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 واحد تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق -1

 

 یهتا مترتط  بتا مراقطتت    یهتا و کاهش خطر عفونتت  یشگیریپ یروش برا ینو موثرتر ینترینههزکم ین،ترساده :مقدمه و هدف

ارتقتا    ینهمچنت  یمتارا،، و مدت اقامت ب یدرمان یهاینهعمل باعث کاهش هز ینا. باشدیانجام بهداشت دست م یدرمان یبهداشت

 .شودیو کارکنا، م ینمراجع یمارا،،سالمت ب

کافی از کنترل عفونت داشتته   دانش :های بهداشت و درما،های بیمارستانی الزم است که کارکنا، سیستمبرای پیشگیری از عفونت

 یتانگین م .الزم برای فراهم کرد، مراقطتت ایمتن از بیمتار را داشتته باشتند      مهارتو تعهد  ،الزم برای تشریک مساعیبینش ؛ باشند

پتن  موقعیتت   و کارکنتا،  ی اگروه حرفته و براساس  یشودزده م ینتخم%   05یرز در مراکز درمانی دسترعایت بهداشت  یرشپذ

پتن    شتود یمت بهداشت دستت   یترعا یزا،که سطب تفاوت در م یاز موارد یکی. متفاوت است یزا،م ین؛ ات بهداشت دسترعای

ه باشتد بت  ی جهت الزام به رعایتت آ، متی  اهای مختلف حرفهش کارکنا، ردهرعایت بهداشت دست و میزا، پذیر موقعیت متفاوت

 .پرستارا،گروه و یا میزا، رعایت بهداشت دست در جر آسپتیک یعنوا، مثال میزا، رعایت بهداشت دست قطل از پروس

 یتت رعا یتت پتن  موقع  یستت بهداشت دست با استتفاده از کتک ل   یترعا یزا،م ی،مقطع یفیمطالعه توص یندر ا :روش پژوهش

بعتد از   یمتار، بعد از تماس با ترشحات ب یک،قطل از انجام کار آسپت یمار،قطل از تماس با ب)بهداشت  یبهداشت دست سازما، جهان

ستوم شتعطا،    یمارستتا، در ب 69در طول مدت دو هفته در خترداد متاه ستال    ( یمارب فاطرا ی و بعد از تماس با مح یمارتماس با ب

-یشپ هاییتتعداد موقع. یددر فرم مربوطه ثطت گرد ی مربوطه در مدت مقرر، نتا هاییفهرست وارس یلپس از تکم. شد یدهسنج

 یضتدعفتتون ) Hand Rub و( دستت  وشتوی شستت ) Hand Washشتده شتامل    یتجهت بهداشت دست و تعداد موارد رعا آمده

بهداشت دست، مجموع تعتداد متوارد    یترعامیزا،  یینها یریگیجهجهت نت. مشخص شد( کتننتدهیدستت بتا محلتول ضدعفتون

 .یدضرب گرد 155حاصله در عدد  یجهو نت یدگرد یمتقس هایتبر تعداد موقع HRو  HW یتفعال

استت   %  40.53درپن  موقعیت توس  کلیه کارکنتا،   بهداشت دست یترعا یانگینمطالعه حاضر نشا، داد م ی نتا :و بحث یجنتا

ت قطل از انجتام پروستیجر   همچنین میزا، رعایت در موقعی .باشدمی% 34.3و گروه پرستارا، %  41این میزا، در گروه پزشکا،  که

% 6.1پزشتکا،  ولی در موقعیت بعد از تماس با محی  اطتراف بیمتار توست     % 05و توس  پرستارا، % 35سپتیک توس  پزشکا، آ

 . باشد می%  16.1توس  پرستارا، و



 اهمیتت بیشتتری بترای   مثال  برای .واقف نیستندت موقعی 0رعایت بهداشت دست در  اهمیتمرکز به کارکنا، رسد اکثر به نظر می

کته در ایتن خصتول التزام      .قائل هستند موقعیت بعد از تماس با محی  اطراف بیمار، نسطت بهموقعیت قطل از پروسیجر آسپتیک 

بعد از تماس بتا محتی  اطتراف     هنگام عدم ضدعفونی دست در موقعیت آموزش در جهت احتمال انتقال عفونت به خود کارکنا،

بتر رفتتار و عملکترد     بیشتتر  وجود قوانین نظتارتی ری جلسات آموزشی و همچنین برگزاعلت ه همچنین ب .شوداحساس می بیمار

افتزایش  از الزامتات   باید توجه داشتت  .ستادر گروه پرستارا، بیشتر بهداشت دست پرستارا، در مقایسه با پزشکا، میزا، رعایت 

همچنتین  بهداشتت دستت و    یتکارکوب در ارتطاط با رعا یک یینجلب موافقت پزشکا، جهت تع ،بهداشت دست یترعا یزا،م

 .باشدآگاهی این گروه درمانی از اهمیت رعایت بهداشت دست می افزایش

 گیری رعایت بهداشت دست، اندازهکنترل عفونت بهداشت دست، :کليدي هايواژه

 


