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Bản Tin Sức Khỏe và An Toàn – Giường Posey trong
Bệnh Viện
Sở Dịch Vụ Phát Triển California

Giường Posey trong Bệnh Viện
Giường Posey được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn bệnh nhân rời khỏi giường bệnh khi không có người
trợ giúp. Những chiếc giường này đang được sử dụng ngày càng nhiều cho người lớn hơn là cho trẻ em. DDS
phát hành bản tin này để thông báo cho quý vị về cách sử dụng loại giường này và đưa ra gợi ý về những điều
cần cân nhắc nếu bệnh viện đang sử dụng Giường Posey.

Giường Posey là gì?
Giường Posey là một thiết bị khép kín giống như
một chiếc lều bao phủ hoàn toàn giường bệnh. Một
người ở trong giường chỉ có thể đi ra khỏi giường
khi có người ở bên ngoài giường mở khóa kéo một
trong các nắp lều.
Các bệnh viện có thể sử dụng Giường Posey cho
một số người được các trung tâm khu vực phục vụ.
Chỉ có bác sĩ hoặc người hành nghề được cấp phép
khác do bệnh viện ủy quyền mới được chỉ định sử
dụng giường.

Sử Dụng Giường Posey
Theo hướng dẫn sử dụng, Giường Posey có thể
được sử dụng để ngăn ngừa nguy cơ bệnh nhân bị
chấn thương nghiêm trọng do ngã khi thoát ra khỏi
giường mà không có người trợ giúp, bao gồm
những người:
 Mắc bệnh loãng xương nặng, có nguy cơ gãy
xương cao hoặc có các vấn đề về cơ xương
khớp;
 Sử dụng thuốc chống đông máu;
 Không có đủ cơ, mỡ hoặc mô để chịu được tác
động của cú ngã;
 Có tiền sử chấn thương nặng trong một lần ngã
trước đó;
 Có các tình trạng gây ra chuyển động không kiểm
soát được; hoặc
 Thay đổi nhận thức hoặc cảm nhận về vị trí.
Video Tổng Quan từ Highgate Healthcare*:
https://www.youtube.com/watch?v=iG4oH1z2GiQ
Hướng Dẫn Sử Dụng Giường Posey Model 8070*:
https://www.4mdmedical.com/media/attachment/
file/p/o/posey-bed-8070_user-manual.pdf
*Thông tin này không ngụ ý bất kỳ quảng cáo nào.
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Các Lưu Ý Đặc Biệt Dành Cho Các Trung Tâm Khu Vực
Liên Quan Đến Giường Posey
Giám sát bất kỳ thay đổi nào về
trạng thái tinh thần, tâm trạng,
hành vi hung hăng hoặc tự hủy hoại
bản thân sau khi để bệnh nhân sử
dụng Giường Posey.

Trao đổi với nhân viên để xem liệu mục
đích sử dụng giường là để ngăn ngừa
thương tích về mặt thể chất có nguy cơ
sắp xảy ra cho một bệnh nhân.
Làm việc với cơ sở để thuê các công
ty cung ứng nhân lực bên ngoài cung
cấp sự giám sát và hỗ trợ (tức là
chăm sóc hỗ trợ tạm thời) hoặc đưa
vào các nguồn lực hành vi để hỗ trợ
cơ sở.

Tiếp tục đánh giá mức độ hoạt
động, những thay đổi trong kỹ
năng vận động và chức năng
chung của bệnh nhân.

Tìm kiếm các giải pháp thay thế ít hạn
chế hơn chẳng hạn như giám sát 1-1,
hướng dẫn bệnh nhân sử dụng nút
gọi trợ giúp, đào tạo cho nhân viên về
các động tác ra hiệu của bệnh nhân
hoặc đệm áp lực.

Thông báo cho lãnh đạo trung tâm
khu vực hoặc người giám sát điều
phối viên dịch vụ khi sử dụng
Giường Posey và giám sát việc sử
dụng Giường Posey.

Không sử dụng Giường Posey cho những người:

Việc Sử Dụng Giường Posey Có Thể Gây
Ra:


Thay đổi đáng kể về trạng thái tinh thần,
bao gồm cả trầm cảm;



Thay đổi về tâm trạng đột ngột dẫn đến
thay đổi tình trạng bệnh lý;



Gia tăng các hành vi hung hăng hoặc tự hủy
hoại bản thân; và



Suy giảm mức độ hoạt động hoặc tính độc
lập.

 Có thể rời khỏi giường một cách an toàn khi không cần trợ


giúp; hoặc
Không kiểm soát được các cử động cơ nhưng có thể nằm
trên giường có thanh chắn hai bên.

Không nên sử dụng Giường Posey cho những người:
 Có các hành vi bạo lực hoặc tự hủy hoại bản thân;
 Mắc chứng rối loạn ăn uống Pica; hoặc
 Đang mắc hoặc có thể mắc chứng sợ bị giam giữ.
 Những người có cân nặng trên 300 pound hoặc dưới 46
pound, hoặc có chiều cao thấp hơn 46 inch.
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