
 

 بهداشت دست
 

 مهمترين يكي از  ، دستها اصولي بهداشتي نمودن

به طور   . است بيمارستاني عفونت کنترل راههاي

 4خالصه بهداشت دست به منظور پيشگيري از 

( 1: رويداد  انجام ميشود که عبارتند از 

عفونتها با منشاء ( 2کلونيزاسيون در بيماران 

عفونت در کارکنان ( 3دروني وبيروني در بيماران 

پرسنل و کلونيزاسيون ( 4مراقبتهاي بهداشتي 

 محيط مراقبتي 

 : از عبارتست دستها شستن در کلي اصول

 :موقعيتهايي که دستها بايد بهداشتي شود .1

 تماس بار هر از بعد و قبل دستها شستن 

 بيمار با

 انجام )از انجام هر پروسيجر  بعدو  قبل

 (کار

 از تماس با محيط اطراف بيمار پس 

 دستها   شستشوي مراحل کليه رعايت .2

 کننده ضدعفوني هاي محلول از استفاده .3

 الكلي پايه با

 از استفاده عدم و ها ناخن نمودن کوتاه .4

 مصنوعي ناخنهاي

عدم استفاده از زيوراالت و جواهرت  .5

 خصوصا در بخشهاي ويژه

 

 روش شستشو ي دستها

ابتدا حلقهه و سهاعت بيهرون دورده شهود سه س      

دستين را باال زده و دب با فشهار و دمهاي مناسه     

 .تنظيم گردد

در حالي که دستها سرازير هستند دنها را خيس -0

 .نمائيد تا دب به طرف نوک انگشتان جاري گردد

سي سي صابون مايع در کف دستها  5-10مقدار -1

دستها را به هم بماليد تا کامالً کف ايجهاد  بريزيد و 

  .گردد

شستن دست را با حرکت مالشي و دوراني دغهاز  -2

 .نمائيد

کف دست راست را کامالًٌ به پشت دسهت په     -3

بكشيد بطوريكه انگشتان بين ههم قهرار گيرنهد و    

 بالعكس 

کههف دسههتها بههه يكههديگر مههالد داده شههوند -4

د و کهامالًٌ  بطوريكه انگشتان بين ههم قهرار گيرنه   

 .سائيده شوند

انگشتان دست راست را در کهف دسهت په      -5

بطوريكه انگشتان دو دست به حالت قفل شهده در  

هم قرار گيرنهد قهرار داده و بها فشهار بشهوييد و      

 .بالعكس

با کف يک دست انگشت شست دست ديگهر را  -6

 .به صورت پرخشي کامالً بسائيد و بالعكس
 

 

 

را در کهف دسهت ديگهر    نوک انگشتان يک دسهت  -7

فشههرده و بهها حرکههت پرخشههي کههامالً شستشههو و   

 .تميزنماييد و بالعكس

 .دستها و مچ را کامالً دبكشي کنيد-8

 .دستها را با دستمال کاغذي کامالً خشک نموده -9

با همان دستمال کاغذي شير دب را ببنديد و از  -10

بستن دن با  دست خودداري نماييد  زيرا موج  دلوده 

 .مجدد دستها مي گرددشدن 

دقيقه  1زمان استاندارد جهت شستشوي صحيح دست 

 . مي باشد

 30صحيح دست   hand rubزمان استاندارد جهت

 . ثانيه مي باشد

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 قل  و عروق  مرکز دموزشي ،تحقيقاتي،  درماني 

 شهيد رجايي 

 

 بهداشت دست براي کارکنان

  

 
 

 واحد پيشگيري و کنترل عفونت : تهيه و تنظيم

 

 :بعامن
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