
 راهنمای شستشوی صحیح دست جهت جلوگیری از انتقال عفونت

 

 هایمجموعه اغلب در الگو ترینشایع سالمت، خدمات کارکنان یآلوده هایدست طریق از عفونت نتقالا

 بهداشت، جهانی سازمان که است دلیل همین به و شودمی محسوب درمانی بهداشتی خدمات یکنندهارائه

 .دارد دست بهداشت رعایت بر بسیاری تاکید

 

 دست بهداشت موقعیت پنج

 

 قبل از لمس بیمار -1

 .قبل از نزدیک شدن به بیمار و لمس او، دستان خود را تمیز کنید چه زمانی؟

 .های مضری که بر روی دستان شما وجود دارندبرای محافظت از بیمار، در مقابل میکروب چرا؟

  

 قبل از انجام پروسیجرهای آسپتیک-2

دستان خود را درست قبل از انجام فرآیندهای آسپتیک )که نیاز به محیط عاری از میکروب  چه زمانی؟

 .دارند(، تمیز نمایید

های بدن خود بیمار( که ممکن است در های مضر )از جمله میکروببرای جلوگیری از ورود میکروب چرا؟

 .حین انجام این پروسیجرها، وارد بدن وی شود

 مواجهه با مایعات بدن بیمارپس از خطر -3

دستان خود را بالفاصله پس از تماس با مایعات بدن بیمار )و پس از درآوردن دستکش(، تمیز  چه زمانی؟

 .کنید



 .های مضر بیمارهای مراقبت بهداشتی، در مقابل میکروببرای محافظت از خود و محیط چرا؟

  

 پس از لمس بیمار -4

 .از لمس بیمار و محیط اطراف او و در هنگام ترک بالین بیمار، تمیز کنیددستان خود را پس  چه زمانی؟

 .های مضر بیمارهای مراقبت بهداشتی، در برابر میکروببرای محافظت از خود و محیط چرا؟

  

 پس از لمس محیط اطراف بیمار-5

در هنگام ترک بالین  ی موجود در محیط اطراف بیمار، حتماء یا وسیلهپس از لمس هر گونه شی چه زمانی؟

 بیمار، دستان خود را تمیز کنید )حتی اگر بیمار را لمس نکرده باشید

 .های مضر بیمارهای مراقبت بهداشتی، در مقابل میکروببرای محافظت از خود و محیط چرا؟

 

 



 مراحل شستشوی دست

 

 

 

 :(Handrub) هندراب

الکلی به روش مالش دو دست بر یکدیگر. در این ضدعفونی دست ها بوسیله محلول ضدعفونی با پایه 

 .خط مشی از کلمه هندراب استفاده می گردد

 ثانیه می باشد. 02تا  02زمان شستشوی دست با هندراب 

 :( Handwash) هندواش 

 .شستشوی دست ها بوسیله آب و صابون که در این خط مشی از کلمه هندواش استفاده می گردد

 .ثانیه می باشد 02-02مایع صابون زمان شستشوی دست با 

 

 :(Scrubsurgical) اسکراب جراحی 



یا ترکیبات یدید به روش % 0شستشو و ضدعفونی دست ها بوسیله محلول دارای پایه کلرهگزیدین

 .اسکراب

ضدعفونی دست ها بوسیله محلول :(Scrub based-Alcohol)هندراب به روش اسکراب 

 .سکرابضدعفونی با پایه الکلی به روش ا

 

 

 


