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کنترل عفونتکمیته   

اراك) عج ( ولی عصر بیمارستان   

 اق عملتا بخش هاي بیمارستان و اصول حفاظت از پوست دست در

 

  : نکاتی که باید پرسنل اطاق عمل براي حفاظت از پوست دست خود در برابر درماتیت تماسی و یا آلرژیک انجام دهند 

  

 )آب ولرم مناسبترین است .( از شستشوي دست با آب داغ در همه موارد حتی در هنگام اسنحمام بپرهیزند -1

 .ینده هاي خانگی بپرهیزند و حتی االمکان از دستکش خانگی براي امور منزل استفاده کننددر منزل از تماس با شو -2

 .در فصل پائیز و زمستان بدلیل خشکی و سرماي هوا پوست به مراقبت بیشتري نسبت به فصل گرم نیاز دارد -3

) پوشش کلیه سطوح دست(افیبارو به مقدار ک 3مرطوب کننده پوست حداقل روزي نرم و از کرم و یا سایر فرآورده هاي  -4

استراحت میان شیفت ، در پایان شیفت پس از آخرین  هاي زمان: زمان هاي مناسب براي استفاده از کرم . استفاده کنید

بهتر  التکس طول شیفت بدلیل استفاده مکرر از دستکشحین کار دردر . شستشوي دست و شب قبل از خواب می باشد 

گلیسرین موجود در محلول الکلی براي حفاظت پوست در این زمان کفایت . استفاده نشود است از کرم هاي با پایه چربی

 .می کند

بدلیل اثر تخریبی قویتر مواد شوینده ، بهتر است در موارد بهداشتی کردن دست در صورتی که آلودگی قابل رویت وجود  -5

صابون و یا حتی شوینده هاي  آنتی باکتریال    این روش به شستشوي دست با آب و. ندارد  از محلول الکلی استفاده شود

 .ارجحیت دارد) بتادین ، کلر هگزیدین( 

پس از انجام اسکراب جراحی با الکل راب مطمئن شوید که دستهاي شما کامال خشک شده اند سپس دستکش التکس  - 6

 .بپوشید زیرا در غیر اینصورت احتمال بروز آلرژي ناشی ازالتکس باال می رود

 .زیرا پودر دستکش خود موجب خشکی بیشتر پوست می گردد. هاي بدون پودر یا کم پودر استفاده کنیداز دستکش -7

آنچه ممکن است موجب ایجاد عوارضی مانند کهیر و دانه هاي قرمز روي پوست شود مواد . الکلها ترکیبات آلرژن نیستند -8

ترجیحا از الکل راب . رم کننده با دستکش التکس است و یا واکنش ن و نگهدارنده اضافی غیر فعال مانند رنگ و اسانس

 .بدون رنگ و اسانس استفاده کنید

در صورت نیاز به شستشوي دستها با آب و صابون ، هنگام خشک کردن ، حوله کاغدي را روي پوست با فشار نکشید و  -9

 .با روش گذاشتن و برداشتن آرام این کار را انجام دهید. مالش ندهید

در صورتی لذا . آب و صابون بالفاصله قبل یا بعد از استفاده از محلول الکلی موجب درماتیت می شود شستشوي دستها با -10

 :که روش الکل راب را براي اسکراب جراحی انتخاب کرده اید بهتر است روش زیر را انجام دهید 
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تا  2حی با آب و صابون به مدت در بدو ورود به اطاق عمل در شروع روز کاري دستهاي خود را با روش اسکراب جرا) الف 

  .و خشک کنید تا دستها کامال از مواد ارگانیک پاك گردد دقیقه بشوئید  5

 1به مدت حدود ( ، یکبار روش اسکراب جراحی با الکل راب  پوشیدن گان استریل  شروع جراحی وقبل ازبالفاصله ) ب

  .تریل را بپوشیدرا اجرا کرده ، پس از خشک شدن کامل دستها البسه اس) دقیقه 

( پس از اتمام عمل جراحی وقتی که دستکشها بیرون آورده می شود دستها باید با محلول الکلی مالش داده شود )ج

پارگی یا نشتی دستکش در اثر ( تالک یا مایعات بیولوژیک  پودر و یا در صورتی که باقیمانده) ثانیه  30-روش بهداشتی 

  .صابون شسته شود روي دستها مشاهده شود با آب و) 

دقیقه  1مدت حدود ( .در شروع جراحی بعدي قبل از پوشیدن البسه استریل فقط اسکراب جراحی با الکل انجام شود) د

دقیقه را براي اسکراب  3یا  2زمان بیشتري مثال ،در صورتی که کارخانه سازنده محلول الکلی مورد استفاده ) . ثانیه 10و 

    .ب دو بار تکرار شودپیشنهاد کرده مراحل اسکرا

  

  ) WHOمتن کتاب : ( دستورالعمل آماده کردن دست ها براي جراحی. 

-استفاده از ناخن.   (II)انگشتر، ساعت، دستبند را قبل از آماده کردن دست ها براي جراحی بیرون آورید )الف

  (IB) .هاي مصنوعی ممنوع است

  (II)طر پاشیده شدن آب را کاهش دهد اي طراحی شده باشد که خباید به گونه سینک  )ب 

 (II) .بشویید اگر آلودگی دست ها قابل مشاهده است، قبل از آماده شدن براي جراحی آنها را با آب و صابون  )ج

  .  زیر آب پاك کنید ها را با استفاده از تمیزکننده ناخنآلودگی هاي زیرناخن

  (IB) .سازي دستها جهت جراحی ضرورت ندارد برس زدن جهت آماده )د

 ضدمیکروبی و یا محلول الکلی مناسب  ضدعفونی نمودن دست ها براي جراحی بایستی  توسط صابون )  ه

-این کار قبل از پوشیدن  دستکش. بهتر است از محصولی استفاده شود که اثري پایدار داشته باشد. انجام شود

  (IB) .می شوداستریل انجام 
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باشید بهتر است در اتاق عمل دست ها با استفاده از محلول الکلی بهداشت اگر از کیفیت آب مطمئن نمی   )و

دست جهت جراحی آماده شودکه انجام این کار قبل از پوشیدن دستکش استریل جهت فرایندهاي جراحی 

   (II). توصیه شده است

شود، دست ها و ساعدها هاي ضدمیکروبی انجام میستفاده از صابونزمانی که ضدعفونی کردن دست ها با ا  )ز

دقیقه  10الزم نیست زمان بیشتري براي مثال . دقیقه مالش دهید 5تا  2را به مدت پیشنهاد شده یعنی بین

  (IB).. دست ها را مالش دهید

هاي ارائه از دستورالعمل شودزمانی که از محلولهاي الکلی جهت آماده سازي دست براي جراحی استفاده می) ح

.  دستها براي آغشته نمودن با محلول الکلی باید خشک باشند. (IB) شده توسط کارخانه سازنده استفاده کنید

  (II). مخلوط نکنید را با محلول الکلی بهداشت دست محلول مالشی

کنید به قدر کافی محلول به  لولهاي الکلی جهت آماده سازي دست براي جراحی استفاده میزمانی که از مح )ط

  (IB). دست ها و ساعدها آغشته نمایید تا در تمام طول مدت آماده  سازي دست خیس باشد

هاي بعد از به کارگیري محلول الکلی اجازه دهید دست ها و ساعد کامال خشک گردد و سپس دستکش )ي

    .(IB) شده را بپوشیداستریل 
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  )توضیحات فارسی ضمیمه است : ( روش صحیح اسکراب جراحی با محلول الکلی 
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  :روش صحیح اسکراب جراحی با الکل راب 

  تکنیک هند راب براي جراحی باید روي دستهاي کامال تمیز و خشک انجام شود. 

 پوشیده شد ، دستها باید با آب و صابون )  ، عینک کاله ، ماسک(ي حفاظتی در ورود به اطاق عمل و بعد از اینکه لباسها

 .شسته شود

  روش ( پس از اتمام عمل جراحی وقتی که دستکشها بیرون آورده می شود دستها باید با محلول الکلی مالش داده شود

روي ) در اثر پارگی یا نشتی دستکش (  و یا در صورتی که باقیمانده پودر تالک یا مایعات بیولوژیک) ثانیه  30- بهداشتی 

  .دستها مشاهده شود با آب و صابون شسته شود

  

  

  

  : توضیحات تصاویر 

 .از محلول الکلی را روي کف دست چپ بریزید ) بار فشار پمپ 3( سی سی  5حدود  -1

 ) ثانیه  5به مدت ( نوك انگشتان دست راست خود را در آن فروببریدتا زیر ناخنها تمیز شود -2

نقاط پوست از  همه مطمئن شوید که.محلول الکلی را روي ساعد دست راست تا آرنج پخش کنید )  7تا  3تصویر (  -3

اینکار را تا زمانی که محلول کامال خشک . طریق حرکت چرخشی به دور ساعد با محلول الکلی پوشیده شده است 

 ) ثانیه  15تا  10به مدت (  .شود ادامه دهید

 ) 10تا  8تصویر . ( دست دیگر عینا تکرار کنید عملیات باال را روي -4

از محلول الکلی را روي دست چپ ریخته و هر دو دست را تا مچ الکل راب ) بار فشار پمپ  3( سی سی  5حدود  -5

 ) 17تا  12تصویر . ( مرحله اسکراب بهداشتی دست را انجام دهید 6و ) ثانیه  30تا  20بمدت . ( کنید 
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   موارد غیر جراحی

  ) WHOمتن (   هاي بهداشت دست اندیکاسیون. 

اند و یا با مواد زمانی که به طور واضح و قابل مشاهده کثیف شده شستن دست ها با آب و صابون  )الف

  .(II)و یا  بعد از استفاده از توالت  (IB)هاي خونی آلوده شده اند یا فرآورده پروتئینی و یا خون

دار بخصوص در موارد با باکتري هاي اسپور در صورت احتمال آلودگی شستن دستها با آب و صابون  )ب 

  .(IB) توصیه می شود  شیوع کلستریدیوم دیفیسیل

هاي کردن معمول دست ها در تمام موقعیتبراي ضدعفونی محلول الکلی بهداشت دستبهتر است از  )ج

باشند بهتر است دست ها را با البته اگر دست ها داراي آلودگی واضح . (IA)درمانی مختلف استفاده شود

  . (IB)تمیز کنید  آب و صابون

  :رعایت بهداشت دست. )د

.a بیماران با مستقیم تماس از بعد و لقب. (IB)  

 b .هادستکش آوردن بیرون از بعد  (IB)   

.c یا است شده استفاده دستکش از آیا اینکه از نظر براي مراقبت از بیماران صرف هر اقدام تهاجمیاز  قبل 

  .(IB)نه

 d  .هازخم بعد ازتماس با مایعات بدن، مخاط، تماس غیر پوستی و یا پانسمان(IA)..  

e .اطراف بیمار) مثل تجهیزات درمانی(جان بعد از تماس با اشیاء بی (IB).  



 

 

 

 

9 

 

کنترل عفونتکمیته   

اراك) عج ( ولی عصر بیمارستان   

f . اگر طی فرآیند مراقبت از بیمار قرار است بعد از یک نقطه آلوده بدن به نقطه تمیز آن دست بزنید(IB  

 .G  .استریل بعد از خارج نمودن دستکش(II) لو غیر استری(IB).  

  

بهداشت   یدستها را  با استفاده از محلول الکل یستیآماده کردن غذا با ایاز آماده کردن دارو ها  قبل  )ه

  .  دیده شستشومیکروبی  ضد صابون ای یمعمول هايصابون و آببا  ای دیدست مالش ده

  . همزمان استفاده گردد و صابون محلول الکلی بهداشت دستنبایستی از  )و

  

  :هاي بهداشت دستتکنیک. 

دست جهت مالش دست ها استفاده کنید و  بهداشت دست به اندازه یک کفاز محلول الکلی )  الف

به یکدیگر بمالید تا دست ها  آنقدر دست ها را. تمام سطوح دست ها را با آن آغشته نموده مالش دهید

  تکنیک صحیح مالش دست در شکل زیر نشان داده شده است . (IB)کامالً خشک شوند 
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شویید، دست هایتان را خیس کنید و مقدار الزم  صابون را روي می  زمانی که دست ها را با آب و صابون)  ب

را در یکدیگر قفل  چرخشی روي هم حرکت دهید و انگشتان دست ها را به صورت.تمام سطح دست ها بمالید

هاي یکبار مصرف کنید تا به این طریق تمام سطوح را در برگیرد،  سپس دست ها را با آب بشویید و با حوله

. (IB)ر استفاده شود نباید براي چند مرتبه استفاده شود و همچنین نباید توسط چندین نف از حوله. خشک کنید

از استفاده از آب داغ جهت شستشو اجتناب کنید زیرا . از آب لوله کشی تمیز براي شستشو استفاده کنید

از حوله براي بستن شیر آب استفاده کنید . (IB)را افزایش می دهد  شستشوي مکرر با آب داغ خطر درماتیت

(IB) .ر نشان داده شده استتکنیک صحیح شستشو در شکل زی.  
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مطمئن شوید که دست ها کامالً خشک هستند و براي این کار از روشی استفاده کنید که سبب آلوده شدن 

  . (IB) .مجدد دست ها نمی شود

  




