / pantolon kalçadan
aĢağı çekilir ve önce sağlıklı bacaktan sonra felçli olandan
çıkartılır.
o
Hasta ya da yaĢlı yatar pozisyonda iken alt kıyafetler çıkartılacaksa
dizler bükülerek kalçasını kaldırması istenir ve kıyafeti aĢağı
doğru sıyrılır. Önce sağlıklı bacak sonra felçli olan bacak çıkartılır.
Hasta / yaĢlı tamamen felçli ise ve kaldırmak mümkün değilse;
o
Bir tarafına lateral pozisyon verilip alt kıyafet aĢağı doğru
indirebildiği kadar aĢağı sıyrılır.
o
Diğer tarafa doğru pozisyon verilip aynı iĢlem tekrarlanır.
o
Kıyafet rahatça çıkartılabilecek duruma gelene kadar birkaç kez
aynı iĢlemi tekrarlamak gerekebilir.

Hasta / yaĢlının kıyafetini çıkartma iĢleminde dikkat edilecek noktalar
Ģunlardır:




Hasta / yaĢlının temiz kıyafetleri kolay ulaĢabileceği bir yere hazırlanır.
Kıyafetler çıkartılırken kiĢinin mahremiyetine saygı göstermek ve
üĢümesini önlemek için açık pencere ve kapı varsa kapatılmalıdır.
Hasta / yaĢlı kendi baĢına giyinecekse kıyafetleri giyinme sırasına göre
hazırlanmalıdır.
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Çıkartma iĢlemi baĢlamadan kirli kıyafetlerin konulacağı kirli sepeti
yakında olmalı, kirli kıyafetler yerlere atılmamalıdır.

1.2. Kıyafet Giydirme
Hasta / yaĢlıya fikri alınıp seçilmiĢ kıyafetler giydirilir. Kıyafetler hasta / yaĢlının
hareket kapasitesine uygun, zorlanmadan tek baĢına giyinip çıkarabileceği biçimde olmalıdır.


Hasta / yaĢlıya kıyafet giydirme iĢlem basamakları Ģunlardır:

















Hasta veya yaĢlıya bilgi verilerek onayı alınır.
Eller yıkanır, eldiven giyilir.
Kıyafetler giyim sırasına göre kolay ulaĢılabilir bir yere hazırlanır.
Banyodan sonra giydirilecekse sandalye veya tabureye oturtulur.
Hasta / yaĢlı giyinebilecek durumdaysa kendisi giyinir.
Ped kullanıyorsa pedi takılır.
Giyinmeye felçli taraftan baĢlanır.
Ġç çamaĢırları giydirilir.
EĢofman altı, pijama gibi kıyafetleri giydirilir.
SeçilmiĢ olan gömlek, kazak, gibi kıyafet giydirilir.
Ayaklarına çorapları giydirilir.
ÜĢümemesi için hırka giymesi sağlanır.
Eldivenler çıkarılarak eller yıkanır.
Koltuğa veya yatağına oturması veya yatması sağlanır.

Kıyafet giydirmede dikkat edilecek noktalar:











Hasta / yaĢlının üĢümemesine dikkat edilir.
Giyinmesi için gereken destek sağlanır.
Banyodan sonra giydirilecekse hasta / yaĢlının vücudunun ıslak veya
nemli kalmamasına dikkat edilir.
Hasta / yaĢlının demans gibi rahatsızlığı varsa aynı türdeki kıyafetleri
sürekli giymekte ısrar edebilir. Bu kıyafetlerden birkaç tane daha
alınabilir.
Kıyafetleri giyim sırasına göre hazırlanmalıdır.
Giyinme sırasında kiĢiyle uygun iletiĢim kurulur.
Mahremiyetine özen gösterilir.
Bakım elemanı hasta / yaĢlının kıyafetlerini giydirirken vücut
mekaniklerine dikkat etmelidir.
Kıyafetlerin oda ısısında olmasına dikkat edilir( Örneğin, kıĢın kalorifer
peteği veya soba ısısından faydalanılarak kıyafetler ısıtılabilir.).
Bakım elemanı, yaptığı iĢlemi kayıt etmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda hasta / yaĢlıya kıyafetlerini
giydirmede yardımcı olabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hasta / yaĢlıyı tabure ve sandalyeye
oturtunuz.
 KiĢi
eğer
yataktan
çıkamayacak
durumdaysa sırtüstü pozisyon veriniz.
 Kıyafetleri
giyim
sırasına
göre
yerleĢtiriniz.
 Ped kullanıyorsa pedini takınız.
 Ġç çamaĢırlarını giydiriniz.
 EĢofman altı veya alt pijamasını
giydiriniz.

 Eğer korkuluk varsa güvenlik için diğer
taraftaki korkuluklar kaldırılmalıdır.

 Çoraplarını giydiriniz.
 Hırkasını giydiriniz.
 Yapılan iĢlemleri dosyaya kayıt ediniz.
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 Giyinmesinde
ona
kolaylık
sağlamalısınız.
 KiĢi felçli ise giydirmeye felçli bölgeden
baĢlamalısınız.
 Lastiğin beli sıkmamasına dikkat
etmelisiniz.
 Çorap lastiklerinin
gevĢek olmasını
sağlamalısınız.
 ÜĢümemesi
için
gerekenleri
yapmalısınız.
 Sağlık personelini ve yakınlarını
bilgilendirmelisiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ayakkabıların tabanları………………….olmamalıdır.

2.

Kıyafetler…………………sırasına göre yerleĢtirilir.

3.

Kıyafetler……….….giydirip ……….…………biçimde olmalıdır.

4.

Kıyafetler çıkarılırken ...............................
.............................. taraftan giydirilir.

taraftan

baĢlanır,

giydirilirken

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Hasta / yaĢlının genital bakımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Genital bölge temizliği inkontinansı olan hasta / yaĢlıya nasıl yapılmalıdır?
AraĢtırınız.

2. GENĠTAL BÖLGE TEMĠZLĠĞĠ
Genital bölge temizliği gün içerisinde yatağa bağımlı yaĢlı / hastanın boĢaltım ihtiyacı
karĢılandıktan sonra yapılması gereken bir iĢlemdir. Ayrıca yatağa bağımlı olmasa da öz
bakımını yeterince yapamayan yaĢlıya da bu bölgenin temizliği sırasında yardımcı olunmalı,
yanlıĢ temizlik alıĢkanlıkları gözlemlenerek doğru tutum ve davranıĢları kazanmaları
sağlanmalıdır. Örneğin arkadan öne doğru temizlik yapılması durumunda idrar yolu
enfeksiyonu oluĢur. Erkek ve kadınlarda dıĢ genital organlar farklılık gösterse de temel kural
önden arkaya doğru temizlik yapmaktır.


Kullanılacak malzemeler Ģunlardır:







Eldiven
Tek kullanımlık silme bezleri
Yatak koruyucu sıvı geçirmez örtüler
Ġhtiyaca göre bariyer kremleri
Kurulamak için kâğıt havlu.
Eğer hasta / yaĢlı hasta bezi kullanıyorsa temiz hasta bezi.

2.1. Kadınlarda Genital Bölge Temizliği
Perineal bölge günlük olarak temizlenmelidir. Ayrıca her dıĢkılamadan sonra da
aĢağıdaki iĢlem basamakları tekrarlanmalıdır.


Uygulama iĢlem basamakları Ģunlardır:



Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Hasta / yaĢlıya iĢlem hakkında bilgi
verilir.
Hasta / yaĢlının altına sıvı geçirmez örtü serilir.
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Hastanın mahremiyetine özen gösterilerek iĢleme baĢlanır.
DıĢkılamadan sonra temizlik yapılıyorsa öncelikle altındaki bezin kirli
kısmı rulo yapılır.
Anal bölgedeki dıĢkı temizlenir.
Bir el ile labialar (dıĢ genital bölgede dudak denilen kısım) açılır. Diğer el
ile yukarıdan aĢağıya tek hamlede silme iĢlemi tamamlanır.
Ġhtiyaç durumunda farklı bezler ile iĢleme devam edilir.
Temizden kirliye doğru silme iĢlemi yapılır.
Kirli materyaller iĢlem sırasında atık çöpüne atılır.
Özellikle kıvrımlar arası iyice temizlenmeli ve gerek görülürse
kurulanmalı ve inkontinansı olan bireylere bariyer kremi uygulanması
bası yaralarının (dekübit) önlenmesine yardımcı olacaktır.
Hasta bezi bağlanır ya da iç çamaĢırı giydirilir.
ĠĢlem bitiminde eldivenler çıkarılır.
Malzemeler toplanır.

2.2. Erkeklerde Genital Bölge Temizliği


Uygulama iĢlem basamakları Ģunlardır:












Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Hasta / yaĢlıya bilgi verilir.
Hasta / yaĢlının altına sıvı geçirmez örtü serilir.
Penis baĢından dairesel hareketler ile aĢağıya doğru temizlik yapılır.
Skrotumu temizlenir.
Temizden kirliye doğru iĢlem yapılır.
Kirli materyaller iĢlem sırasında atık çöpüne atılır.
Hasta bezi ya da iç çamaĢırı giydirilir.
ĠĢlem sonunda eldivenler çıkarılır.
Malzemeler toplanır.

Genital bölge temizliğinde dikkat edilecek noktalar:





Temizlikte kullanılan bez ikinci kez kullanılmaz.
Birkaç kat eldiven giyilmesi iĢlem esnasında eldiven yenilenmesine
olanak verdiği gibi gözeneklerden personele kontaminasyonu da
önleyecektir.
Hastanın mahremiyetine özen gösterilerek iĢleme baĢlanır.
Genital bölge temizliği sırasında bölge kızarıklık ve dekibüt yönünden
gözlenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda hasta / yaĢlının genital bölge
temizliğini yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Malzemeler kulanım
hazırlanmalıdır.

 Malzemeler hazırlanır.

sırasına

göre

 Çift eldiven kullanmanın eldiven
değiĢimini
kolaylaĢtıracağı
unutulmamalıdır.
 Mahremiyete
özen
göstermeyi
Paravan ya da perde çekilir.
unutmamalısınız.
 Genital bölge temizliği önden arkaya
doğru yapılmalıdır.
 Aynı bezle temizlik iĢlemine devam
Kadın hasta / yaĢlılar için genital bölge
edilmemeli.
temizliği yapılır.
 Tek seferde temizlemek mümkün
değilse kirlenen bez atılarak yeni bez ile
silinmelidir.
 Genital bölge temizliği yaparken anal
bölgeye inildiğinde tekrar yukarı
Erkek hasta / yaĢlılar için genital bölge
çıkılmamalıdır.
temizliği yapılır.
 Penis baĢından aĢağı skrotuma, oradan
da anüse doğru temizlik yapılmalı.
 Çift
eldiven
takmanın
eldiven
ĠĢlem
bittikten
sonra
eldivenler
değiĢtirmeyi
kolaylaĢtırdığını
değiĢtirilir.
unutmamalısınız.

 Eller yıkanılarak eldiven giyilir.








 Hasta / yaĢlıya bezi takılır.

 Uygun ölçüde bez kullanmalısınız.

 Alt kıyafetleri giydirilir.

 Rahat kıyafetler seçmelisiniz.
 Her iĢlemden önce ve sonra el hijyenine
dikkat etmelisiniz.
 Yapılan
her
iĢlemi
kaydetmeyi
unutmamalısınız.

 Eldivenler çıkarılır, eller yıkanır.
 Yapılan iĢlemler kayıt edilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.

Genital bölge temizliği .............................................. doğru yapılmalıdır.
Erkek hastalarda genital bölge temizliğe ...................................... baĢlanır.
Genital
bölge
temizliğinin
arkadan
öne
doğru
yapılması
........................................................ enfeksiyonuna neden olacaktır.
Genital temizlik esnasında kızarıklık ve ....................................... yönünde hasta
dikkatlice gözlemlenmelidir.
Genital bölge temizliğinde kullanılan bez …………………………………..
kullanılmaz.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

ÖĞRENME KAZANIMI

Hasta / yaĢlıya banyo yaptırabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Banyo yapmanın insan üzerindeki etkilerini araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri
rapor hâline getirerek sınıfta sununuz.
Hasta / yaĢlıya banyo yaptırılırken kurulacak etkili iletiĢimin önemini
araĢtırınız. Sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. BANYO
3.1. Banyo Ġçin Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikler
Vücudumuzu bir örtü gibi saran deri çabuk kirlenen dokumuzdur. Deri temizliği
oluĢan atık maddelerden, ter, kir ve ölü dokudan vücudu arındırmak için yapılır. Çünkü bu
maddeler hastalık yapan mikroorganizmalar( patojen) için uygun ortamı oluĢturur.
Enfeksiyonun önlenmesi, deri bütünlüğü ve sağlığının korunması için banyo yapılması
gerekir.
Ġdrar ve gaitasını tutamayan, kaçıran hastaların perine ve anal bölgesi zaman
geçirmeden temizlenmeli ve banyosu sık sık yapılmalıdır. Zamanında müdahale
edilmediğinde enfeksiyon ve bası yaraları gibi durumlar geliĢebilir.
Hasta / yaĢlı banyosunu kendi yapabiliyorsa uzun süre banyoda kalmamasına dikkat
edilmeli ve banyoda iken sık sık kontrol edilmelidir. Çünkü hasta / yaĢlının banyoda genel
durumu bozulabilir ya da yaĢlı / hasta düĢebilir. Banyosunu kendisi yapamayan hasta /
yaĢlının banyosu bakım elemanı, tarafından yaptırılmalıdır.
Banyolar temizleyici ve tedavi edici olmak üzere ikiye ayrılır. Temizleyici banyolar,
bireyin vücudunda oluĢan kir, kötü koku vb. durumları ortadan kaldırmak için yapılır. Tedavi
edici banyolar ateĢi düĢürmek, yara iyileĢmesini hızlandırmak, kiĢinin ağrısını azaltmak gibi
amaçlarla yapılır.


Banyonun amaçları Ģunlardır:




Vücut temizliğini sağlamak ve kokuları gidermek
Deri gözeneklerini açarak atık maddelerin dıĢarı atılmasını sağlamaktır.
Hasta / yaĢlının gevĢemesini ve rahatlamasını sağlamaktır.
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Kan dolaĢımını hızlandırmaktır.
Solunumu uyarmaktır.
Bakım elemanı ile hasta, yaĢlı veya engelli arasında etkili iletiĢim
kurulmasını sağlamaktır.
Aktif ve pasif hareketlerle kas tonüsunu geliĢtirmektir.
Hasta / yaĢlının dıĢ görünüĢünü düzelterek güven duygusunu arttırmaktır.

Hasta / yaĢlıya banyo yaptırmadan önce oda ve banyoda alınacak bazı
tedbirler Ģunlardır:










Odanın ve banyonun kapı ve penceresi kapatılır.
Banyo ve odanın ısısı 25 0C’ye ayarlanır.
Banyo zeminin de kaymayı önleyici malzemeler kullanılır.
Banyoda yeterli aydınlatma olmalıdır.
Banyoda zemin döĢemeleri düĢmeleri önlemek için ıslak
bırakılmamalıdır.
Banyoda küvete giriĢ ve çıkıĢlar düĢmelere neden olabileceğinden küvet
kullanımından kaçınılır.
Banyoda havalandırma sistemi ve sıcak su kaynağı güvenli olmalıdır(
kesilme veya suyun ısısının değiĢmesi gibi).
Mekânı daraltmamak ve giriĢ, çıkıĢı kolaylaĢtırmak için banyo kapısı
dıĢarıya açılmalıdır.
Tuvalet, duĢ ve banyo küveti yakınında tutunma bantları bulunmalıdır.
Tutunma bantları döĢemeye paralel, dik ya da kiĢiye göre
ayarlanabilmelidir.

Resim 3.1: Tutunma bantlı banyo ve tuvalet






DuĢ bölmesi kenarı, tekerlekli sandalyeden duĢ oturağına geçmeye engel
olmayacak biçimde olmalıdır.
Hasta / yaĢlı taburede oturacaksa tabure emniyetli olmalı ve gerekirse
üzerine bir örtü yerleĢtirilmelidir.
Hasta / yaĢlının mahremiyetine dikkat edilmeli, gerekirse paravan
kullanılmalıdır.
Bakım elemanı banyoya gidiĢ, geliĢte hasta / yaĢlıya eĢlik etmelidir.
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Banyo sırasında hava akımının olmamasına dikkat edilmelidir.
Kullanılacak suyun sıcaklığı hasta / yaĢlının isteğine göre ayarlanmalıdır.

3.2. Banyo Yaptırma Tekniği
Hastalar / yaĢlılar yatağa bağımlı değilse banyolarını küvette, duĢ Ģeklinde ayakta veya
tabure üzerinde oturarak yaparlar.


Kullanılacak malzemeler Ģunlardır:


















Vücut havlusu
Saç havlusu
Yüz havlusu
Ayak havlusu
Eldiven
Seyyar duĢ baĢlığı (seyyar duĢ baĢlığı yoksa maĢrapa ve kova)
ġampuan ve sabun
Lif
DuĢ kabin muĢambası
DuĢ oturağı veya tabure
Tarak
Termometre
Tabanı kaymayan terlik
Bakım personeli için koruyucu giysi
Hasta / yaĢlının giysileri

ĠĢlem basamakları Ģunlardır:



Hasta / yaĢlının kalp, diyabet, astım ve demans (bunama) gibi
rahatsızlıklarının olup olmadığı öğrenilir.
Hasta / yaĢlıya banyonun gerekliliği ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi
verilir. Hasta / yaĢlının onayı alınır.

Resim 3.3: YaĢlıyla iletiĢim
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Açık kapı ve pencereleri kapatılır.
Bakım elemanı ellerini yıkar.
Eldivenini ve koruyucu giysisini giyer.
Banyo malzemelerini hazırlar.
Banyo ve oda ısısını ayarlar.
Hasta / yaĢlının zeminde kaymayan terlik giymesini sağlar.
Hasta / yaĢlı, bakım elemanının refakatiyle banyoya getirilir.

Resim 3.4: YaĢlıya refakat edilmesi















Banyoda küvet varsa ve kullanılacaksa içerisindeki suyun sıcaklığı
kiĢinin alıĢkanlığına göre ayarlanır.
Hasta / yaĢlı banyoyu ayakta durarak yapmayı tercih ediyorsa zemine
kaymayı önleyici kabin muĢambası yerleĢtirir.
Taburede oturarak yapacaksa üzerine havlu gibi malzemeler
yerleĢtirilerek hasta / yaĢlının kaymadan oturması sağlanır.
Hasta / yaĢlının, giysilerini çıkarması sağlanır.
Mahremiyetinin korunmasına dikkat edilir.
Hasta / yaĢlı banyo sırasında çıplak kalmaktan rahatsızlık duyuyorsa iç
çamaĢırı ile kalması sağlanır.
Yıkamaya hasta / yaĢlının isteği bölgeden(ayaklarından, gövdeden veya
saçından baĢlanarak) baĢlanabilir.
Hasta / yaĢlı; yüzüne, gözlerine su gelmesinden (özellikle demans
hastaları) rahatsız olabilirler. Bu nedenle yıkamaya, ayaklarından
baĢlanır.
Sabunlu lif kullanılarak bacaklar yıkanır.
Sonra gövde ve kollar sabunlu yumuĢak lifle dairesel hareketlerle
bastırmadan yıkanır.
Kadınlar kilolu ise göğüs altları ile karın bölgesinin yaptığı katlar çok
dikkatli bir Ģekilde lifle yıkanır.
El ve ayak parmak araları açılarak yıkanır.
Yıkama sırasında yapılan her iĢlem anlatılır. KiĢiyi bilgilendirmek ve
rahatlamasını sağlamak için etkili iletiĢim kurulur.
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Hasta / yaĢlıya saçlarının yıkanıp yıkanmayacağı sorulur ve fikri alınır.
Saçlar yıkanacaksa Ģampuan / sabun kullanılarak yıkanır ve durulanır.
Yıkama sırasında saçlı deriye hafif bir masaj yapılarak kan damarlarına
kan akımının artması sağlanır.
Genital( intim) bölge temizlenir.
Hasta / yaĢlının banyosuna saçların yıkanması ile baĢlanmıĢsa gövde,
kollar, bacaklar ve diğer bölgeler sırasıyla yıkanır.
Hasta / yaĢlının banyosuna gövdeden baĢlanmıĢsa kollar, saç, bacaklar ve
diğer bölgeler sırasıyla yıkanır.

Banyo yaptırılırken dikkat edilecek noktalar Ģunlardır:











Hasta / yaĢlının vücudunda kızarıklık, döküntü gibi renk değiĢikliğinin
olup olmadığı kontrol edilir.
Banyo yapma eğlenceli, rahatlatıcı bir aktivite hâline getirilir.
Banyo yapma, hasta / yaĢlının kendini rahat hissettiği saate alınır.
Banyo yaptırılırken hasta / yaĢlının üĢümemesi ve cereyanda kalmaması
için kapı ve pencereler kapatılır.
Hasta / yaĢlı sudan korkabilir. Bu durumda yıkamaya ayaklarından
baĢlanır.
Demanslı, hasta / yaĢlı banyo yaparken vücudunun herhangi bir bölgesini
yıkamayı unutabilir( örneğin, saçını). Bu nedenle banyo sırasında yanında
bulunup yıkanması sağlanır.
Hasta / yaĢlı, banyo yapabilecek durumdaysa kendisine fırsat verilir.
Bakım elemanı, hasta / yaĢlının kolayca çağırabileceği yerde bulunur.
Hasta / yaĢlıyı banyo sırasında sık sık kontrol etmelidir.
Banyo zeminin kaygan olmamasına dikkat edilir.
Hasta / yaĢlının banyo sırasında sandalye, korkuluk veya tutunma bantları
gibi destek alabileceği, düĢme tehlikesini azaltan güvenlik önlemlerinin
alınmasına dikkat edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem
yaptırabileceksiniz.

basamaklarını

tamamladığınızda

ĠĢlem Basamakları

hasta

/

yaĢlıya

banyo

Öneriler

 Hasta / yaĢlının durumu hakkında bilgi  Hasta / yaĢlının Demans, diyabet, görme
edininiz.
engelli gibi durumların olup olmadığını
öğrenmelisiniz.
 Hasta / yaĢlının onayını alınız.
 Etkili
iletiĢim
kullanarak
onay
almalısınız.
 Ellerinizi yıkayınız ve eldiven giyiniz.
 Banyo ve odanın ısısını 250C’ye
 Banyo için malzemeleri hazırlayınız.
ayarlamalısınız.
 Banyo ve oda ısısını ayarlayınız.
 Hasta / yaĢlıyı banyoya refakatinizle  Olası tehlikeleri önlemek için banyoya
götürünüz.
birlikte gidiniz.
 Suyun ısısını hasta / yaĢlının isteğine göre  Hasta / yaĢlının isteğine ve güvenlik
ayarlayınız.
tedbirlerine uymalısınız.
 Kayma ve düĢmeyi önleyici tedbirleri
alınız.
 Hasta / yaĢlı çok üĢüyorsa, yüzüne,  Ayaklarından
baĢlayarak
bacaklar,
gözüne su gelmesinden hoĢlanmıyorsa
gövde, kollar ve saçlarını yıkamalısınız.
ayaklarından yıkamaya baĢlayınız.
 Hasta / yaĢlı banyo yapmaya (ayaklar,  Tercihine ve alıĢkanlığına göre banyo
gövde ve saçlar) hangi vücut bölgesinden
yaptırmalısınız.
baĢlanmasını istiyorsa yıkamaya o
bölgeden baĢlayınız.
 Banyo yaptırılırken hasta / yaĢlının  Yatak
yarası
gibi
durumları
vücudunda kızarıklık, renk değiĢikliği gibi
değerlendirmelisiniz.
durumların olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Eğer banyo yatakta yaptırılacaksa yatağı  MuĢamba / alezi doğru yerleĢtirmek
ve hastayı iĢlem için hazırlayınız.
yatağın ıslanmasını önler.
 Hastanın vücudu yatakta çapraz olarak  Yatağın baĢı çıkıyorsa bu, yıkama iĢlemi
yerleĢtiriniz. Böylece baĢın yıkanması
iĢimiz kolaylaĢtıracaktır.
kolaylaĢır.
 ĠĢlem bittikten sonra fazla su alınarak saçı  Eğer iĢlem hızlı yapılıyorsa saç havluya
kurulayınız.
sarılıp vücut temizliğine geçilir. Eğer
iĢlem hızlı yapılamıyorsa bireyin
üĢümemesi için önce vücut temizliği
yapılıp en son saç yıkanmalıdır.

17

 Vücudun bölümleri temizlenir.

 Hastanın üĢümemesi için sadece iĢlem
yaptığınız bölgenin açıkta kalmasına
özen göstermelisiniz.
 ĠĢlem bitince malzemeleri toplayıp odayı  Bir süre pencere açmamak hastanın
eski hâline getiriniz.
üĢümesine engel olacaktır. Odanın
havlanma
iĢlemini
sonraya
bırakmalısınız.
 Yapılan iĢlemi kayıt ediniz.
 Sağlık
personeli
ve
yakınlarını
bilgilendirmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

I. Tam yatak banyosu
II. Kısmi yatak banyosu
III. Küvette ilaçlı banyo
IV. DuĢ Ģeklinde 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. Hasta / yaĢlı / engellinin rahatlamasını sağlamak
IV. Kan dolaĢımını 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.

Hasta / yaĢlıların kullanacağı banyoların taĢıması gereken özellikler aĢağıdaki
seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiĢtir?
A) Zeminler kaygan olmamalı ve el ile tutulacak yerler bulunmalıdır.
B) Zeminler seramik olmalıdır.
C) El ile tutulacak yer bulunmalıdır.
D) DuĢ kabini olmalıdır.
E) Su kovası bulunmalıdır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

4.

Hasta ve yaĢlının banyo suyunun sıcaklığı ……………………. ………. ayarlanır.

5.

Banyo ve odanın sıcaklığı ………………...........olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

ÖĞRENME KAZANIMI

Hasta / yaĢlıya tekniğine uygun yatak banyosu yaptırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Huzurevi veya bakımevlerinde yatak banyosunun nasıl yaptırıldığını araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. YATAK BANYOSU
4.1. Yatak Banyosu
Yatağa bağımlı hastalara kısmi ya da tam vücut banyosunun yatakta yaptırılması
gerekir. Yatak banyosu iki aĢamada yaptırılır. Birinci aĢama saç banyosu, ikinci aĢama ise
vücut banyosudur. Mevsim Ģartları ve ihtiyaca göre süreler değiĢse de genel olarak saç
banyosu haftada 1-2 kez olabilir. Kısmi vücut banyosu ise her gün yaptırılmalıdır. Özellikle
perine bölgesi, boĢaltım yapıldıktan sonra mutlaka temizlenmelidir.

4.1.1. Yatakta Saç Banyosu
ÇeĢitli nedenlerle yataktan hareket etmesi mümkün olmayan ya da hareket
ettirilmemesi gereken hasta / yaĢlılara, vücut bakımının ve saç yıkama iĢleminin yatakta
yapılması gerekir.


Kullanılacak malzemeler Ģunlardır:











Hasta / yaĢlının alıĢkanlığına uygun ısıda su
Yıkama tepsisi ya da yatakta yıkama kiti, eğer bunlar mevcut değilse
büyük boy kalın muĢamba ya da temiz bir çöp poĢeti
ġampuan
Tarak
Havlu (2 adet)
Kova (eğer saç yıkama için hazır su matarası yoksa sıcak suyu koymak
için bir tane de temiz kova)
Eldiven
Kulaklara su kaçmasını önlemek için tampon
Gözlerin üstüne küçük havlu ya da bez
MaĢrapa
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Uygulama iĢlem basamakları Ģunlardır:





Malzemeler hastanın yatağının yanına getirilir.
Eldiven giyilir.
BaĢının altından yastık alınır.
Yatak baĢı çıkarılarak ya da hasta yatakta çaprazlanarak pozisyon verilir.

Resim 3.5: Hastaya yıkama için çapraz pozisyon verme.



Eğer ĢiĢme yıkama haznesi kullanılacaksa hastanın baĢı boynuna havlu
sarılarak yerleĢtirilir.

Resim 3.6: Saç yıkama küvetinin kullanımı
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Böyle bir aparat yoksa poĢet ya da muĢamba rulo yapılıp enseye doğru
yerleĢtirilir. Açıkta kalan kısmın ucu kovaya doğru sarkıtılır.

Resim 3.7: Büyük poĢet ve kova kullanarak kirli suyun tahliyesi





Kulağa tıkaç, göze ise bez ya da havlu yerleĢtirilir. Sıcaklık için hastanın
onayı alınır. Tüm saç ıslatılır ve Ģampuan parmak uçları ile dairesel
hareketler yapılarak tüm kafa derisine yayılır.
ġampuan durulanır ve ihtiyaç varsa bir kez daha aynı Ģekilde
Ģampuanlama yapılır.
Saç iyice durulandıktan sonra alttaki poĢet ya da ĢiĢme yıkama küveti
çekilip saç havluya sarılır.

Resim 3.8: Saçın havluya sarılması






Fazla su havluyla alınır.
Saç kurutulur ya da havluya sararak kurumaya bırakılır.
Malzemeler toplanır.
Hastaya rahat bir pozisyon verilir.
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4.1.2. Saç Bonesi Kullanımı
Saç temizliği için bone Ģeklinde, saç temizleyici kuru Ģampuanlar içeren medikal
malzemeler de son yıllarda kullanılmaktadır. ĠĢlem için hastanın boynuna havlu geçirip bone
kafaya yerleĢtirilir. Tüm saçın bonenin içinde kaldığına emin olunduktan sonra bonenin
üstünden dairesel hareketler ile masaj yapılarak saçın temizlenmesi sağlanır. ĠĢlem uygun
sürede tamamlanınca bone çıkarılıp atılır. Boneler tek kullanımlıktır. Hastanın saçını
kurutmak için temiz bir havluya sarılır. Saç taranıp Ģekil verilerek iĢlem sonlandırılır.

Resim: 3.9: Saç yıkama bonesinin kullanımı

Resim1.6: Saçın havluya sarılması
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4.2. Yatakta Vücut Banyosu
Yatakta kısmi vücut banyosu yaptırmak hastanın kendini daha iyi hissetmesini ve
enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Günümüzde tek kullanımlık olarak durulama
gerektirmeyen pH dengeli köpüren süngerli bezler, köpükler, kuru Ģampuan içeriği olan
boneler iĢleri daha da kolaylaĢtırmaktadır.

Resim 3.7: Temizleme köpüğü



Resim 3.9: Saç yıkama bonesi

Kullanılacak malzemeler Ģunlardır:













Resim 3.8: Temizleme lifi

Ġki banyo havlusu
Ġki yıkama bezi
Banyo için battaniye ya da pike ( hastanın üzerini örtmek için)
Hasta / yaĢlının alıĢkanlıklarına uygun ısıda su dolu küvet
Sabun
Eldiven
KiĢisel bakım ürünleri (krem, losyon vb.)
Temiz pijama ve giysiler
Varsa tek kullanımlık köpük bezler
Ördek ve sürgü (hasta / yaĢlının boĢaltım ihtiyacı varsa)

ĠĢlem basamakları Ģunlardır:








Hava akımı kontrol edilir. Açık cam ve kapı varsa kapatılır.
Malzemeler hastanın / yaĢlının yanına getirilir.
ĠĢlemden önce eller yıkanır ve eldiven giyilir.
Hastanın mahremiyetine özen gösterilerek uygulamaya baĢlanır.
Eğer boĢaltım ihtiyacı varsa öncelikle kiĢinin boĢaltımı ördek ya da sürgü
kullanılarak sağlanır. Sıcak banyo boĢaltımı uyaracağından iĢlemlere
baĢlamadan bu gereksinimi karĢılamak uygun olacaktır.
Hastanın giysileri çıkarılır. Bu iĢlem sırasında üzerine banyo battaniyesi
ya da bir pike örtülerek hastanın vücut ısısı korunur ve kendini rahat
hissetmesi sağlanır.
Silme bezi elin üstünde katlanarak yerleĢtirilir.
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Resim 3.10: Silme bezinin katlanması






Ġhtiyaca göre silme iĢlemi sırasında bez yıkanır ve gerekirse küvetteki su
yenilenir.
ĠĢleme baĢ bölgesinden baĢlanır. Yüz bölgesi temizlenir. Göz iç kontüsten
dıĢa nazik hareketler ile silinir. Burun kanatları temizlenir. Kulak kepçesi
ve arkası silinir.
Gövdeyi silmek için hasta ve ya yaĢlının silmeye baĢlanacak tarafına
geçilir. Yatak korkulukları kaldırılır. Hasta kenara yaklaĢtırılır.
Battaniyenin altından silinecek kol çıkarılır. Alt kısma havlu serilir.
Uçtan merkeze doğru dolaĢımı uyaracak Ģekilde silme iĢlemine baĢlanır.
Eğer hastanın kalp problemi varsa dolaĢımı uyarmayacak Ģekilde silme
iĢlemi yapılmalıdır. DolaĢımı uyarmak kalbin yükünü arttırıp hastayı
rahatsız edecektir. Her iki kol ve koltuk altı silinir.

Resim 3.11: Kolların silinmesi
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Göğüs ve karın bölgesi, vücut kıvrımları dikkate alınarak silinir.
Kıvrımların arası mutlaka kurulanmalıdır. Bu bölgelerin nemli kalması
cildin tahriĢine ve hatta yaralara neden olacaktır.

Resim 3.12: Göğüs ve karın bölgesinin silinmesi



Bacakların altına banyo havlusu serilerek tıpkı kollarda olduğu gibi uçtan
merkeze doğru uzunlamasına hareketler ile bacaklar sırası ile silinir.
Sadece silinecek bacağın açıkta kalmasına özen gösterilir. Ayaklar da
silinerek parmak aralarının kurulanması sağlanır.

Resim 3.13: Ayakların silinmesi



Hasta / yaĢlıya yan yatıĢ( lateral ) pozisyonu verilerek sırt bölgesi ve
kalçaların altına banyo havlusu serilir. Sırt ve kalça silinir.
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Resim 3.14: Yan yatıĢ pozisyonu verilmesi








Resim 3.15: Sırt bölgesinin silinmesi

Supine (sırtüstü) pozisyonunda alt kısma sıvı geçirmez alez konularak
perine bölgesi temizlenir. Önden arkaya doğru temizlik yapılır. Tek
kullanımlık bezler kullanılır. Eğer hasta / yaĢlı hasta bezi kullanıyorsa
iĢlem sonunda temiz hasta bezi ya da külot bez giydirilir. ĠĢlem sırasında
kullanılan eldiven hemen çıkarılarak kontaminasyon önlenir.
Hasta / yaĢlıya temiz kıyafetler giydirilerek banyo iĢlemi tamamlanır.
Hasta / yaĢlının rahat edeceği uygun pozisyon verilir.
Malzemeler kaldırılır.
Eller yıkanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda hasta / yaĢlının yatak banyosunu
yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hava akımı kontrol ediniz.
 Malzemeler hasta / yaĢlının yanına  Açık cam ve kapı varsa kapatmalısınız.
getiriniz.
 Malzemeleri kolay ulaĢılabilir yerde
 ĠĢlemden önce eller yıkayınız ve eldiven
olmalıdır.
giyiniz.
 Hasta / yaĢlının mahremiyetine özen
 BoĢaltım ihtiyacı gideriniz.
göstermelisiniz.
 Silme bezinin katlanıĢ Ģekline dikkat
etmelisiniz.
 Silme bezini elin üstünde katlayarak
 Ġhtiyaca göre silme iĢlemi sırasında bez
yerleĢtiriniz.
yıkanmalı ve gerekirse küvetteki su
yenilenmelidir.
 ĠĢleme baĢ bölgesinden baĢlayınız. Yüz
bölgesini temizleyiniz. Gözü iç kontüsten
dıĢa nazik hareketler ile siliniz. Burun  ĠĢlem sırasına dikkat etmelisiniz.
kanatlarını temizleyiniz. Kulak kepçesi
ve arkasını siliniz.
 Hasta / yaĢlının silinecek tarafına
geçmeli, yatak korkuluklarını kaldırmalı,
hasta / yaĢlıyı yatağın kenarına
 Hasta / yaĢlının gövdesini siliniz.
yaklaĢtırmalısınız
 Kol ve bacakları battaniyenin altından
çıkararak
uçtan
merkeze
doğru
silmelisiniz.
 Vücut kıvrımları dikkate alınarak
 Göğüs ve karın bölgesini siliniz.
silinmeli kıvrımların arası mutlaka
kurulanmalıdır.
 Hasta / yaĢlıya yan yatıĢ (lateral)
pozisyonu verilmeli, sırt bölgesi ve
 Sırt ve kalçayı siliniz.
kalçaların
altına
banyo
havlusu
sermelisiniz.
 Supine (sırtüstü)
pozisyonunda alt
 Perine bölgesini temizleyiniz.
kısma sıvı geçirmez alez koymalısınız.
 Hasta / yaĢlının rahat edeceği uygun
 Hasta / yaĢlıya uygunu pozisyon veriniz.
pozisyonu vermelisiniz.
 Malzemeleri tekrar kullanıma hazır hâle
 Malzemeleri kaldırınız.
getirmelisiniz.
 Kontaminasyonu önlemek için ellerinizi
 Ellerinizi yıkayınız.
yıkamalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki sorularda boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yatak banyosu iki aĢamada yaptırılır. Birinci aĢama ………………….., ikinci aĢama
ise ………………. banyosudur.
Hasta / yaĢlıya yatakta saç banyosu yaptırılırken yatak baĢı çıkarılarak ya da yatakta
……………………………….. pozisyon verilir.
Hasta / yaĢlıya yatakta saç banyosu yaptırılırken kulağa …………………….., göze ise
……… ya da …………………… yerleĢtirilir.
Yatakta kısmi vücut banyosu yaptırmak hastanın ……………………………….. ve
…………………………………… korunmasını sağlar.
Yatakta kısmi vücut banyosu yaptırılırken silme bezi ……………………………….
yerleĢtirilir.
Göğüs ve karın bölgesi, ……………………………………… dikkate alınarak silinir.
Yatakta kısmi vücut banyosu yaptırılırken hasta / yaĢlıya ………………………
pozisyonu verilerek sırt ve kalça silinir.
Vücut kıvrımlarının arası mutlaka kurulanmalıdır. Bu bölgelerin nemli kalması
……………..………… ve …………………….. neden olacaktır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME
ÖĞRENME
KAZANIMI

FAALĠYETĠ–5

Ġçinde hasta / yaĢlı olan veya olmayan yatak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġçinde hasta olan yatak yapımını araĢtırınız. Sınıfta arkadaĢlarınız ile paylaĢınız.

5. YATAK YAPIMI
Yatak, hasta / yaĢlının konforu için oldukça önemlidir. Ayrıca birey yatağa bağımlı
ise bu önem daha da artmaktadır. Tekniğine uygun hazırlanmayan yatak bası yaralarının
oluĢma riskini arttırır. Yatak yapımı sırasında kullanılan malzemelerin havada savrularak
toplanması, deri döküntüleri ve tozların havaya karıĢması sonucu kontaminasyona neden
olur.

5.1. Ġçinde Hasta Olmayan (BoĢ) Yatak Yapımı
Ġçinde hasta olmayan boĢ yatak; hasta taburcu olduğunda,
yatak takımları
kirlendiğinde, banyodan sonra hastanın kendi isteği veya gerekli görüldüğü durumlarda
tekniğine uygun olarak yapılır.


Kullanılacak malzemeler Ģunlardır:












Sıvı geçirmez alez
Büyük boy düz çarĢaf (yatak ebadına uygun) ya da lastikli çarĢaf
Ara muĢambası
Ara çarĢafı
Yastık kılıfı
Battaniye
Nevresim
Eldiven
Kirli sepeti

ĠĢlem basamakları Ģunlardır:






Odanın kapı ve pencereleri açılır.
Eller yıkanır ve eldiven giyilir.
Malzemeler yatak yanına kullanım sırasına göre hazırlanır.
Yatak kenarları indirilir.
Yatak etrafında bulunan malzemeler kenara çekilir.
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Kirli takımlar yataktan çıkarılıp kirli sepetine atılır.

Resim 4.1: Kirli takımların toplanması





Kirli torbası yoksa yastık kılıfı çıkarılarak sandalyenin arkasına geçirilir,
kirli torbası olarak kullanılır.
Sıvı geçirmez alez serilir.
ÇarĢaf yatağa serilir. ÇarĢaf düz ise önce köĢeler zarf Ģeklinde katlanır
sonra da kalan kısım gergin bir Ģekilde Ģiltenin altına alınır. Lastikli ise
önce bir tarafı sonra diğer tarafı Ģilteye geçirilir.

Resim 4.2: ÇarĢafın serilmesi






Bel ve kalça arasındaki bölgeye -ihtiyaç varsa- yarım sıvı geçirmez alez
veya ara muĢambası yerleĢtirilir.
Ara muĢambası üzerine ara çarĢaf serilir.
Battaniyeye nevresim geçirilerek ya da serilir veya pike yatağa serilir.
Yastık kılıfı değiĢtirilir yatak baĢ ucuna konulur.
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Resim 4.4: Yastığın yerleĢtirilmesi






Eğer açık yatak yapılacaksa battaniye ayak ucuna doğru akordeon
Ģeklinde üçe katlanılarak konulur.
Kapalı yatak yapılacaksa battaniye ya da pike yastığın üstüne doğru
yerleĢtirilir. Ayak ucu kısmı Ģiltenin altına alınır.
Kirli malzemeler toplanır.
Eldivenler çıkarılır, eller yıkanır.

5.2. Ġçinde Hasta Olan Yatak Yapımı
Yataktan çıkamayan hasta / yaĢlının yatak takımları, yatağın içinde bulundukları
sırada değiĢtirilir. Bu iĢlem tekniğine uygun olarak yapılmazsa hasta / yaĢlıyı rahatsız
edebilecek bir uygulamadır.
Hasta yatağa bağımlı ise mutlaka sıvı geçirmez alez veya ara muĢambası, ara çarĢafı
kullanılmalıdır. Bu sayede inkontinansı olan hasta / yaĢlının tüm çarĢaf takımı yerine
kirlenen alezi değiĢtirmek yeterli olacaktır. Tüm boy Ģiltenin üstüne yerleĢtirilen alez ise
Ģilteyi koruyacaktır.


Kullanılacak malzemeler Ģunlardır:










Sıvı geçirmez alez
Büyük boy düz çarĢaf (yatak ebadına uygun) ya da lastikli çarĢaf
Ara muĢambası
Ara çarĢafı
Battaniye
Nevresim
Yastık kılıfı
Eldiven
Kirli sepeti
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ĠĢlem basamakları Ģunlardır:





Kapı ve pencereler açılır.
Eller yıkanır, eldiven giyilir.
Malzemeler kullanım sırasına göre yatak yanına hazırlanır.
Hastaya iĢlem anlatılarak bilgi verilir.

Resim 4.5: Temiz pikenin toplanması





Hastanın alınacağı tarafın yatak korkulukları kaldırılır.
Hasta yatak kenarına yan yatıĢ( lateral ) pozisyonunda yatırılır.
ÇarĢaf, iĢleme baĢlanacak taraftan gevĢetilir.

Resim 4.6: Kirli çarĢafın rulo yapılarak toplanması






Kirli çarĢaf ve alez, rulo yapılarak toplanır. Yan yatan hastanın altına
doğru itilir.
BoĢ kalan kısımdan temiz alez ve çarĢaf, yatağın yanlarına sarkıtılarak
ortaya doğru serilir.
Ara muĢambası, ara çarĢafı veya yarım alez serilir.
Yastık kılıfı değiĢtirilerek temiz tarafa alınır.
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Resim 4.7: Temiz çarĢafın serilmesi



Hasta / yaĢlı önce sırtüstü pozisyona getirilip diğer taraftaki korkuluk
kaldırılarak aksi yönde yan yatıĢ pozisyonu verilir.

Resim 4.8: Hastanın sırtüstü pozisyona getirilmesi



Kirli olan örtüler toplanıp rulo hâline getirilerek kirli sepetine atılır.

Resim 4.9: Kirli çarĢafın rolü hâline getirilip yataktan alınması
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Rulo hâlinde bulunan temiz çarĢaf ve alez açılarak gergin bir biçimde
Ģiltenin altına alınır.

Resim 4.10: Temiz çarĢafın serilmesi





Yastık baĢın altına alınarak hasta / yaĢlıya rahat edeceği pozisyon verilir.
Nevresim battaniye geçirilir.
Hasta / yaĢlının üstüne pike ya da battaniye örtülür. Ayak ucu hastanın
rahat edeceği kadar gevĢetilip kalan kısım Ģiltenin altına katlanır.

Resim 4.11: ĠĢlem sonunda pozisyon verme






Kirli takımlar kirli arabasına alınır.
Odanın kapı ve pencereleri kapatılır.
Eldivenler çıkarılır, eller yıkanır.
Hasta / yaĢlının ulaĢabileceği yere ihtiyaç duyacağı araç ve gereçler
yerleĢtirilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda içinde hasta / yaĢlı olmayan yatak
yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeleri yatağın yanına getiriniz.
 Hareket edebilen hasta / yaĢlıyı tekerlekli  Hareket edebilen yaĢlı / hastayı mutlaka
sandalyeye oturtunuz.
yatak dıĢına almalısınız.
 Güvenlik önlemlerini alınız.
 Kirli takımları havada savurmadan rulo
 Kirli olan çarĢaf ve takımları toplayınız.
yapıp toplamalısınız.
 Temiz çarĢafı havada savurup toz
 Temiz çarĢafı seriniz.
kalkmasına neden olmadan sermelisiniz.
 ÇarĢafın
gergin
olmasına
özen
 ÇarĢafı Ģiltenin altına yerleĢtiriniz.
göstermelisiniz.
 Sıvı geçirmez alez, ara muĢambası bel  Ġhtiyaca göre alez, ara muĢambası
bölgesine gelecek Ģekilde yatağa seriniz.
kullanmalısınız.
 Ara çarĢafı seriniz.
 Ara çarĢafı gergin sermelisiniz.
 Yastık kılıfını temizi ile değiĢtiriniz.
 Yastığı kabartmalısınız.
 Nevresimi, battaniyeyi tekniğine uygun
 Nevresimi battaniyeye geçiriniz.
geçirmelisiniz.
 Oda sıcaklığına veya isteğe göre
 Pike ya da battaniyeyi yatağa seriniz.
malzeme seçmelisiniz.
 KiĢinin kendini rahat hissetmesini
 Ayak ucundan pike ya da battaniyeyi
sağlayacak
Ģekilde
örtüyü
Ģiltenin altına katlayınız.
gevĢetmelisiniz.
 Hastayı
sarsmamaya
özen
 Hasta / yaĢlıyı yatağına alınız.
göstermelisiniz.
 ĠĢlemleri
eldiven
kullanarak
 Odanın temizliğini yapınız.
yapmalısınız.
 Malzemeleri yerine kaldırınız.
 Enfeksiyon riskini önlemelisiniz.
 Sağlık personelini ve yakınlarını
 Yapılan iĢlemleri dosyaya kayıt ediniz.
bilgilendirmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki sorularda boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.

Açık yatak yapılacaksa battaniye …………………… doğru katlanılarak konulur.
Hasta / yaĢlı yatağa bağımlı ise çarĢafın altına mutlaka ………………………..
serilmelidir.
Ġçinde hasta / yaĢlı olan yatak yapımında hastaya ……………………. pozisyonu
verilerek kirli çarĢaf toplanmalıdır.
Yatak yapımında kullanılan çarĢaf düz ise önce köĢeler ……………. Ģeklinde
katlanarak sonra da kalan kısım Ģiltenin altına itilir.
Ġçi dolu yatak yapımında temiz çarĢaf rulo yapılmıĢ kirli çarĢafın …………………
itilerek yerleĢtirilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

I. Banyo sık sık yapılmalı
II. Öz güven duygusu arttırılmalı
III. Perine ve anal bölgesi hemen temizlenmeli

Ġdrar ve gaitasını tutamayan, kaçıran hasta / yaĢlılarda enfeksiyon geliĢimini
önlemek için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IIII
E) I, II ve III
2.

AĢağıdakilerden hangisi, yaĢlıların giyeceği ayakkabıların taĢıması gereken
özelliklerinden değildir?
A) Bağcıklı ve sıkı olmalı
B) Tabanı kaygan olmamalı
C) Derisi yumuĢak olmalı
D) Ayağını sarmalı
E) Sıkı ve çok geniĢ olmamalı
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.
4.
5.

Banyo yapmak, hasta / yaĢlının dıĢ görünüĢünü düzelterek……………
arttırır.
DuĢ ve banyo küveti yakınında …………………………….. bulunur.
Hasta / yaĢlı banyo sırasında çıplak kalmaktan rahatsızlık duyuyorsa
.…………………………………………………………….kalması sağlanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Vücut temizliği modülünde yer alan yaĢlı/hastanın kıyafetlerini çıkarma, giydirme,
genital temizliğini yapma, yatakta saç banyosu verme, vücut banyosu verme, boĢ yatak
yapımı ile içinde hasta/ yaĢlının olduğu yatağı yapma uygulamalarını gerçekleĢtiriniz.
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6

Evet

Hayır

Hasta/yaĢlının kıyafetlerini çıkarma iĢlemini tekniğine uygun
yaptınız mı?
Hasta/yaĢlının kıyafetlerini giydirme iĢlemini tekniğine
uygun yaptınız mı?
Hasta/yaĢlının genital temizliğini tekniğine uygun yaptınız
mı?
Genital temizlik esnasında eldiven kullanımı, bez
kullanımına dikkat ettiniz mi?
Hasta/ yaĢlıya yatakta saç banyosu verme iĢlemini tekniğine
uygun Ģekilde yaptınız mı?
Hasta/yaĢlının yatakta vücut banyosu verme iĢlemini uygun
sıra ile yaptınız mı?

7

BoĢ hasta yatağı yapma iĢlemini gerçekletirebildiniz mi?

8

Ġçinde hasta olan yatak yapma iĢlemini gerçekleĢtirebildiniz
mi?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Kaygan
Giyinme
Kolay-çıkarılabilen
Sağlam-felçli

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2N’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

önden arkaya
penisten
idrar yolu
dekübit
Ġkinci kez

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
A
AlıĢkanlığına göre
250C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

saç banyosu - vücut
çaprazlanarak
Tıkaç-bez-havlu
Kendini daha iyi
hissetmesinienfeksiyonlardan
Elin
üstünde
katlanarak
Vücut kıvrımları
Yan yatıĢ( lateral )
Cildin
tahriĢiyaralara
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Ayak ucuna
sıvı geçirmez alez
yan yatıĢ
zarf
altına

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
A
Güven duygusunu
Tutunma bantları
Ġç çamaĢırıyla
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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