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Giving a tub bath to an Infant / Neonate 
  

  )purpose( :ا�ھداف 

��ن ا�را	� ��ر��� .1� 

 ا�ط�ء ا�ر��� �ر�� ���ب و ا�	ر�� .2

�دي و ا�	ر�� ��د ا�ر��� .3� ا�ط�ء ا���رض �ر�� ��� ��م ا�

 �	$�ز ا�دورة  ا�د�و�� .4

 ا�	$�ظ ��% ا���د �	� و ���م .5

 إزا�� ا+و��خ و ا�()�� ا����� و ا��$رزات  .6

  Activity and exercise (Functional health pattern) :ا����ط و ا����ر	ن: ��وذج ا��� ا�وظ	�� 

�ط�ء ا����رة ا��دف �ن إ:  

���ون ا�ط��ب -�در ��%  ����  :�� �.��� ا�

�.�ز -�1�� �0/دوات ا�)ز�� �	��م ا�ر��� -1� 

 ا�)ز�� �	��م ا�ر�����.�ز ا/دوات  -2

 ���-�3 ا�.دف �ن 	��م ا�ر��� -3

 � ��م ا�ر��� و 	رارة ا���ء -0ل ا�	��م /�.م أھ��� �	ص -4

 �ط�0ق 	��م ا�ر���  -5

 �.م و �ط�0ق ا������ ��0ر��� و ا/دوات �0د ا�	��م -6

Equipment required for Tub Bath   �	 م ا�ر���� :ا�دوات ا�#ز�                                  

��زان ، ��زان 	رارة ��ط$ل ، �و3ن �:ط$�ل ، -طن ، �	ن ��وي ،  و��ء�ن، ��0ون �:ط$�ل ، ) 	�م ��و�ط (����� 
، ��زان �:ط$�ل ، 	وض �	��م ا�ط$ل ، ��ء � طر ،=ط�ء ��ط$ل ، >��ب ا�ط$ل ،��3$� ��0رة و ��3$� �;�رة ، 	رارة ����ء 

����0ت �ر�ر �ظ�$�، ��	�ت �	و��� ، ��0 ����� ط  

(procedure):ا&%راء   

 S  ا�'طوات  م
 �م

U 
 �م 	�م

      � ��م 	��� ا�ط$ل ا�����   1

      3رح ا+�راء �:م  2

37.5 - �36.5°�ب أن ��ون �0ن  . )ا0ط��(در�� �.ر�.��ت  97.6إذا ���ت �	ت ، -��س 	رارة ا�ط$ل   3      

�د أن �ل ا/دوات ا��� �	���.� �� ، ا=�ل ا/�دي ، ا����3ف و ا/دوات ا/(رى ا��� ا��)0س و   4�
  ����ول ا��د

    

      و ��د أن ا�;ر�� دا��1، أ=�ق �ل ا��وا�ذ /ن ا�ط$ل 	��س �داً وا����ر ا�.وا�1 ا��0رد ��0ب �C ار���ش   5

      ا�زع �)0س ا�ط$ل ���دا ا�	$�ض   6

      �ف ا�ط$ل 30ر3ف أو =ط�ء   7

�ظف ا/�ف و ا/ذ��ن ،�ظف ا�����ن 0��ء � طر �ن ا�دا(ل ��(�رج ���(د��ً ��	� ��ل �رة و ار��.�   8
  �0رات -طن رط�0

    

      >م �$ف ا�و�C 0��3$� أو -طن.ا��G و�C ا�ر��� �00ض �رات ا� طن ا�����0 0��ء �ظ�ف  9

      من الحوض بالماء الدافئ وتحقق من كون الحرارة مناسبة بوساطة المعصم أو المرفق  2/3امأل   10



�100.4�ب أن ��ون در�� ا�	رارة (،ا�	ص 	رارة ا���ء ��0�ر�ق أو ا����م أو 0��زان 	رارة ا�	��م   11 

  ).يجب أن يكون الماء بحرارة الجسم(در�� �.ر�.��ت

    

      .ع المخصص إلجراء الحّمامافرد المنشفة في الموض  12

      ،���م �� ا�ر��� �0وت ھ�دئ و أ(0ره 0�� ��	دث ��0�� ا�ت ��زع ا��)0س ،ا�زع 	$�ض ا�ط$ل   12

�� ا���0ون ��% ا�ط$ل �ن ا/��% �:�$ل و��% ا�ظ.ر  و(�ف ا+ذ��ن و ا�ر-�0 و �	ت ا�ذرا��ن و   13

�م�و  العنق نحو اإلبطين، فالذراعين، فاليدين، ثمضع الصابون على جسمه واغسله بدًء من  .�ل ا�
أدر الطفل واغسل . يجب االنتباه بشكل خاص لتنظيف الثنيات. المغبنين والساقين الصدر و البطن و

  بالصابون ظهره وساقيه 

    

إ�% �ظف ا���ط � ا��������  �� ا��.��� و دا1��ً ا��G �ن ا/��م ��(�ف ����� ا���3ر ا���0ر�� �ن ا�3رج   14
 ����  )�ن أ�ل ا/��ن(�$ف �د�ك 0طرف ا���3$� ، ا/���ء ا����

    

ضع الرضيع في الحوض مسندًا كتفيه ورأسه إلى الساعد األيسر للممرضة التي تمسك في الوقت نفسه    15
  )��� �� ا��ور( .بفخذه األيسر بإحكام بيدها اليمنى

    

      اسكب الماء على جسد الرضيع بيدك  16

�$ف ا�ط$ل �وراً �0طف و �30ل ، ا�ط$ل �ن ا�	وض و ��C ��% ا����ب ا��ظ�ف �ن ا���3$� أ(رج   17
��د  

    

     %.70نظف منطقة الحبل السري بقطعة قطن أو شاش مبللة بالكحول   18

أي (بعد أن تتأكد من تجفيف جسم الرضيع ضع الفوطة النظيفة وألبس الرضيع المالبس الداخلية السفلية   19
Vest أو رداء.( 

    

     ).اليد األخرى(ثبته تحت إبطك وادعم رأسه غير المسيطرة : احمل الرضيع بوضعية كرة القدم أي  20

     اغسله بالصابون واشطفه بشكل جيد بماء دافئ. بلل شعر الرضيع  21

      ضع الرضيع على المنشفة واستخدم إحدى زواياها لتجفيف رأسه وشعره بشكل جيد  22

      األظافر، قلمها بمقص صغير إذا كان ذلك ضرورياً افحص   23

      .لف الرضيع بدفء بغطاء قطني  24

      .من جانب إلى آخر أعد وضع الطفل في السرير ورتب السرير محركًا الرضيع  25

أ�رغ و ا=�ل و �$ف 	وض ا�;��ل و�(�ص �ن ا/دوات ، أ�د ا/دوات ا� ���0 �)�����ل �رة >����   26
 ������  ا��

    

      ا=�ل ا��د�ن   27

 .سجل التاريخ، التوقيت، ونوع الرعاية النظافة التي قدمتها :ا��و(	ق  28

���0 ا�ط$ل  ��  ا

    

S:satisfactory-    U:unsatisfactory                                                             *  

�ل �دد ا��	�و+ت ا��� -�م . �ؤدي ا�ط��ب �� �(�0ر ا��.�رات أو��% ا��ر�ض أو��ن ا������  :�,+	ق ا��درس �  

 .���.�رة0.� ا�ط��ب -0ل ا�و�ول إ�% ا���ز ��د 
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