دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی رفسنجان
مرکز آموزشی ردمانی نیک نفس
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اعتباربخشي ملي
بيمارستان

عنوان خط مشی و روش :
ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعـــایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان  ،پرستار و سایر کارکنان بالینی
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دامنه خط مشی و روش :
کلیه پرسنل درمانی

4

تعاریف :
 : Han drabفرآیند ضدعفونی دست ها با مالش دست به بکدبگر با استفاده از محلولهای با پایه الکی
 : Hand washشستشو و ضدعفونی دست ها با آب و صابون مایع .
اندیکاسیون  :دلیل و انگیزه رعایت بهداشت دست .
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بیانیه خط مشی و روش :
پیشگیری از انتقال عفونت از بیماری به بیمار دیگر و یا به کارکنان از طریق دست های آلوده
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ذینفعان :
ریئس بیمارستان – مدیر – دفتر پرستاری – واحد آموزش – سوپروایزرکنترل عفونت – آزمایشگاه پرستاران – نیروهای
خدماتی – آشپزخانه – اتاق عمل – بخش های بیمارستان
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فرد پاسخگو :
کارشناس کنترل عفونت

8

روش اجرایی :
 .1سرپرستاران و مسئولین بخشها و واحدها باید لیست تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت رعایت بهداشت دست را تهیه و
از انبار مرکز بیمارستان تهیه نمایند .
. 2کارشناس
کنترل عفونت یادآورها – پوسترها و پمفلت ها مربوط به مراحل و نحوه صحیح شستشو و ضدعفونی دست ها را تهیه و در
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اعتباربخشي ملي
بيمارستان

مرکز آموزشی ردمانی نیک نفس

اختیار کلیه بخش ها و واحدها به ویژه بخش های درمانی قرار دهد و با همکاری مسئولین بخش ها کنار کلیه روشویی ها
نصب نماید .
 .3کارشناس کنترل عفونت با همکار ی مسئولین بخش ها نسبت به نصب محلولهای ضدعفونی کننده با پایه الکلی به تعداد
کافی و در محل های مناسب در کلیه بخش ها و واحدها اقدام نمایند .
 . 4کارشناس کنترل عفونت فرم نظارت بر بهداشت دست ها در اختیار مسئولین بخش ها قرار داده و آنها با همکاری و
هماهنگی کارشنا س کنترل عفونت درباره زمانی مختلف چک لیست مذکور را تکمیل و به کارشناس کنترل عفونت تحویل
دهند .
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نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش :
 .1چک لیست تخصصی ارزیابی میزان رعایت و پذیرش بهداشت دست .
 .2اندازه گیری میانگین مصرف مواد ضدعفونی دست در بخش ها

11

منابع :
 .1راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی .
 .2دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی تهیه و تنظیم فرناز مستوفیان .
 .3دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت تهیه و تنظیم فرناز مستوفیان.
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