
 دست ها و انتشار ميكروب ها

  صمیمی -رقیه:  تهیه کننده 

 

 كميته ي آموزش سالمت: تاييد كننده

افرادي كه پوست چرب دارند بهتر است ابتدا با آب گرر       

صورت خود را بشويند و به دنبال آن آب سررد اسرترهراده       

. تا موجب نشاط و جمع شدن منافذ پوست خود شونرد . كنند

نکته مهم ديگر اين است كه اگر در جايی صابون يرافرت     

نشود با آب خالی دست هاي خود را بشوئيد و يادتان باشرد  

كه شستشوي دستها با آب روان نيز می تواند بسيراري از    

 .ميکروبها را از دستها بزدايد

بهتر است براي شستشوي معمولی دست و صرورت از      

چرا كه امکران  .  صابون هاي آنتی باكتريال استهاده نشود

مقاو  شدن ميکروبها به اين مواد آنتی باكتريرال وجرود     

 .دارد

 http://crtm.iums.ac.ir:       سايت مرکز



 :توصیه های بهداشتی 
مهمترين راه انتشار ميکروبها دستها هستند  هر سانتيمتر 

براي پيشگيري .  باكتري دارد  0011مربع از پوست دست 

از انتشار عهونت هاي تنهسی، شستن دست ها حتری از    

 دارو هم موثر تر می باشد

 

 :هميشه دست هاي خود را پس از موارد زير بشوئيد
پس از رفتن به توالت، تعويض پوشک بچه، ترمرا    

با حيوانات، پاک كردن بينی، عطسه كردن، سررفره     

كردن به داخل دستها، حمل زبرالره، اسرترهراده از          

مکانهاي عمومی مانند فرودگاه، ايسرترگراه هراي         

 .اتوبو  يا مترو و يا رستوران

هر وعده غذا خوردن، قبل و بعد از برداشتن لنزهراي  

تماسی چشم ، آماده كردن غذا بخصوص وقتری برا     

مراقبت از   .  گوشت، مرغ يا ماهی خا  سرو كار داريد

 .زخم ها و بريدگی ها تما  با بيمار يا مجروح

در مکان هاي عمومی مانند اداره ها، مدار ، رستورانره،  
بهترين روش شستشوي دست با صابون مايع است چررا  
كه استهاده از صابونهاي قالبی در اين مکانها خرود مری     

ميزان آسيب رسانردن  .  تواند به انتشار آلودگی كمک كند
صابون هاي مايع به پوست دست بيشتر از انواع ديرگرر     
صابون است و بنا بر اين بهتر است از انواع استانردارد و    

توصيه می گردد كسانی كره    .  ماليم تر آن استهاده شود
دندانپزشکی، جراحری، كرادر درمرانری،         :  مشاغلی مانند

خدمات آشپزي دارند و مجبور هستند به دفعات دستهاي 
حتما كر  هاي مرطوب كننده اي مانرنرد   .  خود را بشويند

وازلين معمولی استهاده كنند تا  از خشکی دستها جرلرو     
  .گيري كنند

بهتر است دماي آب ولر  تا متمايل به گر  براشرد كره      
قدرت پاک كنندگی بيشتري داشته براشرد و صرابرون         
مصرفی نيز بهتر است كه صابون گليسرينه، صابون كر  

 .دار يا صابون بچه باشد


