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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن        

  سرا بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه                    

با آب و  روش صحیح شستن دست 
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 گروه هدف: بیماران و همراهان وی 

 زیر نظر کمیته کنترل عفونت  

 1/6/3931تاریخ :

 

 توصیه های کلی درباره بهداشت دست:

در صورتی كه دست ها به صورت آشکارا كثیف است، آن هاا    (  1
 را با آب و صابون بشویید.

 از آب تمیز، روان و لوله كشی استفاده كنید.( 2  

برای شستن كامل دست ها ، از مصار  آب دا   خاودداری           ( 3 
كنید، زیرا مواجهه مکرر با آب دا  ممکن است به پاوسات دسات      

 شما آسیب برساند.

از پاشیده شدن آب روی خود یا كف زمین خودداری كانایاد.،       (  4
 زیرا رشد میکروب ها روی سطاح مرطوب ، سریع تر می باشد.

از لمس و تماس با سینک دستشویی خودداری كنید ، زیارا باه     (  5 
 شدت آلوده می باشد. 

هنگامی كه امکان شستشوی دست ها وجود ندارد ، دست ها را با ( 6
، ماالا      ثانیاه     32تا 22محلول ضد عفونی كننده دست ، به مدت 

فرناز مستوفیان ، كارشناس  مسئول بارنااماه هاای كشاوری          منبع:  .  دهید

ایمنی بیمار.،وزارت بهداشت درماان و آماوزپ پازشاکای.،ماعااونات                   
درمان،دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی.،راهنمای بهداشات   

 .2332مرداد  دست در مراقبت از بیماران

شهرستان صومعه سرا  ، میدان اناتاماام ،      نشانی مرکز تدوین کننده :  

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان اما م خمینی)ره (  صومعه سرا  .

 22344323242شماره تماس : 

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان
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 بسمه تعالی

 :مقدمه

مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی ، رعایت بهاداشات دسات كاه         
روشی بسیار ساده می باشد، بعنوان اساسی ترین موازین و یاکای از       
اولیه ترین تمهیدات دركاه  عفونت های بیمارستاانای وگساتارپ       
 . مقاومت ضد میکروبی و افزای  ایمنی بیماران محسوب می شود

 روش صحیح شستن دست با آب و صابون:

الزم است دست های كثیف با آب و صابون شسته شوند و در سایار   
 موارد میتوان از مواد ضد عفونی كننده استفاده كرد.

 است. ثانیه 62تا 42مدت زمان مناسب برای شستشوی دست 

ابتدا دست ها را با آب مرطوب كنید و سپس كلیه سطوح دسات    (  2
 ها را با صابون بپوشاند.     

 با استفاده از حركات چرخشی كف دستان را بهم بمالید.( 2

كف دست راست را بر روی پشات دسات چاذ گاهاشاتاه) و                ( 3
 بالعکس( و با فرو كردن انگشتان به داخل هم آن ها را به هم بمالید.

كف دست ها را مقابل هم قرار داده و با فرو كردن انگاشاتاان باه       ( 4
 داخل هم آن ها را به هم بمالید.

در حالی كه انگشتان به داخل هم قفل است، پشت انگشتان را در     ( 5
 قبال كف دست دیگر قرار داده و آن ها را به هم بمالید.

شست چذ ) و بالعکس( را در در میان كف دست مقابل محکام    (  6
 گرفته و با حركات چرخشی به هم بمالید.

انگشتان قفل شده هر یک از دستان خود را در كف دست دیاگار     ( 7
 گهاشته وبا حركات چرخشی رو به جلو و عقب  بمالید.

 دستها را كامالً آبکشی نمائید.( 8

با حوله پارچه ای یا كاغهی یکبار مصر  دستها را كامالً خشک ( 3 
 نمائید.

با همان حوله یا دستمال كاغهی شیر آب را بسته و دستماال را    (  22 
 در سطل آشغال بیندازید.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


