
اطزاف  اوگطت ضست تا کمک دست دیگزکامال  مالمال الش       

 . ضًد

وًک اوگطتان َز دست را تٍ کف دست دیگز تمالال الذ مالا      

 . مم شضًوذ

سیز واخه َا فزامًش وطًد ي تا کمک دست دیگز مالمال الش      

 . ضًوذ

مًقع آتکطی دقالت  . دستُا سیزآب ريان کام  آتکطی ضًد

ضًدکٍ صاتًن ريی دستُا وماوذ ي دستُا تٍ آرامی ي تطالًر  

 . کامل تا دستمال کاغذی یا حًلٍ خطک ضًد

 

 

 قثل ي تعذ اس دستطًیی ي اجاتت مشاج 

 قثل ي تعذ اس پخته غذا ي مُ ٍ ساالد يخًردن غذا -

 پس اس جمع آيری ستالٍ ي حمل ستالٍ دان یا ک سٍ ستالٍ -

تعذ اس دست دادن تالا افالزادد دسالت سدن تالٍ پالًل ي                      -

 ....... مًتایل

 تعذ اس مماس تا ح ًاوات خاوگی یا َضًالت آوُا -.

 تعذ اس آمذن تٍ مىشل اس سز کار -

تعذ اس دست سدن تٍ دستگ زٌد م لٍ ي سالطالًآ آلالًدٌ          -

 دراماکه عمًمی يامًتًس 

تعذ اس دست سدن تٍ پًستٍ مخم مزغ یالا والًضالت ي          -

 سثشیجات ي م ًٌ وطستٍ

تعذ اس تاسی کزدن اطفال تا اسثاب تاسی یا تاسی در   -

 پارک

 

استفادٌ اس دستگاٌ خطک که تذل ل چزخص ًَای مملالً  

اس تاکتزی در مکاوُای عمًمی مًص ٍ وم گزدد ي تالُالتالز         

 .است اس دستمال کاغذی استفادٌ ضًد

 

آست ىُای لثاس را ما قسمالت  

فًقاوی مچ دست تاال سدٌ ي ساعالت ي جالًاَالزات را اس            

 . دست خارج کى ذ

طًری جلً دستطًیی تایست ذ کٍ لثاس يدسالت تالا آن         -

 . مماس وذاضتٍ تاضذ

ض زآب تاس ي دستُا ريتٍ پای ه سیزآب قزاروزفتٍ طالًری  

 . کٍ آب ريی لثاس ي اطزا ف پاض ذٌ وطًد

تا استفادٌ اس صاتًن جامذ یا صاتًن مایع در دستُالا کالف     

 . فزايان ایجاد ومای ذ

کف دستُا تذقت تُم مال ذٌ ضًد ي تالا کالف َالزدسالت         

 .تطذت پطت دست دیگز ي الی اوگطتان  را تمال ذ

 

 

 

س مت َز جامعٍ در وزي مًجٍ مک مک افزاد تاٌ اصالًل  

ضستطًی دست تعىًان ايل ه د مُمالتالزیاله    . تُذاضتی  است

. يکم َشیىٍ مزیه راٌ جلًو زی اس اوتقال ت ماریُا سالت      

ضسته دستُا اوز تادقت ي تطًر صالیال الن اوالجالا  ضالًد           

ريضی سادٌ ي مؤثز تزای پ طگ زی اس اوًاع ت مالاریالُالای    

ياو ز ي مسزی مثال اسُال د ت المالاریالُالای والًارضالید         

تًدٌ د در والتال الجالٍ داضالتاله           .. سزماخًردوید حصثٍ ي

اط عات کافی در ایه تارٌ می مًاوىذ کمک کالىالىالذٌ    

 .تاضذ

 

 

تُتزیه ريش ضستطًی دست د استفادٌ اس صالاتالًن     

يآب ريان  يلز  است کٍ قذرت پاک کىالىالذوالی    

مصزف مکزر صاتًوُای معالمالًلالی    . ت طتزی دارد  

تخصًظ تزای افزادی کالٍ مالجالثالًروالذ تالارَالا              

دستُای خًد را تطًیىذ تٍ پًست دستُا آسال الة     

رساوذٌ ي مًجة خطکید میالزیالک ي اوالشمالا         

 . خًاَذ ضذ

تىاتزایه تُتزاست دقت ضًد کٍ صالاتالًن ريی     

دستُا ومالىذ يپس اس خطک کزدن تا حًلٍ اس   

 . کز  وز  کىىذٌ یا مزطًب کىىذٌ استفادٌ ضًد
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 همیت بهداشت دستا

 :روش شستشوی دست

 :مراحل شستشوی دست

 چه زمانی باید دستها را شست؟



 بسمه تعالی 

 

 
 :عىًان 

 بُداشت دست

 

 

 :تُیٍ ي تىظیم 

 حـدیثـٍ پـىاَی 

 سًپريایسر آمًزش سالمت 

4 5 

تزای مم ش کالزدن دسالت کالًدکالان             -2

َزوش اس پارچٍ مزطًب تجالای  ضالسالتاله         

 .دستُا استفادٌ وطًد

َزوش در دستان خًد عطالسالٍ ي سالزفالٍ         -3

وکزدٌ يحتما اس دستمال کاغالذی اسالتالفالادٌ       

 .ومای ذ

اس آب داغ تزای ضسته استفادٌ وطالًد د        -  4

 .چًن تاعث التُاب ي مطک ت پًستی م طًد

در اماکه عمًمی تُتز است اس ضال الزآالت     -  5

 .اَزمی یا چطمی استفادٌ ضًد

واخىُا کًماٌ ي الک وذاضالتالٍ تالاضالذ ي اس             -  6

تکارتزدن سیًرآالت ي واخه مصىًعی ي وگال اله   

ريی واخه خًدداری کى الذ چالًن در اوالتالقالال            

 .م کزيتُا وقص داروذ

ثاو ٍ ي تزای دستالُالای    75حذاقل سمان ضستطً -  7

 .ثاو ٍ مطلًب است 46-66خ لی کث ف 

 

 

 

 

جُت کسب اطالعات بیشتر با ياحـد آمـًزش       

سالمت بیمارستان شُید اوصاری ريدسر ياقع در   

ي یا شـمـارٌ تـ ـ ـه        (  دفتر پرستاری) طبقٍ ديم 

 تماس حاصل فرمایید -47072624

 

تعذ اس معًیض پًضک تچٍ یا ضسته کًدک تالعالذ اس       -

 اجاتت مشاج

پس اس دست سدن تٍ ت ىید دَان ي تعذ اس عالطالسالٍ ي        -

 سزفٍ در دست

 قثل ي پس اس مزاقثت اس سخمُا يتزیذو ُا -

 ت مار یا مجزيآ فزدی قثل ي پس اس مماس تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٍ کًدکان خًد ویًٌ صیال الن ضالسالتاله        -  1

دست را یاد دَ ذ اوز اي تفُمذ کٍ تا دسالت  

آلًدٌ چٍ ت ماریُایی را مىتقل مالی کالىالذ د        

خًد اي ضسته دستُا را فزامًش والخالًاَالذ      

 .کزد

 
 :توصیه های کلی 


