بررسی میزان رعایت بهداشت دست در پنج موقعیت بین پزشکان و پرستاران بیمارستان سوم شعبان
مریم قدرتی ،1آذین علمی
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 -1واحد تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

مقدمه و هدف :سادهترین ،کمهزینهترین و موثرترین روش برای پیشگیری و کاهش خطر عفونتتهتای مترتط بتا مراقطتتهتای
بهداشتی درمانی انجام بهداشت دست میباشد .این عمل باعث کاهش هزینههای درمانی و مدت اقامت بیمتارا ،،همچنتین ارتقتا
سالمت بیمارا ،،مراجعین و کارکنا ،میشود.
برای پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی الزم است که کارکنا ،سیستمهای بهداشت و درما :،دانش کافی از کنترل عفونت داشتته
باشند؛ بینش الزم برای تشریک مساعی ،تعهد و مهارت الزم برای فراهم کرد ،مراقطتت ایمتن از بیمتار را داشتته باشتند .میتانگین
پذیرش رعایت بهداشت دست در مراکز درمانی زیر % 05تخمین زده میشود و براساس گروه حرفتهای کارکنتا ،و پتن موقعیتت
رعایت بهداشت دست؛ این میزا ،متفاوت است .یکی از مواردی که سطب تفاوت در میزا ،رعایت بهداشت دستت متیشتود پتن
موقعیت متفاوت رعایت بهداشت دست و میزا ،پذیرش کارکنا ،ردههای مختلف حرفهای جهت الزام به رعایتت آ ،متیباشتد بته
عنوا ،مثال میزا ،رعایت بهداشت دست قطل از پروسیجر آسپتیک و یا میزا ،رعایت بهداشت دست در گروه پرستارا.،
روش پژوهش :در این مطالعه توصیفی مقطعی ،میزا ،رعایت بهداشت دست با استتفاده از کتک لیستت پتن موقعیتت رعایتت
بهداشت دست سازما ،جهانی بهداشت (قطل از تماس با بیمار ،قطل از انجام کار آسپتیک ،بعد از تماس با ترشحات بیمتار ،بعتد از
تماس با بیمار و بعد از تماس با محی اطراف بیمار) در طول مدت دو هفته در خترداد متاه ستال  69در بیمارستتا ،ستوم شتعطا،
سنجیده شد .پس از تکمیل فهرست وارسیهای مربوطه در مدت مقرر ،نتای در فرم مربوطه ثطت گردید .تعداد موقعیتهای پیش-
آمده جهت بهداشت دست و تعداد موارد رعایت شتده شتامل ( Hand Washشستتوشتوی دستت) و ( Hand Rubضتدعفتتونی
دستت بتا محلتول ضدعفتونیکتننتده) مشخص شد .جهت نتیجهگیری نهایی میزا ،رعایت بهداشت دست ،مجموع تعتداد متوارد
فعالیت  HWو  HRبر تعداد موقعیتها تقسیم گردید و نتیجه حاصله در عدد  155ضرب گردید.
نتایج و بحث :نتای مطالعه حاضر نشا ،داد میانگین رعایت بهداشت دست درپن موقعیت توس کلیه کارکنتا % 40.53 ،استت
که این میزا ،در گروه پزشکا %41 ،و گروه پرستارا %34.3 ،میباشد .همچنین میزا ،رعایت در موقعیت قطل از انجتام پروستیجر
آسپتیک توس پزشکا %35 ،و توس پرستارا %05 ،ولی در موقعیت بعد از تماس با محی اطتراف بیمتار توست پزشتکا%6.1 ،
وتوس پرستارا % 16.1 ،میباشد .

به نظر میرسد اکثر کارکنا ،مرکز به اهمیت رعایت بهداشت دست در  0موقعیت واقف نیستند .برای مثال اهمیتت بیشتتری بترای
موقعیت قطل از پروسیجر آسپتیک نسطت به موقعیت بعد از تماس با محی اطراف بیمار ،قائل هستند .کته در ایتن خصتول التزام
آموزش در جهت احتمال انتقال عفونت به خود کارکنا ،هنگام عدم ضدعفونی دست در موقعیت بعد از تماس بتا محتی اطتراف
بیمار احساس میشود .همچنین به علت برگزاری جلسات آموزشی و همچنین وجود قوانین نظتارتی بیشتتر بتر رفتتار و عملکترد
پرستارا ،در مقایسه با پزشکا ،میزا ،رعایت بهداشت دست در گروه پرستارا ،بیشتر است .باید توجه داشتت از الزامتات افتزایش
میزا ،رعایت بهداشت دست ،جلب موافقت پزشکا ،جهت تعیین یک کارکوب در ارتطاط با رعایت بهداشتت دستت و همچنتین
افزایش آگاهی این گروه درمانی از اهمیت رعایت بهداشت دست میباشد.
واژههاي کليدي :بهداشت دست ،کنترل عفونت ،اندازهگیری رعایت بهداشت دست

