
 پيشگيري از عفونت هاي بيمارستانی   يک مرکز تروما در کارکنان رعايت بهداشت دست دربررسی 

 هاشم صادقی بجستانی –هانيه فاضل *      :نويسنده 

 شهيد کامياب و درمانی سوانح  بيمارستان اموزشی پژوهشی –دانشگاه علوم پزشكی مشهد 

 :مقدمه و هدف 

امروزه . ساده ترين و موثرترين و کم هزينه ترين روش براي پيشگيري و انتشار مقاومت ضد ميكروبی است ،مهمترينرعايت بهداشت دست يكی از 

شستن دست براي برداشتن ميكرو ارگانيسم هاي کسب شده از بيماران يا محيط و براي پيشگيري از ايجاد حلقه عفونت معموال بعنوان يكی از 

رعايت توصيه هاي انجام  ،با اين حال در اغلب موسسات مراقبت بهداشتی درمانی. عفونت شناخته شده استمهمترين اعمال بنيادي در کنترل 

بين پنج تا چهل درصد متغير است و بندرت بيشتر از چهل درصد از موقعيت هايی است که دست  ،بهداشت دست در حد غير قابل قبولی پايين است

% 05هده اي در مراکز مراقبتهاي ويژه نشان داده اند که رعايت شستن دست توسط کارکنان کمتر از شستن انديكاسيون دارد اغلب بررسيهاي مشا

می % 20-05برابر وضع موجود منجر به کاهش عفونتهاي بيمارستانی به ميزان  2تا  0/1تخمين زده می شود که افزايش دست شستن به ميزان .است 

 شود

 :روش کار

نل لذا به سبب اهميت رعايت بهداشت دست به عنوان اصلی ترين راه انتقال عفونتهاي بيمارستانی بر آن شديم که  رعايت بهداشت دست را در پرس. 

اشت دست سازمان با چک ليست ابزار مشاهداتی رعايت بهد (  چهار تا سه ماههبصورت )  1930   سالدر بيمارستان شهيد کامياب مشهد اورژانس 

 بهداشت جهانی  بررسی کنيم 

 : يافته ها 

نفر پرسنل ازهر بخش در هر ماه  در مورد بهداشت دست پايش شده اند که اين پايش به صورت آگاهانه ودر پنج موقعيت شستشوي      25تعداد   

بعد از تماس با ترشحات  –بعد از تماس با محيط  –قبل از کار آسپتيک  –بعد از تماس با بيمار  –دست انجام شد که شامل موارد قبل از تماس با بيمار 

بيمارستان  اورژانسدر  (پرستار و پزشک و کمک بهيار و مامور )مورد عنوان  شغلی   05تعداد  30ماهه اول  ششبيمار انجام شده است که مجموعا در 

در ( کمک بهيار و مامور ) bمورد گروه  11( کادر پرستاري ودانشجو )aمورد  گروه  50و ( پزشک)Cمورد  گروه  3که از اين تعداد .امدادي پايش شدند 

 .پايش شرکت داشتند 

عدم رعايت %61مورد استفاده از محلول الكلی را در بر می گرفت و کال  %(20)مورد استفاده از آب و مايع صابون  و %(11) در اين مشاهدات در

و در گروه کمک بهياري و مامورين % 0280و در گروه پرستاري  %2.80در گروه پزشكی . د  را انجام دادنرعايت بهداشت دست %39بهداشت دست و 

 رعايت بهداشت دست را انجام می دهند % 1180خدمانی 

 که پس از اقدامات اصالحی مانند 

 ( خط مشی رعايت بهداشت دست )آموزش چهره به چهره پرسنل  -1

 نظارت بر شستشوي دست -2

 عدم استفاده از دستكش در مواقع غير ضروري و رعايت بهداشت دست  -9

 آموزش حضوري مامورين خدماتی  -1

و و دانشجويان پرستار )مورد  عنوان شغلی  05تعداد  30ماهه دوم ششدر د بررسی قرار گرفت ماهه دوم رعايت بهداشت دست مور ششمجددا در 

کادر پرستاري )aمورد گروه   02و ( پزشک)Cمورد گروه  3که از اين تعداد .ستان امدادي پايش شدند بيمار اورژانسدر   ( پزشک و کمک بهيار و مامور

 .در پايش شرکت داشتند    (کمک بهيار و مامور ) bمورد  گروه  3( ودانشجو 

عدم رعايت بهداشت %46مورد استفاده از محلول الكلی را در بر می گرفت و کال %(90)مورد استفاده از آب و مايع صابون  و  %(10) مشاهدات  در اين 

و در گروه کمک بهياري و مامورين خدمانی % 5180و در گروه پرستاري % 9080در گروه پزشكی  . رعايت بهداشت دست را انجام دادند %54دست و 

  رعايت بهداشت دست را انجام می دهند% 1080

 

 : نتيجه 

بنابراين آگاهی از ميزان رعايت بهداشت افزايش پيدا کرده است رعايت بهداشت دست با آموزش هاي داده شده همانطور که اين مطالعه نشان می دهد 

 دست اولين قدم در راستاي کنترل عفونتهاي بيمارستانی و دانستن عوامل مرتبط با آنها گام بعدي در تحقق اين هدف بشمار می رود

 ميكروارگانيسم –انديكاسيون –رعايت بهداشت دست : کلمات کليدي 

 

  


