
  عنوان:

رعایت بهداشت دست کارکنان در بیمارستان امام افزایش مداخله آموزشی بر اجراي  تاثیر
  ادق شهرستان الیگودرز استان لرستان.جعفر ص

  نویسندگان: 

  معصومه عبدي کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی- 1

  سهیال ورمزیار کارشناس پرستاري - 2

  

  مقدمه:

ساعت بعد  72تا  48گفته می شود که طی بستري در بیمارستان (حداقل عفونت بیمارستانی به عفونتی 
). این عفونت نه تنها به سایر بیماران بلکه به هر فردي که با بیمار تماس دارد 1از پذیرش) اتفاق بیفتد(
) و خطري براي انتقال عفونت 2عیادت کنندگان و کارگران هم انتقال می یابد( ،مانند کارکنان بیمارستان

درصد بیماران بستري  10تا  5). در کشورهاي توسعه یافته صنعتی 4، 3 ،2ر جامعه محسوب می شود( د
شده در بیمارستان ها به عفونت هاي بیمارستانی مبتال می شوند که این رقم در کشورهاي در حال 

مرگ و میر ). عفونت هاي بیمارستانی یکی از دالیل اصلی 5(درصد افزایش می یابد 25توسعه به حدود 
و  )9، 8 ،7، 3) و منجر به طوالنی شدن اقامت بیماران در بیمارستان(6،7 ،3در تمام کشورها بوده (

). فاکتورهاي متعددي عفونت را در میان بیماران 7،10 ،3افزایش هزینه هاي بیمارستانی می گردد(
ش هاي تشخیصی، درمانی ستفاده ي زیاد از رومانند سن، بیماري هاي مزمن، ا بستري افزایش می دهد

). کارکنان بالینی بیمارستان ها به لحاظ نقش و وظیفه اي 7،9، 3، 1و تهاجمی و ضعف سیستم ایمنی( 
). دست 5، 4که دارند می توانند به عنوان مهمترین عامل انتقال عفونت بیمارستانی به شمار روند( 

یژه سطوح پر تماس، ابزار پزشکی و بدن پرسنل بیمارستان بیشترین تماس را با سطوح بیمارستان به و
). شستن 3،6بیمار دارد و مهمترین عامل انتقال و انتشار باکتري ها در بیمارستان محسوب می گردد( 

موثرترین، ساده ترین و کم هزینه ترین راه رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و ارایه دهندگان 



) تا 10 ،2( 30یمارستان، عفونت هاي بیمارستانی بین ). با رعایت بهداشت پرسنل ب10، 7مراقبت است( 
آلبوغبیش و همکاران در مطالعه ي خود که به بررسی میزان رعایت د. ن) کاهش می یاب11، 3درصد(  40

درصد است و پزشکان  57/ 8پرداخته بودند نشان دادند که این میزن ICUبهداشت دست در پرسنل 
. در مطالعه ي بیجاري و همکاران نیز بیشترین میزان بروز عفونت )10(کمترین میزان رعایت را دارند
. عملکرد اکثر پرستاران بخش هاي داخلی و جراحی در )1(بود ICUمربوط به بیماران بستري در 

. در )8(مطالعه ي آقاخانی و همکاران در زمینه ي کنترل عفونت هاي بیمارستانی در حد متوسط بود
با توجه به اینکه .  )9(درصد بود 67/67میزان رعایت بهداشت دست  و همکاران Begumمطالعه ي 

مطالعات متعددي به بررسی میزان رعایت بهداشت دست توسط پرسنل بخش هاي مختلف بیمارستان 
پرداخته اند و مطالعاتی که مداخله اي را در جهت افزایش رعایت بهداشت دست انجام داده باشند اندك 

اشت دست در کنترل عفونت هاي بیمارستانی تصمیم گرفتیم مطالعه اي را با و اهمیت رعایت بهد است
بیمارستان امام بخش هاي ویژه ي  هدف تاثیر مداخله ي آموزشی بر بهبود بهداشت دست کارکنان 

  جعفر صادق انجام دهیم.

  روش کار:
رستان امام جعفرصادق در بیما 96مطالعه ي حاضر از نوع مداخله اي است و بین ماه هاي مهر تا اسفند  

، زایشگاه،  CCUبخش جراحی زنان، مردان، اورژانس،  9الیگودرز انجام شد. این بیمارستان داراي 
  ICU  ،CCUبخش  مطالعه ي ما بر روي پرسنل شاغل درمی باشد. ICU، دیالیز و  NICUنوزادان،

  انجام شد. NICUو 

به منظور مشخص بین ماه هاي مهر تا آذر قبل از مداخله و مطاله در دو مرحله انجام شد. مرحله ي اول 
چک  کردن میزان رعایت بهداشت دست توسط پرسنل( پرستاران، پزشکان و کارکنان خدمات) بر اساس

شامل قبل از تماس با بیمار، قبل  مورد تایید وزارت بهداشت است،  که موقعیت بهداشت دست 5 لیست
و تماس با ترشحات بیمار، بعد از تماس با بیمار و محیط اطراف بیمار  از انجام اعمال آسپتیک، بعد از

بود. مداخله در دي ماه انجام شد و شامل  بین ماه هاي بهمن تا اسفندکه  از مداخله  مرحله ي بعد
سخنرانی توسط سوپروایزر کنترل عفونت با موضوع اهمیت بهداشت دست و کنترل عفونت هاي 

موقعیت دست و نحوه ي استفاده از  5ات، نصب پوسترهاي شستشوي دست و بیمارستانی در سالن جلس



موقعیت نیز به صورت  5محلول هاي ضد عفونی کننده با پایه ي الکل بود. برنامه ي شستشوي دست و 
محلول هاي با پایه الکل در مکان هاي معینی از بخش  شد. می چهره به چهره در بخش ها آموزش داده 

اه پرستاري و بین تخت هاي بیماران) قرار دادشتند. سینک جهت دست شستن در ها( ورودي ایستگ
و  چک لیستخش و ایستگاه پرستاري قرار دارد.مشاهده  توسط سوپروایزر کنترل عفونت با استفاده از ب

دقیقه انجام می شد.در هر بار یک بیمار و  20تا  10به صورت اتفاقی و روزانه در شیفت صبح به مدت 
در صورتی که فرد متوجه  نفري که براي انجام اقدامات اقدام می کرد مورد مشاهده قرار می گرفت. اولین

میزان رعایت  چک شدن از سمت مشاهده گر می شد، از مطالعه خارج و فرد دیگري جایگزین می شد.
 بهداشت دست به وسیله ي تقسیم کردن عمل هاي بهداشت دست فرد بر تعداد فرصت هایی که باید

بعد از جمع اوري توسط  نرم افزار  محاسبه شد. اطالعات 100بهداشت دست رعایت می شد ضربدر 
و تست هاي آماري توصیفی( درصد، فراوانی و میانگین) و تست تحلیلی کاي  نسخه   SPSSآماري 
   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 16اسکوار 

  یافته ها:

درصد زن بودند. در کل  64درصد مرد و  36قرار گرفتند از کل شرکت کنندگانی که مورد مشاهده 
موقعیت   758ثبت گردید که از این میان  بهداشت دست رعایت می شد  موقعیت که باید در آن 1337

 173و  216موقعیت بعد از مداخله بودند. از نظر پرسنل مورد مشاهده  579مربوط به قبل از مداخله و 
موقعیت هم براي نیروهاي  104و  124موقعیت براي پرستاران و  302و  408موقعیت براي پزشکان، 

نشان داده  1خدماتی ثبت گردید. اطالعات مربوط به رعایت بهداشت دست کارکنان در جدول شماره 
  شده است.

  موقعیت و پرسنل  قبل از مداخله  5: درصد رعایت بهداشت دست  به تفکیک 1جدول شماره 

  

    موقعیت شستشوي دست  5درصد                         بخش
  

میانگین 

درصد رعایت بهداشت دست به 
  تفکیک پرسنل

خدمات  پزشک  پرستاربعد از بعد از بعد از قبل از قبل از تماس با 



پروسی  بیمار
جر 

آسپتی
  ك

مواجهه 
با خون و 
ترشحات 

  بیمار

تماس با 
  بیمار

تماس 
با 

محیط 
اطراف 
  بیمار

درصد کلی 
  بخش ها

ICU 11%    9%  
  

48%  15%  8%  2/18%  5/42%  23%  5/25%

CC
U  

1%  6%  
  

25%  12%  14%  6/11%  5/34%  20%  22%  

NIC
U  

20%  5%  
  

36%  20%  18%  8/19%  47%  40%  36%  

میانگ
  ین

11%  6/6%  
  

3/36%  6/15 %  3/13
%  

53/16  33/41%  6/27%  83/27

  

  

  موقعیت و پرسنل بعد از مداخله 5تفکیک : درصد رعایت بهداشت دست به 2جدول شماره 

درصد رعایت بهداشت دست به   موقعیت شستشوي دست 5درصد                
  تفکیک پرسنل

  
 بخش

قبل از 
تماس با 

  بیمار

قبل از 
پروسیجر 
  آسپتیک

بعد از 
مواجهه با 
خون و 
ترشحات 

  بیمار

بعد از 
تماس با 

  بیمار

بعد از 
تماس 

با محیط 
اطراف 
  بیمار

  
  

میانگین 
درصد کلی 
  بخش ها

  خدمات  پزشک  پرستار

ICU 
  

19%  10%  56%  26%  6/14%  12/25%  7/49%  26%  26%  

CCU 
  

7/6%  11%  7/19%  32%  24%  68/18  8/42%  6/24%  23%  



 
NICU  

33%  6/34%  58%  8/34%  29%  88/37%  9/52%  43%  41%  

  میانگین
 

57/8%  53/18%  56/44%  93/30  53/22%  22/27%  46/48%  2/31%  30%  

میانگین میزان کلی رعایت بهداشت دست در بخش هاي مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله به ترتیب 
گروهی  3در بین  رشد داشته است. %69/10که بعد از انجام مداخله  درصد می باشد 22/27و  53/16

بهداشت دست را موقعیت رعایت که با بیماران سر و کار دارند پرستاران بیشتر از دو گروه دیگر 
). P<0/001). از نظر آماري اختالف بین پرستاران با پزشکان و خدمات معنی دار بود(%46/48(داشتند

به دنبال مداخله ي آموزشی میزان رعایت بهداشت دست توسط پرستاران در مقایسه با دو گروه دیگر 
کمترین میزان رعایت بهداشت ). 2بیشتر است و میزان رعایت در هر سه گروه افزایش یافته است(جدول 

موقعیت نیز در مرحله ي قبل از تماس با بیمار و بیشترین میزان نیز بعد از مواجهه با  5دست بر اساس 
 NICUکمترین و بخش CCUخون و ترشحات بیمار است. از نظر رعایت کلی در بخش ها نیز بخش 

از مداخله بیشترین درصد را به خود قبل و بعد  NICUپرسنل شاغل در بخش  .بیشترین درصد را دارند
هم چنین قابل ذکر است که بین رعایت بهداشت دست و جنس نیز ارتباط معنی داري  اختصاص دادند.

  ).p<0/05وجود داشت( 

  :و نتیجه گیري بحث

رعایت بهداشت دست به عنوان یک معیار موثر در کاهش عفونت هاي بیمارستانی به شمار می رود به 
در مطالعه ي  هاي مراقبت ویژه که آمار عفونت هاي بیمارستانی در آنها زیاد می باشد.ویژه در بخش 

حاضر میزان رعایت بهداشت دست توسط کل پرسنل نسبت به سایر مطالعات پایین تر است. به طور 
در صد  4/61و 43این میزان قبل و بعد از مداخله به ترتیب  Mona.f.salamaمثال در مطالعه ي 

درصد است. شاید بتوان علت این  22/27و  53/16در حالی که در مطالعه ي ما این میزان  )12 (بود
این  mona.f. salamaاختالف را به نسبت تعداد پرستار به بیمار نسبت داد که در  مطالعه ي 

اختصاص تعداد زیاد  می باشد و همین نسبت  2,5به  1است ولی در مطالعه ي ما نسبت  1به  1نسبت 
ران به هر پرستار و پرکار بودن بیماران بخش هاي ویژه فرصت رعایت اصولی بهداشت دست را از بیما

پرسنل میگیرد.هم چنین در مطالعه ي نجفی و همکاران نیز رعایت بهداشت دست در کارکنان 



که با مطالعه ي ما  )11(بیمارستان ها به خصوص در بخش مراقبت هاي ویژه ضعیف گزارش شده است
در مطالعه ي زندیه و همکاران که بر روي پرسنل اتاق عمل انجام شد، این افراد عملکرد  ی دارد.همخوان

 12/ 5درصد نمونه ها قبل از مراقبت و 4/4و تنها متوسطی در رابطه با رعایت بهداشت دست داشتند 
رین موقعیت . در مطالعه ي حاضر نیز کمت)7(درصد بعد از مراقبت از بیماردست هاي خود را می شستند

رعایت بهداشت دست مربوط به قبل از انجام اقدام آسپتیک و قبل از تماس با بیمار است. میتوان گفت 
که در انجام اقدامات آسپتیک چون دستکش استریل پوشیده می شود، گمان می رود که دستکش مانع 

زمانی که با بیمار تماس انتقال آلودگی دست ها به بیمار می شود. از طرفی پرسنل می پندارند که تا 
مستقیم نداشته باشند دست هاي آنان آلوده محسوب نمی گردد.  آلبوغبیش و همکاران در مطالعه ي 

انجام شد، نشان دادند که باالترین میزان رعایت بهداشت دست  ICUخود که بر روي پرسنل بخش هاي 
در حالیکه در مطالعه ي کنونی  )10(مربوط به نیروهاي خدماتی، پرستاران و سپس پزشکان است

بیشترین میزان رعایت بهداشت دست از سمت پرسنل پرستاري، نیروهاي خدماتی و سپس پزشکان 
درصد بود در حالیکه در مطالعه ي ما این   18/57 است. هم چنین رعایت بهداشت دست توسط کارکنان

تر است و نیاز به آموزش بیشتري در  درصد است که این آمار بسیار پایین 22/27میزان بعد از مداخله 
بعد از اجراي مداخله در   NICUو   CCUاین زمینه می باشد. رعایت بهداشت دست در بخش هاي 

درصد  2/7و  9/10درصد گزارش شد که به میزان  78درصد و 75مطالعه ي محفوظ پور و همکاران 
در مطالعه ي ما این میزان بعد از اجراي در حالیکه  ،)5(نسبت به قبل از اجراي مداخله رشد داشته است

است که نسبت رشد در این دو بخش به  NICUدرصد در  88/37و  ICUدرصد در  12/25مداخله 
درصد می باشد. دستاورد مطالعه ي ما علیرغم افزایشی که داشته، در مقایسه با  08/18و  10/7ترتیب 

روش مداخله در مطالعه ي محفوظ پور دقیق تر مطالعه ي محفوظ پور پایین است. شاید بتوان گفت که 
بوده و در ده مرحله اجرا شده است و نظارت بیشتري بر آن صورت گرفته و به صورت تیمی اجرا گردیده 

در مطالعه ي است ولی مداخله ي ما توسط سوپروایزر کنترل عفونت و به تنهایی انجام شده است. 
اي آموزشی خرم آباد انجام گرفت، شستن دست ها در اکثر طوالبی و همکاران نیز که در بیمارستان ه

که با مطالعه ي حاضر هم  )4(کارکنان پایین بود و کمترین امتیاز را نیز مردان به خود اختصاص دادند
 CCUو   ICUخوانی دارد. در مطالعه ي کنونی کمترین میزان رعایت بهداشت دست از سوي پرسنل 

 NICUو  ICUمکاران نیز بیشترین شیوع عفونت در در بخش هاي بود و در مطالعه ي بیجاري و ه



. می توان گفت از آنجا که رعایت بهداشت دست نقش عمده اي در انتقال عوامل )1(گزارش شده است
 از محدودیت هاي مطالعه میتوان گفت که:عفونی در بخش هاي ویژه دارد،  این ارتباط قابل توجیه است. 

هاي ویژه انجام شد و فقط  پرسنلی که صبحکار بودند، مورد مشاهده قرار می این مطالعه فقط در بخش 
گرفتند. از طرفی چون ساعت ویزیت پزشکان متغییر بود محقق باید زمان بیشتري را در هر بخش جهت 
مشاهده ي اعمال بهداشت دست توسط پزشک صرف می کرد ومدت زمان انجام مداخله کوتاه بود و فقط 

  نجام میشد.توسط یک نفر ا

و توجه به درصد رشدي که پرسنل در زمینه ي با توجه به اجراي مداخله ي آموزشی در این بیمارستان 
رعایت بهداشت دست داشتند، همچنان میزان رعایت بهداشت دست در این مرکز در مقایسه با سایر 

از انتقال عفونت هاي  مطالعات پایین است، بنابراین به منظور افزایش رعایت بهداشت دست و پیشگیري
بیمارستانی و مراقبت از بیماران حساس بخش هاي ویژه باید آموزش ها در این زمینه به صورت جدي تر 
انجام گردد و پایش پرسنل مرتب انجام و نتیجه به مسوولین بخش ها گزارش گردد تا هم از میزان مرگ 

و هم پرسنل به حساسیت این موضوع بیشتر و میر بیماران از طریق عفونت هاي بیمارستانی کاسته شود 
واقف گردند. یافته هاي این مطالعه می تواند پایه اي براي فعالیت هاي بعدي مانند چگونگی برنامه ریزي 
آموزشی براي باال بردن سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل شاغل در واحدهاي مراقبت سالمت در 

  زمینه کنترل عفونت  باشد.
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