
اغل در پرسنل شرعایت بهداشت دست  صحیحمیزان عملکرد  مقایسه اي عنوان مقاله: بررسی
  96و  95الهاي در س مشهد بیمارستان و زایشگاه پاستورنودر بخشهاي ویژه قبل از اقدام آسپتیک 

  روانیایفاطمه -فرشته ساعدي-محبوبه ذکریایی -زهره رکنی -آقاي دکتر بهروز افتخارزادهتهیه کنندگان :

مقایسه اي رعایت بهداشت دست بطور صحیح قبل از اقدام آسپتیک در بین پرسنل شاغل بررسی هدف این مطالعه 
  می باشد.  96و  95دربخشهاي ویژه بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد در سال 

ان پاستور بیمارستپرسنل  ي انجام اقدامات عملیاتی و اصالح عملکرد کلیه ،تجزیه و تحلیل داده ها،کار: مطالعه روش
توسط سوپروایزر که   چک لیستاز ابزار اطالعات آوري جهت جمعو  صورت گرفت 1396-95در سال  نو مشهد

 یی نژادامشاوره علمی چک لیست زیر نظر آقاي دکتر وف.استفاده شد  ،گردیدتنظیم تهیه و کنترل عفونت بیمارستان 
مسئول کنترل عفونت استان خراسان رضوي انجام گردید.تعداد افراد جامعه آماري  متخصص بیماریهاي عفونی و 

 تحتي هریک از افراد جامعه و شامل پرستار ،ماما،کارشناس هوشبري و کارشناس اتاق عمل می باشد نفر 157
 وطالعه مدست قبل از اقدام اسپتیک می باشد مورد موقعیت که نیاز به رعایت صحیح بهداشت  4در  انه ماه پژوهش
  قرار گرفتند. این مرکز  با رعایت اصول اخالقی در توسط سوپروایزر کنترل عفونته مشاهد

  نتیجه

عملکرد پرسنل در طی پایش هاي  بدین صورت می باشد کهصورت گرفت  7spssتحلیل آماري که توسط نرم افزار 
درصد می  25درصد و همکاران بیهوشی و اتاق عمل  14ماما ها : -درصد 28پرستاران :در  95در سال  گرفته صورت 

به  اتتغییردرصد  40درصد و همکاران بیهوشی و اتاق عمل  46ماما ها : -درصد 48پرستاران :در  96باشد و در سال 
و همکاران بیهوشی و اتاق درصد  32ماما ها : در -ارتقاء درصد20پرستاران :. بطوري که در است داشتهصورت مثبت 

مستمر،  شآموز  گویاي ارتباط معنادار بین  ،این درصد رشد  و تغییرالزم بذکر است .ارتقاءداشته ایمدرصد  15عمل 
موزش آشایان ذکر است . و پیاده سازي استانداردهاي ایمنی بیمار در این مرکز می باشد عملکرد پرسنل  بر نظارت 

اصلی مانند فرهنگ سازي ،ایجاد عوامل انگیزشی و کنترلی ، اصالح تجهیزات مورد استفاده در کنار  سایر فاکتورهاي 
  نقش بسیار مطلوبی در ارتقاء جایگاه بهداشت دست دارد.
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