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چر� بهد�شت �ست مهم �ست؟
بيما��� �� بيما�ستا� �غلب ناخو� هستند يا پس �� 

عمل جر�ح" ���& نقاهت �� م" گذ��نند � يا به ضعف 
�يمن" بد� �چا�ند، � به همين علت همه �� معر, 

خطر �بتال به عفونت ها; مي:رب" م" باشند. ما 
عالقمنديم �� بيما� شد� بيما��� به �ين قبيل با?تر; ها 

پرهيز شو�، چو� با �جو�ي:ه بسيا�; �� مي:رF ها 
بر�; �فر�� سالم ب" ضر� هستند، همين با?تر; ها م" 
 �تو�نند �� �فر��; ?ه ناخو� هستند عفونت ها; جد; 
پر ���م" �� �يجا� نمايند. ي:" �� سا�& ترين � �� عين 
حاQ ?ا��ترين ��& ها; ?اهش عفونت �ين �ست ?ه ?ليه 
?ا�?نا�، بيما��� � عيا�S ?نندگا� بهد�شت �ست خو� 

�� به خوب" مر�عاS ?نند.

بهد�شت خو� �ست يعن� چه؟
بهد�شت خوF �ست يعن" شستن �ستا� با مو��; �� 

� صابو�  تا �ين:ه �� پخش شد�  FV جنس �ل:ل يا با
مي:رF ها جلوگير; به عمل Vيد. با جلوگير; �� پخش 

شد� مي:رF ها ما خو�هيم تو�نست �� سر�يت بيما�يها; 
عفون" �� بيما��� ?م ?نيم.

تعهد�� ما نسبت به شما
تماW ?ا�?نا� بيما�ستا� بهد�شت �ست �� جد; م" گيرند 
چو� ما م" ��نيم ?ه �ين Vسا� ترين ��& بر�; هرچه �يمن 

تر � سالم تر نگهد�شتن بيما��� �ست.

�� هر با� ?ه ?ا�?نا� ما با بيما� �� تماY هستند يا �گر 
بخو�هيم به �با� سا�& تر سخن گوئيم، قبل � بعد �� هر 

تماY با بيما� بايست" �ستا� خو� �� تميز نمايند. 

�� هنگاW مر�جعه شما به بيما�ستا� چه به عنو�� بيما� � چه به عتو�� عيا�S ?نند& �� شما �عوS م" شو� 
تا با �عايت هرچه بهتر بهد�شت �ست خو�تا�، �� پي:ا� �� بر�بر عفونت (�شيو\ 

بيما�; ها) با ما همر�& شويد.

��بهد�شت �ست �مر" �ست !ه به همه � بط ��
بر�; �عايت بهد�شت �ست خو�، بيما��� � عيا�S ?نندگا� هر�� نقش" �ساس" �يفا م" نمايند.

•  عيا�S ?نندگا� بايست" هر با� ?ه ���� يا خا�d �� �تاb بيما� م" شوند، �ستا� خو� �� 
تميز نمايند.
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بيما��& % عيا�� 
!نندگا&:

*نچه !ه �� با�) بهد�شت 
�ست بايد بد�نيد.



بيما��� � عيا�S ?نندگا� هرگز نبايست" به �خم ها، پوشش �خم ها، لوله ها; مربوj به   •
تز�يق �� �گ يا به ساير �سايل ��ما� بيما��� �ست بزنند.

بيما��� بايست" F��V بهد�شت شخص" خو� �� بخصوm هنگاW بستر; شد� �� بيما�ستا�   •
�عايت نمايند. �� جمله �ين F��V، شستن �ستها پس �� �فتن به تو�لت � پيش �� خو��� غذ� 

�ست.

پرسيد& عيب نيست
گا& به گا& ?ا�?نا� ما خيل" گرفتا� ?ا� م" شوند � بيما�� مم:ن �ست 

نگر�� باشند ?ه پزشV pنا�، پرستا� Vنا� يا ساير ?ا�?نا� بهد�شت" �ستا� 
خو� �� پيش �� تماY با Vنا� يا پس �� �V، تميز ?ر�& �ند يا نه.

 
به عنو�� بخش" �� نقش شما �� پي:ا� با عفونت �ميد���يم به خاطر ��شته 

 ;��Vباشيد ?ه پرسيد� عيب نيست. �گر شما �چا� تر�يد هستيد، هرگز �� يا�
?ا�?نا� بيما�ستا� �� مو�� �عايت شيو& ها; ��ست �� �نجاW ��ه:ا�ها; 

مهم ��يغ نفرمائيد.

چگونگ� تميز !ر�& �ستا& با *غشته ساختن �ست با 
مو�� �ل6ل�*

مو�� �ل:ل" مخصوm ضدعفون" ?ر�� �ست تعد�� مي:رF ها; ��; پوست بد� 
 � FV �� &با مقايسه با �ستفا� ��� فوb �لعا�& ?اهش م" �هد � �ين مو�� ����ثر بو�& 

صابو� مصرv م:ر� Vنها ?متر پوست �� نا��حت م" ?ند. 

مو�� �ل:ل" ضدعفون" ?نند& �ست بر�; �ستان" ?ه ِچرxِ نمايا� ���ند خوF عمل نم" 
� صابو� نم" تو�ند چرx �� جد� � �� �ست بز��يد.  FV ند چو� مانند?

ضدعفون" ?نند& ها; �ل:ل" �ست �� بد�� FV تميز م" ?ند.  •
�ين مو�� ��� تبخير شد& �ثر; باق" نم" گذ��ند � بر�; حفظ پوست ��   •

شر�يط خوF ����; مو�� خيس ?نند& moisturising agents ?نند& هستند.

�قد�ماS �ساس" �� حفظ بهد�شت �ست با �ستفا�& صحيح �� ضد عفون" ?نند& ها; �ل:ل" مخصوm �ست 
عبا�تند ��:

 Wبعد �ستا� خو� �� به هم بماليد به طو�; ?ه تما �  ��ين ما�& �� به ?ف يp �ست ماليد&   .1
سطو� �ست � �نگشتا� خو� �� Vغشته نمائيد تا �ين:ه خشp شو�.

ناخن ها; ���� يا ناخن ها; مصنوع" باعث م" شو� ضد عفون" �ستا� با ِ�ش:اQ �نجاW شو�.   .2
� مي:رب" �گر  xچر ��� �ين قبيل مو���  بايست" ال; ناخن ها هم ما�& ضد عفون" ��& شو� 

هست پاx شو�.

*نظر ?ليه �هبر�� مذهب" مسلما� �� سطح بين �لملل" �ين �ست ?ه �ستفا�& �� �ل:ل بر�; ضد عفون" �مصا�v بهد�شت" مجا� �ست.

چگونگ� تميز !ر�& �ست با *� % صابو&
� چرب" �� �� �ست بز��يد. �گر �ست شما ِچرx باشد شستن با  xجا�; باعث م" شو� ِچر FV �صابو� 

� صابو� بهترين ��& �ست. FV
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ضد عفون� 
!نندگا& �ست



شش �قد�= �ساس� بر�" شست ��ست �ست با *� % صابو& عبا�تند �>:
�; �ست شما جريا� پيد� ?ند.� FV بگذ��يد �شير FV �� با� ?نيد   .1

�ست خو� �� صابو� مال" ?نيد.  .2
�ستا� خو� �� ��; هم بماليد تا اليهء ?ف �ستا� شما �� بپوشاند.  .3

همه سطو� �ست �� با ?ف بپوشانيد � بماليد. �ست ?م 10 تا 15 ثانيه �ستا� ?ف Vغشته خو� ��   .4
به هم بماليد. �ست �� ?ا?ال FV ب:شيد.

با �ستفا�& �� يp حوله ?اغذ; �ستا� خو� �� خشp نمائيد.  .5
حوله ?اغذ; مصرv شد& �� �� ظرv �باله بياند��يد.  .6

 vقت صر��� يp نوبت ?ا�; هشت ساعت" يp پرستا� به طو� متوسط يp ساعت 
� صابو� بهد�شت �ست خو� �� �عايت نمايد.* FV م" ?ند تا با شستن �ستا� با

 Sقت 56 �قيقه �; �ست ?ه با هفت نوبت شستن �ست (هر با� به مد��ين �قم برپايه ?ل 
60 ثانيه)  �� هر ساعت حساF شد& �ست.

Voss A. and Widmer AF, Infect Control Hospital Epidemiology 1997 :منبع*

نقش �ست6ش ها
�ست:ش م" تو�ند بر�; حفظ بهد�شت �ست ?مp بو�& � م:مل مهم" به حساV Fيد.  �ل" پوشيد� �ست:ش به 

هيچوجه نم" تو�ند نيا� به شستن �ست �� �� ميا� بر����.

پوستر ها; مخصوm پي:ا� با عفونت ?ه �� �ين ساختما� مشاهد& 
م" ?نيد بر�; �V �ست ?ه به همه �هميت �ستا� تميز �� �� پي:ا� با 

عفونت � جلوگير; �� �V گوشز� ?ند. 

*يا *گاه� بيشتر" م� خو�هيد؟
بر�; Vگاه" بيشتر، �� هريp �� ?ا�?نا� ?ه بر�; ��ما� شما خدمت 

م" ?نند ُپرسش نمائيد. �گر به �طالعاS مفصل تر; نيا� ���يد به 
?ا�?نا� ?نترQ عفونت ما مر�جعه ?نيد.

يا�تا& باشد، پرسيد& عيب نيست.
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