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  در هبداشت دست متمرکز بر بیمار نقش پرستار

ًْيسٌدگبى: اهري رضب صبحل هقدم
1

سْملبز ُالکْ، 
2

 

 عضْ ُيئت علوي داًطگبٍ علْم پسضکي هطِد – 1

 داًطجْي کبرضٌبسي ارضد پرستبري داًطکدٍ پرستبري ّ هبهبيي هطِد – 2

 -mums.ac.ir121Holakous@ًْيسٌدٍ هسئْل: سْملبز ُالکْ امييل  

هبداضت دست فعبليتی پبيَ ای برای کٌرتل عفًْت  هی  مقدمه و هدف:

تْسظ بيوبراى در بسيبری از هْارد  ّابستَ بَ  ّ رعبيت اصْل آى ببضد

راٌُوبيی ّ تطْيق کبرکٌبى خبص سالهت ّ بَ ّيژٍ پرستبراى هی ببضد. ايي 

هغبلعَ بب ُدف بررسی ّ هرّر هغبلعبت هبداضت دست بيوبر ّ ًقص پرستبر 

 اجنبم ضدٍ است.

 proquest، pubmed، scienceدر پبيگبٍ ُبي اعالعبتي التني   روش کار:

direct،  ٍدر پبيگبٍ ُبي فبرسي  2214-2222در ببز ّ,SID 

,Magiran   iranmedex  جستجْ اجنبم ضد کَ   1313 -1331در ببزٍ زهبًي

 هقبلَ هرتبظ ّارد هغبلعَ گرديد13

بيوبر ّ پرستبر در   يبفتَ ُب بَ دّ دستَ ًگرش ّ عولکرد  یافته ها:

هْرد  هبداضت دست بيوبر ّ  اثرخبطی هداخالت بَ کبرگرفتَ ضدٍ تقسين 

در برخی هغبلعبت بيص از  ُفتبد درصد بيوبراى در بٌدی ضدٍ است.  

هْرد درخْاست از پرستبراى برای رعبيت هبداضت دست احسبش خْبی 

ُفتبد  ًتبيج هظبلعبت ديگر ببص ازبر  اسبش ًداضتٌد. در حبلی کَ 

درصد در ايي هْرد ًگرش هثبتی داضتٌد. بب ايي ّجْد اکثر پرستبراى 

ّلی ًتبيج ارتببط ضعيفی بب  ؛ًگرش هثبتی بَ هبداضت دست بيوبر داضتٌد

عولکرد آى ُب را ًطبى هی داد. هيساى هْفقيت تْامنٌدسبزی هبداضت دست 

ک بيوبراى بيي پٌج تب ُطتبد درصد گسارش ضدٍ است. بَ عْری کَ ي

برًبهَ هداخلَ ای بَ تٌِبيی برای تداّم هبداضت دست بيوبراى کفبيت منی 

کٌد. بَ عْر کلی در دسرتش ًبْدى هقيبش سٌجص هعترب، کٌرتل  ّ پيگيری 

ضعيف هْاًعی برای اجرای اثرخبطی برًبهَ ُبی آهْزضی در دراز هدت هی 

 .ببضد

اجرايی  برًبهَ ُب ّ تکٌيک ُبی آهْزضی ّ ًيس هْاًع نتیجه گیری:

هبداضت دست برای ُر بيوبری هٌحصر بَ فرد هی ببضد. تْامنٌد سبزی بيوبر 
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در ايي هْرد ّابستَ بَ برًبهَ ُبی محبيتی پرستبر هی ببضد. کَ در ايي 

 هْرد ًيبز بَ تْسعَ برًبهَ ُبی آهْزضی هطبُدٍ هی گردد.

 هبداضت دست، پرستبر، بيوبر کلید واژ ها:
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