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 بهداشت دستيكي از مهمترين و موثرترين استراتژي ها در پيشگيري از عفونت ها ي بيمارستاني رعايت  :مقدمه        

شد. سر  مي با سرا شتي همواره در  ست ولي عدم رعايت آن در بين مراقبين بهدا ساده ا ست  شت د اگرچه رعايت بهدا

درصد  04جهان به عنوان يك مشكل مطرح است به گونه اي كه ميزان رعايت بهداشت دست توسط مراقبين بهداشتي 

 ءمجموعه اي از مؤلفه ها و راهبرد هاي چند وجهي را جهت ارتقا  سازمان جهاني بهداشترو  از اين  گزارش شده است .

ست در مراقب شت د شتي معرفي نمود يبهدا ضعيت موجود . هدف از انجام اين مطالعهن بهدا صوص فرايند  تعيين و در خ

      مي باشد. و ارائه راهكارهاي اصالحيقايسه فرايند قبل و بعد از مداخالت چند وجهي و م رعايت بهداشت دست

ضر از نوع مداخله اي قبل و بعد  روش پژوهش: شدپژوهش حا شهر كه در  مي با ستان هاي منتخب دولتي  يكي از بيمار

پرسففتاران بود. دربين موقعيت  0444زشففكان و در بين پموقعيت  0044جامعه آماري شففامل اصفففهان در  انجام گرفت. 

  در اين مقاله .مي باشد سازمان بهداشت جهاني برگرفته از چك ليست مشاهده گري رعايت بهداشت دست ابزارمطالعه

ست درپايان آبان ماه شت د سبه كمپليانس بهدا شت جهاني راهبرد هاي چند وجهي  0044سال  پس از محا سازمان بهدا

شت  ءجهت ارتقا شامل موارد بهدا ستم  كه  سي  كار قرار دادن يادآور در محل، ارزيابي و بازخورد ، آموزش منظم ، تغيير 

ستو  شت د سازمان در ارتباط با بهدا شد و پس از  برقراري فرهنگ ايمني  صالحي بكار گرفته   آباندر انجام مداخالت ا

ست كمپليانسميزان  0040سال  ماه شت د ستفاده از  ميزا ن. مجددا اندازه گيري گرديد بهدا ست با ا شت د رعايت بهدا

قبل از انجام كار ، داشففت جهاني بقبل از تماب با بيمارچك ليسففت پنم موقعيت رعايت بهداشففت دسففت سففازمان به

بعد از تماب با ، بعد از تماب با خون و مايعات بالقوه عفوني بيمارو در موقعيت هاي ب (Beforeموقعيت هاي :سففپتيكآ

مركز ماه در  بانهفته از ابتدا تا انتهاي آ0در طول مدت  After ): موقعيت هايبيمار و بعد از تماب با محيط اطراف بيمار

شد مورد مطالعه ست  .در فرم مربوطه ثبت گرديدداده ها  . سنجيده  شت د و تعداد موقعيت هاي پيش آمده  جهت بهدا

شامل  شده  ست( ،  Hand washتعداد موارد رعايت  شوي د ست ش ضد عفوني  مالشب Hand rubب ست با محلول  د

وارد و  SPSSسپس اطالعات بدست آمده در نرم افزار  كنترل گرديدكننده( توسط  ناظرين آموزش ديده بهداشت دست 

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

سال  نتايم: شده در  سه انجام  ضر با توجه به مقاي  0044و  After موقعيت  0044در تعداد  0044در مطالعه حا

شكان Before موقعيت  ست ،در پز شت د سبه گرديد و در  04 كمپليانس رعايت بهدا صد  محا  0044 تعداددر

درصد محاسبه گرديد و  04كمپليانس بهداشت دست  ،در پرستاران  Beforeموقعيت  0044و   Afterموقعيت 

له در  مداخ جام  بانپس از ان حدود  0040ماه  آ عداد  يت  0044ت يت  0044و   Afterموقع در   Beforeموقع



 0044و   Afterموقعيت  0044و در تعداد حدود درصد محاسبه گرديد  00پزشكان سنجيده شد كه كمپليانس 

 بطور معني داري افزايش نشان داد. درصد محاسبه گرديد كه نتايم  00در پرستاران   Beforeموقعيت 

شده بحث:  شاهده  شكالت م ست در بين ارائه دهندگان در، در اين پژوهشم شت د  خدمات الويت نبودن بهدا

شها، شلوغي بخ ساني كافي و  شكان ،كمبود نيروي ان صوص پز شكال به خ ست تبروز م ستمال  ،يپو كمبود د

توجه نداشتن به عواقب عدم رعايت بهداشت وپوشيدن دستكش به عنوان جايگزين بهداشت دست  كاغذي،

ست سد لذا  .بود د ستبنظر مي ر شت د ست موارد ذيل  جهت افزايش ميزان كمپليانس بهدا تحت نظر  مي باي

  گرفته شود:

،تدوين سياست هاي تنبيهي و تشويقي موثر  مشاركت پزشكان در برنامه هاي آموزشي رعايت بهداشت دست

شت پذيرش براي ست،  بهدا سانيد سيون يا كرم ها خريداري، كافي تامين نيروي ان  عمايمرطوب كننده و  يلو

ستمال كاغذي ، تهيهصابون و هندراب با كيفيت باال ستمراهي آگ،  د صوصبه كاركنان  م عواقب عدم  در خ

 بهداشت دست و افزايش انگيزه كاركنان جهت پذيرش بهداشت دست رعايت

 

 

 


