
  

  

  

  

  

  

آغاز شستشو با استفاده از صابون مایع و 

 کننده استانداردهرنوع ماده ضدعفونی 

 )بار5(مالیدن پشت هر دست به پشت دست دیگر

آبکشی کامل 

دست ها و مچ ها 

 )بار5(

مالش نوك انگشتان هر 

دست در کف دست دیگر 

 )بار 5(

مالش چرخشی انگشت 

شست هر دست با کف 

 )بار5(دست دیگر

گرفتن انگشتان مالیدن کف دست ها با قرار 

 )بار5(بین هم و ساییدن کامل آنها

 )بار5(حرکت مالشی و دورانی دست ها  

قرار دادن پشت انگشتان هردست 

در کف دست دیگر و قفل شدن 

انگشتان درهم و شست و شو با 

 )بار5(هم  فشاردادن روي

پس از تماس با خون،مایعات بدن و هرگونه ماده بیولوژیکی و 

  .شیمیایی آلوده  و یا مضر براي پوست

  .بالفاصله پس از پاره شدن دستکش

  .از پوشیدن دستکش جدیدپس از در آوردن دستکش و یا پیش 

  .قبل و بعداز تماس با بیماران یا نمونه هاي آزمایشگاهی

  .پیش از خوردن،آشامیدن ،سیگار کشیدن

  .پس از هرگونه تماس دست با مخاط چشم  یا خراش هاي پوست

 .قبل و بعداز توالت

 دست ها  را مکرر و با روش صحیح بشویید

  .استفاده از محصوالت غیراستاندارد 

بودن ناخن ها به ویژه در تماس  بلند 

  .با بیماران

  .استفاده از ناخن مصنوعی 

استفاده از زیورآالت بجز حلقه  

و  ازدواج مطابق اصول ایمنی

 بهداشت

  .درآوردن حلقه و ساعت پیش از شست و شو

استفاده از کرم و لوسیون مرطوب کننده پوست براي کاهش 

  

شستشوي مکرر و صحیح دستها حتی در زمان استفاده از 

  

تمیز کردن دستها با دستمال کاغذي و شست و شو با کف تمیز 

  

پوشاندن بریدگی،زخم،جراحت پوستی  و اگزاما  با پانسمان  

درصد،ژل ها،مایعات با پایه 

 

  .پیشگیري از انتقال باکتري هاي بیماري زا به خود،بیماران،همکاران،جامعه و محیط زیست

  )MDR(جلوگیري از انتقال میکروارگانیسم هاي مقاوم به دارو

 روش اصولی شست و شو

 نبایدها

  مریم ابراهیم زاده

  سوپروایزرکنترل عفونت

 بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خشک کردن دست ها و مچ ها  با 

استفاده از حوله کاغذي یا خشک کن 

 برقی  و اطمینان از تمیز بودن دست ها

 وي دست هاموارد الزامی شست وش

پس از تماس با خون،مایعات بدن و هرگونه ماده بیولوژیکی و - 1

شیمیایی آلوده  و یا مضر براي پوست

بالفاصله پس از پاره شدن دستکش- 2

پس از در آوردن دستکش و یا پیش -3

قبل و بعداز تماس با بیماران یا نمونه هاي آزمایشگاهی-4

پیش از خوردن،آشامیدن ،سیگار کشیدن- 5

پس از هرگونه تماس دست با مخاط چشم  یا خراش هاي پوست-6

قبل و بعداز توالت- 7

درآوردن حلقه و ساعت پیش از شست و شو 

استفاده از کرم و لوسیون مرطوب کننده پوست براي کاهش  

  .التهاب هاي ناشی از شست و شوي مکرر

شستشوي مکرر و صحیح دستها حتی در زمان استفاده از ضرورت  

  .دستکش

  .استفاده از آب جاري تمیز جهت شستشو 

تمیز کردن دستها با دستمال کاغذي و شست و شو با کف تمیز  

  .کننده در صورت در دسترس نبودن آب

پوشاندن بریدگی،زخم،جراحت پوستی  و اگزاما  با پانسمان   

  .نفوذ ناپذیر نسبت به آب

درصد،ژل ها،مایعات با پایه 70،الکل -ستفاده از صابون مایع ا 

 .الکل و یا مواد ضدعفونی کننده تجاري

  :اهداف

پیشگیري از انتقال باکتري هاي بیماري زا به خود،بیماران،همکاران،جامعه و محیط زیست- 1

جلوگیري از انتقال میکروارگانیسم هاي مقاوم به دارو-2

 

 بایدها


