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 بهداشت دست 

ناتواني و  )چه در جنبه هاي فردي ، ت اساسي كه اين مواردالبيمارستاني در سراسر دنيا و مشكميزان گستردگي عفونتهاي 

ايجاد ميكند (تحميل هزينه هاي سنگين بر فرد و سيستم بهداشتي درماني) هاي اقتصادي چه در جنبه و (مرگ و مير

رعايت بهداشت دست يكي از كم هزينه ترين و ساده ترين روش در . ضروري به نظر ميرسد الآن امري كام پيشگيري از

منجر به افزايش  (HAI) متالعفونتهاي كسب شده از خدمات س.بهداشتي درماني ميباشد پيشگيري از عفونت در مراكز

از انجاييكه .يكي و در نهايت افزايش هزينه ها ميگرددناتواني، مقاومت انتي بيوت ي شدن اقامت بيماران ،النمرگ و مير ، طو

با   .گردندميصورت عدم رعايت جوانب ذكر شده عامل انتقال عفونت  مراقبين بطور مداوم در تماس با بيماران ميباشند، در

حفظ ايمني توجه به موضوعات ذكر شده و اهميت آنها جهت پيشگيري از انتقال بيماريهاي واگير و عفونتهاي بيمارستاني و 

كاركنان ، رعايت بهداشت دست بر اساس ضوابط و قوانين مربوطه جزء سياستهاي اصلي بيمارستان بوده و اجراي  بيماران و

 .فرهنگ ايمني ميباشد و كليه پرسنل موظف به اجراي دقيق آن هستند دقيق آن باعث اشاعه

  :شيوه انجام كار 

 چگونگي انتخاب روش

 وجود  (خون ،چرك)زماني كه روي دستها آلودگي قابل مشاهده و قابل سرايت چه زماني دستها را بشوييم ؟

 .) با مايعات و ترشحات بدن بيمار حتي با دستكشپس از تماس  ). دارد ، بايد بوسيله آب و صابون شستشو شوند

توصيه  شستن دستها در صورت آلودگي با باكتري هاي اسپور دار بخصوص در زمان شيوع كلستريديوم ديفيسيل

  .ميشود

 زماني كه روي دستها آلودگي قابل مشاهده وجود ندارد ،  چه زماني از ضدعفوني كننده الكلي استفاده كنيم؟

 .آلودگي اقدام نمود تفاده از محلول با پايه الكل براي رفعمي توان با اس

 رعايت بهداشت دست بايدها و نبايدها:  

  :بهداشت دستها رعايت ميشود يعني ، موقعيت 5در 

 ( 4و  1موقعيت  )قبل و بعد از تماس مستقيم با بيمار، 

  (1،1موقعيت )بعد از خروج دستكش استريل يا غير استريل 

 (2موقعيت )ه است يا خيرداجمي صرف نظر از اينكه دستش استفاده گرديقبل از هر اقدام ته

 (1موقعيت )بعد از تماس با مايعات بدن ، مخاط، تماس غير پوستي و يا پانسمان زخمها 

 (5موقعيت )بعد از تماس با اشياء بيجان اطراف بيمار

  قبل از آماده نمودن داروها يا غذا

استفاده از ناخنهاي مصنوعي يا كاشته  (.سانتي متر بلندتر نباشند 5.5ر ازحداكث)ناخنهاي طبيعي را كوتاه كنيد

  .ممنوعيت داردشده توسط كاركنان درمان 
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 .سبب افزايش ميزان انتقال عفونتها ميگردد الك

 :روش شستشو با آب و صابون

   ثانيه  45 -65زمان مورد نياز  

از . زده و آب با فشار و دماي مناسب تنظيم گردد الن را باابتدا حلقه و ساعت بيرون آورده شود سپس آستي 

 .نماييد زيرا خطر درماتيت را افزايش ميدهد آب داغ اجتناب

 .در حالي كه دستها سرازير هستند آنها را خيس نمائيد تا آب به طرف نوك انگشتان جاري گردد 

  .كف ايجاد گردد مال به هم بماليد تا كا سي سي صابون مايع در كف دستها بريزيد و دستها را 15-5مقدار  

 .شستن دست را با حركت مالشي و دوراني آغاز نمائيد 

  بالعكس به پشت دست چپ بكشيد بطوريكه انگشتان بين هم قرار گيرند و الكف دست راست را كام  

 .سائيده شوند الكام كف دستها به يكديگر مالش داده شوند بطوريكه انگشتان بين هم قرار گيرند و 

قفل شده در هم قرار گيرند  انگشتان دست راست را در كف دست چپ بطوريكه انگشتان دو دست به حالت  

 .قرار داده و با فشار بشوييد و بالعكس

 بسائيد و بالعكسال با كف يك دست انگشت شست دست ديگر را به صورت چرخشي كام  

تميزنماييد و  شستشو وال فشرده و با حركت چرخشي كامنوك انگشتان يك دست را در كف دست ديگر  

 .بالعكس

 .آبكشي كنيد الدستها و مچ را كام  

خشك نموده با همان دستمال كاغذي شير آب را ببنديد و از  الدستها را با دستمال كاغذي يكبار مصرف كام 

 .رددخودداري نماييد زيرا موجب آلوده شدن مجدد دستها مي گ بستن آن با دست

 .دستمال را دور بيندازيد  

 روش مالش دست ها با محلول الكلي

  ثانيه 15-25زمان مورد نياز 

 (زه دست داردبستگي به اندا) سي سي محلول در گودي كف دست 5تا  1حدود  ريختن  

  مالش كف دستها به يكديگر با انگشتان بسته  

 ت ديگرو بالعكس براي دسمالش كف يك دست روي پشت و بين انگشتان دست ديگر 

 . يكديگر قرار داشته باشند الباليمالش انگشتان به طوريكه انگشت در 

و بالعكس براي  قفل كردن دست ها براي شستشوي سطح پشت انگشتان دست با حركات چپ و راست  

 ديگر  دست

 و بالعكس براي دست ديگر مالش انگشت شست داخل كف دست مقابل 

 و بالعكس براي دست ديگر لمالش كف دست با نوك انگشتان دست مقاب 

  خشك شدن دست ها در هوا  
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در صورت خالي شدن ظروف، صابون و  .به طور همزمان از محلول با پايه الكلي و صابون استفاده نمي شود: نكته 

صابون آن را شسته و پس از  محلول الكلي را به جا صابوني و بطري اضافه ننماييد، بلكه پس از خالي شدن ظرف مايع

لزومي به  تا زمانيكه محلولهاي الكلي در ظروف يكبار مصرف توزيع ميگردند.خشك شدن صابون را در آن بريزيد

 .شستن و جايگزين كردن محلول در آن نميباشد
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   :بخش دوم

  اسكراب جراحي

 : روش انجام كار

  .ستها براي جراحي بيرون آوريدانگشتر، ساعت، دستبند را قبل از آماده كردن د 

  .ناخن هاي مصنوعي ممنوع استالك و استفاده از  

 .بشوئيدقبل از آماده شدن براي جراحي آنها را با آب و صابون  اگر آلودگي دست ها قابل مشاهده است ، 

ب پاك زير آ (قابل استريل كردن يا يكبار مصرف  )با استفاده از تميز كننده ناخنناخنها  آلودگي هاي زير  

 .گردد

دقيقه طول  2اين پروسه . بار كافي است 25-15ساير قسمتها د و بار برس كشيده شو 15-25ان حدودا انگشت 

جهت جلوگيري از آلودگي مجدد ) .نگه داشتن دست از ساعد اسكراب شروع مي شود  اال با ب ، ميكشد

 ( ناحيه آرنج دستها بوسيله آب و صابون از

ها با استفاده از صابون هاي ضد ميكروبي انجام مي شود،دست ها و زماني كه ضدعفوني كردن دست   

براي مثال ) نيست زمان بيشتري  الزم.دقيقه مالش دهيد 5تا 2پيشنهادشده يعني بين  ساعدها را به مدت

 .دست ها را مالش دهيد( دقيقه15

 .ر از آرنج شسته شوداالتاينچ ب 2حدود  تا  

اده سازي دست براي جراحي استفاده مي كنيد به قدر كافي محلول به زماني كه از محلولهاي الكلي جهت آم 

الزم با مقداركافي و . ساعدها آغشته نماييدتا در تمام طول مدت آماده سازي دست خيس باشد دست ها و

،دستها و ساعد تا ناحيه آرنج تا زمان خشك شدن كامل بصورت چرخشي مالش (سي سي 6بيش از )محلول 

 داده شود

خشك گردد و سپس دستكش هاي  الز به كارگيري محلول الكلي اجازه دهيد دست ها و ساعد ها كامبعد ا 

  .استريل را بپوشيد

دقيقه بيشتر  1هر زمان دست با هر چيزي بجز ناخن شور يا برس تماس داشت ،ناحيه آلوده شده بايد  

 .اسكراب شود

بطور كامل از ميان جريان آب آبكشي انجام  (از نوك انگشتان تا آرنج )با حركت يك سويه دستها و آرنج  

 دست ها به عقب و جلو بدون حركت .شود
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و  دراتاق عمل قبل از پوشيدن گان .ر از آرنج نگه داشته شودالتدر هنگام ورود به اتاق عمل دست ها با 

 ني ضدعفو .شود دستكش استريل دستها وساعد با استفاده ازحوله استريل و تكنيك آسپتيك خشك

بهتر .نمودن دست ها براي جراحي بايستي توسط صابون ضد ميكروبي ويا محلول الكلي مناسب انجام شود 

اين كار قبل از پوشيدن دستكش استريل انجام .استفاده شود كه اثري پايدار داشته باشد است از محصولي

 .شود

 

 اهتسد باركسا هوحن

 

 

 

  
 

 

   

 

 



يياجر ديهش قورع و بلق  ينامرد و يتاقيقحت يشزومآ زكرم

7 
 

   

   

 

   

 

 



يياجر ديهش قورع و بلق  ينامرد و يتاقيقحت يشزومآ زكرم

8 
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يياجر ديهش قورع و بلق  ينامرد و يتاقيقحت يشزومآ زكرم

9 
 

 

 : بخش سوم

  امكانات و ملزومات

محلولهاي دست بر اساس مصوبه كميته كنترل عفونت انتخاب ميگردد و واحد داروخانه   :امكانات و بعتامين منا

كنترل كيفي محلولها و نظارت بر نحوه استفاده را سوپروايزر كنترل عفونت  .مسئوليت تهيه آن را عهده دار ميباشد

كليه بخشها و  .انتشارات آماده ميگردد پوسترهاي آموزشي با نظارت تيم كنترل عفونت توسط واحد .مشخص مينمايد

 هايي كه با بيمار و لوازم مربوط به او در ارتباط ميباشند تجهيزات ذيل را جهت انجام بهداشت دست فراهمواحد

  :مينمايند

  روشويي به همراه صابون مايع و پوستر آموزشي شستشوي دست .1

  دستمال كاغذي .2

  ه پوستر آموزشي راب دست در كنار هر محلولمحلول ضد عفوني كننده دست به همرا .1

  موقعيت بهداشت دست نصب بر تابلوي كنترل عفونت 5پوستر    .4

با فاصله حدود يك متر و سي سانت از كف بر ديوار نصب ، محلولهاي ضد عفوني دست در محلي بدون حائل با بيمار 

در اتاق هاي دارو و . كنار تختي استفاده شود (ديسپنسر ) پايه  محلهايي كه امكان نصب وجود ندارد از ميگردد و در

 در اتاقهاي شستشوي دست اتاق عمل .پرستاري ونزديك درب ورودي نيز نصب گردد تزريق، پانسمان، استيشن

Cath lab , Ep lab  در بخشهاي كودكان فقط  .محلولهاي مصوب كميته كنترل عفونت در كنار سينك نصب ميگردند

در  ديسپنسر بر ديوار نصب شده و پرستاران و پزشكان از محلولهاي جيبي كه بيمارستاندر اتاق دارو و پانسمان 

نه يكبار كامپليانس بهداشت دست اندازه گيري ميگردد و به همين جهت االس .اختيار قرار داده استفاده مينمايند

توسط  الزمنه آموزش رابطين؛ انتخاب ميشوند در اين زمي رابطين كنترل عفونت داوطلب ، در يكي از جلسات

بهداشت دست، نحوه تكميل چك ليست،  سوپروايزر كنترل عفونت ارائه ميشود كه شامل توضيح در مورد موقعيتهاي

رابطه با تعيين صحيح  اين اموزش با فيلم دريافت شده از سازمان جهاني بهداشت كه به شكل سوال و جواب در

هفته انجام  6الي  4ارزيابي كامپليانس بهداشت دست در طول  .موقعيتهاي بهداشت دست ميباشد، تكميل ميگردد

، فيزيوتراپ و نمونه گير ( بهيار كمك پرستار و)ي پرستار (استاد و دستيار )ميگردد كه شامل گروههاي پزشك 

در هر بخش دويست موقعيت در نظر گرفته ميشود و براي ساير حرفه ها WHO طبق استاندارد .آزمايشگاه ميباشد

دويست موقعيت در نظر گرفته ميشود ، در كل نتايج آن به رياست مركز و واحدها  بخش نيستند همكه محدود به يك 

 .و بخشهاي مربوطه اطالع رساني ميشود

  : ملزومات مورد نيازجهت اسكراب

محلولهاي دست بر اساس مصوبه كميته كنترل عفونت انتخاب ميگردد و واحد داروخانه مسئوليت تهيه آن را عهده 

  .كنترل كيفي محلولها و نظارت بر نحوه استفاده را سوپروايزر كنترل عفونت مشخص مينمايد .باشددار مي

  سينك مخصوص اسكراب به همراه صابون مايع و پوستر آموزشي راب دست جراحي .1

  فاصله قبل از جراحي در اتاق اسكراب دستالمحلول ضد عفوني كننده دست ب  .2
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  دستمال كاغذي  .1

فوني كننده دست به همراه پوستر آموزشي راب دست در كنار هر محلول در اتاقها ، راهروها، محلول ضد ع .4

  عمل ورودي هر اتاق

  موقعيت بهداشت دست نصب بر تابلوي كنترل عفونت 5پوستر  .5

  ساعت يا تايمر  .6

ستفاده ميباشد برس زدن جهت آماده سازي دستها براي جراحي ضرورت ندارد اما اگر تمايل به ا: برس ناخن  .7

  .كه از ايجاد خراش روي پوست پيشگيري مينمايد استفاده گردد از برسهاي نرم

 .سينك بايد به گونهاي طراحي شده باشد كه خطر پاشيده شدن آب را كاهش دهد  .8

 

 

 


