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مکان برای عفونتهای بیمارستانی میباشند .میزان رعایت بهداشت دستها در کارکنان
درمانی ،اولین قدم در جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی است ،این پژوهش میزان
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شامل سه گروه پزشکان ،پرستاران و سایرین (بهیار ،کمک بهیار و کارگر) ،از نظر رعایت
اصول بهداشت دست بهصورت تصادفی مورد مشاهده پنهان قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که میزان رعایت بهداشت دستها در کارکنان بخشهای
 ICUاز  963موقعیت پیش آمده 122 ،موقعیت یا به عبارت  %75/1بود .میزان رعایت
اصول بهداشت دستها به تفکیک در پزشکان  ،%21پرستاران %69و سایرین  %65میباشد.
بیشترین روش مورد استفاده جهت رعایت بهداشت دست توسط کارکنان استفاده از
دستکش با  %12/1بود.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت فوقالعاده بخشهای  ICUاز نظر خطر ابتالی بیماران به
عفونتهای بیمارستانی ،میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان  ICUپایین بود .الزم
است اقداماتی جهت ارتقای بهداشت دستهای کارکنان صورت گیرد.
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مقدمه
عفونتهای

ناشی

از

مراقبتهای

بهداشتی

( HealthCare Associated Infections)HCAIsاز

های واقع در مدیترانۀ شرقی با  %22/2و کمترین میزان در
اروپا  %5/5گزارش شده است (.)2

مهمترین مشکالت مراکز درمانی است که شیوع جهانی

در پژوهش پیتر و همکاران در بیمارستانهای ژنو

دارند .عفونتهای بیمارستانی حدود  %28از بیماران بستری

سوئیس در سال  ،2334میزان رعایت بهداشت دست %42

را مبتال میکند ،در حالیکه در حدود  %18از بیماران بستری

بود که در شیفتهای صبح و آخر هفته این میزان در پایین-

در بخشهای مراقبت ویژه دچار این عفونت میشوند و

ترین حد گزارش شده است .همچنین پایینترین میزان

میزان مرگ ومیر را در این بخشها به بیش از  %98افزایش

رعایت بهداشت دستها مربوط به بخش  ICUبا  %96بود

میدهد ( .)4-2این آمار حاکی از این واقعیت است که

(.)2

بخشهای مراقبت ویژه پرخطرترین مکان برای عفونتهای

کردیت ( )Kreditو همکاران مطالعهای در سال

بیمارستانی میباشند که آن هم میتواند بهعلت شرایط ویژۀ

 1822در بیمارستانهای آموزشی اوترکت هلند بهصورت

اورژانسی و ضعف سیستم ایمنی بیماران باشد (.)7

مشاهدهای پنهان انجام داده بودند که فقط  %2افراد بهداشت

علیرغم تشریفات خاصی که در ارتباط با بهداشت

دست را بهطور مناسب و بههنگام رعایت میکردند .نتایج

دست بهخصوص در  ICUاعمال میشود ،در اکثر مطالعاتی

نشاندهندۀ تبعیت بسیار پایین از رهنمودهای بهداشت

که برروی پرسنل بخشهای مختلف مثل  ICUانجام شده-

دستها توسط کارکنان بود (.)3

اند ،همکاری کارکنان کمتر از  %78بوده است و پزشکان

از آنجاییکه کسب آگاهی از میزان رعایت بهداشت

بدترین پرسنل از این نظر میباشند ( .)1،6این عفونتها

دستها در کارکنان درمانی ،اولین قدم در جهت کنترل

عالوه بر افزایش مرگ ومیر ،مدت زمان بستری را نیز

عفونتهای بیمارستانی است ،این پژوهش میزان رعایت

طوالنی کرده و بر هزینههای درمانی میافزایند (.)2،5،2

اصول بهداشت دست را در کارکنان بخشهای ICU

برای کاهش وقوع این عفونتها ،مؤثرترین ،سادهترین و کم

بیمارستان گلستان اهواز مورد بررسی قرار داد.

هزینهترین راه ،رعایت بهداشت دست توسط پرسنل ارائه-
دهنده مراقبت شناخته شده است ( .)9بنابراین رعایت اصول

روش بررسی

بهداشتی و ضدعفونی توسط کارکنان بیمارستان در بخش-

این مطالعۀ اپیدمیولوژیک توصیفی است که در بخش-

های مختلف ،بهخصوص بخشهایی با احتمال عفونت باال

های  ICUبیمارستان گلستان اهواز در آذرماه سال 2931

مثل  ICUو CCUبسیار حائز اهمیت است (.)7

صورت گرفت .تعداد  6آیسییو مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج تحقیقات نشان دادهاند که در بیمارستانها،

ابزار جمعآوری اطالعات چکلیست تهیه شده توسط

شستن دستها به تنهایی باعث کاهش  %98آلودگی شده

پژوهشگران این تحقیق مطابق توصیههای  CDCآمریکا

است ( .)2طبق نتایج تحقیق غفاری ،میزان عفونتهای

بود .این چکلیست توسط دو نفر مشاهده گر بهطور مستقل

بیمارستانی در کشور ایران در حدود  %2تخمین زده شده

از هم و بر اساس رفتار پرسنل تکمیل گردیدند .زمان انجام

است ( .)7همچنین طبق بررسی سازمان بهداشت جهانی،

تحقیق در شیفت صبح به مدت چهار ساعت بود .بعد از

 %2/5بیماران بستری دچار عفونت بیمارستانی میشوند که

تصویب پروپوزال توسط شورای پژوهشی دانشگاه علوم

باالترین میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی ،در بیمارستان-
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پزشکی جندیشاپور اهواز و أخذ مجوز ،با مسئوالن

 222مورد محاسبه گردید که بر اساس ساعات کاری،

بیمارستان و بخشهای  ICUهماهنگی شد به گونهای که

مشاهدات بیشتری انجام شد .اطالعات بهدست آمده وارد

در خصوص موضوع پژوهش صرفاً مسئوالن بخشها مطلع،

 SPSS-20شد و بعد از بررسیهای آماری ،نتایج طبق

و سایر کارکنان بخشهای  ICUبیاطالع بودند .مطالعه و

اهداف پژوهش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

جمعآوری نمونهها بهصورت مشاهدهای پنهان (کورسازی
یکطرفه) بود.

یافتهها

22مورد از اصول رعایت بهداشت دستها طبق

طبق چکلیست تدوین شده از توصیههای  CDCکه

توصیههای (Center for Disease Control )CDC

حاوی  22مورد از اصول رعایت بهداشت دستها بود .با

( and preventionپوشیدن دستکش ،شستن دستها با

توجه به اهداف دنبال شده در پژوهش ،نتایج نشان میدهد

آب و صابون یا مواد آنتیسپتیک) در زمانهای-2 :قبل از

که از کل موقعیتهای پیشآمده در  ICUکه  963مورد

تماس مستقیم با بیمار-1 ،بعد از تماس مستقیم با بیمار-9 ،

بودند ،میزان رعایت رفتار بهداشتی دستها در سه گروه

قبل از تماس با بیمار دیگر-4 ،قبل از تماس با بخشهای

کارکنان بخشهای [ ICUپزشکان ،پرستارانو سایرین

تمیز بدن بیمار-7 ،در صورت تماس با مواد آلوده حین کار

(بهیار ،کمکبهیار و کارگر)] 122 ،مورد یا به عبارتی

با بیمار -6 ،در صورت تماس با ترشحات بیمار-5 ،بعد از

 %75/22میباشد .باالترین میزان رعایت رفتار بهداشت

تماس با اشیای مجاور بیمار-2 ،بالفاصله بعد از اتمام کار،

دست مربوط به سایرین  %66/33و سپس پرستاران %61/36

 -3قبل از پوشیدن دستکش استریل-28 ،بعد از خارجسازی

و پزشکان  %21میباشد (نمودار .)2

دستکش استریل -22 ،زمان کاترگذاری محیطی و شریانی

از بین موقعیتهای پیشآمده در بخشهای ،ICU

یا مرکزی ،در کارکنانی که برای بیماران انتخاب شده کار

بیشترین میزان رفتار رعایت بهداشت دستها در کارکنان به

میکنند ،مورد بررسی قرار گرفتند .در هر شیفت کاری  1تا

ترتیب با استفاده از دستکش ( ،)%12/22آب و صابون

 9بیمار بهطور تصادفی انتخاب و پرسنل و پزشکانی که

( ،)%25/62مواد ضدعفونی کننده ( )%22/92بوده است

مراقبتهای الزم آنان را انجام میدهند ،مورد مشاهده واقع

(نمودار .)1

شدند .شناسایی کارکنان (پزشک ،پرستار و سایر) بر اساس

میزان رعایت بهداشت دستها قبل از تماس با بیمار به-

نوع لباس واتیکت بود .رعایت و عدم رعایت بهداشت

طور کلی  %77/61و بعد از تماس با بیمار  %63/84است.

دست توسط کارکنان بخش  ،ICUبدون اینکه متوجه

همچنین طبق نتایج میزان رعایت اصول بهداشت دستها

شوند ،ثبت شد و بهصورت دورهای هر روز صبح به مدت

توسط کارکنان به تفکیک در  ICUقلب ICU ،%25/25

 4ساعت در یکی از بخشهای  ICUمشاهدات خود را

نورولوژی  ICU ،%54/66جنرال دو  ICU ،%75/24جنرال

ادامه دادیم .حجم نمونهها بر اساس سطح اطمینان  %37و

یک  ICU ،%42/53نوروسرجری  ICU ،%92/41پیوند

میزان متوسط رعایت بهداشت دست  )p=0.48( %42در

 %98بود (نمودار .)9

یکی از مطالعات قبلی و با دقت  ،)d=0.09( 8/83حداقل
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نمودار  :1مقایسۀ میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بخشهای  ICUبیمارستان گلستان اهواز در آذرماه 1312

نمودار  :2مقایسۀ میزان استفاده از روشهای رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بخشهای  ICUبیمارستان گلستان اهواز در آذرماه
1312

نمودار :3مقایسۀ میزان رعایت بهداشت دست در بخشهای  ICUبیمارستان گلستان اهواز در آذرماه 1312
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بحث
بهطورکلی نتایج تحقیق نشان میدهد که رعایت رفتار
بهداشت دستها توسط کارکنان بخشهای ICU( ICU

دستها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده و همچنین
وقتگیر نبودن آن ،ربط داد.

نورولوژی ICU ،جنرال  ICU ،2جنرال ICU ،1پیوند،

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در مورد رعایت

 ICUقلب ICU ،نورولوژی) ( %75/22بیش از  )%78است

بهداشت دست در کارکنان مراکز بهداشتی ،از جمله آمریکا،

که این میزان با تحقیق زندیه و همکاران در شهرستان

برای کنترل و پیشگیری از بیماری پیشنهاد میدهد که میزان

همدان که میزان رعایت بهداشت دست را ( %62/9بیش از

رعایت بهداشت دست با مشاهدۀ مستقیم اندازهگیری شود

 )%78در کارکنان بیمارستانها گزارش کرده بودند ،مطابقت

( .)21-28مشاهده مستقیم در تعیین نقاط قوت و ضعف

دارد ( )9در حالیکه نتایج مطالعۀ صمدیپور و همکاران در

رفتار بهداشت دست کارکنان و همچنین تعیین تعداد

سبزوار ،این میزان را در  4گروه درمانی (پرستاران داخلی،

موقعیتهای رعایت بهداشت دست و لزوم آن ،کمک می-

پرستاران جراحی ،پرستاران بخش ویژه ،پزشکان)%11/6 ،

کند که یک بازخورد مناسب به پرسنل بهداشتی داده شود

(کمتر از  )%78گزارش نمودهاند ( .)2همچنین این میزان به

(.)24 ،29

نتیجۀ پژوهش پیتر و همکاران در بیمارستانهای زنو
سوئیس که  %42برآورد شده است ،نزدیک میباشد (.)2

در این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات گذشته
ترجیح داده شد که میزان رعایت بهداشت دست بهطور

میزان رعایت رفتار بهداشتی دستها توسط کارکنان

مشاهدۀ مستقیم مخفی ارزیابی گردد .با استفاده از مشاهده-

بخشهای  ،ICUگروه سایرین باالترین میزان ( )%66/33و

کننده آگاه و معتبر ،میزان مشاهده و مناطق انتخابی میتواند

گروه پزشکان پایینترین میزان ( )%21را داشتهاند و

محدود شود و بهصورت تصادفی محل ،پرسنل و شیفت

پرستاران بعد از گروه سایرین با  %61/36در رتبۀ دوم قرار

کاری مورد مطالعه انتخاب گردد (.)29

دارند که این مسأله را میتوان به استرس کاری زیاد و

در مطالعۀ ما کارکنان بیشتر از دستکش استفاده می-

کمبود پرسنل پرستاری ربط داد .طبق مطالعۀ پیتر و همکاران

کردند .در حالی که در چند مطالعه دیگر بیشتر از آب و

نیز پایینترین میزان شستن صحیح دستها مربوط به

صابون برای بهداشت دست استفاده کردند ،اگر چه محلول

پزشکان جراح بود ( )2و همچنین در پژوهش صمدیپور و

ضدعفونی کنندۀ الکلی نسبت به آب و صابون اثر ماندگاری

همکاران ،کمترین میزان رفتار بهداشت دستها مربوط به

بیشتری دارد ( .)26 ،27ما فکر میکنیم کارکنان بخشهای

پزشکان با  %26/6بوده است.

 ICUبیمارستان گلستان به علت آگاهی کم از فواید محلول

طبق نتایج بیشترین روش مورد استفاده جهت رعایت
بهداشت دستها ،استفاده از دستکش با میزان  %12/22بود

ضدعفونی کنندۀ الکلی و خشکی پوست بعد از مصرف آب
و صابون ،از آنها کمتر استفاده میکردند.

که با مطالعۀ زندیه و همکاران و همچنین پژوهش نظری و

طبق پژوهش حاضر ،میزان رعایت بهداشت دستها

همکاران همخوانی و مطابقت دارد ( 1و  )9که این عامل را

بعد از تماس با بیمار  %63/84و قبل از تماس با بیمار

میتوان به سهولت استفاده از دستکش نسبت به شستن

 %77/61بود در حالیکه در مطالعۀ زندیه و همکاران در
همدان این میزان به ترتیب  %21/7و  %4/4عنوان شده است
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( .)9همچنین طبق تحقیق صمدیپور و همکاران در سبزوار

به بیماران ،نگرانی بیشتری دارند که این طرز تفکر باید با

این میزان بهترتیب  %91/9و %4/9است ( .)2بنابراین میزان

برنامهریزیهای ریزبینانه مسئوالن بیمارستانها تغییر یابد.

رعایت رفتار بهداشت دست قبل و بعد از عمل توسط

با توجه به موقعیت حساس بخشهای  ICUاز نظر

کارکنان بخشهای مراقبت ویژۀ بیمارستان گلستان اهواز ،از

انتشار عفونتها و همچنین شرایط ویژۀ اورژانسی ،الزم

میزان رعایت رفتار بهداشت دست قبل و بعد از عمل توسط

است که بخش کنترل عفونت بیمارستان توجه جدی به این

پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی همدان طبق

موضوع مبذول نماید و برنامههای مؤثرتری (مانند استفاده از

پژوهش زندیه و همکاران و همچنین از میزان رعایت رفتار

تکنولوژیهای جدید و برنامههای آموزشی مناسب) را در

بهداشت دست قبل و بعد از عمل توسط  4گروه مورد

این راستا تدوین و اجرا نماید تا انتقال عفونتهای

بررسی (پرستاران داخلی ،پرستاران جراحی ،پرستاران بخش

بیمارستانی بهخصوص بخشهای مراقبت ویژه ،به حداقل

ویژه ،پزشکان) در پژوهش صمدیپور و همکاران ،بیشتر

رسیده و حداکثر سالمت مددجویان تأمین شود که از این

است.

طریق هزینههای مراقبتهای بهداشتی بیمارستانی نیز کاهش
طبق تحقیق ما و همچنین پژوهش زندیه و همکاران

مییابد.

( )9و مطالعۀ صمدیپور و همکاران ( ،)2میزان رعایت
رفتار بهداشت دستها بعد از تماس با بیمار به مراتب از

قدردانی

میزان رعایت بهداشت دستها قبل از تماس با بیمار بیشتر

پژوهشگران بر خود الزم میدانند که بدینوسیله از

بوده است که ممکن است به این دلیل باشد که پرسنل

معاونت محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان به سالمتی خود بیشتر اهمیت میدهند و یا به

جندیشاپور اهواز و همچنین از کلیه مسئوالن دفتر

عبارتی از انتقال عفونتها به خود نسبت به انتقال عفونتها

پرستاری و بخشهای  ICUبیمارستان گلستان اهواز ،که در
این تحقیق با ما همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی نمایند.
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Hand Hygiene Compliance among ICU Health Workers in Golestan
Hospital in 2013
Masoumeh Albughbish1, Abdolkazem Neisi2*, Hajar Borvayeh3

Abstract
Background and Objective: Intensive care units (ICU) are more
risky for nosocomial infections. Hand hygiene compliance of ICU
health workers is important to control nosocomial infections. This
study carried out to determine hand hygiene compliance rate among
ICU health workers of Golestan hospital, Ahwaz, Iran.
Subjects and Methods: The study was a descriptive-cross
sectional one. The study carried out in Dec 2013 in ICU of
Golestan hospital. Health workers were physicians, nurses and
other workers. Observation for hand hygiene behavior of health
workers was blind. Sample collection was based on randomized
observations for hand hygiene opportunities.
Results: Results shown hand hygiene compliance rate of health
workers was 211 out of 369 opportunities (57.2 %). Hand hygiene
compliance rate among physicians was 12%, for nurses 63% and
for other works 67%. Most frequent method used was gloves
wearing with 27.2%.
Conclusion: Hand hygiene compliance rate of health workers in
ICU of Golestan hospital was low. These findings suggest that onjob training of ICU health-care team need to be undertaken.
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