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 شده ت شناختهمراقب از ناشی عفونتهاي کاهش براي اولویت بین المللی یک دست بهداشت رعایت :قدمهم
 زنجیره قطع در موثري نقش به بیمار پرسنل دست از میکروبی عوامل انتقال کاهش بابطوري که  است

 سالمت در کلیدي عامل بهداشتی مراقبت کارکنان میان در دست بهداشت رعایت . همچنیندارد عفونت
شوي دست توسط پرسنل در این مطالعه سعی بر این است که در خصوص میزان رعایت شست .است بیماران

  درمانی مورد بررسی قرارگیرد.

 با ، elsiver ،Sid،google scholar ،magiran اطالعاتی در پایگاه هاي  با جستجو روش بررسی:
مقاالت زیادي بدست آمد که با توجه به بیمارستان  و کنترل عفونت  دست بهداشت کلیدي کلمات

شده و مورد بررسی قرار  مقاالت ده سال اخیر مقاالتی انتخاب ،معیارهایی مانند حذف عناوین نامرتبط
  گرفتند.

و  به خود اختصاص داده اندپرستاران  را رعایت بهداشت دست باالترین میزان یافته ها نشان داد که  نتایج:
به اکثر پرسنل بعد از در آوردن دستکش استفاده نمودند.  Hand Washبیش از   Hand Rubاز روش 

موقعیت هاي بعد از پایش شستشوي دست  بر اساسانجام می دادند ولی را شستن دست ح روش صحی
بیشترین میزان تماس با ترشحات، خون و مایعات واضح بیمار بر روي دست پرسنل و بعد از تماس با بیمار 

یک و بعد قبل از تماس با بیمار، قبل از انجام پروسیجر آسپتموقعیت در حالی که  .بودرعایت بهداشت دست 
 بود .از تماس با محیط اطراف بیمار پایین ترین میزان رعایت بهداشت دست 

 نتیجه گیري:

 توسط پرسنل درمانی می باشد که به دلیل اهمیت cleaning handنتایج مطالعه حاکی از میزان پایین 
امات الزم از بیمارستانی می بایست اقد هاي بهتر عفونت دست و جهت کنترل بهداشت جانبه همه رعایت



پایش شستشوي دست در پنج موقیعت  کامل قبیل برگزاري کارگاههاي آموزشی، تشویق پرسنل به رعایت
  .شود ارائه شده انجام

  بیمارستانی شستشوي دست،  پرسنل درمانی ، عفونت کلید واژه ها:


