بررسی میسان رعایت بهذاشت دست توسط کارکنان بخشهای بستری بیمارستان کودکان تبریس در سال 6931

لیال احمذی زاده ،داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ پزعتاری ،دبیز کویتِ پضٍّؼ بیوارعتاى کَدکاى تبزیش
مهری راسخی ،کارؽٌاط ارؽذ پزعتاری ،عَپزٍایشر کٌتزل عفًَت بیوارعتاى کَدکاى تبزیش

زمینه و هذف :در حال حاضز بْذاؽت دعت بِ عٌَاى یکی اس هْوتزیي الذاهات بزای پیؾگیزی اس اًتمال ٍ اًتؾار عفًَت ّای هزتبط با
هزالبت ّای بْذاؽتی درهاًی (  )HCAIsهحغَب هیؾَد ٍ ًظارت بز رعایت بْذاؽت دعت یکی اس لغوت ّای هْن بزًاهِ اعتزاتضیک
ارتماء بْذاؽت دعت در ًظز گزفتِ هیؾَد .ایي پضٍّؼ هیشاى رعایت اصَل بْذاؽت دعت را در کارکٌاى بخؾْای بغتزی بیوارعتاى
کَدکاى تبزیش هَرد بزرعی لزار دادُ اعت.
روش بررسی :ایي هطالعِ بِ رٍػ تَصیفی همطعی در بخؾْای بغتزی بیوارعتاى کَدکاى تبزیش در عال  6931اًجام گزفت ٍ پزعٌل
بخؾْا ی بغتزی ؽاهل چْار گزٍُ ؛ پشؽکاى ً 502فز  ،پزعتاراى ً 961فز ،کوک بْیاراى ً 522فز ٍ پزعٌل آسهایؾگاّی ٍ رادیَلَصی
ً 22فز ،اس ًظز رعایت اصَل بْذاؽت دعت در پٌج هَلعیت ؽاهل لبل اس تواط با بیوار ،لبل اس اًجام پزٍعیجز آعپتیک ،بعذ اس تواط با
بیوار  ،بعذ اس تواط با هحیط ٍ بعذ اس تواط با تزؽحات بِ صَرت تصادفی هَرد هؾاّذُ پٌْاى لزار گزفتٌذ .جْت جوع آٍری اطالعات
اس چک لیغت ارعالی ٍسارت بْذاؽت (تَصیِ ؽذُ اس طزف ع اسهاى بْذاؽت جْاًی ) اعتفادُ ؽذً.تایج هَرد تجشیِ ٍ تحلیل آهاری لزار
گزفت.
یافته ها  : :در ایي هطالعِ هیاتگیي رعایت بْذاؽت دعت در کل بیوارعتاى  %9259گشارػ ؽذ کِ بیؾتزیي آى در بخؼ ًَساداى بِ
هیشاى  ٍ %1051کوتزیي هَرد رعایت در بخؼ اٍرصاًظ بِ هیشاى  %6151گشارػ ؽذ.
بیؾتزیي هیشاى رعایت بْذاؽت دعت در گزٍُ پزعتاراى با  ٍ % 2655کوتزیي در عایز کادر (آسهایؾگاُ ،رادیَلَصی ،فیشیَتزاپی ،خذهات)
 %9155هی باؽذ.
بیؾتزیي هیشاى رعایت بز اعاط هَلعیت ،بعذ اس تواط با خَى ٍ تزؽحات ،بِ هیشاى  ٍ )% 1355لبل اس تواط با بیوار  %5252هی باؽذ.
نتیجه گیری :با تَجِ بِ ایٌکِ یکی اس اصل تزیي راّْای پیؾگیزی اس عفًَت بخصَؿ عفًَتْای بیوارعتاًی ؽغتي دعت هی باؽذ ،با
تَجِ بِ ًتایج ایي هطالعِ السم اعت توْیذات بیؾتزی در سهیٌِ بْبَد بْذاؽت دعت صَرت گیزد .لذا بایذ آهَسػ ّای کافی در ایي
سهیٌِ بِ توام پزعٌل دادُ ؽذُ ٍ کارگاّْای کٌتزل عفًَت ٍ بْذاؽت دعت بصَرت دٍرّای بزگشار ؽَد اعتفادُ اس یادآٍرّا ٍ تؾَیك
ّوکاراى بِ طزق هختلف ٍ هؾاّذُ ًاهحَط هی تَتٌذ کوک کٌٌذُ باؽذ.

کلیذ واشه ها:عفًَت بیوارعتاًی ،بْذاؽت دعت  ،کارکٌاى بیوارعتاى

