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  کودکان

  چکیده

 نظام در اخیر دهه هاي طی در بخصوص که است مفهومی  جامعه و بیماران  مشارکت: هدف و زمینه
 مشارکت" و  "بیمار مشارکت".  است شده فراوان تاکید آن درمانی روي بهداشتی خدمات ارائه

 اهداف با ها فعالیت از اي گسترده طیف شامل کدام هر و  باشند نمی یکسان مفاهیم داراي  "جامعه
تاثیر دستهاي  شاهد که هستند افرادي اولین آنها مراقبین و بیماران واقع در .باشند می گوناگون

 از پیشگیري در  الزم، دانش و آگاهی داشتن صورت در این بنابر و هستند آلوده در انتقال بیماري ها
 سازمان دیدگاه از باشند داشته موثر بسیار و کلیدي نقش توانند می انتقال میکروارگانیسم ها

 بر موثر اقدامات بر بیشتري کنترل توانند می افراد که است فرآیندي سازي توانمند  جهانی بهداشت
  .گردد اجرا بایست می اجتماع و فرد سطح در فرآیند این و باشند داشته خود سالمتی

 درمانیبخش هاي  درهمراه بیمار بستري 100 بوده مقطعی نوع از پژوهش این: بررسی روش 
 داده ارائه هاي آموزش از بیمار همراهان آگاهی میزان با محوریت کودکان  مرکز طبی بیمارستان

تحلیل  وبررسی گردید از طریق چک لیست واحد ، و با مصاحبه  دست بهداشت خصوص در شده
  .گرفت انجام تحلیلی و توصیفی آمار از استفاده با ها داده

از  میزان آگاهی همراهان بیمار داد نشان چک لیست مصاحبه وي حاصل از  ها داده نتایج: هایافته
مراحل و موقعیت هاي صحیح شستن دست ورعایت موازین بهداشتی پس از ارائه آموزشهاي الزم 

  درصد) افزایش داشته است. 61توسط گروه پرستاري  به میزان قابل توجهی (



مورد در همراهان بیمار نظر سنجی  بر مبنی پژوهش هاي یافته به توجه با: گیري نتیجه و بحث
نکات آموزشی مرتبط میزان رضایتمندي همراهان نشان می دهد با توجه به ،  شست و شوي دست

درصد  61درصد به  15درصد افزایش یافته و آگاهی آنها از  75بیمار از موثر بودن آموزشها به میزان 
 بهداشت دست با آموزشهاي ارائه داده شده در خصوص بین میزان و بنظر میرسد  افزایش یافته است 

  . ارتباط وجود دارد  همراهان بیمار میزان آگاهی

 شستن دست ، همراهان بیمار. ،آموزش: کلیدي واژگان


