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 آموزشی درمانی روانپزشکی ایرانمرکز 

 دفترپرستاری

 

 تعویض تختدرست کردن و جهت اع تخت بیمار و مراحل اجراونآشنایی با ا

 

 انواع تخت
 

 باز تخت
جز تشک وبالش وپتو  زیوهمه چ ندیکنار تخت بنش یصندل یتواند رو یدارد  وم یآن استراحت نسب ماریاست که ب یتخت

 شود ینبودن (عوض م فی)بشرط کث یوروتخت

 :ازیمورد ن وسائل

 bottom sheetتشک روی ملحفه    � .1

 rubber sheet مشمع    � .2

 draw sheet وسط کوچک ملحفه    � .3

 top sheetپتو  رزی ملحفه    � .4

 blanketپتو    � .5

 bed spread روتختی    � .6

 pillow caseروبالشی    � .7

 bin فیکث یملحفه ها یجمع آور سهکی    � .8

 اجرا: مراحل
 پرونده بررسی    � .1

 کتکنی شرح    � .2

 دست شستن    � .3

 دکنی شل کامل وباال خود سمت تا  وباال مقابل سمت از هارا روکش همه    � .4

را  نی)ب دیاندازیب نیبه رو،...(وداخل ب ی)روتختدیجمع کن فیبه سمت کث  نییاز روکش رو ازسمت باال به سمت پا بترتی وبه    � .5

 (دیتخت بگذار نیدر سمت پائ

اده تخت جمع کرده وسپس از سمت خود در نصفه تخت قرار د یرا در دست باال مترشیسانت 30تشک  حدود  روی ملحفه از    � .6

 دیتخت قرار بده نییدست سمت پا یتخت گرفته  رو یوبعدسر تشک را با دست باال دیبا سه حرکت آن را باز کن بیوبه ترت

ملحفه درست کرده سپس مثلث و   ماندهیمربع ازباق کیحال  دیبده رتشکیزسانت را تا نصفه  30تخت  یوبعد با دست باال

 نییصاف کرده وگو شه پا نییونصفه سمت خود را کامال تا پا دیکن لیتشک داده وگوشه تخت را تکم زیاز مثلث را ز ماندهیباق

 دیتخت رادرست کن

 دیاندازیمتراز لبه تشک در نصفه تخت سمت خود  ب سانتی 50 فاصله با را مشمع    � .7

 ریملحفه را ز یاضاف متریسانت5آنگاه  دیاندازیاز لبه تشک در نصفه تخت سمت خود ب مترسانتی45 بافاصله را کوچک ملحفه    � .8

 دیتشک بده ریمشمع داده ودوتا را باهم در سمت خود به ز
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 دیاندازیپتو را مماس با لبه تشک با سه حرکت ب رزی ملحفه    � .9

 دیاندازیاز لبه تشک با سه حرکت ب مترسانتی 30 فاصله با پتورا    � .10

 یرو رپتورایوملحفه ز میده یم رپتویراز یروتخت یاضاف دیاندازیاز لبه تشک با سه حرکت ب متریسانت25را با فاصله  روتختی    � .11

 دیپتو برگردان

 دیرا درست کن نیدر عرض تخت داده وگوشه پائ متریسانت10حدود  لهیپ کیتخت  نپائی قسمت در    � .12

ملحفه ها را کامال صاف کرده ومثل  کیبه  کی بیبعد به ترت دیهمه ملحفه ها را تا نصفه جمع کن دبروی وباال مقابل سمت به    � .13

تخت را تا  ییتخت گذاشته وسه روکش رو یو رو  دهیبالش کش یرا رو یبرگشته روبالش یبه سمت قبل دیدر ست کن یقبل مهین

 ردیخود قرار گ یدر سر جا یبتواند به رتحت ماریبتا   دینصفه  به شکل مثلث باز کن

 بسته تخت
 فیبجز تشک وبالش )بشرط کث زیوهمه چ  دیکن یآماده م دیجد ماریب یآن مرخص شده وشما تخت را برا ماریاست که ب یتخت

 شود ینبودن (عوض م

 :ازیمورد ن وسائل

 bottom sheetتشک روی ملحفه    � .1

 rubber sheet مشمع    � .2

 draw sheet وسط کوچک ملحفه    � .3

 top sheetپتو  رزی ملحفه    � .4

 blanketپتو    � .5

 bed spread روتختی    � .6

 pillow caseروبالشی    � .7

 bin فیکث یملحفه ها یجمع آور سهکی    � .8

 اجرا: مراحل
 دست شستن    � .1

 دکنی شل کامل وباال خود سمت تا  وباال مقابل سمت از هارا روکش همه    � .2

را  نی)ب دیاندازیب نیبه رو،...(وداخل ب ی)روتختدیجمع کن فیبه سمت کث  نییاز روکش رو ازسمت باال به سمت پا بترتی وبه    � .3

 (دیتخت بگذار نیدر سمت پائ

تخت جمع کرده وسپس از سمت خود در نصفه تخت قرار داده  یرا در دست باال مترشیسانت 30تشک  حدود  روی ملحفه از    � .4

 دیتخت قرار بده نییدست سمت پا یتخت گرفته  رو یوبعدسر تشک را با دست باال دیبا سه حرکت آن را باز کن بیوبه ترت

ملحفه درست کرده سپس مثلث و   ماندهیمربع ازباق کیحال  دیبده رتشکیزسانت را تا نصفه  30تخت  یوبعد با دست باال

 نییپا صاف کرده وگو شه نییونصفه سمت خود را کامال تا پا دیکن لیتشک داده وگوشه تخت را تکم ریاز مثلث را ز ماندهیباق

 دیتخت رادرست کن

 دیاندازیمتراز لبه تشک در نصفه تخت سمت خود  ب سانتی 50 فاصله با را مشمع    � .5

 ریملحفه را ز یاضاف متریسانت5آنگاه  دیاندازیاز لبه تشک در نصفه تخت سمت خود ب مترسانتی45 بافاصله را کوچک ملحفه    � .6

 دیتشک بده ریمشمع داده ودوتا را باهم در سمت خود به ز

 دیاندازیپتو را مماس با لبه تشک با سه حرکت ب رزی ملحفه    � .7

 دیاندازیاز لبه تشک با سه حرکت ب مترسانتی 30 فاصله با پتورا    � .8
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 دیاندازیرا مماس با لبه تشک با سه حرکت ب روتختی    � .9

 دیرا درست کن نیائدر عرض تخت داده وگوشه پ متریسانت10حدود  لهیپ کیتخت  نپائی قسمت در    � .10

ملحفه ها را کامال صاف کرده ومثل  کیبه  کی بیبعد به ترت دیهمه ملحفه ها را تا نصفه جمع کن دبروی وباال مقابل سمت به   � .11

 ی،روتخت دیقرار ده یروتخت ریتخت وز یو رو  دهیبالش کش یرا رو یبرگشته روبالش یبه سمت قبل دیدر ست کن یقبل مهین

 را بپوشاند زیهمه چ دیکامل با

 ماریباب تخت
جز تشک وبالش وپتو  زیوهمه چ ندیکنار تخت بنش یصندل یتواند رو یآن استراحت مطلق داردونم ماریاست که ب یتخت

 شود ینبودن (عوض م فی)بشرط کث یوروتخت

 :ازیمورد ن وسائل

 bottom sheetتشک روی ملحفه    � .1

 rubber sheet مشمع    � .2

 draw sheet وسط کوچک ملحفه    � .3

 top sheetپتو  ریحفه زمل    � .4

 blanketپتو    � .5

 bed spread روتختی    � .6

 pillow caseروبالشی    � .7

 bin فیکث یملحفه ها یجمع آور سهکی    � .8

 شود( یپتو تام ریحمام)که مانند ملحفه ز پتوی    � .9

 اجرا: مراحل
 پرونده بررسی    � .1

 ماریب یروح یوآمادگ کیتکن مار،شرحیب تیهو صتشخی    � .2

 دست شستن    � .3

 دیجمع کن ماریب یرا از رو وروتختی پتو    � .4

از  یفقط قسمت یکیباشد؛در زمان انجام هر تکن یم ماریحفظ حرمت ب یمراقبت پرستار یاز اصول اساس یکی کهازآنجائی: مهم)    � .5

نه  کیهمان مدت زمان انجام تکن یالزم باشد وفقط برا کیانجام تکن یماند که برا یم یحمام باق یاز پتو رونیب ماریبدن ب

 یشانه ها ریرا ز ییدوم باز کرده و حال لبه رو یملحفه ها تامرحله تا ریومانند سا مارقراردادهیچانه ب ریحمام را درز ی( پتوشتریب

تا  میکن یحمام ،ملحفه را جمع م یپتو پتو گرفته وهمزمان با باز کردن ریملحفه ز ییآنرا با لبه باال یریکرده ولبه ز کسیف ماریب

 ردیقرار نگ دیدرمعرض د ماریاز ب ییجا

 میدار یسرش برم ریراازز ماربی بالش گرفته اجازه    � .6

 (ماری)طبق مبحث حرکت بدیرا به سمت خود بکش ماربی    � .7

 زیوتم یریسه ملحفه ز بیوبه ترت دیکن مارجمعیب ریدر ز بیرا ازباال شل کرده وبه ترت یرزی ملحفه سه رفته مقابل سمت به    � .8

 .دیرا را به سمت خودبکش ماریپهن کرده وحال ب ریرامطابق ز

 کیتخت جمع کرده وسپس از سمت خود در نصفه تخت)نزد یرا در دست باال مترشیسانت 30تشک  حدود  ی}از ملحفه رو .9

تخت  نییدست سمت پا یتخت گرفته  رو یوبعدسر تشک را با دست باال دیبا سه حرکت آن را باز کن بی( قرار داده وبه ترتماریب

ملحفه درست کرده سپس  ماندهیمربع ازباق کیحال  دیبده رتشکیسانت را تا نصفه ز 30تخت  یوبعد با دست باال دیقرار بده
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صاف کرده وگوشه  نییال تا پاونصفه سمت خود را کام دیکن لیتشک داده وگوشه تخت را تکم زیاز مثلث را ز ماندهیمثلث و  باق

کوچک را  د؛ملحفهیاندازیمتراز لبه تشک در نصفه تخت سمت خود  ب یسانت 50را با فاصله  د؛مشمعیتخت رادرست کن نییپا

مشمع داده ودوتا را  ریملحفه را ز یاضاف متریسانت5آنگاه  دیاندازیاز لبه تشک در نصفه تخت سمت خود ب متریسانت45بافاصله 

 {دیتشک بده ریسمت خود به زباهم در 

 دیرا به سمت خود بکش ماربی    � .10

 رونیکامال ب ماریب ریرا که از ز زیچروک سه ملحفه تم بیترت دوبهیرا جمع کن ریز فکثی ملحفه سه رفته مقابل طرف به    � .11

 دیوپهن کن دگرفتهیا دهیکش

 یهمانطور که ملحفه را پهن م ماریچانه ب ریجمع کرده و از ز(را در دست ماریب یپتو)رو ریملحفه ز یمترباالسانتی 30 حدود    � .12

 دیحمام را جمع کن یپتو دیکن

 دیاندازیسه حرکت ب ماربابی چانه با مماس را  پتو    � .13

 دیاندازیسه حرکت ب ماربایچانه ب ریرا در دست جمع کرده از ز یروتخت مترازسانتی5    � .14

 دیپتو برگردان یرو رپتورایوملحفه ز میده یم رپتویراز یروتخت اضافی    � .15

 میده یگذاشته ،گوشه م گرید یپا یرا رو شیپا کی ماریب کهیتخت را در حال نپائی قسمت    � .16

 میکن یدرست م یرا مطابق طرف قبل ییسه ملحفه رو نوپائی باال قسمت رفته مقابل سمت به    � .17

 دیبگذار ماریسرب ریوز  دهیبالش کش یرا رو یبرگشته روبالش قبلی سمت به  � .18

 بعداز عمل تخت
 :ازیمورد ن وسائل

 bottom sheetتشک روی ملحفه    � .1

 rubber sheet مشمع    � .2

 draw sheet وسط کوچک ملحفه    � .3

 top sheetپتو  رزی ملحفه    � .4

 blanketپتو    � .5

 bed spread روتختی    � .6

 bin فیکث یملحفه ها یجمع آور سهکی    � .7

 عدد2آبگرم  فکی    � .8

 :توجه
 کینوع تخت  نیدر ا rubber sheet ,draw sheet ملحفه  یاز آلودگ یریجهت جلوگ ماریسر ب ریباعرض کم ز یاضافه ول

 rubber sheet ,draw نیپا باشد سوم هیاگر عمل در ناح زیشود ون یبدنبال عمل انداخته م یاز استفراغ احتمال یتشک ناش

sheet ودش یعمل انداخته م هیناح ریدر ز زین. 

   در  یونیبشکل آکارد  یو پتووروتخت رپتویتخت ملحفه ز یاز برانکارد به رو ماریتخت جهت انتقال ب یرو یباز بودن فضا یبرا

 خورندیتخت تا م کطرفی

 قرار  یتحت بررس یخونرسان یجهت بررس ماریب یخورد تانوک پاک یتا م یونیبه شکل آکارد  یو پتووروتخت رپتویملحفه ز یانتها

 ردیگ
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 دچار لرز  ماریراگرم کرده وب طیشود که مح یپا گذاشته م هیپتودرناح ریدرز یپشت ودوم هیپتودر ناح ریآبگرم درز فیک کی

آبگرم  یفهایتخت ک یقبل از قرار گرفتن فردبررو ماریب یاریاز اختالل هوش یناش  ینواح یاز سوختگ یرینگردداما جهت جلوگ

 . شود یبرداشته م

 باشد. یم کطرفیسرفرد بالش قرار نگرفته وسربه  ریز ماردریاز استفراغ احتمال ب یناش ونیراسیاز آسپ یریجلوگ یبرا 

 : توجه
 قبل از شروع هرگونه مراقبت ماریب قیدق تیهو صیتشخ 

 جهت درخواست کمک)زنگ اخبار( ماریب یفراهم کردن امکانات الزم برا 

 کنار تخت ،نرده کنارتخت،کفش راحت ،عدم وجود وسائل  هیپا ره،چهاری، نصب دستگ زیتم ،کفی)نورکاف ماریاز سقوط ب یریجلوگ

 (یاضاف

 یازبرق گرفتگ یریجلوگ 

 (ی)برچسب داشتن مواد سمتیاز مسموم یریشگیپ 

 یازآتش سوز یریجلوگ 

 یاز خفگ یریجلوگ 

 


