
 

 نتعفو بهداشت و کنترل
 نیبنابرا است مؤثر اریبس ها عفونت ازي ریشگیپ و مارانیبي بهبود عیتسر وی سالمت حفظ دری بهداشت نکات تیرعا  •

 مورد توجه قرار داده و رعایت کنید:ضرورت دارد موارد زیر را 

   در بعضی مواقع نیاز می شود که همراه بیمار در تعامل با بیمار باشد و یا نیاز است پس از ترخیص مراقبت هاي در منزل را
 اگر به عنوان مراقب بیمار عمل می کنید نکات زیر را رعایت کنید: انجام دهد.

 ت بدن بیمار خودداري کنید. ، از ترشحاري از انتقال عفونتدر صورت توصیه پرستاران باید جهت جلوگی 
 .در صورت توصیه پرستاران لباس مخصوص بپوشید 
 ار دهید تا در انگشتر و ساعت خود را خارج و در جاي مطمئن قر ،در محیط بیمارستان به عنوان همراه بیمار جواهرات

 .معرض عفونت نباشد
  صورت توصیه از ماسک استفاده کنیددر. 
 از دستکش استفاده کنید. ،در صورت احتمال تماس با وسایل آلوده بیمار 
  بشویید.با آب و صابون بعد از هر تماس با بیمار و وسایل وي دستهاي خود را 

 هر وا فین کردن بینی یبعد از عطسه، سرفه و  ،ییغذا مواد ریسا ای غذا خوردن از قبل توالت، از پس را خودي ها دست 
 .     دییبشو عیما صابون و آب با کباری وقت چند

 دینزن دست اند شده شما بدن وارد کهی لیوسا و لوله به. 
 گسترش ازي ریشگیپي برا مخصوص پوشش ای لباس از دیبا اوقاتی برخ شما خانواده اعضاء ای و شمای درمان مراقبت میت 

ي ریجلوگ منزل به مارستانیب در موجودي زاي ماریب عوامل انتقال از همراه مخصوص لباس دنیپوش. (کنند استفاده عفونت
 )کندی م
 ي خوددار ها سطل نیا دری معمول زباله ختنیر از. استی عفون و خطرناكي ها زباله مخصوص رنگ زرد زبالهي ها سطل

 .دیینما استفادهی مشک کیپالستي داراي ها سطل از و نموده
 ی قوط درب ،ییدمپا ردندان،یخم و مسواك ،يکاغذ دستمال وان،یل بشقاب، چنگال، قاشق، لیقب ازی شخص لوازم دیبا ماریب

 .دینکن استفاده گرانید با مشترك صورت به را خودی شخص زاتیتجه و لیوسا. باشد داشته همراه.. .و بازکن
 دیینما زیپره خود مارانیب براي هندوانه گرمک، ریظن آبداري ها وهیم خصوص بهی شدن فاسدي ها وهیم آوردن از. 
 دیده قرار مخصوصي ها یترال در را آن و دینگذار نیزمي رو را غذا ظرف غذا صرف از پس. 
 دیکني خوددار خچالی و ماریب کمد در پوشش بدونیی غذا مواد دادن قرار از . 

 دیکني خوددار بودنی بهداشت ریغ لیدل بهی مشکي ها سهیک دریی غذا مواد دادن قرار از. 
 دیکني خوددار نیزمي روی شخص لوازم و پتو دادن قرار از . 

 .از قرار دادن وسایل شخصی روي میز و تخت خودداري کنید و در کمد گذاشته شود 

 دیینماي خوددار ها اتاق در البسه هرگونه نمودن زانیآو و شوو  شست از. 
 باشدی عفون ضد و شستشو قابل دیکنی م هیته کودکان براي که رایی هاي باز اسباب. 
 دیینماي خوددار ها اتاق ریسا و سالن در جای ب تردد از و دیبمان ماریب کنار در خود، مارانیب بهداشت تیاهم لیدل به. 
 دیکن يخوددار) نظافت و بهداشت در اختالل و تیحساس جادیا احتمال علت به( خاكي حاو گلدان و گل آوردن از. 

 
 

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 

 براي شستشوي دست طبق روش زیر عمل کنید  •
  سانت باالي مچ تا کنید 10-12د را آستین خو. 
 ها را بشوییدباالتر از مچسانتی متر  5/2 تا ها به طور قابل مالحظه اي کثیف نیستند اگر دست. 
 ت آلوده شود. جلوي سینک دستشویی بایستید هنگام شستن دست لباس شما با سینک تماس پیدا نکند زیرا ممکن اس 
 .آب را با فشار مناسب بسته به نوع آن با آرنج زانو یا پا باز کنید 
 ها و مچ دست را خیس کنیددست. 
 ها را پایین تر از آرنج نگه دارید و اجازه دهید تا آب تا نوك انگشتان دست جریان یابددست. 
 صابون قالبی را شسته و خوري مایع صابون از ظرف بردارید یا  به اندازه یک قاشق چاي

 را آغشته کنید تا کف مناسبی درست شود.ها دست
 در جاي خود قرار دهید ها را با صابون یا مایع صابون آغشته کرده و سپس صابون را شسته و تمام سطوح دست.  
 شوندشستن صابون قبل و بعد از استفاده موجب پاك شدن آلودگی قبلی از سطح صابون می. 
  ها ها هر انگشت و سطوح بین انگشتان و بند بند آنها زیر ناخن ها و پشت دست حرکات مالشی محکم و چرخشی کف دستبا

 .و مچ دست و بخشی از ساعد هر دست را بشویید
 هاي دست دیگر را تمیز کنیدهاي یک دست زیر ناخنبا استفاده از خالل چوب یا برس ناخن یا با ناخن.  
 مچ و ساعد  ،پشت دست ،کف ،شدن آلودگی ها بین انگشتان دست،  شیارهاي دست جداشی کمک به حرکات مالشی و چرخ

 .کندمی
 مدت شستن بستگی به میزان آلودگی دارد .ها و حرکات مالشی را براي یک تا سه ثانیه ادامه دهیدشستن دست. 
 شودمی آلودگی ها و کثیفی سینک همه دست را آبکشی کنید. ریختن آب باعث شسته شدن. 
 ستمال کاغذي خشک کنیددست ها را به خوبی با د. 
 دست شروع کرده و به طرف باال و ساعد بروید انگشت هاي از. 
 کندها از خشکی پوست جلوگیري می خشک کردن دست. 
 در صورت استفاده از شیر دستی آن را به خوبی با مایع صابون بشویید. 
  کندهاي تمیز را از تماس با سطوح کثیف محافظت میدست ،کاغذي تمیزبستن پیچ شیر دستشویی با دستمال.  
 از خشک شدن آن جلوگیري  پوست را نرم و ،هاي بدون ماده چربیدر صورت تمایل از لوسیون دست استفاده کنید لوسیون

 کند. می
 تفاده کنیداس بهتر است براي خود لوسیون مخصوص تهیه کنید و  پس از اتمام کار از لوسیون شخصی خود. 
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