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  شستن دست          :                              عنوان آموزش

  
  چرا باید دستها را شست؟

میلیون میکروب روي دست انسا ن وجود  5جاد کنند ، دست کم شیارهاي دست انسان به میکروب ها کمک می کنند که تجمع کرده و کلونی ای
هـا   دارد  که بسیاري از آنها می توانند چندین ساعت روي دست انسان زندگی کنند و همچنین میلیون ها میکروب می توانند زیر انگشترها ، ناخن

این شـیارها بـه میکـروب هـا     . و شیارهاي نسبتاً عمیقی دارد پوست نرم به نظر می رسد اما شکاف ها . ، دستبندها و ساعت هاي مچی مخفی شوند 
. اجازه می دهند که روي پوست باقی بمانند، میکروب ها روي پوست و در روزنه هاي تعریق و فولیکول هاي مو و الیه  سطحی زندگی می کنند

یی و انواع اسهال ، ویروسهایی ماننـد آنفلـوآنزا ، سـارس و    بیماریهایی مانند مسمومیت غذا. مهمترین راه انتشار میکروب ها ، دست هاي ما هستند 
دانشمندان می گویند ، انسـان  . هپاتیت آ وحتی عفونت هاي تنفسی و عفونت هاي بیمارستانی همه و همه به وسیله همین دست ها منتقل می شوند 

  .ز میکروب ها استو آن رد خاصی ا. ها هنگام لمس اشیاء  چیزي بیش از اثر انگشت بر جاي می گذارند 
پیشگیري ازانتقال این میکروارگانیسم ها از یک بیمار به بیمار دیگر ، یا از شخص مالقات کننده به بیمار ، همینطور جهت جلـوگیري از   برايپس 

  .انتقال میکروبها به محیط دیگر الزم است همواره دستهایمان را بشوییم چرا که این کار از دارو هم مؤثر تر است
  

  چه وقت باید دستها را شست؟
انجـام شستشـو ي دسـتها  قبـل از لمـس یـک بیمـار بسـیار         بایددست هایمان را بشوییم ،هر بیمار،یک بیمار یا هنگام ورود به منطقه قبل از تماس با
شـود و دسـت هـا در     تا از آلودگی مجـدد پیشـگیري   ل انجام مراقبت بیماران انجام شودشستشوي دست باید در نزدیک ترین مح. ضروري است 

از ترك بیمار و قبل از لمس هـر  شستشوي دست ها همچنین باید بالفاصله بعد . تماس با اشیایی که نزدیک بیمار است مثل دستگیره  قرار نگیرند 
. ایـد  مبهداشتی کمتر می ن انجام کامل این کار خطر انتشار میکرو ارگانیسم ها را به محیط مراقبتی. یی که بیرون ازمنطقه بیمار است  انجام شود ش

ار مثـل مـانیتور، میزکنـاري ، یـا     یمبعد از تماس با اشیاي واقع شده درمنطقه ب. ازآنجایی که محیط بیمار نیز آلوده به فلور میکروبی پوست او است 
  . د دستها را شستباید شستشوي دست ها انجام شود ،حتی اگر بیمار تماس مستقیم هم با این اشیا نداشته باشد نیز بایتخت هم 
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