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مقدمه :    
مرتبط  هاي عفونت و کاهش خطر انتقالپیشگیري  براي روش و موثر ترین  بهداشت دست ساده ترین و کم هزینه ترین

درمانی است و در نهایت  باعث کاهش هزینه  هاي در مانی و مدت اقامت و ارتقاء  سالمت با مراقبت هاي بهداشتی 
  بیماران ومراجعین و کارکنان  میگردد 

: هدف   
  یا عرب ن –پرسنل مرکز اموزشی پژوهشی درمانی کامکار  دست  اندازگیري رعایت بهداشت دست و ارتقاء بهداشت

دست از طریق دستور العمل کشوري میزان رعایت بهداشت دست و فرم هاي اندازگیري رعایت بهداشت   روش کار :
  بهداشت دست اندازگیري میشود ودر اخر طبق فرمول بهداشت دست اندازگیري میشود .

)ودر  %42(  96ماه دوم سال  6)و %35,56( 96ماه اول سال  6میزان رعایت بهداشت دست طبق فرمول بهداشت دست :   نتایج:
میباشد %42بیشترین میزان رعایت بهداشت دست در گروه پرستاران  1396ماه اول سال  6) میباشد . در  %38(  96کل سال 

و کمترین میزان رعایت مربوط به بخش عفونی مردان میباشد که مداخالت اصالحی و ICU.بیشترین میزان رعایت مربوط به بخش 
بیشترین میزان رعایت بهداشت دست در گروه پرستاران میباشد  1396ماه دوم سال  6.در اموزش در این بخش تشدید گردید 

)و کمترین میزان رعایت مربوط به بخش داخلی زنان میباشد که مداخالت ccu  )45%.بیشترین میزان رعایت مربوط به بخش 
  اصالحی و اموزش در این بخش تشدید گردید 

 .  
ماه اول سال که  6نسبت به  13 96ماه دوم سال  6ست در درصدي رعایت بهداشت د 7افزایش   بحث و نتیجه گیري :

با اقدامات اصالحی و اموزش از طریق فیلم و پوستر و پمفلت و اموزش چهره به چهره و تشویق پرسنل درمانی صورت 
  گرفت 

  بیمارستان کامکار  –قم -میزان رعایت   - بهداشت دست –کلمات کلیدي : 



  


