
ھنرمند: طراح   

  

بهترین روش براي شستشوي دست و صورت، استفاده 
دماي آب بهتر . از آب روان و صابون معمولی است

است ولرم تا مایل به گرم باشد که قدرت 
کنندگی بیشتري داشته باشد و صابون مصرفی نیز  پاك

دار یا  کرم بهتر است که صابون گلیسرینه، صابون 
صابون بچه باشد، به خصوص درباره کسانی که بارها 

مصرف  . هاي خود را شستشو دهند مجبورند دست
هاي مایع به  هاي معمولی و به خصوص صابون صابون

ها آسیب  دفعات زیاد در طول روز به پوست دست
رسانده و موجب خشکی و آغازشدن فرآیند اگزماي 
. تماسی تحریکی خواهد شد  

هاي عمومی مثل اداره و مدرسه  ولی معموال در مکان
.مجبوریم از صابون مایع استفاده کنیم  
 

 

ـــی  ــو   ـــ  ش     ی      ر و 
  

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ی   د   ت    

  

٨٨تابستان   

 نحوه صحیح شستن دستها
شگاه علوم پزشکی استان فارس

دان

 
مرکز بهداشت شهرستان مرودشت 

 
ط وحرفه اي

واحد بهداشت محی
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تـــرین راه انتـــشار      گوینـــد مهـــم   متخصـــصان مـــی 
هر سانتی متر مربـع    .  هاي ما هستند ها، دست میکروب

. بـــاکتري دارد   1500از پوســـت دســـت، حـــدود       
تحقیقات اخیر نشان داده که براي پیشگیري ازانتـشار   

هاي تنفسی، شستن دست، حـتی از دارو هـم         عفونت
 .مؤثرتر است

ها خیلـی هـم عجیـب         این همه تأکید بر شستن دست
مـسمومیت  هـایی ماننـد       نیست؛ چون عوامل بیمـاري     

، آنفلوآنـزا     هایی مانند و انواع اسهال، ویروس غذایی
ــروب    هپاتیـــت آ    ســـارس و     ــتی میکـ ــاي   و حـ هـ

هـاي مقـاوم بـه درمـان          تري چون بـاکتري     خطرناك
هـا    وسیله همیـن دسـت     ، همه و همه به)ها سوپر باگ(

 !حاال باز هم بگویید وقت ندارم. شوند منتقل می
هـا، پوشـیدن      موانع فیزیکی مانند شستن مرتب دسـت 

ماسک، دستکش و روپوش در پیشگیري از انتشار و    
 سـارس هاي تنفسی ماننـد آنفلوآنـزا و         انتقال ویروس

گوینـد    متخصـصان مـی    کند  مؤثرتر از دارو عمل می 
. هاي ما هستند    ها، دست ترین راه انتشار میکروب مهم

 1500هر سانتی متر مربـع از پوسـت دسـت، حـدود           
تحقیقـات اخـیر نـشان داده کـه بـراي            .  باکتري دارد 

هاي تنفسی، شستن دسـت،    پیشگیري ازانتشار عفونت
 .حتی از دارو هم مؤثرتر است

 

ها تنها بـا صـابون و آب، روش سـاده و مؤثـري بـراي                   شستن دست
سـاده    سـرماخوردگی از    -هـاي تنفـسی     پیشگیري از انتشار ویـروس     

 دانیـد   طـور کـه مـی       همـان .  اسـت   -گرفته تـا انـواع کـشنده بیمـاري        
تواننــد سـرماخوردگی یــا آنفلوآنـزا و ســایر           نمـی هــا    بیوتیـک   آنـتی 

توانـد    هـا مـی     هاي ویروسی را درمان کنند، اما شـستن دسـت     بیماري
 .ها را بگیرد جلوي انتقال این بیماري

هاي عفونی آمریکا، بـراي اثبـات         مرکز کنترل و پیشگیري ازبیماري
هـا بـا صـابون و         مدرسه چینی، برنامه شـستن دسـت    87این قضیه در 

ها با صابون     بدون آن را اجرا کرد و متوجه شد در گروهی که دست
شسته شده بود، میزان غیبت از مدرسه در هفته کمتراز گـروه دیگـر        
بود؛ یعنی شستن دست با صـابون توانـسته جلـوي بیمـار شـدن و در             

ها تنها با صـابون و آب،      شستن دست.نتیجه غیبت از مدرسه را بگیرد
 -هـاي تنفـسی     روش ساده و مؤثري براي پیشگیري از انتشار ویروس

. اســت  -ســاده گرفتــه تــا انــواع کــشنده بیمــاري         ســرماخوردگیاز  
تواننـد سـرماخوردگی یـا        نمیها    بیوتیک  آنتی دانید طور که می همان

هاي ویروسـی را درمـان کننـد، امـا شـستن              آنفلوآنزا و سایر بیماري
 .ها را بگیرد تواند جلوي انتقال این بیماري ها می دست

هاي عفونی آمریکا، براي اثـبـات      مرکز کنترل و پیشگیري ازبیماري
ها بـا صـابـون و           مدرسه چینی، برنامه شستن دست 87این قضیه در 

ها با صابون  بدون آن را اجرا کرد و متوجه شد در گروهی که دست
شسته شده بود، میزان غیبت از مدرسه در هفته کمتراز گروه دیـگـر     
بود؛ یعنی شستن دست با صابون توانسته جلوي بیـمـار شـدن و در          

 .نتیجه غیبت از مدرسه را بگیرد
هـا بـا صـابون        مطالعه دیگري در آتالنتا نیز نشان داده شـستن دسـت        

درصـد بـروز ذات       50توانـد تـا       سال می  5معمولی در کودکان زیر 
درصـد زرد زخـم را در          34درصـد بـروز اسـهال و           53الریه و تـا      

 .سال کمتر کند 15کودکان زیر 
در آماري که محققان انگلیـسی بـه دسـت آوردنـد،           

تـا    42شستن دست با صابون توانست خطر اسهال را       
که جان یک میلیـون نفـر       طوري درصد کم کند،  47

 . از مرگ در اثر این بیماري نجات پیدا کرد

 

: هاي خود را پس از این موارد بشویـیـد   همیشه دست
به دنبال رفتن به توالت، پس از تعویض پوشک بچه، 
پس از تماس با حیوانات یا فضوالت آنها، پـیـش و       

کردن غذا به خصوص وقتی با گوشـت،   پس از آماده
مرغ یا ماهی خام سر و کار دارید، پس از هر وعـده    

کردن بینی، به دنبـال   غذاخوردن، پس از هر بار پاك
ها، پیش و    کردن به داخل دست کردن یا سرفه عطسه

ها، پیش و پـس     ها و بریدگی پس از مراقبت از زخم
از تماس با فردي بیمار یا مجـروح، پـس از حـمـل           

دان یا کیسه زباله، پیش از گذاشتن یا بـرداشـتـن     زباله
هـاي     لنزهاي تماسی چشم، به دنبال استفاده از مکـان 

هاي اتوبوس یا مـتـرو    عمومی مانند فرودگاه، ایستگاه
  ها یا رستوران
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