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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 چرا باید دست ها را شست؟

 

 را بايد دستها را شست؟چ

ميليون  5شيارهاي دست انسان به ميكروب ها كمك مي كنند كه تجمع كرده و كلوني ايجاد كنند ، دست كم 

ميكروب روي دست انسا ن وجود دارد  كه بسياري از آنها مي توانند چندين ساعت روي دست انساان زناد ي   

ترها ، ناخن ها ، دستبندها و ساعت هاي مچي مخفي كنند و همچنين ميليون ها ميكروب مي توانند زير انگش

شوند . پوست نرم به نظر مي رسد اما شكاف ها و شيارهاي نسبتاً عميقي دارد . اين شايارها باه ميكاروب هاا     

اجازه مي دهند كه روي پوست باقي بمانند، ميكروب ها روي پوست و در روزنه هاي تعريق و فوليكول هاي مو 

مي كنند. مهمترين راه انتشار ميكروب ها ، دست هاي ما هساتند . بيماريهاايي مانناد     و اليه  سطحي زند ي

مسموميت غذايي و انواع اسهال ، ويروسهايي مانند آنفلوآنزا ، سارس و هپاتيت آ وحتي عفونت هاي تنفساي و  

ويند ، انسان عفونت هاي بيمارستاني همه و همه به وسيله همين دست ها منتقل مي شوند . دانشمندان مي  

 ها هنگام لمس اشياء  چيزي بيش از اثر انگشت بر جاي مي  ذارند . و آن رد خاصي از ميكروب ها است.

پيشگيري ازانتقال اين ميكروار انيسم ها از يك بيمار به بيمار ديگر ، يا از شخص مالقات كننده باه   برايپس 

بيمار ، همينطور جهت جلو يري از انتقال ميكروبها به محيط ديگر الزم است هماواره دساتهايمان را بشاوييم    

 چرا كه اين كار از دارو هم مؤثر تر است.

 

 چه وقت بايد دستها را شست؟

انجاام شستشاو ي   بايددسات هايماان را بشاوييم ،   هر بيمار،يك بيمار يا هنگام ورود به منطقه بل از تماس باق

ل انجام مراقبات  دستها  قبل از لمس يك بيمار بسيار ضروري است . شستشوي دست بايد در نزديك ترين مح

يايي كه نزدياك بيماار اسات    تا از آلود ي مجدد پيشگيري شود و دست ها در تماس با اش بيماران انجام شود

از ترك بيمار و قبال از لماس هار    مثل دستگيره  قرار نگيرند . شستشوي دست ها همچنين بايد بالفاصله بعد 

يي كه بيرون ازمنطقه بيمار است  انجام شود . انجام كامل اين كار خطر انتشاار ميكارو ار انيسام هاا را باه      ش

آنجايي كه محيط بيمار نيز آلوده به فلور ميكروبي پوست او است . ايد . ازممحيط مراقبتي بهداشتي كمتر مي ن

بايد شستشوي دست هاا  ار مثل مانيتور، ميزكناري ، يا تخت هم يمبعد از تماس با اشياي واقع شده درمنطقه ب

 انجام شود ،حتي ا ر بيمار تماس مستقيم هم با اين اشيا نداشته باشد نيز بايد دستها را شست. 

 

 


