
 

 ها  بهداشت دست

 تهیه وتنظیم:
 واحد کنترل عفونت

 واحد بهداشت محیط

 شستشوی دست با آب و صابون
 و 

 کننده دست های ضدعفونی کاربرد محلول

 

دانید؟ آیا می  
  شستشوی دست، روشی آسان، ارزان و

موثر برای پیشششرشیشری از ارشتشششار 
 ها و حفظ سالمت است. میکروب

 هشا مشو ش   شستشوی صحیح دسشت
های اسهالشی  درصدی بیماری 13کاهش 

 گردد. می
 هشا مشو ش   شستشوی صحیح دسشت

های تنفسشی  درصدی بیماری 13کاهش 
 گردد. مارند سرماخوردگی می

 05ها عامل  شستشوی راکافی دست %
 باشد. های منتقله از غذا می از بیماری

 ها، اگشر تشمشامشی افشراد  طبق بررسی
هایشان را بصشور  مشنشاسش   دست

بشویند، ساالره از یک میلیون مرگ  در 
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 ها نجات زندگی
 ها با بهداشت دست

 منبع:

CDC, WHO 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن
 شهریور رشت 71مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 



 

هشا    ها همه  ا هستنشد  مشیشکشروب   میکروب 
ها و اشیایی که مشا در طشو     توارند دست   می 

کنیم، آلوده و ما را    ها را لمس می   فعالیت روزاره آن 
ها با آب و صابون و    بیمار کنند. تمیز کردن دست 

کشنشنشده دسشت در    های ضدعفشورشی   محلو  
هشایشی    ترین گام   یکی از مهم “   های کلیدی   زمان ” 

تواریم به منظور  لوگیری از بیشمشار    است که می 
 ها ارجام دهیم.   شدن و گسترش میکروب 

های مهمی بین    تفاو  
شستشوی دست با آب  
و صابون و تمیز کردن  

هشای    آن با مشحشلشو  
کننده دست    ضدعفوری 

و ود دارد: به عشنشوان  
کننده دسشت    های الکلی ضدعفوری   مثا  محلو  

ها )مشارشنشد    توارند همه ارواع میکروارگاریسم   رمی 
ها وکلستریشدیشوم    ها، برخی از اررل   روروویروس 

هشای    (  را بکشند. همچنین مشحشلشو  * دیفیسیل 
توارند مواد شیمیایشی    کننده دست رمی   ضدعفوری 

آور )مارند سموم و فلزا  سنرین( را حشذ     زیان 

رمایند. شستشوی دست با آب و صابشون مشو ش   
ها، سموم، فلزا     کاهش  تمامی ارواع میکروارگاریسم 

شود. دارسشتشن زمشان و روش    سنرین و... می 
ها فرصت بهتری برای   پیشریری از    شستشوی دست 

 دهد.   ها می   بیماری 

 

 هایم را با آب و صابون بشوییم؟   چه زمانی  دست 

   ■  قبل، در هنرام و پشس
 سازی مواد غذایی   از آماده 

  ■ قبل از خوردن غذا 
   ■  قبل و بعد از مراقبت از

 بیمار 
   ■  قبل و بعد از درمشان

 زخم یا بریدگی 
   ■  بعد از سرویس بهداشتی، تعویض پوشک، تمیشز

کردن کودکی که از سرویس بهداشتی اسشتشفشاده  
 کرده است. 

  ■ پس از تمیز کردن بینی، عطسه و سرفه 

   ■  پس از تماس با حیوارا ، غشذا، قشفشس و
 فضوال  حیوارا  

  ■ پس از تماس با پسمارد 
   ■ هایتان بصور  قشابشل    و هنرامی که دست

 رویت کثیف و یا چرب است. 
 
 

های ضدعفففونفی کفنفنفده    چه زمانی از محلول 
 استفاده کنیم؟ 

   قبل و بعد از تماس با فرد بیمشار
در بیمارستان )بجزآن که فرد مبتال  
به کلستریدیوم دیفیسیل باشد  که  

بایست    ها می   در این صور  دست 
 با آب و صابون شسته شود.( 

   همچنین اگر آب و صابون در دسترس رباششد
هشای الشکشلشی    بایسشت از مشحشلشو    می 

کننده دست استفاده گردد. در اولین    ضدعفوری 
بایست با آب و    ها می   فرصت ممکن ریز دست 

 صابون شسته شود. 
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 های بیمارستانی های مهم در عفونت یکی از باکتری *


