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Hand hygiene compliance by healthcare providers has been 
difficult to achieve due to diverse environments, work 

culture, processes and task requirements. 



The obstacles to hand hygiene by personnel and physicians are divided 

into 4 areas: individuals, managerial, equipment and environmental 

factors.

Based on the experiences, personnel believe that the major cause of non-

compliance with hand hygiene is Individual and environmental factors

Hand hygiene barriers



:Individual factors

-Lack of paper towel and pocket alcohol solution

-Attitude towards the effect of hand hygiene on infection control 

-Belief in the effectiveness of disinfectants. 

Nonconformity by the head nurse and head of department and .-physicians on hand 

hygiene.

Management factors:

.-Failure to provide the necessary equipment for hand sanitation

 .-Excessive training intervals



Equipment Factors

Lack of tissue paper for drying hands

Skin complications from disinfectants

Absence of pocket disinfectant for nurses

Environmental factors

Lack of human resources

High rates of hospitalized patients

High workload and unwell patients 



وى عفونتھاى ناشى از خدمات سالمت توسط میكروارگانیسمھاى ر
پوست دست و موكوس از یك بیمار بھ بیمار دیگر، از یك
نتقل منطقھ بدن بھ منطقھ دیگر و از محیط بھ بیمار و برعكس م

.مى گردند
عفونتھاى ناشى از خدمات سالمت بھ عنوان یك مشكل مرتبط با

:ایمنى بیمار مطرح شده است و بھ عفونت ھایى اطالق مى شود كھ 
.شددر زمان پذیرش؛ بیمار مبتال بھ عفونت بیمارستانى نبا-الف
.بعد از پذیرِش بیمار در بیمارستان ایجاد شود-ب
.بیمارى وى در دوره كمون نباشد-ج
.ھ باشنداین عفونتھا مى توانند بعد از ترخیص بیمار نیز ادامھ داشت-د



 را در  مراقبت سالمت  سالیانه صدها میلیون نفر/ عفونت ناشی  از خدمات
منی  سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از مشکالت عمده براي ای

.  بیمار محسوب می شود

میزانHCAIفته  و  در مراکز خدمات سالمت مدرن و پیشرفته کشورهاي پیشر
مارستانی  درصد بیماران بستري از یک و یا موارد بیشتري از عفونت بی5–15

. رنج می برند
اتدر کشورهاي در حال توسعه  مخاطره ابتالء به عفونت هاي ناشی از خدم  /

ت برابر بیش از کشورهاي توسعه یافته است و نسب2-20مراقبت سالمت 
.  درصد بالغ می گردد25بیماران مستعد تا حد 

[

هان در سطح جسالمتمراقبت / عفونت ناشی از خدمات تخمین میزان 



تمراقبت سالم/ عفونت  هاي ناشی از خدمات

عفونتھاى ناشى از خدمات سالمت در سراسر دنیا رخ مى
ھاى دھد و از شایع ترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت
افتھ و بیماران بسترى در بیمارستا نھا در كشورھاى توسعھ ی

در تحقیقى كھ توسط سازمان جھانى. در حال توسعھ است
كشور دنیا از جملھ 14بیمارستان در 55بھداشت در 

ھاى كشورھاى منطقھ مدیترانة شرقى انجام شد، میزان عفونت
.گزارش شده است% 7.8ناشى از خدمات سالمت 



The impact of HCAI

سبب بروز بیماري هاي جدي تر شود.
معلولیت درازمدت
افزایش نرخ مرگ و میر
بار مالی اضافی
 افزایش هزینه هاي درمان تحمیلی بر بیماران و

خانواده هاي ایشان
افزایش طول اقامت بیمار در بیمارستان



بر اساس شواهد و 
توصیه هاي سازمان

بهداشت جهانی 
راهنماي  بهداشت 
دست در مجموعه 

هاي خدمات 
،)2009(سالمت

جزء اصلی براي 5
ت  ارتقاء بهداشت دس

در مجموعه هاي  
خدمات سالمت را  

. تپیشنهاد نموده اس

ONE System change 
Alcohol-based handrubs at point of careand access

to safe continuous water supply, soap and towels

TWO Training and education
Providing regular training to all health-care workers

THREE Evaluation and feedback
Monitoring hand hygiene practices, infrastructure,

perceptions, &knowledge, while providing results
feedback to health-care workers

FOUR Reminders in the workplace
Prompting and reminding health-care workers

FIVE Institutional safety climate 
Individual active participation, institutional support,

patient participation 

جهت ارتقاء بهداشت دست چیست؟WHOنظامهاستراتژي چند 



تغییر سیستم

ت منظور تامین زیر ساختھاى الزم براى رعایت بھداشت دس
از جملھ دسترسى مداوم بھ آب سالم، حولھ، صابون، در 
دسترس بودن محلول مالش بنیان الكلى در محل مراقبت

.است



آموزش منظم
تى ایجادبرنامھ آموزشى قوى براى مربیان، مشاھده گران و كاركنان مراقبت بھداش

موقعیت، روشھاى صحیح براى مالش5در مورد اھمیت بھداشت دست در 
. شتىدستھا با محلول بنیان الكلى و شستن دست بھ تمام كاركنان مراقبت بھدا
كھ قبالً برگزارى كالسھایى براى كاركنان جدیداالستخدام و بھ روز بودن كاركنانى

.آموزش دیده اند



ارزیابى و بازخورد

ا، نظارت بر رعایت اصول بھداشت دست و زیرساختھ
ھمراه با بررسى دانش و نگرش كاركنان مراقبت 

م پایش منظ(بھداشتى و ارائھ بازخورد بھ كاركنان 
بھداشت دست از طریق مشاھده مستقیم، پایش 
كنان مصرف محلول بنیان الكلى، ارزشیابى دانش كار
بعد ازآموزش، گزارشھاى منظم شامل نتایج 

)ارزشیابى



یادآورھا در محل كار

یادآورى كاركنان مراقبت بھداشتى درمورد اھمیت بھداشت
دست واندیكاسیونھاى مناسب و روش صحیح انجام آن؛
یادآورھاى بینایى شامل پوسترھاى روى دیوارواحدھا، 

وش آسانسورھا، برچسبھاى روى دیسپنسرھا موثرترین ر
.مي باشد



ایجاد فضاى سازمانى ایمن

ء ایجاد یك محیط سازمانى تسھیل كننده براى ارتقا
ت آگاھى درمورد مسائل ایمنى بیمار كھ بھبود بھداش

دست در آن بھ عنوان مھمترین اولویت بوده و این 
امربا مشاركت فعال در ھر دو سطح سازمانى و 
فردى، آگاھى از ظرفیتھاى فردى و سازمانى و 

بھبود خود كارآمدى، ھمكارى با بیماران و نھادھاى 
.مربوط بھ بیمار محقق مي گردد



د كھ شاخص فعالیت پرخطر بھ شاخصي گفتھ مي شو
فرصت در ساعت را بھ خود اختصاص 60بیش از 

.دھد



Hand hygiene among physicians
An old problem in need of new strategies?



1-Reinforce the WHO hand hygiene multimodal 
strategy among physicians

2-Adapt the strategy to specific medical team 
needs 
3-Engage the medical hierarchy (essential)
4-Involve patients



ه  دست ها شایع ترین وسیل–
عفونت هاي  براي انتقال 

مراقبت /ازخدماتناشی 
.سالمت هستند

ناشی  هاي عفونت انتقال –
مراقبت سالمت   /ازخدمات

بهدیگري یک بیمار به از 
وسیله دست هاي کارکنان  

به  نیاز خدمات سالمت  
steps5 sequentialدارد





Hand transmission: Step 1
 موجود در اطراف بیمار پـاتوژن  سطوح و پوست در

در طالیی  افاستو کلبسیال، آسینتوباکتر: نظیرییها
:ناحیه هاي دست نخورده پوست برخی از بیمـاران 

وجـود   cm2/(CFU)میلیون واحـد کلنـی   1تا 100
.دارند

 1ود  تقریبا روزانه پوسته ریزي ، پوست سالم در حـد
. تحاوي پاتوژن قابل دوام و رشد اسمیلیون پوست 

 اشـیاء ، مبلمـان تخت خواب، (اطراف بیمار محیط (
موجـود در  )انتروکـوك استافیلوکوك هـا و  توسط 

. پوسته ریزي بیماران  آلوده می شوند



Hand transmission: Step 2
  ـ م  هـاي  در اثر تماس مستقیم و غیر مسـتقیم، میکروارگانیس

موجود در پوست بیمار و یا محیط اطراف وي، دسـت هـاي   
.کارکنان خدمات سالمت  را آلوده می کند

   تمیـز "پرستاران می توانند دست خود را در طول فعالیـت هـاي"
) دهـانی بلند کردن بیمار، گرفتن نبض بیمار، فشار خون، یا دماي(

Klebsiellaاز  1000CFU-100با  sppآلوده کنند  .

15٪ ـ ه از پرستارانی که در اتاق هاي ایزوله کار می کنند، ب
را در دسـت خـود   S. aureusاز 10،000CFUطور متوسط 

. دارند

 پرستاران ٪29در یک بیمارستانS. aureus را در دست خود
٪30-17و ) 3800CFU: تعداد متوسـط (حمل می کردند 

38000CFU-3400: متوسط تعـداد (شامل باسیل گرم منفی 
. بودند

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Hand transmission: Step 3
مراقبت سالمت باقی می مانند/باکتري ها در دست کارکنان خدمات.

 طول یا محیط آلوده، میکروب ها می توانند بر روي دست براي/ بعد از تماس با بیماران و
.  باقی بمانند) دقیقه60تا 2(هاي مختلف 

گی در صورت عدم رعایت  بهداشت دست،هر چه طول مدت مراقبت طوالنی تر باشد، درجه آلود
.  دست ها بیشتراست

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Hand transmission: Step 4

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006

د نقصان و عدم کفایت  مقدار ماده مور
بهداشت دست  استفاده براي 

یا کاهش زمان مناسب و
تمیز منجر می شود که دست به طرز مناسبی

. و ضد عفونی نشود

سـم  این امر منجر به ترمیم میکروارگانی
آب و هاي ترانزیت بعد از شستن دست با

در . صابون  بر روي دسـت مـی شـود    
نی حالی که ثابت شده است که ضد عفو

. ستدست  با ماده الکلی بسیار موثرتر ا



Hand transmission: Step 5
 انتقال متقاطع عفونت  در بین بیمارA و بیمارB  از طریق دست هاي

مراقبت سالمت/ کارکنان خدمات

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Hand transmission: Step 5
ورد دستکاري وسایل پزشکی م

ــداخالت و   ــراي م ــتفاده ب اس
پروسیجرهاي تهاجمی با دسـت 
ــال    ــه انتق ــر ب ــوده منج آل

ضع میکروارگانیسم  ها از یک مو
ض بیمار به  دیگر مواضع در معر

خطر عفونت همان بیمـار مـی   
.شود

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



ت به مراقبت هاي سالم/بهداشت دست باید دقیقا در همان جایی که شما در حال ارائه خدمات
.  انجام شود) در بالین بیماران(بیماران 

براي رعایت بهداشت دست)  اندیکاسیون(موقعیت5، مراقبت سالمت/در حال ارائه خدمات
.وجود دارد 

ا پایه براي رعایت بهداشت  دستها، ضد عفونی دست با استفاده از محلول هاي ضدعفونی ب
چرا؟  . الکلی را ارجح بدانید

ی نماید،، ممکن م) نقطه مراقبت( از آنجایی که امکان رعایت  بهداشت دست را در بالین بیمار
.  سریع تر، موثرتر بوده  و بهتر تحمل می شود

ابون دست کثیف است، بایستی با آب و ص) واضح( در هنگامی که دستانتان به صورت آشکارا
. خود را بشویید

دبایستی با استفاده از روش مناسب و در مدت زمان کافی ، بهداشت دست را انجام دهی

The golden rules for hand hygiene 



موقعیت بھداشت دست5مفھوم 

ر كاھش اندیكاسیونھاى بھداشت دست براى قبل از تماس نشانگ
خطر انتقال میكرو بھاى بیماریزا از كاركنان بھ بیمار

روب بعد از تماس خطر انتقال میكو اندیكاسیونھاى ھستند 
یط را از بیمار بھ كاركنان بھداشتى و بیماران دیگر و مح

ھمچنین بھ دنبال توالى . اطراف آنان كنترل مي كند
ا ممكن فعالیتھاى كاركنان بھداشتى بعضى از اندیكاسیونھ

.است ھمزمان باشد



را  موقعیت هایی که تماس مستقیم

:نشان می دهند

دادن، نوازش پیشانی یک  دست

کودك

کمک به حرکت بیماریا کمک به    

شستن وي

استفاده از ماسک اکسیژن، ارائه

فیزیوتراپی

یه،  گرفتن نبض،  فشار خون، سمع ر

ECGلمس شکم، گرفتن  

Can you identify some examples of this indication 
during your everyday practice of health care?



 موقعیت هایی که روش هاي تمیز  /

:آسپتیک را نشان می دهد

مسواك زدن دندان هاي بیمار، ریختن

قطره چشم

زخم، مراقبت از ضایعات پوست، پانسمان

تزریق زیر جلدي

یا جاگذاري کاتتر، باز کردن راه عروقی

حاتسیستم  درناژ، آسپیراسیون ترش

آماده سازي غذا، دارو، فرآورده هاي 

دارویی، مواد استریل

Can you identify some examples of this indication 
during your everyday practice of health care?



ر موقعیت هایی که نشان دهنده مخاطره قـرا 
گرفتن در معرض مایعات و ترشحات بـدن 
ــت ــاران اســـــــ :بیمـــــــ

مسواك زدن دندان هـاي بیمـار، ریخـتن     
قطــره چشــمی، آسپیراســیون ترشــحات

ـ  م، مراقبت از ضایعات پوست، پانسمان زخ
تزریـــــق زیـــــر جلـــــدي  

ـ   ذ کشیدن و یا هر گونه دستکاري  و یـا اخ
رج خـا / ترشحات ، تعبیه/ نمونه از مایعات 

ــیال  ــه اندوتراشــ ــردن  لولــ کــ
ردن رعایت بهداشت فردي بیماران، تمیز ک

موارد آلوده و کثیف

Can you identify some examples of this indication during your 
everyday practice of health care?



Can you identify some examples of this indication during your 
everyday practice of health care?

یم  موقعیت هایی که تماس مستق

:را نشان می دهند

دادن، نوازش پیشانی یک کودكدست

ستن کمک به حرکت بیماریا کمک به  ش

وي

استفاده از ماسک اکسیژن، ارائه 

فیزیوتراپی

، گرفتن نبض،  فشار خون، سمع ریه

ECGلمس شکم، گرفتن  



ان می موقعیت هایی که تماس با محیط بیمار را نش
:دهند

تعویض محلفه بیمـاران، کمـک بـه    
OOB ات شدن بیماران، تنظیم قطر

سرم ، تماس با تجهیـزات پزشـکی  
خـت  متصل به  بیمار، تماس با نرده ت
، تمیز بیماران، تکیه به تخت بیماران

ــت  ــار تخـ ــز کنـ ــودن میـ نمـ

Can you identify some examples of this indication during your 
everyday practice of health care?



ن اندیكاسیون ھاى بھداشت دست با محلول بنیا
الكلى

قبل و بعد از تماس مستقیم دست با بیماران. 1
بعد از در آوردن دستكش استریل یا غیر استریل. 2
ھ قبل از ھر گونھ جابجایى یا دست زدن بھ وسیلھ مورد استفاده در ارائ. 3

)صرف نظر ازپوشیدن دستكش(مداخالت درمانى براى بیمار 
ده یا بعد از تماس با مایعات و ترشحات بدن، غشاء مخاطى، پوست آسیب دی. 4

پانسمان بیماران
ھ و یا در صورت احتمال تماس دست با نواحى تمیز بدن بعد از تماس با ناحی. 5

موضع آلوده بدن در حین مراقبت از یك بیمار
بعد از تماس با اشیاء یا سطوح بیجان محیطى و نزدیك بھ بیمار. 6
جھت انجام عمل جراحى و پروسیجرھاى تھاجمى با استفاده از محلولھاى. 7

.اشدضدعفونى با بنیان الكلى بایستى دست ھا كامالً تمیز و خشك ب



وناندیكاسیونھاى شستن دست با آب و صاب
كثیفى واضح دستھا. 1
آلودگى مشخص دستھا با مواد پروتئینى نظیر . 2

خون،ترشحات و سایر مایعات بدن بیمار
وك در صورت مواجھھ با آلودگى بالقوه بھ اسپور مشك. 3

فیسیلیا ثابت از جملھ در موارد طغیانھاى كلستریدیوم دی
بعد از استفاده از توالت. 4
قبل از آماده سازى دارو وغذاى بیماران. 5
در صورت باقى ماندن پودر تالك و یا مایعات . 6

بیولوژیك بر روى دستھا



جھت شستن دستھا نیاز بھ وجود سینك 
دستشویى مى باشد كھ سازمان بھداشت 

تخت یك سینك را 10جھانى بھ ازاء ھر
ھمچنین وجود صابون و. توصیھ مى كند

حولھ كاغذى را بھ ازاء ھر سینك در نظر 
.مى گیرد



Hand hygiene and glove use

GLOVES PLUS
HAND HYGIENE
= CLEAN HANDS

GLOVES WITHOUT
HAND HYGIENE
= GERM
TRANSMISSION



Hand hygiene and glove use
!می شوداستفاده از دستکش جایگزین رعایت بهداشت دست ن•

ا  در هنگامی که دستکش پوشیده اید، در صورت مواجهه ب•
و اندیکاسیون بهداشت دست، باید دستکش را درآورده،

.  بهداشت دست را رعایت نمایید

شما فقط باید زمانی از دستکش استفاده نمایید که  •
ف  مصر/  اندیکاسیون هاي عدم مصرف. اندیکاسیون دارد

می با توجه به هرم  ذیل توجیه)تمیز و استریل (دستکش 
.  شود



Any surgical procedure; 
vaginal delivery;

invasive radiological procedures; 
performing vascular access and 

procedures (central lines); 
preparing TPN and 

chemotherapeutic agents



EXAMINATION GLOVES INDICATED IN
CLINICAL SITUATIONS

Potential for touching blood, body fluids , secretions,excretions and 
items visibly soiled by body fluids
DIRECT PATIENT EXPOSURE:
contact with blood; contact with muscous membrane and with 
non-intact skin; potential presence of highly infectious and 
dangerous organism; epidemic or emergency Situation.IV insertion 
or removal, discontinuation of venous line; pelvic and vaginal 
examination; suctioning non-closed systems of endotracheal tubes.



GLOVES NOT INDICATED (except for 
CONTACT precautions)

DIRECT PATIENT EXPOSURE: 
taking blood pressure; temperature and pulse; 
performing SC and IM injections; bathing and dressing the patient; 
transporting patient; caring for eyes and ears (without 
secretions);any vascular line manipulation in absence of blood 
leakage.

INDIRECT PATIENT EXPOSURE:
using the telephone, writing in the patient chart; giving oral 
medications;distributing or collecting patient dietary trays; 
removing and replacing linen for patient bed; placing non-invasive 
ventilation tube and oxygen canola.



"قبل از"زمانی که استفاده از دستکش  الزامی است، در مورد –
"before” دن  موقعیت ها، بهداشت دست باید بالفاصله قبل از پوشی

دستکش، انجام شود
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Key points on 
hand hygiene and glove use

:  که اندیکاسیون پوشیدن دستکش و بهداشت دست به طور همزمان الزامی استهنگامی 



:  استالزامیهنگامی که اندیکاسیون پوشیدن دستکش و بهداشت دست به طور همزمان •

بعد   «ن  مورد اندیکاسیواست، در الزامیزمانی که استفاده از دستکش  –
ردن  درآواز بعد موقعیت ها، بهداشت دست باید بالفاصله  ”After“"از

.شوددستکش، انجام 
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Key points on 
hand hygiene and glove use



Key points on 
hand hygiene and glove use

ت دست در هنگامی که دستکش بدست دارید و اندیکاسیون رعایت بهداش
ایجاد می شود، ضروري است، دستکش را درآورده و بهداشت دست را  

نجام  مراقبت را ا/ رعایت نموده وسپس دستکش جدید پوشیده و مداخله
. دهید













•Adequate handwashing with 
water and soap requires 

40-60 seconds

Time constraint = 
major obstacle for hand hygiene

Average time usually adopted 
by health-care workers: 

<10 seconds



Other relevant obstacles in some 
settings

•Lack of facilities (sinks) and of continuous access 
to clean water, soap and paper towels at the point of care 



Adoption of alcohol-
based handrub is 
the gold standard 

in all other clinical 
situations

Handwashing with soap and water when hands are visibly 
dirty or following visible exposure to body fluids

Handrubbing is the solution to obstacles 
to improve hand hygiene compliance







Time constraint = 
major obstacle for hand hygiene

•Handwashing:40-60 
seconds

Alcohol-based
handrubbing: 20–30 seconds



Implementation strategy and toolkit for the WHO 
Guidelines on Hand Hygiene in Health Care

Knowledge Action



Hand  hygiene  Assesment methods 



patient zone 

Patient zone : مواردي  شامل بیمار و برخی از سطوح و
ه که به طور موقت و منحصرا به او اختصاص داده شداست 

بیمار ا باست مانند تمام سطوح بی جان که در تماس مستقیم 
نرده  مثل . (می باشند و یا توسط وي  لمس می شوند

، ریقمیز جلوي تخت ، ملحفه ها، صندلی، ست تز، کنارتخت
).کیمانیتور، دستگیره ها و دکمه ها و دیگر تجهیزات پزش



The 5 Moments apply to any setting where health care involving 
direct contact with patients takes place



health-care area

Health-care area :  شامل تمامی سطوح در محیط خدمات
می )Xبیمار ( مراقبت سالمت در خارج از منطقه بیمار/

. باشد
بیماران دیگر و مناطق ایشان و: شامل موارد زیر می باشد
ه منطق«ویژگی شاخص . وسیع ترمنطقه خدمات سالمت 

ی،  گونه هاي مختلف و متعدد میکروبوجود » سالمتخدمات 
.از جمله میکروب هاي چند مقاومتی می باشد



HEALTH-CARE AREA 

PATIENT ZONE

The geographical conceptualization 
of the transmission risk

Critical site with 
infectious risk 
for the patient

Critical site 
with body fluid 

exposure risk



Definition of point-of-care (1)
•point-of-care  )اشاره به): نقطه مراقبت) / ( در بالین بیمار

المت مراقبت س/ بیمار، کارکنان خدمات: جایی دارد که سه عنصر 
)  ماردر منطقه بی(و مداخله مراقبتی یا درمان با تماس با بیمار 

.یکدیگر همراه می شوند
اي  این مفهوم شامل نیاز به رعایت بهداشت دست در موقعیت ه•

.  توصیه شده در همان جایی که مراقبت انجام می شود ، است
داشت محلول ضد عفونی به/ این امر مستلزم آن است که یک ماده

به راحتی قابل دسترس و تا حد) در صورت موجود بودن(دست 
به عنوان مثال در حد دراز نمودن(امکان در نزدیکترین محل  

ی که در آن مراقبت یا درمان بیمار انجام م.  موجود باشد)  دست 
باشد به نحوي در دسترسمحلول ضد عفونی بهداشت دست . شود
. بدون نیاز به ترك منطقه بیمار قابل مصرف باشدکه 



OPTIMAL HAND HYGIENE

AT THE 
POINT-OF-CARE

SHOULD BE PERFORMED



Examples of hand hygiene products 
easily accessible at the point-of-care



مشاھده مستقیم

ع روش مشاهده جاذبه اي ذاتی براي بدست آوردن مستقیم رفتارها و وقای•
.دارد

.ابزاري معتبر و دقیق است•
.شاخصی براي ارزیابی نتایج استراتژي بهداشت دست است•
.با حضور در محیط انجام می شود•
:هدف اصلی•
و تایید درجاتی از میزان رعایت بهداشت دست بین کارکنان بهداشتی•

کیفیت تکنیک مورد نظربررسی



مزایای مشاھده مستقیم
شمارش فرصتھاى پیش آمده و اقدام بھ رعایت بھداشت دست-1
ت در تعیین و بررسى افراد، زمان و پایش كیفیت بھداشت دس-2

موقعیتھاى مختلف
ى و وجود تعاریف و ابزار مورد استفاده توسط كاركنان بھداشت-3

مشاھده گران
....مشاھده ناخن مصنوعى، جواھرات و-4
ارائھ اطالعات كمى و كیفى در خصوص چرایى رخداد و -5

نواقص مرتبط با رعایت بھداشت دست
فاوت تشخیص بین عملكرد رعایت بھداشت دست بین انواع مت-6

كاركنان بھداشتى، بیماران و ھمراھان و غیره



محدودیتھای روش

سخت و ھزینه بر بودن1

اتنیاز به یکپارچگی در انتخاب و آموزش مشاھده گرھا و ثبت اطالع2

بروز رفتار غیرطبیعی به دلیل آگاھی از تحت مشاھده بودن3

در برگرفتن نمونه کوچکی از کلیه فرصتھای بھداشت دست4

اختالل در محیط خصوصی بیمار5



مزاياي مشاھده آشكار                          معايب مشاھده آشكار 

اجرا توسط كاركنان نامحسوسدسترسى آسان بھ كاركنان

ا رعایت حفظ فاصلھ مشاھده گر بارائھ بازخورد فورى
كاركنان

اثر ھاتورنآموزش كاركنان



مزاياي مشاھده پنھان                         معايب مشاھده پنھان 

د عدم ارائھ فرصتى بھ منظور بازخوركاھش اثر ھاتورن
فورى بھ كاركنان

آشكار كردن فرصتھاى از دست رفتھ 
در صورتى كھ (جھت بھداشت دست 

).مشاھده گرثابت باشد
عدم از نظراخالقى؛ تأثیربالقوه منفى و

اعتماد روى كاركنان



قوانین مشاھده
جمع آورى اطالعات مشاھده بھ صورت بى نام ومحرمانھ•
عدم تأثیر نتایج ناشى از مشاھده روى ارزشیابى كاركنان•
زمانىتدوین اھداف آموزشى، شناسایى كاركنان مورد مشاھده در راستاى تصمیم گیرى سا•

و نیاز سنجى آنان
رعایت بازخورد فورى نتایج مشاھده بھ كاركنان بھداشتى بھ منظور ارتقاء عملكرد میزان•

بھداشت دست و ترویج فرھنگ ایمنى و ایجاد اطمینان در بین افراد شركت كننده
كمیتھ ارسال نتایج نھایى بھ كلیھ كاركنان بھداشتى مرتبط و یا بھ صورت جداگانھ در•

كنترل عفونت
ابالغ كتبى دوره مشاھده بھ طور رسمى بھ سرپرستار و رئیس بخش•
در صورت لزوم اخذ اجازه كتبى از بیماران•
دارا بودن گواھینامھ روش مشاھده جھت كاركنان بھداشتى مسئول جمع آورى اطالعات•
دقیقھ1020زمان كلى دوره مشاھده•
اھده در روند مشاھده؛ اختتام جلسھ مشاھده در صورت نیاز قطع فعالیت كاركنان مورد مش•

با بیمار



قوانین مربوط بھ مشاھده گر
؛مشاھده گر باید مشاھده میزان رعایت بھداشت دست را بھ طور باز و بدون مداخلھ انجام دھد•
ت دست قبل از انجام مشاھده بھداشت دست، مشاھده گران باید با پنج اندیكاسیون رعایت بھداش•

.و مفاھیم اصلى آن آشنا باشند
اشد مشاھده گر مي بایست دانش و درك درستى از روند مشاھده رعایت بھداشت دست داشتھ ب•

داقل و ازجھت گیریھاى احتمالى فرآیند نظارت مطلع بوده و سعى نماید تا موارد خطا را بھ ح
.ممكن كاھش دھد

مشاھده گر مي بایست خود را بھ كاركنان بھداشتى و بیماران مورد مشاھده معرفى نموده و•
.یك شرح یا توضیح كلى در خصوص حضور خود و نحوه اجراى كار بیان نماید

نزدیك منطقھ مراقبت از(مشاھد ه گر حق انتخاب موقعیت مكانى را بھ منظور مشاھده دارد •
).بیمار

ود مشاھده گر بھتر است بھ جاى حمایت بى قید و شرط در حین انجام مشاھده؛ پیشنھادھاى خ•
.را در قسمت پایین فرم ثبت كند

ه اگرچھ مشاھد. موارد مشاھده شده باید با مداد ثبت شود تا در صورت نیاز تصحیح گردد•
ود مگر در صورت وج(گران باید از نیاز خود آگاه بوده و موارد ثبت شده را تغییر ندھند 

).خطا مستقل در روند مشاھده
.مشاھده گر باید براى ھر جلسھ مشاھده برنامھ زمانبندى داشتھ باشد•



24كارشناسان توصیھ مى كنند كھ مشاھده ھر 
تھاى ساعت یا در طول شیفت بر حسب تعداد فرص
.اقدام بھداشت دست مورد انتظار انجام شود

براى مثال در طول شبھا و تعطیالت آخر ھفتھ فرصتھاى
ك یافتھ ھاى ی. كمترى براى اقدام بھداشت دست وجود دارد

مطالعھ، بدترین زمان رعایت بھداشت دست را روزھاى 
ھفتھ وبھ خصوص صبحھا مطرح كرده است



•It is important to have a large enough sample size to be      
meaningful. 

•Not collecting enough data means the rates are not reliable 
as any changes could be due to chance alone rather than 
the effect of the intervention.

•For 100 beds it is estimated that 56 observation sessions 
of 20 minutes each is needed to collect enough data for 
reliable compliance rates. (This provides for approximately 
200 observed opportunities)

•The time frame for the audit period should be no less than 
a 2 week period. 

Selecting a Sample Size



اندیکاسیون و فرصت براي بهداشت دست

The opportunity :تعداد دفعاتی است که انجام بهداشت دست ضرورت دارد  .
■Indicationsبهداشت دست است) انجام(دلیل رعایت  .

■Indicationsداختصاصی نیست ، ممکن است منفرد و یا متعدد در یک زمان باشن  .
.  حداقل یک اندیکاسیون براي هر فرصت بایستی تشخیص داده شود■
.  ونداندیکاسیون هاي متعدد ممکن است براي یک فرصت بهداشت دست تعیین ش■

RISK OF TRANSMISSION INDICATION OPPORTUNITY ACTION



نکات کلیدي در رابطه با همزمانی دو  
اندیکاسیون  

.  شودتمامی اندیکاسیون هاي دوگانه، سه گانه و چهار گانه می تواند در یک مجموعه مشاهده■
ط اطراف بعد از تماس با محی« و » بعد از تماس با بیمار« باید بخاطر داشت که دو اندیکاسیون ■

. را نمی توان  در یک فرصت ادغام نمود» بیمار

X
X

X

X
X
X

X

X
X



مایندمشاهده گر بایستی، حداقل  یک اندیکاسیون را جهت تعیین یک فرصت تعیین ن.
 )و یا اندیکاسیون هاي متعدد همزمان رخ می دهند که می توانند در رابطه با یک فرصت

).  چندین فرصت باشد
 بایستی در رابطه با یک فرصت معین  بهداشت دست ، یک عمل یاactionبررسی شود  .
ورت عدم بهداشت دست به صورت ضد عفونی یا شستشوي دست با آب و صابون است ، در ص

.  اطالق می شودmissرعایت آن 
 در صورتی که نتوان یکaction را را به اندیکاسیون بهداشت دست ربط داد، بایستی آن

. حذف نمود



performed
hand hygiene actions (x 100) 

--------------------------------------------
required hand hygiene actions 

(opportunities)

COMPLIANCE



Coincidence of two indications

Care activity Care activity Care activity Care activity



= 50%
1 hand hygiene action x 100
-----------------------------------------

2 indications

= 100%
1 hand hygiene action x 100
-----------------------------------------

1 opportunity

X
X

?

X

X

X

X





–Headerر در برگه مشاهده این امکان را برقرار می نماید که زمان و مکان مشاهدات به طو
داده و نیز) مجموعه درمانی، تاریخ ، زمان جلسه و مشاهده گر. ( اختصاصی معین و ثبت شود

. ها  طبقه بندي شوند
. بایستی تکمیل شودheaderقبل از مشاهده بایستی –
. بعد از مشاهده داده ها بایستی تکمیل و بررسی شوند–
. تعداد دوره و جلسات در زمان ورود اطالعات می تواند ثبت شود–

به ( شروع و خاتمه مشاهده :مرکز:استان
):دقیقه و ساعت

):به دقیقه( مدت زمان مشاهده:بخش:شهر

:شماره  جلسه:دانشگاه علوم پزشکی
:سمت مشاهده گر

:  ثبت اطالعات
:  سر ورقی در برگه مشاهده



:  ثبت اطالعات
:  خالصه برگه مشاهده

:  تعیین زمان و دامنه مشاهده•
•:Sessionمنظور از جلسه زمانی است که مشاهده در یک بخش خاص صورت می

به  هر جلسه شماره می خورد و شروع و خاتمه زمان مشاهده به منظور محاس. گیرد
)  10-(+/دقیقه  20بایستی زمان هر جلسه  . طول مدت بر روي آن درج می شود

.دقیقه به طول انجامد

■Setting: :کل بیمارستان، یک بخش، بخش، یک خدمت:
■Professional category :گروه حرفه 4مراقبت سالمت مورد مشاهده بر اساس  / کارکنان خدمات

.  اي طبقه بندي می شوند
■Number of opportunities: :سه نتایج  حجم نمونه بایستی به حد کفایت به منظور طبقه بندي و مقای

.  باشد settingدر زمان هاي مختلف در یک 
■Indications : موقعیت و یا هر یک از آن ها به تنهایی باشد5می تواند تمامی  .
■Action به عمل رعایت بهداشت دست اطالق می شود::(handrubbing or handwashing) or 

missed

به دقیقه و ( شروع و خاتمه مشاهده :مرکز:استان
):ساعت

):به دقیقه( مدت زمان مشاهده:بخش:شهر
:شماره  جلسه:دانشگاه علوم پزشکی

:سمت مشاهده گر



در فرم مشاهده می تواند به یک فرد از کارکنان  columnهر ستون –
بته که ال. مراقبت سالمت و یا یک گروه حرفه اي اختصاص یابد/ خدمات

.  ضروري است که کد حرفه اي فرد ذکر شود
. در مورد مشاهده در هر گروه ، در طی هر جلسه بایستی مشخص گردد–

وند، نیز هجایی که داده ها بر اساس گروه هاي حرفه اي دسته بندي می ش
(I)ن تعداد کارکنان نگامی که یک فرد جدید مشاهده می گردد با گذارد

میتوان تعداد مشاهده شده در هر گروه حرفه اي را معین  "N“در جلوي 
. نمود

ه اي  مراقبت  سالمت بر اساس گروه حرف/ در هنگامی که کارکنان خدمات–
گروه حرفه اي را می توان در یک ) 4(دسته بندي می شوند، حداکثر 

. برگه ثبت نمود
ت مراقبت سالم/ در صورتی که در یک زمان تعدادي از کارکنان خدمات–

تلف کار بر روي یک بیمار کار می کنند و یا در یک اتاق بر روي بیماران مخ
.  می کنند، می توان در یک زمان آنان را مورد مشاهده قرار داد

اقبت مر/ توصیه می شود که هیچ گاه بیش از سه نفر از کارکنان خدمات–
ه در بخش هاي ویژه توصی.  سالمت را در یک زمان با هم مشاهده نمایید

مراقبت / نفر از کارکنان خدمات2-1می شود که حداکثر در یک زمان 
.   سالمت مشاهده گردند





Recording the information:
the grid of the Observation Form (2)

موید یک فرصت است که اندیکاسیون هاي رعایت بهداشتcolumnاز هر ستون rowهر ردیف •
.  دست و عمل انجام شده  را در آن ثبت می شود

ددي بهبه این معناست که هیچ موردي اختصاصی نیست ، در صورتی که اندیکاسیون هاي  متع
. یک فرصت اشاره نمایند بایستی تمامی آن ها عالمت زده شوند

به این معناست که بهداشت دست رعایت نشده و از آن غفلت شده است  .

:  ثبت اطالعات
: خالصه برگه مشاهده





:دوره :   بخش : مرکز 

قبل از تماس با 
بیمار 

ر  قبل از پروسیج
آسپتیک

بعد از مواجهه با 
خون و مایعات  

بدن بیمار 

بعد از تماس با 
بیمار

بعد از تماس با 
ار محیط مجاور بیم

Session N°
Indi

c 
(n)

HW 
(n)

HR
(n)

Indi
c 

(n)

HW 
(n)

HR
(n)
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c 

(n)

HW 
(n)

HR
(n)
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c 

(n)

HW 
(n)

HR
(n)

Indi
c 

(n)

HW 
(n)

HR
(n)

1
2
3
4
5
6

Total
Calculation Act (n) =

Indic1 (n) 
=

Act (n) =

Indic2 (n) 
=

Act (n) =

Indic3 (n) 
=

Act (n) =

Indic4 (n) 
=

Act (n) =

Indic5 (n) 
=

Ratio
act / indic

فرم مشاهده میزان رعایت بهداشت دست به نسبت  اندیکاسیون



Indirect Observation 
Monitoring of Hand 

Hygiene Performance





نقاط قوت روش اندازه گیري ملزومات مصرفي بھداشت دست

ارزان و كارآمد بودن نسبت بھ روش مشاھده1

امكان اندازه گیرى بھ صورت دستى و الكترونیك2

امكان بررسى روند ردیابى در ھر زمانى3

كاھش اثر ھاتورن و خطا 4

5
تحساسیت بیستر روش اندازه گیرى ملزومات مصرفى بھداشت دست در تغییر رفتار بھداش

دست نسبت بھ روش مشاھده

6
روز كارى7ساعت شبانھ روز و 24امكان اندازه گیرى ملزومات مصرفى بھداشت دست در 

ھمچنین در طول شیفت

نیاز كمتر بھ كاركنان آموزش دیده7

امكان اجرا در بخشھاى مختلف بھداشت و درمان8



محدوديت ھاي اندازه گیري ملزومات مصرفي بھداشت دست

معتبر نبودن روش1

2
عدم ارزیابى فرصتھاى بھداشت دست بھ صورت مستقیم و بھ دنبال آن عدم مشخص شدن

اندیكاسیون انجام بھداشت دست توسط كاركنان

"چرا، چھ كسى، چگونھ و در چھ زمانى، بھداشت دست را انجام نداده است”عدم ارائھ اطالعاتى در خصوص اینكھ 3

4

ست اندازه گیرى نادرست میزان مصرف ملزومات بھداشت دست و بھ تبع آن؛ نتایج گمراه كننده اندازه گیرى نادر
: ملزومات مصرفى بھداشت دست مى تواند ناشى از موارد ذیل باشد

ى محلولتغییر در حجم دیسپنسر بھ دنبال نشت ملزومات مصرفى بھداشت دست، دور انداختن زود ھنگام ظروف حاو•
عدم توانایى در مجزا كردن محصوالت مصرف شده توسط كاركنان، بیماران و ھمراھان•
فى افزایش عمدى در اندازه گیرى فرآیند ملزومات مصرفى بھداشت دست درخواست بیش از نیاز ملزومات مصر•

بھداشت دست یا قرض گرفتن آن بھ صورت بین بخشى
نقص در بیان میزان پذیرش در اثر افزایش حجم محصول مورد استفاده یا وجود بیماران با كیس ھاى مختلف•
ارزیابى ملزومات مصرفى بھداشت دست؛ بر اساس ملزومات مصرفى خریدارى شده در طول دوره زمانى خاص•
نقص در شمارش ملزومات مصرفى•



میزان ھندراب پايه الكلي موردنیاز در يك ماه

ار تعداد مراقبین بھداشتي كه با بیم
%40-60.تماس مستقیم دارند

تعداد فرصت ھاي بھداشت دست  در 
ساعت

تا در ساعت به ازاي يك مراقب بھداشتي در 8
تا در ساعت به ازاي 22بخش ھاي عمومي و 

يك مراقب بھداشتي در بخش ھاي ويژه

8ساعت طي يك شیفت 6-4براي مثال تعدادساعت ھاي تماس با بیماردر روز
ساعته

)22میانگین( روز25-20تقريبا روزکاری در ماه

مقدار محلول الکلی مورد نیاز جھت 
میلی لیتر2اقدام بھداشت دست

%10میزان ھدررفت ھندراب پايه الكلي



فرمول محاسبھ مقدار محلول بنیان الکلی 
مورد نیاز در ماه

تعداد
کارکنان

بھداشتی

میزان
محلول 
مورد نیاز

تعداد
فرصت 

در ساعت 

تعدادساعتھای
شیفت 

کاری
کارکنان در روز

تعداد روزھا 
کاری 
در ماه

10%
×اتالف ×× × +



از تھیھ پرسشنامھ ھایی میزان دانش و نوع نگرش پرسنل را در خصوص پیشگیری
.عفونت بیمارستانی و رعایت بھداشت دست ارزیابی می کنیم

ھ نوع دیگر پرسشنامھ کھ اطالعاتی از عملکرد پرسنل بھ دست می دھد فرمی است ک
می توسط بیمار و ھمراھش پر می شود و در آن بصورتی کھ حساسیت و سوئ تفاھ
.برای ایشان ایجاد نشود در مورد رفتار بھداشت دست پرسنل سوال می شود

:نقاط قوت 
.احتیاج بھ منابع زیادی ندارد

.می تواند اطالعاتی درباره میزان تطابق فراھم کند
.پرسنل را روی رعایت بھداشت دست متمرکز می کند

:نقاط ضعف
.پرسنل تطابق را دست باال می گیرند

.دقت و صحت باالیی ندارد





Using more than one methode to 
measure hand hygiene performance is 

likely to yield more  reliable results than 
using a single method.    









































THANK YOU

Q&A?
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