
 سر را به مدت چند دقیقه ماشاژ دهید.

 –دفعات شست و شوی موها بسته به نوع آن )چربی  

 معمولی( بستگی دارد. –خشک 

  در صورتیکه برای شما آنتی بیوتیک تجویز گردید

حتماً سر ساعت و بطور کامل دراوهای خود را 

 مصرف کنید.

   رعایت بهداشت  دست از موثرترین راه برای

جلوگیری از ابتال به عفونتها بخصوص عفونتهای 

 بیمارستانی است

 قبل و بعد از رفتن به -حتما قبل از خوردن غذا

 سرویس بهداشتی حتما دستهایتان را بشورید

 

کمالوند روبرروی کرهرریرز  -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکرز  -مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 60000430650-58تلفن: 

 * مواد غذایی و خوراکی خود را تحویل بخش دهید.

* بهداشت دهان و دندان خود را رعایت فرمایید برعرد از 

بار در روز مسواک بزنید و  0هر بار غذا خوردن و حداقل 

دقیقه و به شیوه صحیح مسواک بزنید تا  0هر بار حداقل 

 روی دندان پالک قرار نگیرد.

نخ دندان در کنار مسواک مؤثر است و باقی مانرده مرواد 

 غذایی از میان دندان ها را خارج می کند.

 * اگر اتاق شما کثیف است بخواهید تمیز شود.

* در صورت داشتن هر گونه زخم، قرمزی در بدن خرود 

 آن را به پرستار یا پزشک خود اطالع دهید.

 * داروها را مطابق دستور استفاده کنید.

* بهداشت موی خود را رعایت فرمایید و موهای خود را 

چند بار در روز شانه کنید و از شانه و برس شخصی 

 استفاده کنید.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد کنترل عفونت  

 

 انواع عفونتهای بیمارستانی

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل 

 عفونتهای بیمارستانیعنوان: 

تهیه کننده: خدیجه فرضی ) سوپروایزر کنترل 

 کارشناس بهداشت حرفه ای (-عفونت

 3463063064تدوین: 

3461063064بازنگری دوم:    



 انواع عفونت های بیمارستانی:

 عفونت زخم عمل جراحی

عفونت زخم جراحی عبارت است از عفونت حاصل از 

آلودگی میکروبی، در حین یا پس از عمل جراحی، عفونت 

های بعد از عمل جراحی ممکن است سبب مشکالت 

شدید، از جمله نقص در فرآیند ترمیم محل جراحی، 

 عفونت خون، آسیب عضوی و حتی مرگ شود.

 

 

 

 عفونت خون

عفونت خون یا سپسیس شرایطی است که بدن در حال 

مبارزه با یک عفونت شدید است که از طریق جریان خون 

 منتشر شده است.

 

 عفونتهای بیمارستانی

عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته میشود که پس از 

ساعت بعد( یا  21یا  45پذیرش بیمار در بیمارستان )

روز( پس از ترخیص  06تا  36طی دوره ای مشخص )

% عفونتهای زخم جراحی، پس از 86تا  18بیمار )

ترخیص بیمار ظاهر میگردند( رخ دهد در زمان پذیرش 

بیمار وجود نداشته و در دوره نهفتگی خود نیز نباید قرار 

 داشته باشد.

عفونتهای بیمارستانی میتوانند عالوه بر بیماران، کارکنان 

 و عیادت کنندگان را نیز مبتال سازند.

 

 عفونت دستگاه ادراری

عفونت ادراری عالمت دار عفونت در زمان پذیرش در 

بیمارستان وجود نداشته و در دوره نهفتگی نیز نبوده و 

یکی از موارد زیر را دارا باشد: تب، احساس فوریت در 

ادرار کردن، تکرر یا سوزش ادرار یا حساسیت ناحیه زیر 

شکموجود دو عالمت فوق بعالوه آزمایش کشت ادرار 

مثبت یا پیوری گاهی ممکن است عفونت ادراری بدن 

 عالمت باشد.

 پنومونی )عفونت تنفسی(

به عفونت میکروبی ریه ها و دستگاه تنفسی پنومونی 

 گفته می شود.

بیمار محترم، شما بخش مهمی از برنامه های پیشگیری 

 اتز عفونت های بیمارستانی هستید.

* دستهای خود را تمیز نگه دارید و این را از همه 

 اطرافیان خود بخواهید.

 * نظافت بخش را رعایت فرمایید.
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