
  97سال بررسی وضعیت بهداشت دست ، چالشها وراهکارها درمجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) کرجعنوان : 

  )6( نسرین صالحی)، 5( محبوبه حاجتی )،4لیداسعیدي( ) ،3( سودابه بابایی ) ،2خوشخوي (چوبدار لیال )،1زهراسلمانی( نویسندگان:

ژه ، کارشناس کنترل عفونت ، کمیته تحقیقات دانشجویی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري وی –1
 پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 

  ایران ، واحدتوسعه تحقیقات بالینی مجتمع امام علی (ع) ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، مدیریت پرستاري،  کارشناس پرستاري -2

، واحدتوسعه تحقیقات بالینی مجتمع امام علی (ع) ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج،  سرپرستار، ژه پرستاري وی کارشناس ارشد  -3
  ایران

ها، عفونت هاي مرتبط باکارکنان بهداشتی درمانی ازعلل شایع ومیرایی دربین افرادبستري دربیمارستان  : وهدف مقدمه
میشودووجوداین عفونتهاباانتقال پاتوژنهادرمحیط بیمارستان معموال ازطریق دستهاي آلوده کارکنان درمانی صورت محسوب 
عفونت بیمارستانی تهدیدي جدي براي ایمنی بیماران محسوب میشودوهزینه زیادي رابه سیستم هاي ارایه خدمات می گیرد.

وموثرترین راه هاي کنترل عفونتهاي بیمارستانی ، رعایت بهداشت دست  بهداشتی واردمی نماید.یکی ازساده ترین وارزان ترین
میباشد.اگرچه تکنیک هاي بهداشت دست ساده هستندامامسئله رعایت بهداشت دست توسط افرادبسیارچالش برانگیزاست 

ی عفونتهاي بیمارستانی ازمهمترین رفتارهاي بهداشتی موردتاکیددربیمارستانهابه عنوان ابزاروشیوه کنترل وارزیابهم چنین .
چالشها وراهکارها درمجتمع درمانی امام علی  –لذااین مطالعه باهدف بررسی وضعیت بهداشت دست ،بهداشت دست است.

 انجام گرفت.

بر روي  این مطالعه ازنوع کیفی مبتنی برتکنیک مشاهده میباشد که بااستفاده ازچک لیست نظارتی وزارت بهداشت روش کار:
در این مطالعه .  انجام شد97در سه ماهه اول  به صورت تصادفی بیمارستانشاغل دربخشهاي مختلف ادردرمان پرسنل ک 200

عملکردي  - وضعیت بهداشت دست بااستفاده ازمتغیرهاي تاثیرگذاربر میزان رعایت بهداشت دست شامل رویکردهاي ساختاري
 .قرارگرفتندتجزیه وتحلیل  جکع بندي وموردداده ها شناختی ارزیابی گردید. سپس  –

 افراد بیشترین درصد و بودندمونث شرکت کننده ها %63سال بود. 28شرکت کننده درمطالعه  میانگین سنی افراد یافته ها:
لحاظ عملکردي  از -  %68از لحاظ شناختی  - %55ازلحاظ ساختاري ، وضعیت بهداشت دست  دربخشهاي ویژه شاغل بودند.

هم  محیطی بود. بیشترین علل عدم رعایت بهداشت دست عوامل فردي و گزارش گردید. %30دست بهداشت  وضعیت موجود
 حجم کارباالکمبود وقت ،  ، کیفیت پایین محلولها ،احتمال آسیب به زیورآالت چنین پرسنل به خستگی ، استرس شغلی باال، 

  .و...اشاره نمودند

اماازلحاظ وضعیت شناختی وخوداظهاري بهداشت دست درحدمناسبی قرارداردنتایج حاصل نشان میدهدکه اگرچه  نتیجه گیري :
عمده چالش پیش عملکردي رعایت بهداشت دست دربیمارستان درحدمتوسط میباشدو نیازمندانجام مداخله ، آموزش ،نظارت بیشتردارد.

رعایت بهداشت دست دردواندیکاسیون قبل هم چنین باتوجه به اهمیت عملکردي ) میباشد.  –روعدم تناسب این دورویکرد(شناختی 
قطعاپس ازتماس به نظرمیرسدبایدروي این دوموقعیت تمرکزوتوجه بیشتري نمود.ازتماس بابیماروقبل ازانجام خدمات آسپتیک براي بیمار

 باترشحات بیمارجهت حفظ سالمت وایمنی خود، پرسنل بهداشت دست رارعایت می نمایند.

 



 مولفه عملکردي ،مولفه شناختی،چالش ، راهکارهاعفونت ،،  بهداشت دست واژگان کلیدي:


