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اگاهي  و عملكرد پرستاران شاغل در بیمارستان هاي  ولیعصر و موسوي استان زنجان در مورد اهمیت  زانیبررسي م عنوان طرح :

 شستشوي دست

اغلب  يمارستانیب يکند. عفونت ها فايرا ا يتواند نقش عمده ا يم يمارستانیب ياز عفونت ها يریشگیبهداشت دست در پ مقدمه :

 .شود يم مارانیب انیدر م يناتوان شيو افزا ریباعث مرگ و م

 سازمان  براساس پرسشنامه عصریو ول يموسو يها مارستانیبهداشت دست پرستاران ب تیوضع  يابيحاضر به منظور ارز مطالعه

 .شد تيهدا يبهداشت جهان

 يها مارستانیب يو عفون  ي داخلي،جراحي،اطفال،زنانپرستار از بخش ها 061 انجام شد، 91که در شهريور  مطالعه نيدر اروش کار:

را از  يمارستانیب يموجود در بخش ها تیکه وضع يوارد مطالعه شدند. پرسشنامه سازمان بهداشت جهان يو موسو عصریول يآموزش

 ينهاد ها ايدر محل کار و موسسات  يادآوريو بازخورد ،  يابي، ارز ني،آموزش و تمر ستمیس رییبعد تغ 1لحاظ بهداشت دست در 

شرکت کنندگان مطالعه قرار گرفت و از آنها خواسته شد که پرسشنامه  اریسنجد در اخت يبهداشت دست را م يبرا يمنيا يمنطقه ا

 شد.  لیو تحل هيو تجز  SPSSداده ها وارد نرم افزار انيدر پا ندينما لیها را تكم

( 74) معادل11.1%درحد نامناسب نفر  (1)معادل  0.1%دست را در ابعاد مختلف  ستمیس تینفر  شرکت کننده  وضع 061از  نتايج :

از  ابعاد به  يگزارش کردند.برخ  شرفتهیدرحد پنفر (06) معادل 9.4%درحد متوسط نفر ( 011)معادل61.6% و ييدرحد ابتدانفر

 نداشت. يمناسب تیوضع اشدب يبهداشت دست م زاتیبودن امكانات و تجه اریکه مربوط به در اخت يستمیخصوص س

گزارش  شرفتهیپ ايدست را در ابعاد مختلف درحد متوسط و  ستمیس تیشرکت کنندگان وضع تياکثرپیشنهادات :نتیجه گیري و 

باشد  يبهداشت دست م زاتیبودن امكانات و تجه اریکه مربوط به در اخت يستمیاز  ابعاد به خصوص س يحال برخ نيکردند. با ا

 .نداشت يمناسب تیوضع

 هیدر ته يشتریتمام بها يمارستانیو مسئوالن ب رانيمد ،ستمیس تیبودن نمره تعلق گرفته به وضع نيی: با توجه به پاشنهاداتیپ

بر  يو  در سطح مل يمطالعات با حجم نمونه باالتر و چند مرکز تيهدا و امكانات مربوط به بهداشت دست به خرج دهند. زاتیتجه

بهداشت  يها نديبر فرا رانيمد قتریمنظم و نظارت دق يها يزیمم تيهداي انجام شود و اساس پرسشنامه سازمان بهداشت جهان

 .شود يم هیتوص و بازخورد يابيکسب شده در رابطه با بعد ارز نيیه به نمره نسبتا پاجدست با تو

 ، اگاهی انپرستار .بهداشت دست  واژه هاي کلیدي :
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Abstract: 

 

Title: Evaluation of Knowledge and Practice of Nurses Working in Zanjan Mousavi and Valiasr Hospitals about Importance of 

Hand Washing 
 

Background: Hand hygiene has a critical role in the prevention of nosocomial infections.Tthis study was conducted to evaluate 

the hand hygiene of  Mousavi and Valiasr hospitals nurses based on WHO questionnaire. 

Method: A total of 165 nurses in major units of two teaching hospitals in September 2019  was included in the study. The WHO 

questionnaire with 5 dimensions of system change , education and learning , evaluation and monitoring , recall at work 

,institutional safety and climate for hand hygiene, was applied..The data were enterd into spss software and analyzed. 

Results: Of the 165 participants, the status of the hand system in various dimensions was reported to be 1.2% equal to 2 

persons,inappropriate, 28.5% equal to 47 persons,primary, 60.6% equal to 100 persons,moderate,and 9.7% equal to 16 

persons,advanced.However, the availability, of equipment was not in a good situation. We recommend that regular hand hygiene 

equipment be provided due to a low current costs. 

Conclusion: The majority of participants rated the hand system status as moderate or advanced. However, some dimensions 

related to the availability of the equipment of the hand hygiene were not in good conditions. 

Due to the low score assigned to the system, it is recommended hospital managers and authorities make more efforts to provide 

health facilities for hospitals.we suggest that studies be conducted with higher and multicenter sample size at national level based 

on the WHO questionnaire.also,we recommend conducting regular audits and supervising managers more closely on the hand 

hygiene process due to the relatively low grade obtained in relation to the evaluation and feedback dimension. 
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