
 بسمه تعالی 

 

 

 

 موضوع:

 اهمیت بهداشت دست 

 تهیه و تنظیم :

 واحد آموزش سالمت انصاری رودسر  

 0011بهار  

4 5 

 

کف دستها  به هم کشیده شود بهه           -1

طوری که انگشتان بین هم قرار گیرند       

 و کامالً ساییده شوند

سپس کف دست راست را بهه             -2 

پشت دست چپ بکشید و این کار را        

 برای دست دیگر تکرار کنید .

کف دست چپ را بهه پشهت             -3

دست راست به گونه ای قرار دهیهد        

که انگهشهتهان دسهت چهپ در             

انگشتان دست راست قفل شده و       

 با فشار شستشو شود.

با کف یک دست انهگهشهت             -4

شست دست دیگر را به صهور         

چرخشی ساییده و شهسهتهشهو        

 شود و بالعکس.

نوک انگشتان یک دست را   -5

در کف دست دیگر فشرده و با       

حرکا  چرخشی شستشهو و      

 تمیز گردد و بر عکس.

 



 

 

 

           ابتدا حلقه و ساعت را بیهرون وورده

ها را باال زده و وب بها            سپس وستین 

 فشار و دمای مناسب تنظیم گردد

            دست ها را خیس نمایید تا وب بهه

 طرف نوک انگشتان جاری گردد

    سی سی صابون مایع در    2-3مقدار

کف دست ها ریخته و دست ها را بهه      

هم بمالید تا کاماًل کف ایجاد شود و         

شستن دست ها را با حرکت مالشهی        

 و دورانی وغاز نمایید.

 

  

  

 

شستن دست ها در پنج موقهعهیهت             -1

 خاص که عبارتند از:

               شستن دست ها قبهل از ههر بهار

 تماس با بیمار

  بعد از هر بار تماس با بیمار 

            قبل از انجام هر پروسیجر) انهجهام

 کار(

             بعد از انجام هر پروسیجهر) انهجهام

 کار(

         پس از تماس با محیط اطراف بیمار

رعایت کلیه مراحل شسهتهشهوی         -2

 دست ها 

استفاده از محلول های ضهدعهفهونهی         -3

 کننده با پایه الکلی

کوتاه نمودن ناخن ها و عدم استفاده      -4

 از ناخن های مصنوعی

 عدم استفاده از زیوروال  و جواهرا  -5

بهداشتی نمودن اصولی دستها یهکهی از         

مهمترین راه های کهنهتهرل عهفهونهت             

بیمارستانی است بهه طهور خهالهصهه             

بهداشت دست به منظور پیشگیهری از        

چهار رویداد انجام می شود که عبارتند       

 از 

پیشگیری از تجمع میکروب هها        -1 

 در دست های بیماران

پیشگیری از ایجاد عفونتههها بها           -2 

 منشأ درونی و بیرونی در بیماران 

پیشگیری از ایجاد عفهونهت در          -3

 کارکنان مراقبت های بهداشتی

پیشگیری از تجمع میهکهروب          -4

 ها در محیط مراقبتی ها 
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 روش شستشوی دست ها اصول کلی در شستن دستها


