
  :عنوان مقاله

 بررسي تاثير آموزش شستشوي دست بر ميزان آلودگي و نحوه شستن آن در كاركنان بخش مراقبت ويژه  

 مشهدو شهيد کامياب  امام رضا های بيمارستان

 هانیه فاضل   -هاشم صادقي بجستاني *    :نويسنده 

  بیمارستانهای  امام رضا  و شهید کامیاببیمارستان اموزشي پژوهشي  و درماني –دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 : مقدمه  

با توجه به اهميت عفونتهاي بيمارستاني و نقش دست کارکنان درماني در انتقال عفونت و همچنين فراواني 

عفونت در بخشهاي ويژه اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش در ميزان آلودگي و نحوه دست شستن 

 .تان امام رضا  و شهيد کامياب مشهد  انجام گرفتکارکنان بخشهاي مراقبت ويژه بيمارس

 

قبل از آموزش، روش دست شستن کارکنان بدون . نفر صورت گرفت 06تحقيق به روش تجربي روي 

اطالع آنها مورد مشاهده قرار گرفت و از دست همه آنها نمونه برداري جهت کشت و شمارش کلني انجام 

صفحه اي در مورد اهميت دست شستن و نحوه  8ک جزوه سپس يک برنامه آموزشي به صورت ي. گرديد

اجراي صحيح آن و نصب پوستر براي گروه تجربي اعمال شد و در پايان آموزش، مجددا در هر دو 

داده ها با استفاده از چک ليست فلدمن، . گروه، روش دست شستن مشاهده و نمونه گيري از دست انجام شد

 .ي گرديدمنضم به مشخصات دموگرافيک جمع آور

 

نتايج به دست . نفر در گروه تجربي قرار گرفتند 53نفر در گروه شاهد و  53نمونه مورد بررسي  06از 

آمده نشان داد که واحدهاي مورد پژوهش در گروه شاهد و تجربي قبل از آموزش تفاوت معناداري از 

وزش اين تفاوت معنادار بود لحاظ روش دست شستن و ميزان آلودگي دست نداشتند؛ در حالي که بعد از آم

و در گروه تجربي به نحو بارزي امتياز روش دست شستن آنها افزايش و ميزان شمارش کلني کاهش پيدا 

به عبارت ديگر، آموزش در گروه تجربي باعث افزايش امتياز فلدمن و کاهش آلودگي دست آنها . کرده بود

 .وزش ضمن خدمت استفاده نمايندشده بود، لذا پيشنهاد مي گردد کارکنان از دوره آم
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