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مقدمه
اصول راهنماي بهداشت دست در مراقبت سالمت كه توسط سازمان بهداشت جهاني ارائه شده
است  ،مروري جامع بر شواهد بهداشت دست در مراقبت سالمت و توصيه هاي خاص برراي
بهبود اعمال بهداشتي و كاهش انتقال ميكروارگانيسم هاي بيماريزا به بيماران و كاركنان سيستم
مراقبت سالمت( (HCWsمي باشد.
گروه هدف اين اصول راهنما پزشكان ،دانشجويان و كاركنان بهداشتي شاغل در بيمارستان ها
و مراكز درماني مي باشد.

اندیکاسیون های بهداشت دست
 در موارد زير دست ها بايستي برا آب و صرابون
شسته شوند:
به وضوح و به صورت قابل رويت ،آلوده و كثيف شده باشند.
آغشته به خون يا ساير مايعات بدن باشند.
بعد از رفتن به دستشويي

 شستن دست ها با آب و صابون در صورتي كه تماس و يا احتمرال زيراد تمراس برا
پاتوژن هاي اسپورساز از قبيل كلستريديوم ديفيشيل وجود دارد ترجيح داده مي شود.
 در ساير موقعيت هاي باليني كه دست ها به وضوح آلوده نيسرتند اسرتفاده ازمحلرول
مالش دهنده دست با پايه الكل به عنوان آنتي سپتيک روتين دسرت ،تررجيح داده مري
شود.


بهداشت دست در موارد زير مورد نياز است :

 قبل و بعد از تماس با هر بيمار
قبل از دست زدن به وسايل تهاجمي مورد مصرف بيمار(حتي در صورت پوشيدن دستكش)

بعد از تماس با مايعات يا ترشحات بدن ،غشاهاي مخاطي  ،پوست ناسالم يا پانسمان هاي زخم
 هنگامي كه بعد از تماس با ناحيه آلوده بدن بيمار ،نياز بره تمراس برا
ساير نواحي بدن نيز وجود داشته باشد
بعد از دست زدن به وسايل و ابزارهايي كه آلوده بوده و يرا احتمرال
آلودگي آنها مي رود
بعد از در آوردن دستكش هاي استريل يا غير استريل

 بهداشت دست در موارد زيرمورد نياز مي باشد:
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قبل از دادن داروها به بيماران يا دادن غذاي بيماران كه با استفاده از يک محلول آنتي سپتيک پايه الكل يرا
شستشوي دست با آب و صابون ساده و يا صابون آنتي ميكروبيال انجام مي گيرد.

 بايستي صابون و محلول مالش دهنده با پايه الكل همزمان مورد استفاده قرار نگيرند.
 در صورت نبودن محلول آنتي سپتيک پايه الكل ،شستشوي دسرت برا آب و صرابون
توصيه مي شود.

تکنیک های بهداشت دست
توصيه هاي اختصاصي براي تكنيک بهداشت دست عبارتند از:


با استفاده از محلول آنتي سپتيک پايه الكل (به اندازه كرف
دست) ،تمام سطوح دست تا هنگام خشک شردن محلرول،
مالش داده شوند.



در شستشوي دست ها با آب و صرابون ،دسرت هرا خري
گرديده و صابون برروي تمام سطوح دست اسرتفاده شرود-
بايد كف فراوان ايجاد شود .سپ

دسرت هرا بطرور كامرل

آبكشي شده و با حوله يكبار مصرف يا دستمال كاغذي پاک
گردند .حرداممكان از آب جراري و تميرز اسرتفاده گرردد.
بايستي ازاستفاده آب گرم به علت افزايش خطرر درماتيرت،
اجتناب نمود.


با استفاده از حوله شرير آب را ببنديرد و از حولره اسرتفاده
مجدد ننماييد .استفاده از حوله مشترک ،انتقرال عفونرت بره
سايرين را تسريع مي نمايد.



صابون هاي مايع ،قالبي يا پودري براي استفاده مناسب هستند .صابون هاي قالبي بايستي كوچک
بوده و براي اطمينان از درناژ آب اضافي ،بعد از استفاده در جا صابوني قرار گيرند.

شستن دست به روش جراحی((Scrub
توصيه هاي اختصاصي براي شستن دست به روش جراحي بترتيب زير مي باشد:


قبل از شروع شسرتن دسرت هرا ،جرواهرات در آورده

شوند .استفاده از ناخن هاي مصنوعي
ممنوع مي باشد.


طراحي سينک ها بايستي طوري انجام گيرد كه خطر
پاشيده شدن آب به حداقل برسد.



ابتدا دست هايي كه به وضوح آلوده و كثيف هستند
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بايستي با صابون ساده شسته شده و با ناخن پاک كن
زير ناخن ها تميز شوند .ترجيحا اين عمل زير آب جاري(آب شير) صورت گيرد.استفاده
از برس توصيه نمي گردد.


قبل از پوشيدن دستكش استريل ،ضد عفوني جراحي دست با صابون آنتي ميكروبيال
مناسب يا محلول مالش دهنده دست با پايه الكل( بر اساس خط مشي موسسه) ،انجام گيرد.
هنگامي كه كيفيت آب زياد قابل اطمينان نمي باشد ،محلول مالش دهنده دست با پايه الكل
براي استفاده ،مناسب تر مي باشد.



در هنگام استفاده از صابون آنتي ميكروبيال ،مدت زمان توصيه شده براي اسكراب دست ها
و ساعد معموم  2-5دقيقه مي باشد.



بايستي در هنگام استفاده از محلول مالش دهنده دست با پايه الكل ،حتما دست ها خشک
باشند.



بصورت متوالي فراورده هاي پايه الكل با هم مخلوط نشوند.



از محلول بحد كافي استفاده شود بصورتي كه دست ها و ساعد در طي آماده سازي دست
جراحي ،خي

باشند .بايد قبل از پوشيدن دستكش استريل ،دست ها و ساعد كامال خشک

باشند.

انتخاب مواد بهداشتی دست
برخي توصيه هاي خاص براي انتخاب و استفاده از مواد بهداشتي دست عبارتند از:

تهيه و انتخاب فراورده هايي كه داراي بيشترين تاثير بوده و همچنين كمترين خطر بروز التهاب دست را
دارا باشند.

آگاهي از برون ده كاركنان سالمت ( (HCWsدر ارتباط با عدم حساسيت پوستي و بوي خوش هرگونه
مواد بهداشتي مورد استفاده

تعيين هرگونه تداخالت شناخته شده بين فراورده هاي مورد استفاده

براي تميزي دست ها ،فراورده هاي
مراقبت پوستي و دستكش هاي مورد استفاده
در پايان هر مراقبت انجام شده براي بيمار از ديسپنسر هاي تميز و
عملكرد مناسب استفاده شده و صابون يا فراورده هاي پايه الكل
به ظروف نيمه خالي محلول ،اضافه نگردد.

توصیه های مراقبت پوستی
برخي توصيه هاي مراقبت پوستي عبارتند از:


آمرروزش كاركنرران سررالمت ( (HCWsدر مررورد
"عملكرد مراقبت دست " كه برراي كراهش خطرر
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درماتيت تماسي التهابي و ساير صدمات پوستي طراحي شده است.


تهيه فراورده هاي جايگزين براي كاركنان سالمت( (HCWsكه حساسيت تاييد شرده بره فرراورده
هاي استاندارد دارند.



فراهم نمودن لوسيون ها يا كرم هاي مناسب براي كاهش خطرر درماتيرت هراي تماسري التهرابي در
كاركنان سالمت ( (HCWs



در هنگام در دسترس بودن محلول مالش دهنده دست با پايه الكل ،استفاده از صابون آنتي ميكروبيال
توصيه نمي گردد .صابون و محلول شوينده دست با پايه الكل ،نبايستي همزمان مورد اسرتفاده قررار
گيرند.

توصیه هایی برای پوشیدن دستکش
توصيه هاي خاص استفاده از دستكش شامل موارد زير است:


پوشيدن دستكش جايگزين نياز به رعايت بهداشت دست ،نمي باشد.



پوشيدن دستكش در موقعيت هايي كه احتمال تماس برا مايعرات خروني آلروده  ،عوامرل عفروني ،
غشاهاي مخاطي و پوست ناسالم وجود دارد ،توصيه مي گردد.



بعد از اتمام مراقبت از هر بيمار ،دستكش را خارج نموده و استفاده مجدد نگردد.



هنگامي كه در يک بيمار بعد از تماس ناحيه آلوده نياز به تماس ساير نقاط بدن مري باشرد ،بايسرتي
بايستي دستكش ها تعويض گرديده و يا در آورده شوند.

مفهوم بالینی
در سال  2002همايشي توسط سازمان بهداشت جهاني(( WHOگروهي از صاحب نظران بين المللي در امرر
كنترل عفونت هاي بيمارستاني را براي تهيه اصول راهنماي بهداشت دست در سيستم سالمت برگرزار گرديرد.
در سال  2002مراكز پيشگيري و كنترل بيماري ها ،اصول راهنماي بهداشت دسرت را در واحردهاي مراقبرت
سالمت پذيرفتند .بدنبال مرور سيستماتيک متون و كارگروه هاي گوناگون" اصول راهنماي بهداشت دست در
سيستم سالمت" در سال  2002منشر گرديد.
اصول راهنماي بهداشت دست در سيستم سالمت تهيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني شرامل مررور داده
هاي علمي ،توصيه هاي عمومي ،فرايند ها و پيامدهاي سنجش ها ،پراپوزال هايي براي مقيراس هراي بزرگترر
سنجش ترويج بهداشت دست ،مشاركت بيمار در ترويج بهداشت دست و مرور در سطح ملي اصرول راهنمرا
مي باشد .اصول راهنماي تهيه شده تا سال 2088اعتبار داشته و هر  2-3سال بايستي  up todateگردد.

نکات کلیدی


انديكاسيون هاي شستن دست با آب و صابون شامل كثيف بودن واضح دست هرا ،آلرودگي واضرح
دست ها با مايعات خوني يا بعد از رفتن به دستشويي مي باشد.
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شستن دست ها با آب و صابون در صورتي كه تماس و يا احتمرال زيراد تمراس برا پراتوژن هراي
اسپورساز از قبيل كلستريديوم ديفيشيل وجود دارد ،ترجيح داده مي شود.

محلول مالش دهنده دست با پايه الكل ،در موقعيت هاي زير ترجيح داده مي شود :قبل و بعد تمراس برا هرر
بيمار  ،قبل از دست زدن به وسايل تهاجمي مورد مصرف بيمار حتري در صرورت پوشريدن دسرتكش،بعد از
تماس با مايعات يا ترشحات بدن ،غشاهاي مخاطي  ،پوست ناسالم يا پانسمان هاي زخم ،هنگامي كره بعرد از
تماس با ناحيه آلوده بدن بيمار نياز به تماس با ساير نواحي بدن نيز وجود داشته باشد ،بعد از دسرت زدن بره
وسايل و ابزارهايي كه آلوده بوده و يا احتمال آلودگي آنها مي رود و بعد از درآوردن دستكش هاي استريل يا
غير استريل.


شستشوي دست با آب و صابون هنگامي كه محلول مالش دهنده دست با پايه الكرل وجرود نردارد،
توصيه مي گردد.



بايستي محلول مالش دهنده دست با پايه الكل يا آب و صابون قبل از تجويز داروها يرا دادن غرذاي
بيماران مورد استفاده قرار گيرد.



استفاده همزمان محلول مالش دهنده دست با پايه الكل و صابون توصيه نمي گردد.



تكنيک شستشوي دست با آب وصابون شامل خشک نمودن كامل دست ها و سپ

بسرتن شرير آب

با حوله مذكور مي باشد .از حوله يک بار مصرف استفاده شده ويااز هر حولره تنهرا يكبرار اسرتفاده
گردد.


اشكال قابل قبول صابون مايع ،قالبي ،استوانه اي و پودري مري باشرد .برراي اطمينران از درنراژ آب
اضافي ،صابون هاي قالبي بعد از استفاده در جا صابوني قرار گيرند.



تكنيک استفاده از محلول هاي مالش دهنده دست با پايه الكل شامل استفاده از محلول به اندازه كف
دست و پوشاندن تمام سطوح دست با محلول است بطوري كه تا خشک شردن محلرول ،دسرت هرا
مالش داده شود.



توصيه هاي بهداشت دست جراحي عبارت است از :درآوردن جواهرات ،عردم اسرتفاده از بررس و
استفاده از محلول مالش دهنده دست با پايه الكلي يا صابون آنتي ميكروبيال بر اسراس توصريه هراي
كارخانه سازنده.



در انتخاب مواد بهداشتي دست بايستي بازده كاركنان ،ناسازگاري با ساير فراورده ها يا دستكش ها،
خطر آلودگي ،دستيابي پذيري و كاركرد مناسب ديسپنسرها و هزينه مناسب ،مد نظر باشد.



صابون يا محلول مالش دهنده دست با پايه الكل نبايسرتي
به ديسپنسرهاي نيمه خالي ،اضافه گردند.



بايستي از طريق برنامه هراي آموزشري ،اسرتفاده از مرواد
جايگزين بهداشت دسرت در پرسرنلي كره آلررژي و يرا
حساسيت شديد بره فرراورده هراي اسرتاندارد دارنرد و
استفاده از مرطروب كننرده هراي دسرت جهرت كراهش
درماتيت هاي تماسي ،از بروز التهابات پوستي در كاركنان سالمت جلوگيري نمود.



پوشيدن دستكش جايگزين نياز رعايت بهداشت دست نمي باشد.
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پوشيدن دستكش در موقعيت هايي كه احتمال تماس برا مايعرات خروني آلروده  ،عوامرل عفروني ،
غشاهاي مخاطي و پوست ناسالم وجود دارد ،توصيه مي گردد.



بعد از تماس با هر بيمار يا بعد از تماس با محل هاي خوني آلوده بدن ،بايستي دستكش ها در آورده
شده و يا تعويض گردند.



ناخن مصنوعي نبايستي مورد استفاده قرار گيرد و طول ناخن نيز نبايستي از  0/5سانتي مترر بزرگترر
باشد.



برنامه هاي آموزشي و انگيزشي براي كاركنان سالمت در زمينه بهداشت دست بايسرتي متمركرز برر
رفتار و چند مدلي بوده و شامل حمايت مسئولين ارشد ،آموزش در مورد مزايرا و معايرب متردهاي
گوناگون بهداشت دست و تشويق مشاركت بين بيماران و اعضاي خانواده و كاركنان سالمت باشد.

کاربرد های بالینی
 اصول راهنماي سازمان بهداشت جهاني ،شستن دست با آب و صابون را جهت آلودگي واضح دست هرا،
آلودگي واضح دست ها به مايعات خوني ،بعد از رفتن به دستشويي ،در معرض تماس قرار گرفتن برا پراتوژن
هاي اسپورساز و در دسترس نبودن محلول مالش دهنده دست با پايه الكل ،توصيه مي كند.



اصول راهنماي سازمان بهداشت جهاني موارد زير را توصيه مي كند :اسرتفاده از محلرول مرالش دهنرده

دست با پايه الكل را قبل و بعد تماس بيماران ،قبل از استفاده از وسايل تهاجمي برراي بيمراران ماننرد كتترر
گذاري ،سونداز و ،....بعد از تماس با مايعات يا ترشحات خوني ،غشاهاي مخاطي ،پوست ناسالم يا پانسرمان
هاي زخم ،بين تماس با قسمت هاي آلوده بدن بيماران و ساير قسمت هاي بدن ،بعد از تمراس برا سرطوح و
ابزارهاي بيجان و بعد از درآوردن دستكش ها.

خودآزمایی:
 -8كدام مورد زير وضعيت توصيه شده براي شستشوي دست با آب و صابون را توصيف مي كند؟
تماس با پاتوژن كلستريديوم ديفيشيل
دست هاي با آلودگي واضح
فقدان محلول مالش دهنده دست با پايه الكل
تمام موارد بام
هيچكدام از موارد بام
 -2يكي از كاركنان سيستم سالمت در هنگام معاينه دهان بيمرار دسرتكش پوشريده اسرت .بعرد از درآوردن
دستكش بنظر مي رسد دست هاي وي آلودگي واضح ندارند .كداميک از مروارد زيرر روش بهداشرت دسرت
توصيه شده را توصيف مي نمايد؟
محلول مالش دهنده دست با پايه الكل
تركيب محلول مالش دهنده دست با پايه الكل با آب و الكل
آب
هيچكدام
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توصیه های  WHOدر مورد " بهداشت دست در مراقبت سالمت"

منبع مورد استفاده
http://cme.medscape.com
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