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در سهبى ثستزی در ثخش ثب صذای آرام صحجت کزدُ تب  -7

 ثبػث هشاحوت دیگزاى ًشَیذ. 

استفبدُ اس ظزٍف هزثَط ثِ ادرار ٍ هذفَع ثِ صَرت  -8

شخصی ، شستشَی هٌبست ٍ خشک کزدى آى پس اس ّز ثبر 

 استفبدُ ٍ قزار دادى ظزٍف در جبیگبُ هخصَص 

ثزٍس ّزگًَِ اس دستکبری سخن پزّیش ًوَدُ ٍ در صَرت  -9

 هشکل پزستبر ثخش را هغلغ ًوبییذ. 

. استفبدُ اس هیش غذا ٌّگبم صزف غذا ٍ ػذم استفبدُ اس ظزف 01

 غذا هستقیوب ثزرٍی تخت 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکات بُذاضتی درماوی پیطگیراوٍ کٍ بیماران در 

 طًل بستری در ایه بخص بایستی رعایت کىىذ: 

ثؼذ اس استفبدُ اس . شستي ثِ هَقغ دست ّب ثب آة ٍ صبثَى 0

اس صزف غذا ٍ در صَرت هشبّذُ  سزٍیس ثْذاشتی ، قجل

 ّزگًَِ آلَدگی ٍاضح در دست ّب  

. رػبیت ثْذاشت فزدی ،شستشَی ثِ هَقغ سز ٍ ثذى ثزای 2

 جلَگیزی اس ایجبد ثَی ًبهغجَع در ثذى 

. تویش ٍ هزتت ًگِ داشتي فضبی اعزاف خَد ٍ جلَگیزی اس 3

 سیلِ شخصی هستقیوب رٍی سهیي.قزار دادى ّزگًَِ ٍ

. در صَرت ػذم استفبدُ اس غذا در سهبى هقزر ،هَاد غذایی را 4

 در یخچبل ثخش قزار دّیذ.

. ظزٍف غذا ، جؼجِ شیزیٌی ، پَست هیَُ ، ثبقیوبًذُ هَاد 5

غذایی ٍ سبیز سثبلِ ّبی غیز ػفًَی  را در سغل آثی داخل اتبق 

 ثزیشیذ. 

ر ثیوبرستبى ثِ هٌظَر ثْجَد ّز چِ . ػذم استؼوبل دخبًیبت د6

 سزیؼتز ثیوبری ٍ جلَگیزی اس آلَدگی َّا .

 

 



  : مًقعیتُایی کٍ دستُا بایذ بُذاضتی ضًد          

  شستي دستْب قجل ٍ ثؼذ اس ّزثبر توبس ثب ثیوبر 

 )قجل ٍ ثؼذ اس اًجبم ّز پزٍسیجز )اًجبم کبر 

  پس اس توبس ثب هحیظ اعزاف ثیوبر 

 

 

 

اًگشتبى دست راست را در کف دست چپ ثغَریکِ -5

اًگشتبى دٍ دست ثِ حبلت قفل شذُ درّن قزار گیزًذ قزاردادُ 

 ٍ ثب فشبر ثشَئیذ ٍ ثبلؼکس 

ثب کف دست اًگشت شست دست دیگز را ثِ صَرت -6

 چزخشی کبهال ثسبئیذ ٍ ثبلؼکس 

ثب کف دست اًگشت شست دست دیگز را ثِ  _7

 یذ ٍ ثبلؼکس صَرت چزخشی کبهال ثسبئ

ًَک اًگشتبى یک دست را در کف دست دیگز _8

فشزدُ ٍ ثب حزکت چزخشی کبهال شستشَ ٍ تویش ًوبئیذ 

 ٍ ثبلؼکس 

 دستْب ٍ هچ را کبهال آثکشی کٌیذ -9

 دستْب را ثب دستوبل کبغذی کبهال خشک ًوَدُ -01

ثب ّوبى دستوبل کبغذی شیز آة را ثجٌذیذ ٍ اس ثستي -00

خَدداری ًوبئیذ سیزا هَجت آلَدُ شذى آى ثب دست 

 .هجذد دستْب هی گزدد

 

 

 ريش ضستطًی  دستُا 

اثتذا حلقِ ٍ سبػت ثیزٍى آٍردُ شَد سپس آستیي را ثبال 

در حبلی . سدُ ٍ آة ثب فشبر ٍ دهبی هٌبست تٌظین گزدد

ّستٌذ آًْب را خیس ًوبئیذ تب آة  ثِ سوت پبیئيکِ دستْب 

 ثِ عزف ًَک اًگشتبى جبری گزدد.

سی سی صبثَى هبیغ در کف دستْب  5-01هقذار  -0

 ثزیشیذ ٍ دستْب را ثِ ّن ثوبلیذ تب کبهال کف ایجبد گزدد

شستي دست را ثب حزکت هبلشی ٍ دٍراًی آغبس  -2

 ًوبئیذ 

کف دست راست را کبهال ثِ پشت دست چپ ثکشیذ  -3

 َریکِ اًگشتبى ثیي ّن قزار گیزًذ ٍ ثبلؼکس ثغ

کف دستْب ثِ یکذیگز هبلش دادُ شًَذ ثغَریکِ  -4

 قزار گیزًذ ٍ کبهال سبئیذُ شًَذ اًگشتبى ثیي ّن

 

 

 

 


