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MỤC ĐÍCH

Duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng cho BN:

 Loại trừ mùi hôi của BN và bệnh phòng

 Phòng các bệnh ngoài da: ghẻ lở, hắc lào, nấm…
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CHUẨN BỊ

 Có cơ số quần áo luân chuyển và dự phòng tại
khoa, phòng

 Có trang bị cơ số dụng cụ vệ sinh cá nhân: khăn
mặt, bàn chải đánh răng, băng vệ sinh cho phụ
nữ…

 Phân công điều dưỡng chịu trách nhiệm chăm
sóc toàn diện theo nhóm BN

 Sắp xếp lịch tắm, thay quần áo hàng tuần
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đây là công việc đều đặn hàng ngày, hàng giờ của điều
dưỡng viên

BN mới vào

 Kiểm tra thân thể người bệnh, râu, tóc, móng tay, ngoài
da

 Thay mặc toàn bộ quần áo bệnh viện theo quy định

 Trang bị một số đồ dùng cá nhân: băng vệ sinh nữ,
giấy vệ sinh…

BN tự chủ hoàn toàn trong sinh hoạt hàng ngày

 Thông báo định kỳ thay quần áo, tắm rửa hàng tuần

 Đôn đốc, nhắc nhở vệ sinh cá nhân và phòng ở, chăn
chiếu màn.
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 Với BN mất tự chủ trong sinh hoạt

 Phân công điều dưỡng đôn đốc giúp đỡ hàng ngày duy

trì trang phục và vệ sinh cá nhân: tắm, rửa mặt…

 Hướng dẫn đại tiểu tiện, kiểm tra để BN không bôi bẩn

bản thân và bệnh phòng

 Với BN đang còn phải cố định tại giường cần thường

xuyên kiểm tra kịp thời: thay quần áo, chiếu, ga, vệ

sinh, lau rửa chống lở loét

 Với BN có bệnh ngoài da

 Dùng thuốc theo y lệnh

 Có biện pháp chống lây nhiễm

5



Ghi chép công việc đã làm

Ghi chép thông báo các trường hợp đặc biệt và có

chế độ chăm sóc thân thể riêng: BN bị bệnh ngoài

da, ko chịu vệ sinh cá nhân…

Dặn dò hướng dẫn

Với BN

Nhắc nhở thực hiện nội quy vệ sinh chung của bệnh

phòng, cũng như duy trì vệ sinh cá nhân

Với gia đình

•Nhắc nhở duy trì việc giúp đỡ BN trong sinh hoạt

riêng

•Nhắc nhở duy trì vệ sinh chung khoa, bệnh viện
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