مقایسه میزان رعایت بهداشت دست کارکنان در بخشهای  ، ICUاورژانس

و درمانگسا

بیمارستان سوم شعبان
مصطفی یامحمدی ،1مریم قدرتی ،2آذین علمی

2

 -1مدیرعامل شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
 -2واحد تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

مقدمه و هدف :رعایت بهداشت دست توسط کارکنان یکی از راههای مهمم کنرمرع عفونمت در مراکم درممانی اسمت.
بطوریکه به عنوان یک اولویت بینالمللی برای کاهش عفونتهای ناشی از مراقبت شناخره شده است .مطالعات هممواره
ثابت کرده است اهمیت بهداشت دست به اندازه الزم توسط کارکنان بهداشری درمانی ،شناخرهشده نیسمت ،بمه طوریکمه
میانگین پذیرش شستوشوی دست در مراک درمانی کمرر از % 05تخمین زده میشمود و براسماگ ومروههمای کماری و
شرایط مخرلف؛ این می ان مرفاوت است .یکی از مواردی که سبب تفاوت در می ان رعایت ایمن مهمم ممیشمود ،حضمور
بخشهای مخرلف بیمارسران میباشد .در مطالعه حاضر می ان رعایت بهداشت دست در کارکنان بخش  ، ICUاورژانم و
درمانگاه مقایسه وردیده است.
روش پژوهش :در این مطالعه توصیفی مقطعی ،می ان رعایت بهداشت دست با اسرفاده از چمک لیسمت پمن موقعیمت
رعایت بهداشت دست سازمان جهانی بهداشت (قبل از تماگ با بیممار ،قبمل از انممام کمار آسمتریک ،بعمد از تمماگ بما
ترشحات بیمار ،بعد از تماگ با بیمار و بعد از تماگ با محیط اطراف بیمار) در طوع مدت دو هفره در خرداد مماه سماع
 69در بیمارسران سوم شعبان سنمیده شد .پ

از تکمیل فهرست وارسیهمای مربوطمه در ممدت مقمرر ،نرمای در فمرم

مربوطه ثبت وردید .تعداد موقعیتهای پیشآمده جهت بهداشت دست و تعداد موارد رعایت شده شمامل

Hand Wash

(شستوشوی دست) و ( Hand Rubضمدعفمونی دسمت بما محلموع ضدعفمونیکمننمده) مشخص شمد .جهمت نریممه-
ویری نهایی رعایت بهداشت دست ،ممموع تعداد موارد فعالیت  HWو  HRبر تعداد موقعیتها تقسیم وردیمد و نریممه
حاصله در عدد  155ضرب وردید.
نتایج و بحث :نرای مطالعه حاضر نشان داد میمانگین رعایمت بهداشمت دسمت در بخمش  60.59 ICUدرصمد ،بخمش
اورژان

 95.66درصد و در درمانگاه 16.19درصد میباشد .با وجود اینکه میم ان رعایمت بهداشمت دسمت در همر سمه

بخش با اسراندارد آن فاصله زیادی دارد اما در اورژان

و ست

درمانگاهها این مقدار به طور فاحشی پایینتر میباشد.

یکی از علل این تفاوت عدم رصد طوالنی مدت بیماران اورژان

و درمانگاه در ایمن بخمشهما بمرخ ف بخمش ICU

توسط کارکنان میباشد ،زیرا در این بخشها بیماران به طور کوتاه مدتی تحتنظر قمرار دارنمد و پرسمنل عواقمب عمدم
رعایت بهداشت دست در ایماد عفونت را نمیبینند .علت دیگر پذیرش باالی بیماران در این بخشها و در نریمه کمبود
زمان مناسب پرسنل برای رعایت بهداشت دست میباشد .همچنین کارکنان واحد درمانگماه بمه لم وم رعایمت بهداشمت
دست در این واحد به درسری پی نبردهاند .بنابراین الزم است به منظور کنررع بهرر عفونتهای بیمارسرانی ،در این زمینمه
اقدامات آموزشی بیشرری انمام شود .همچنین پیشنهاد میوردد پژوهشهای مقایسهای در بخمشهمای دیگمر نیم انممام
ویرد.
واژههاي کليدي :بهداشت دست ،کنررع عفونت ،اندازهویری رعایت بهداشت دست

