
 

 
 

 

 

 :نکات بهداشتی
 نياید باشند، به مالقات بيمار مي …در صورتي كه همراهان دچار بيماري مسري مثل سرماخوردگي، گلودرد و. 
  سال به داخل بخشها خودداري فرمائيد 12زیر از همراه آوردن كودكان . 
  خودداري نمایيدبيمارستان از آوردن گلدانهاي خاكي و گلهاي طبيعي به. 
 از تعویض مكرر همراه بيمار خودداري نمائيدو  حضور یک همراه بر بالين بيمار در صورت نياز كافي است. 
  بالين بيمار استفاده نمایندلباس همراه در زمان حضور بر از همراهان بایستي. 
 همراه بيمار حتماً نياز به استحمام بيشتر از افراد داخل منزل دارد.  
  الزاميست( ليوان ، قاشق و چنگال ، دستمال كاغذي و دمپایي)همراه داشتن وسایل شخصي. 
 ازگذاشتن وسایل اضافي روي تخت و روي ميز بيمارخودداري نمائيد.              
  از ریختن موادغذایي در روشویي خودداري نمائيدو  سرویسهاي بهداشتي رارعایت نمائيدنظافت.    
 ملحفه هاي آلوده داخل سبد مخصوص قرارگيرد. 
 از آویزان كردن لباس روي نرده تخت خودداري شود.  

 ها باز نگردد به هيچ عنوان توري پنجره. 
  بيمارستان اكيداً  ممنوع استاستفاده از دخانيات در سرتاسر. 

 ها دفع زباله

 .دفع نمائيدها  داخل دستشویيدر سطل هاي را  و پوشک بچهرا در سطل هاي آبي رنگ ... ها و قوطياضافه غذا و  

 :نکات مربوط به تغذیه
 ًهماهنگ فرمایيد پرستاربا  قبالً چنانچه تمایل دارید بيمار از غذایي غير از غذاي بيمارستان استفاده نماید ، حتما. 
 باشد حتماً به پزشک و پرستار اطالع دهيد چنانچه كودک مبتال به حساسيت دارویي مي . 
 خود را با كمي آب شستشو دهيد و بهتر است كه بيمار مسواک نيز بزند پس از تغذیه بيمار حتماً دهان بيمار. 
 تجمع مواد غذائي در یخچال خودداري نمائيدو مواد غذایي رو باز ، كارتن، ازگذاشتن كيسه هاي نایلوني مشكي. 
 ازگذاشتن موادغذایي فاسدشدني دركنار كمد تخت خودداري نمائيد. 
  خودداري فرمایيد... هندوانه ، خربزه ، طالبي ، انگور و : از آوردن ميوه هاي آبدار مانند. 

 نمائيد استفادهجهت بيماران  آب ميوه تازهاز ده و سپس به بيمارستان آورده شود و ميوه ها در منزل شسته ش. 

 از مصرف پس  ،و گاهي طبق دستور پزشک الزم است بيمار غذا نخورد در بيمارستان خوردن و آشاميدن هر ماده غذایي باید با دستور پزشک باشد
 .خوداري فرمایيد جداً تغذیه بيمارخودسرانه هرگونه دارو و یا 

 :تشوی دستهاسش
 باشد که با استفاده از تابلوهایی که در باالی سر  دار شستشوی مدام دستها میبه بيماریهای واگيرمهمترین نکته در پيشگيری از ابتال

 .ها نصب شده شستشوی صحيح دستها را یاد بگيرید دستشویی

 :در موارد زیر الزم است شستن دست،
 پس از توالت 
 پس از تخليه بيني ،سرفه یا عطسه درون دستها 
 پيش وپس از خوردن غذا 
پس از دست زدن به ملحفه آلوده یا زباله 
  قبل از تهيه یا  خوراندن غذا به كودک 
  بعد از تعویض پوشک 
 پس از تماس با بيمار 
 قبل از مراقبت از بيماري كه دچار  نقص سيستم ایمني است  . 
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بیمارستان بهداشت و ایمنی در  



 

 
 

             

 

 

 :طریقه صحیح  شستشوی دستها
ثانيه به  06-06مقداري از مایع صابون روي دستها ریخته شده و دستها به مدت  خيس شده،ولرم در زمان شستن دست با آب وصابون ، ابتدا دست با آب 

 .مي شوند به این ترتيب تمام سطوح دستها و انگشتان با صابون پوشيده یكدیگر مالش داده شوند،
 .خوب پاک شوندشست  و دقت شود تا نوک انگشتان،ناخن ها و البه الي انگشتان

 .براي بستن شير آب از دستمال كاغذي استفاده شودو  .سپس دستها آب كشي شده  و با دستمال كاغذي یكبار مصرف،  كامالً خشک گردند
 .شود كه امكان تخليه آب آن وجود داشته باشددر جا صابوني نگهداري  اگر از صابون جامد استفاده مي شود،
نباید به جا صابوني كه نيمه پر است  با صابون تازه مجدداً پر شود، جا صابوني پس از خالي شدن تعویض یا تميز شود و اگر از صابون مایع استفاده مي شود،

 .صابون اضافه شود

 (ژل دست)شستن دستها با محلول الکلی
 .داشته باشد باید با آب و صابون شسته شود گر دستها آلودگي واضحا

  .در صورتيكه آلودگي واضحي در دستها نباشد مي توانيم از محلول الكلي استفاده نمایيم كه در این صورت حتماً دستها باید خشک باشد
 . تا كامالً ژل خشک شوددهيم  تشوي دستها آنها را ماساژ ميمقداري ژل ضد عفوني كننده دست در كف دست ریخته و مانند مدل شس

 

 :ایمنی کودک
  سيستم پرستاري بخش و پزشک خود را جهت درمان بهتر مطلع نماید مزمن را دارد مي بایست حتماًي بيماریهاهر یک از در صورتيكه بيمار سابقه. 
 اطالع دهيدو پرستار را به پزشک  موضوع حتماً نموده استیا مواد مخدر استفاده  ي خاصچنانچه بيمار از دارو. 

 .كودكتان را تنها رها نكنيد

 در کودکان بستری در بيمارستان تحت هر شرایطی نرده تخت باال باشد. 
 دربيمارستان نيز مراقب باشيد كودكان بستري در تخت به پریزهایي كه در دسترس آنهاست دست نزنند. 

 به پشت یا به پهلو بخوابانيد درهنگام خواب كودک را. 

  باشد مطمئن شوید كه آب ولرم مي دماي آب را با پشت دست خودامتحان كنيد تا ،كودكتانو شستن پيش ازحمام كردن. 

             :( های متصل به کودک سوندها و لوله)اتصاالت 
 . دينمائ يخوددار سرم اتصاالت نمودن يدستكار از -1
 . بخش اطالع دهيد ستاربالفاصله به پركودک آنژیوكت  ازسرم درصورت خارج شدن محل اتصال  -2
 .ددنگر آنژیوكت جداسرم متصل به  مراقب باشيد.... در هنگام مراجعه به رادیولوژي ،آزمایشگاه و -3
 .و به لبه تخت آویزان شود سوند معده روي زمين گذاشته نشود كيسه هاي ادرار و -0
 .هایي كه به بيمار متصل است كشيده نشوند لولههنگام جابجایي كودک مراقب باشيد سوندها و  -5
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