معرفی چکلیست الکترونیک پایص بهداضت دست(چالب) و نحوه کار با آن
سیذ کزین بخطیاى تیشابی
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مقدمه و هدف:
بز اساس راٌّوای جاهغ اػتباربخطی بیوارستاًْاٍ/یزایص  1331سَپزٍایشر/پزستار کٌتزل ػفًَت طبق بزًاهِ
سهاًبٌذی حذاقل سالیاًِ ٍ در هقطغ چْار ّفتِای هلشم بِ ارسیابی هیشاى پذیزش بْذاضت دست بزاساس
گزٍّْای حزفِای ٍ اًذیکاسیًَْای بْذاضت دست( 1هَقؼیت) هیباضذ ٍ بذیي هٌظَردستَرالؼول "اًذاسُ
گیزی هیشاى رػایت ٍ ًسبت پذیزش بْذاضت دست " تَسط ٍسارت بْذاضت ابالؽ ضذُ است .اس آًجاییکِ
استفادُ هزسَم ٍ سٌتی اس چکلیست هَجَد در ایي دستَرالؼول ٍ استخزاج اطالػات اس چک لیست هستلشم
صزف ٍقت ٍ اًزصی فزاٍاى ٍ کاری سخت ٍ طاقت فزساست ،چک لیست هذکَر در قالب اکسل طزاحی ضذ
ایي هقالِ با ّذف هؼزفی ٍ آهَسش ًحَُ کار با ایي چکلیست ٍ تْیِ فزهْای هحاسبِ هیشاى رػایت در
گزٍّْای حزفِای ٍ ًسبت پذیزش در اًذیکاسیًَْای پٌج گاًِ ارائِ ضذُ است.

روش کار:
جستجَ در هَتَرّای جستجَی هختلف ٍ در هیاى پایگاّْای داخلی ٍ خارجی بِ هٌظَر یافتي ابشاری
هٌاسب جْت جوغبٌذی ٍ تحلیل ًتایج پایص بْذاضت دست ًتیجِ دلخَاُ ٍ هٌاسبی ًذاضت ٍ اس آًجا کِ
اًجام ایيکار بذٍى ابشار ٍ تٌْا با ضوارش چطوی ٍ هحاسبِ دستی کاری ٍقتگیزً ،ادقیق ٍ تقزیبا هحال
است تصوین بِ ساخت ابشاری کاربزدی ،دقیق ٍ سادُ گزفتِ ضذ ٍ بزای ایٌکار اس بزًاهِ اکسل استفادُ ضذ.
بزای پایص ّز بخص یک بزًاهِ اکسل با  12بزگِ( )tabدر ًظز گزفتِ ضذ  10بزگِ اٍل بزای  10جلسِ
پایص بِ تزتیب اس جلسِ اٍل تا جلسِ دّن ٍ بزگِ  11بِ جذٍل کوپلیاًس ٍ ًوَدار هزبَطِ ٍ بزگِ  12بِ
جذٍل ًسبت بِ ّوزاُ ًوَدار آى اختصاظ یافت .بزای ّز جلسِ  30هَقؼیت ٍ بزای ّز بخص در هجوَع
 300هَقؼیت در ًظز گزفتِ ضذ.

کار پایص با تیک سدى هَارد اًجام هیضَد ٍ ًتایج پایص ّز جلسِ خَدبخَد هحاسبِ ضذُ ٍ در پاییي بزگِ
ّز جلسِ ًوایص دادُ هیضَد.

جوغبٌذی ًتایج جلسات در بزگِّای (11کوپلیاًس) ٍ ً(12سبت) بِ ّوزاُ ًوَدار هزبَطِ ًوایص دادُ
هیضَد.

بزای هحاسبِ ًتایج کلی بیوارستاى فایل جذاگاًِای طزاحی ضذُ است کِ پس اس ٍارد کزدى ًام بخصّا در
جذٍل کوپلیاًس بیوارستاىً ،تایج ًْایی ٍ کلی ّز بخص کپی ضذُ ٍ در ایي فزم در جلَی ًام بخص
جایگذاری هیضَد .در ایي بزًاهِ تا  30بخص پیصبیٌی ضذُ کِ با جای گذاری ًتایج بخصّا هقادیز کلی
بیوارستاى هحاسبِ ضذُ ٍ ًوایص دادُ هیضَد ٍ ّوشهاى ًوَدارّای هقایسِای تزسین هیگزدد.

در صَرتیکِ حجن ًوًَِ ّز بخص ٍ یا ّز گزٍُ حزفِای کوتز اس  200باضذ خاًِ هزبَطِ بِ ًطاًِ ّطذار
قزهش هیطَد ٍ در صَرتیکِ  ٍ 200یا بیطتز ضَد سبش رًگ خَاّذ ضذ.
نتایج:
بزًاهِ هذکَر در اختیار تؼذادی اس ّوکاراى کٌتزل ػفًَت قزار گزفت ٍ اضتباّات بزًاهِ کطف ٍ رفغ ضذ ٍ
باػث سزػت ،سَْلت ٍ دقت در اًجام کار پایص بْذاضت دست ضذ.

بحث:
الشام بیوارستاىّا بِ اًجام پایص بْذاضت دست ٍ در ػیي حال ػذم تاهیي اهکاًات ًزمافشاری ّوکاراى را با
هطکل هَاجِ کزدُ است در چٌذ هَرد بزًاهِّایی تذٍیي ضذُ ٍ تَسط ػذُای اس ّوکاراى هَرد استفادُ قزار
گزفتِ اها ّذف ًْایی کِ تسْیل استخزاج اطالػات ٍ ًوایص ًتایج پایص بِ صَرت دقیق ٍ بذٍى هحاسبِ
دستی بَدُ فزاّن ًطذُ ٍ اضکاالت اساسی داضتِ ٍ کار با بزًاهِ پیچیذُ ٍ تَام با هطکل بَدُ است در هقابل
بزًاهِ هذکَر بِ دلیل سادگی ٍ ضباّت بسیار با فزم اصلی ٍ ابالؽ ضذُی پایص ٍ بیًیاسی اس اًجام هحاسبات
بِ صَرت دستی ٍ اًجام کار تٌْا با تیک سدى هَارد ،کار پایص را آساى ٍ لذت بخص کزدُ است .تزسین
ًوَدارّا اس جولِ هشایای بزًاهِ است کِ کار هقایسِ را راحت هیکٌذّ .طذارّای رًگی در اًتْای ّز سطز
ضوي کوک بِ اًجام درست کار هیتَاًذ بزای ّوکاراى کنتجزبِ جٌبِ آهَسضی ًیش داضتِ باضذ .با تَجِ بِ
ایي هَارد استفادُ اس چک لیست الکتزًٍیک پایص بْذاضت دست بِ ّوِ ّوکاراى تَصیِ هیطَد.
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