
رعایت بهداشت دست کارکنان پرستاري مرکز  بر آموزشی مداخالت تاثیر بررسی
  آموزشی درمانی کوثر قزوین

  
، افــزایش بروز بیماري، طوالنی شدن مدت اقامت بیماران علل ترین شایع از یکی بیمارستانی هاي عفونتمقدمه: 

عفونــت هــا از طریــق میکروارگانیســم بیشتر ایــن  )2و  1(گردند می محسوب و مرگ هزینه هاي مراقبت و حتی
مهــم تــرین . شستن دست ها بــه تنهــایی )3د(ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی منتقل می شو هاي دست

رعایــت بهداشــت  بــر آموزشی مداخالت تاثیر هدف با مطالعهلذا این  . )5و  4د(می شو روش پیشگیري محسوب
  .شد انجام 97-1396 سال در دست

ابتــدا میــزان رعایــت  بخــش نــوزادان بیمارســتان کــوثر انجــام شــد، Nicuکه در بخش  مطالعه ایندر روش کار: 
بررسی شــد و بــر اســاس نمــرات حاصــله از چــک محقق ساخته  روا و پایاي بهداشت دست بر اساس چک لیست

مــک مســئول بخــش و شناسایی شد سپس بــا ک نقاط قابل بهبود درصد رعایت بهداشت دست محاسبه و  لیست،
 برگــزاري (آموزش چهره به چهره،، مداخالت الزم و مسئول کنترل عفونت رابطین بهبود کیفیتسابقه، همکاران با

بــه صــورت  )آموزشــی پمفلــت و جزوات توزیع و تهیه ،درون بخشی آموزشی کالس کنفرانس هاي بیمارستانی و
بــا اســتفاده از  مجددا میزان رعایت بهداشــت دســت و پس از اتمام یک دوره آموزشی سه ماههمستمر انجام شد. 

  .قرار گرفت تجزیه و تحلیلمورد  نرم افزار اکسل

حاکی از تاثیر مداخالت آموزشی بر رعایت بهداشت دست بود بــه گونــه اي کــه یافته هاي مطالعه حاضر  یافته ها:
  رسید. %85و بعد از انجام مداخالت به  %76درصد رعایت بهداشت دست قبل از انجام مداخالت 

رعایت بهداشت دســت در  بر آموزشی مداخالتانواع  استفاده از  داد نشان مطالعه : نتایج اینگیري نتیجه و بحث
 .گیرد صورت و مستمر مداوم صورت به آموزشی مداخالت شود می پیشنهاد .باشد می موثر بین پرستاران

  آموزشی مداخالت ،بیمارستانی هاي عفونت، : بهداشت دستکلیدي هاي واژه
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