
 

 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از1صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدبعدی  :تاريخ بازنگری 

 مقدمه  )  ذکر چرايي ،  هدف تدوين خط مشي  ، سیاست بیمارستان در رابطه با موضوع خط مشي  (:

لزوما ازآنجایی که انتقال ازطریق دست های آلوده کارکنان خدمات سالمت شایع ترین الگودرغالب مجموعه های ارائه کننده خدمات بهداشتی 

وگسترش مقاومت آنتی میکروبیال وباسیاست کوتاه کردن مدت اقامت بیماران  HCAIدرمانی محسوب می سودلذاباهدف پیشگیری از 

  ناشی از عفونت های مکتسبه بیمارستانی این خط ومشی تدوین شده است . ومیرهای دربیمارستان وکاهش مرگ

                هتا  عفونتت  کتاهش  در ازتمهیتدات  یکتی  و متوازین  تترین  اساستی  بعنتوان  کته  استت  ستاده  روشتی  دستت  بهداشت رعایتتعريف /  تعاريف  :  

 .میشود حسوبان مبیمار ایمنی افزایش و میکروبی ضد مقاومت گسترش و یبیمارستانی

HCAI :Health Care – Ass ciated Infections  )عفونت های ناشی از خدمات درمانی( 

 حراست ٬خدمات ٬پرستاران ، بهیاران ، پرسنل آزمایشگاه و داروخانه و رادیولوژی و اتاق عمل ٬پزشکمخاطبین  : 

 خط مشي : 

سازمان جهانی بهداشت مدل پنج موقعیت برای رعایت بهداشت دست را ارائه نموده ٬:برای تشخیص آسان موقعیت های رعایت بهداشت دست  1

 این موقعیت ها عبارتنداز: ٬است: که به صورت پوستر دربخش ها نصب شده است 

 قبل ازتماس با بیمار -

 تکش(قبل از اقدامات درمانی/ استریل )قبل ازپوشیدن دس -

 بعدازخطرمواجهه با مایعات بدن -

 بعدازتماس بابیمار)بعدازدرآوردن دستکش استریل یا غیر استریل( -

 بعدازتماس بافضای مجاوربیمار -

وسایل آموزشی ازقبیل دستورالعمل راهنمای بهداشت دست درمراقبت  whoمطابق آخریت دستورالعمل های جامع بهداشت محیط و  :2

ازبیماران وتابلوی مراحل شستن دست وپمفلت های آموزشی هکچنین وسایل مورد نیاز ازقبیل شوینده ها و ضدعفونی کننده ها باپایه الکلی 

 ودستمال کاغذی وغیره دراختیارکارکنان می باشد 
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 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : حاكميت بالينيدفتر 

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از2صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

 ) با ذکر سمت و نقش افراد دخیل در اجرای خط مشي (  1روش های اجرا

 و ها بخش از سنجی نیاز و پرسنل از سنجی نظر و بخشها از محیط بهداشت توسط سوپروایزر کنترل عفونت کارشناس روتین بازدیدهای طی:  1

 در بهداشتی اقالم موقع به خرید شامل دست بهداشت برنامه ارتقا جهت الزم تعهدات کلیه بیمارستان کارپردازی و انبار واحد با هماهنگی با

 .میشود انجام ها دست عفونی ضد و شستشو راستای

با هماهنگی های مسئول بخش   غیره و کاغذی دستمال ها کننده عفونی ضد و ها شوینده کلیه شامل نیاز مورد بهداشتی مواد بخش هر در:  2

 .میشود قرارداده پرسنل دراختیار

 پمفلتها و پوستر بصورت دست بهداشت جهت آموزش برنامه نیاز مورد مواد WHO و محیط بهداشت جامع های دستورالعمل آخرین مطابق: 3

 .گیرد می قرار مختلف بخشهای اختیار در و تهیه بیمارستان عفونت کنترل و محیط بهداشت واحد توسط آموزشی ی

 انجام جهت مختلف بخشهای پرسنل دست از برداری نمونه گرفتن جهت ریزی برنامه خصوص در بیمارستان آزمایشگاه واحد با هماهنگی:  4

 سوپروایزر کنترل عفونت و بهداشت محیط انجام می شود.  توسط  میکروبی های کشت

به مسئولین بخش ها و دفتر بهبود   ها سوپروایزر کنترل عفونت انجام و جواب  توسط  بخشها در شده انجام میکروبی کشتهای نتایج پیگیری:  5 

 کیفیت بازخورد داده می شود

 .کالس های آموزش شستن دست توسط سوپروایزر کنترل عفونت جهت کلیه پرسنل درمانی وغیره درمانی برگزار می شود6

 بق چک لیست انجام می شود وبه مسئول بخش ها بازخورد داده می شودماه یکبار توسط سوپروایزر کنترل عفونت ط3.پایش شستن دس هر 7

 

 



 

 

 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از3صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

 اصول عمومي بهداشت دست 

عوامل محیطی و اعتقادات مذهبی ٬قومی٬)کثیفی مشهود دست ها باتوجه به معیارهای فرهنگی ٬ٰ  : درصورت کثیفی آشکاردست ها1

بعداز استفاده ازتوالت ودرصورت مواجهه با  ٬آلودگی با موادپروتئینی نظیرخون یا سایرمایعات وترشحات بدن  ٬درهرکشوری ازدنیا توجیه می شود(

 ارگانیسم های بالقوه تولید کننده اسپور ازجمله درموارد طغیان های کلستریدیوم دیفیسیل دست ها را با آب وصابون بشویید.

مالش دست ها با استفاده از محلول های  ٬ت های دیگر ارائه خدمات بالینی به شرح ذیل : برای ضدعفونی معمول دست ها در تمامی موقعی2

 مالش دست باپایه الکلی توصیه می شود .

 الف : قبل و بعدازتماس مستقیم بیماران .

 ب : بعدازدرآوردن دست کش های استریل یا غیراستریل .

 استفاده درارائه مداخالت درمانی تهاجمی برای بیمار)صرف نظرازپوشیدن دستکش( ج : قبل ازدست زدن به یا هرگونه جابه جایی وسیله مورد

 پوست آسیب دیده یاپانسمان زخم بیماران . ٬د : بعدازتماس با مایعات یاترشحات غشاء مخاطی

 بیماری: درصورت احتمال تماس دست با نواحی تمیز بدن بعدازتماس باناحیه ویا موضع آلوده بدن درحین مراقبت ازیک 

 چ: بعدازتماس با اشیا یاسطوح بی جان محیطی مجاورونزدیک بیمار .) مشتمل برتجهیزات پزشکی( 

 : قبل از آماده سازی دارو وغذای بیماران بهداشت دست به روش شستشو باآب و صابون ساده آنتی میکروبیال یا مالش توصیه می شود .3

 روش صحیح شستن دست باآب و صابون : 

  ثانیه است . 91تا 91کل فرآيند مدت زمان 

 روان ولوله کشی استفاده نمائید . ٬درصورت امکان همیشه ازآب تمیز -1

 ابتدادست ها را با آب مربوط کنید وسپس کلیه سطوح دست ها رابا صابون بپوشاند .  -2



 

 

 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از9صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

 بااستفاده ازحرکات چرخشی کف دستان رابه هم بمالید -3

 کف دست راست را برروی پشت دست چپ گذاشته)وبالعکس( وبافروکردن انگشتان به داخل هم آن هارابه هم بمالید.  -4

 کف دست ها را مقابل هم گذارده وبافروکردن انگشتان به داخل هم آن هارا به هم بمالید. -5

 ذارده وآن ها را به هم بمالید.پشت انگشتان را درقبال کف دست دیگر گ٬درحالی که انگشتان به داخل هم قفل هستند  -6

 شصت چپ)وبالعکس( رادرمیان کف دست مقابل محکم گرفته وباحرکات چرخشی به هم  بمالید. -7

 انگشتان قفل شده هریک ازدستان خودرادرکف دست دیگر گذاشته وباحرکات چرخشی روبه جلووعقب بمالید . -8

 بار(3-5برای دست دیگر تکرارکنید) مچ دست راست با دست چپ به صورت چرخشی مالش دهید این کاررا -9

 دستها راکامال آب کشی نمایید -11

 باحوله پارچه ای یاکاغذی یکبارمصرف دست هاراکامال خشک نمایید . -11

باهمان حوله یادستمال کاغذی شیرآب رابسته ودستمال رادرسطل آشغال یاحوله را به بین مخصوص الندری کثیف  برای  -12

پارچه ای فقط یک بار استفاده شود)ازیک حوله چندبار  توسط یک فردویاافراد مختلف  شستشوی مجدد بیندازید.)ازیک حوله

 ( استفاده نشود

 ضدعفوني دست ها بامالش به يكديگر

  ثانیه 31تا 21مدت زمان کل فرآيند 

به نحوی که کل سطوح  ٬ژل ومحلول با ویسکوزیته پایین(٬مقدارکافی ازمحلول مالش دست باپایه الکلی دراشکال مختلف ) فوم -1

 رادست خود بریزید. ٬دست رابپوشاند

 بااستفاده ازحرکات چرخشی کف دستان خودرابه هم بمالید. -2



 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 و غیر درماني و پاراکلینیكي  بخش های درماني : دامنه خط مشي 

 9از5صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

 کف دست راست رابرروی پشت دست چپ گذاشته )وبالعکس( وبافروکردن انگشتان به داخل هم آن هارابه هم بمالید . -3

 گذارده وبافروکردن انگشتان به داخل هم آن هارابه هم بمالید .کف دست هارا مقابل هم  -4

 پشت انگشتان رادرقبال کف دست دیگرگذارده وآن هارا به هم بمالید . ٬درحالی که انگشتان به داخل هم قفل است  -5

 شسصت چپ)وبالعکس( رادرمیان کف دست مقبل محکم گرفته وباحرکات چرخشی به هم بمالید . -6

 هریک ازدستان خودرادرکف دست دیگر گذاشته وباحرکات چرخشی روبه جلو وعقب بمالید .انگشتان قفل شده  -7

 بار( .3-5مچ دست راست با دست چپ به صورت چرخشی مالش دهید این کاربرای دست دیگر تکرارنمایید ) -8

 اجازه دهید دست هایتان کامال خشک شود. -9

 روش آماده نمودن دست جهت اعمال جراحي:

ساعت مچی ودستیند رادربیاورید .زدن الک وگذاردن ناخن  ٬انگشتر٬ای آماده نمودن دست جهت اعمال جراحیقبل از اقدام بر -1

 مصنوعی ممنوع است .

 کاسه روشویی باید به نحوی طراحی شده باشد که ازپاشیدن آب وترشحات برروی لباس افراد ممانعت شود . -2

ازآماده سازی دست ها برای عمل جراحی آنها راباآب وصابون ساده بشویید قبل ٬درصورتی که دست ها به صورت آشکاراکثیف است  -3

 وخرده های موجوددرزیرناخن ها را ترجیحا درزیرآب روان شیر وبه وسیله ناخن شور خارج نمایید.

زوم ازناخن برس برای آمادگی دست برای جراحی توصیه نمی شود . درصورت ل٬به دلیل صدمه به پوست وافزایش احتمال پوسته زیری  -4

 شوراستریل استفاده کنید)ناخن شورهایی که قابلیت اتوکالوشدن واسترلیتی مجدرادارنددرحال حاضردربازارموجودند(.

قبل ازپوشیدن دستکش استریل ضدعفونی دست برای اعمال جراحی با استفاده یاازصابون مناسب آنتی میکروبیال یامحلول مناسب  -5

 بایدانجام شود.٬حلول هایی که فعالیت پایدار داشته یاشندمالش دست ترجیحا با استفاده ازم
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 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از9صفحه :

 11/8/99: تاريخ ابالغ 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

درقسمت ورودی اتاق عمل جهت آماده سازی دست ها قبل ازاقدام به جراحی مالش  ٬درصورتی که کیفیت آب مورداطمینان نیست  -6

 دست ها با استفاده از محلول های مالش دست باپایه الکلی  توصیه  می شود .

 مطابق بازمان توصیه شده شرکت٬دست هارابرای اعمال جراحی آماده می نمایید٬درهنگامی که بااستفاده ازصابون ضدمیکروبی  -7

 11دقیقه دست هاوآرنج رامطابق بامراحل ذیل اسکراب نمایید . اسکراب طوالنی مدت )برای مثال به مدت  2-5معموالبه مدت ٬هسازند

 دقیقه( توصیه نمی شود

شروع به اسکراب دست ها وساعدتاآرنج نمایید.این عمل ازآلودگی مجدددستها بوسیله آب ناحیه  ٬باباالترنگاهداشتن دست ها ازساعد –الف 

 ساعد پیش گیری می نماید.

 بین انگشتان و پشت و روی هردست را اسکراب کنید .٬هرطرف هریک ازانگشتان ٬دقیقه 2-5باگرفتن زمان به مدت  -ب

 دقیقه درهردودست اسکراب نمایید .1روسیه قدام وخلف ساعدراازناحیه مچ تاآرنج بمدت  -ج

 . دقیقه طوالنی تر اسکراب نمایید1ناحیه آلوده شده رابه مدت  ٬درصورتی که درهرزمانیدست شما باهرچیزی به جز برس تماس یافت  -د

دست ها راازنوک انگشتان تاناحیه آرنج آبکشی نمایید. دست رادرمیان جریان آب  ٬باحرکت یک سویه دست ها وآرنج ازمیان جریان آب -ز

 ندهید . به عقب وجلو حرکت

 به لباس جراحی که برتن دارید نپاشد .« درکارفرایند اسکراب دست ها دقت نمایید که آ -ی

 کاله ودست کش استریل دست ها و ساعدرابااستفاده ازحوله استریل و تکنیک آسپتیک خشک نمایید.٬دراتاق عمل قبل از پوشیدن گان  -خ

مطابق بازمان توصیه شده شرکت سازنده عمل  ٬بافعالیت پایداراستفاده می نماییدهنگامی که ازکحلول جراحی مالش دست باپایه الکلی  -8

نمایید . محلول رابرروی دست های خشک بریزید اغسکراب جراحی دست ومحلول مالش دست جراحی رابامحلول های مالش دست با 

 پایه الکلی به صورت پی درپی استفاده ننمایید.
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 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از7صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

درهنگام استفاده ازمحلول های مالش دست باپایه الکلی مقدارمحلول به حدی باشد کهدرکلمدت آماده سازی دست برای اعمال جراحی  -9

 می باشد(. 16ccدست ها وساعدتاناحیه آرنج ها کامال مرطوب باقی بمانند)براساس مطالعات تجربی این مقدارکمتراز

 (تدوین این قسمت ضروری نیستامكانات و تسهیالت مورد نیاز  / چک لیست کنترل  ) 

 

 دستورالعمل  راهنمای بهداشت دست درمراقبت ازبیمارانمنابع: 

 

 



 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از8صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهیه کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزاده قجری

 

 نرگس زمردی

 

 مهدی حیاتی

 

 منیژه تگستانی

 

 صدیقه بازویی

 

 مرضیه عمادی

 

 زهراخلفی 

 

 

 نصرت بوشهری

 

 

 مهری یوسفی

 

 

 

 مترون

 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 

 مدیر داخلی

 

 سوپروایزر آموزشی

 

 سرپرستار) دیالیز(

 

 سرپرستار ) اورژانس(

 

 سرپرستار ) بستری(

 

 

 محیطکارشناس بهداشت 

 

 

 مسئول آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسمه تعالی
 

 بقيه اهلل االعظم)عج(بيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 شستشوی دست ها : خط مشيعنوان 

 POL-LC-8کد خط مشي : 

 بخش های درماني  و غیر درماني و پاراکلینیكي : دامنه خط مشي 

 9از9صفحه :

 11/8/99تاريخ ابالغ : 

 1/8/99تاريخ آخرين بازنگری : 

 (1/8/99)دو سال بعدتاريخ بازنگری بعدی  :

 تأيید کننده
 

 آزاده قجری

 

 

 مترون
 

 تصويب ) ابالغ ( کننده
 

 دکتر ابراهیم قنواتی پور

 

 

 ریاست بیمارستان

 


