
دستكش – در زمان مناسب
دستكش آلودگی به دست ها را كاهش می دهد و هنگام تماس با مایعات 

بدن مانند ادرار، مدفوع، استفراغ و بزاق از آنها استفاده می شود. 
دستكش محافظت كامل را تامین نمی كند. دستكش اغلب دارای سوراخ 
های كوچكی می باشد و عالوه بر این بیشتر اوقات دست ها هنگام در 
آوردن دستكش ها آلوده می گردند. بنابراین همیشه بعد از خارج كردن 

دستكش ها عمل بهداشت دست را انجام دهید.

شما بایستی چه زمانی از دستكش استفاده نمائید؟
•  هنگام خطر تماس با مایعات بدن )برای نمونه  ادرار، خون و بزاق( 

از دستكش استفاده  كنید.

•  هنگام تمیزكردن توالت، حمام و اتاق ضد عفونی )اتاق تمیز( از 
دستكش استفاده كنید.

•  در صورت توصیه هنگام تماس با مواد شویندە و مواد شیمیایی از 
دستكش استفاده كنید.

• هنگام تمیز كردن اتاق قرنطینه از دستكش استفاده كنید.

راهنمایی های دیگر در مورد دستكش:
•  دست های شما باید هنگام پوشیدن دستكش همیشه خشك باشد – دست 

های خیس موجب افزایش ضایعات پوستی می شود

•  بیشتر از كرم دست استفاد كنید، این از ضایعات پوستی جلوگیری 
می كند.

•  در صورت عدم نیاز از دستكش استفاده نكنید – استفاده مكرر 
موجب افزایش خطر ضایعات پوستی می گردد.

•  از دستكش های التكس یا نیتریل با آستین دراز استفاده كنید، این نوع 
دستکش ها حفاظت بهتری را تامین می كنند.

•  دستكش را ضد عفونی نكنید، این امر باعث كاهش قدرت حفاظت 
می گردد.

چگونه باید دستكش را بعد از استفاده 
درآورد؟

روش های گوناوگونی برای بیرون آوردن دستكش پس از استفاده وجود 
دارند. بسیار حیاتی است كه هنگام درآوردن دستكش جلوگیری كنیم از 
اینكه دستها سطح بیرونی دستكش را لمس كنند. اینرا می توان به روش 

زیر انجام داد:

توصیههایی در مورد بهداشت دست 
و استفاده از دستكش 

پرسنل نظافتچی 
در خدمات بهداشتی 

1. قسمت بیرونی لبه دستكش را 
بگیرید. دستكش را آهسته بكشید 

طوریكه دستكش پیچ بخورد.

2. دستكش را در دست 
دستكشدار نگه دارید. انگشت 

اشاره را به داخل لبه دستكش فرو 
كنید. دستكش را آهسته خارج 

كنید طوریكه دستكش روی بخشی 
از دستكش كه در دست گرفته 

شدە است بپیچد.

3. دستكشها را دور بیاندازید. 4. عمل بهداشت دست را 
انجام دهید.

دستكش جایگزین بهداشت دست 
نمی باشد
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شستن دست یا ضد عفونی كردن 
دست؟

بهداشت دست با صابون و آب یا به وسیله ضد عفونی كردن دست 
صورت می گیرد.

شستن دست با صابون و آب در موارد زیر توصیه می گردد:
• دستها به صورت واضح آلوده شده باشند.

• دستها خیس باشند.
• بعد از رفتن به توالت.

در سایر موارد توصیه می گردد كه از مواد ضد عفونی كننده الكلی 
استفاده شود. این روش موثرتر می باشد و برای پوست دست ها مالیم تر 

می باشد. 

نظافت كاری-  بخش مهمی از 
پیشگیری از عفونت

نظافت كاری بخش مهمی از اقدامات پیشگیری از عفونت در موسسات 
بهداشتی نروژ را تشكیل می دهد.

نظافتچیان ضمنا مانند پرسنل بهداشتی و دیگر كارمندان بیمارستان به 
گسترش عفونت كمك می نمایند.

بهداشت خوب دست و استفاده صحیح از دستكش برای جلوگیری از 
گسترش عفونت مهم می باشد.

ضد عفونی كردن دست ها چگونه 
صورت می گیرد؟

 •  از ضد عفونی كننده دست که پایه الكی دارد استفاده كنید، 
%90-70 مایع یا ژل باشد.

• یك مشت ماده ضد عفونی را در یك دست بریزید.
.

•  ماده ضد عفونی را روی هر دو دست و مچ دست بمالید.

•  به مالیدن ماده ضد عفونی به پوست ادامه دهید تا دست ها خشك 
شوند.

كل این روش عمل 30-20 ثانیه طول خواهد كشید.
اگر زمان كمتری طول بكشد، این نشانگر این است كه شما از 

مقدار كمی ماده ضد عفونی استفاده كردهاید.

شستن دست باید چگونه انجام 
شود؟

• دست ها و مچ دست را زیر آب ولرم و جاری خیس كنید.

• یك یا دو پمپ صابون را به كف دست بریزید.

•  صابون را به کلیه سطوح هر دو دست و همچنین مچ دست 
بمالید.

• دستها را به صورت دقیق با آب ولرم و جاری بشوئید.

•  دست ها را سپس با زدن یك حوله كاغذی یكبار مصرف و تمیز 
خشك كنید.

•  شیرهای آبی كه با دست باز و بسته می شوند را با همان حوله 
كاغذی مصرف شده ببندید.

شستن دست به صورت موثر 60-40 ثانیه طول می كشد.

چه زمانی باید عمل بهداشت دست را 
انجام دهید؟

•  قبل از شروع كار در یك اتاق جدید همیشه عمل بهداشت دست را 
انجام دهید. این بستگی به نوع اتاق ندارد و بهداشت دست را همچنین 

هنگامیكه قصد استفاده از دستكش را دارید باید رعایت كنید..

•  در صورتیكه شما به چیزهایی دست بزنید كه برای مثال با ادرار، 
مدفوع یا خون آلوده شده باشند، باید پیش از شروع به ادامه کار در 
اتاق، عمل بهداشت دست را انجام دهید. در صورتیكه دستكش در 
دست داشته باشید باید آنها را بیرون آورید و پیش از ادامه به كار 

عمل بهداشت دست را انجام دهید.

•  بعد از تمیز كردن مكان های «كثیف» مانند توالت، حمام و اتاق ضد 
عفونی )اتاق تمیز( دستكش ها را بیرون آورید و عمل بهداشت دست 

را انجام دهید.

•  پس از تمیز كردن اتاق صرف نظر از استفادە از دستکش یا عدم 
استفادە از آن همیشه عمل بهداشت دست را انجام دهید.

عکس: موسسه بهداشت عمومی


