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  مقدمه:

میزان عفونت های بیمارستانی در اتاق عمل بیشتر و مهمتر از سایر بخش های بیمارستان می باشد. یکی از مواردی که با عفونت 

موضع جراحی ارتباط مستقیم دارد آلودگی دست ها قبل از عمل می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش دست شستن 

hand rub   وhand wash  می باشد. یکروبی پوست قبل از شروع جراحیدر کاهش فلور م 

 روش کار:

و  google scholarو موتور جستجوگر  PubMed ،scopus ،SIDهای اطالعاتی معتبر علمی ها با مراجعه به پایگاهتمامی داده

برای گرداوری   AND ,ORبود. از عملگرهای   hand washو   hand rub، عفونت، اتاق عمل ،اعمال جراحی با کلید واژه های

و معایب  ل از جراحی و مزایاانواع روش های دست شستن قبمعیارهای ورود به مطالعه شامل مطالعاتی بود که به بررسی  استفاده  شد.

مقاله انتخاب شد و پس از انجام اسکرین دوم توسط محققی 13مقاله،  22بود. سپس براساس معیارهای خروج از بین آنها پرداخته 

 مقاله کامالً مرتبط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 12دیگر 

 نتایج:

 hand washباعث کاهش بیشتر فلور میکروبی پوست نسبت به روش     hand rubنتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که روش 

رفتن آلودگی ر باعث از بین بیشت hand washمی شود. همچنین زمان کمتری برای انجام آن صرف می گردد. از طرفی روش 

 های واضح روی پوست می شود.

  بحث:
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 handدر کاهش فلور میکروبی پوست قوی تر است میتوان گفت روشی کارامدتر از رو ش  hand rubبا توجه به اینکه روش 

wash   است . از طرفی چون این روش راحتر با صرف زمان کمتر است در مواقع جراحی های اورژانسی می تواند بسیار کمک

 کننده باشد. 

 hand washو   hand rub، عفونت، اتاق عمل ،اعمال جراحیکلید واژه: 

 

 

 


