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 چکیده:

ػفَٕت ْای بیًارستاَی بّ ػُٕاٌ یکی اس يًٓتزیٍ  زمینو ً اىداف:

ػٕايم خطز در بخص ْای يزاقبت بٓذاضتی ضُاختّ يی ضٕد ٔ بٓذاضت دست 

أنیٍ گاو در کُتزل ایٍ ػفَٕت ْا يی باضذ. با تٕجّ بّ اًْیت بٓذاضت 

دست در کاْص ػفَٕت ْای بیًارستاَی خصٕصا در بخص ْای يزاقبت ٔیژِ ٔ 

ٔ با تٕجّ بّ فقذاٌ اطالػات  يانی ٔ جاَیشیُّ ْای تاثیز آٌ بز کاْص ْ

دقیق دريٕرد يیشاٌ پذیزش بٓذاضت دست اس طزف پزستاراٌ بخص ْای 

يزاقبت ٔیژِ، ایٍ يطانؼّ با ْذف تؼییٍ يیشاٌ پذیزش بٓذاضت دست قبم 

 ICUاس پٕضیذٌ ٔ بؼذ اس درآٔردٌ دستکص در پزستاراٌ بخص ْای 

 یش اَجاو ضذ.بیًارستاٌ ْای آيٕسضی ضٓز تبز

بّ کّ تحهیهی است  –ایٍ يطانؼّ یک بزرسی تٕصیفی  :مٌاد ً رًشيا

تؼییٍ يٕارد بٓذاضت دست،تؼییٍ  يُظٕر تؼییٍ يٕقؼیت ْای بٓذاضت دست،

دٔرِ  2دٔرِ َیى ساػتّ در ضیفت  صبح 3ٔيیشاٌ پذیزش بٓذاضت دست،در 

َیى ساػتّ در ضیفت بؼذاس ظٓز بزای يذت چٓارْفتّ ، يٕقؼیت بٓذاضت 

دست يٕرد يطاْذِ قزار گزفت. يطاْذِ تٕسط داَطجٕی ارضذ پزستاری در 

بٓذاضت دست با رٔش يطاْذِ  بزای تؼییٍ فزصت ْایگزفت ٔ ْز بخص اَجاو 

)ابشار يطاْذِ بٓذاضت  HHOTيستقیى  با استفادِ اس ابشار استاَذارد 

 2دست( ٔ بزای تؼییٍ ػٕايم يٕثز بز پذیزش بٓذاضت دست اس پزسطُايّ اي

 22 پزسص ديٕگزافیك ٔ قسًت دٔو 01ضايم قسًت أل پزسطُايّ ، قسًتي

دست در قبم ٔ بؼذ اس  پزسص در يٕرد ػٕايم يٕثز در پذیزش بٓذاضت

ػٕايم ساسياَی  ،سٕال(8پٕضیذٌ دستکص در دٔحیطّ ػٕايم فزدی ) 

يي باضذ كّ سٕاالت بز ٔ یک سٕال باس در اَتٓای پزسطُايّ  سٕال( 20)

 -ايتیاس  بّ صٕرت خیهي سیاد 5يبُاي يقیاص رتبّ بُذي نیكزت بّ 

دادِ  ذ ٔاستفادِ ضايتیاسبُذي  ،بّ ْیچ ٔجّ -كى  -حذٔدي  تا-سیاد

ٔ اسيٌٕ آياری تی   SPSS.22ْای جًغ أری ضذِ با استفادِ اس َزو افشار 

 تست يٕرد بزرسی قزار گزفت.

يٕقؼیت جٓت بٓذاضتی کزدٌ دست قبم  0101در يجًٕع تؼذاد  یافتـو ىا:

اس پٕضیذٌ ٔ بؼذ اس درآٔردٌ دستکص ثبت گزدیذ. َتایج ایٍ يطانؼّ 

َطاٌ داد کّ يیشاٌ پذیزش بٓذاضت دست قبم اس پٕضیذٌ دستکص در يیاٌ 

%(.  8/01پزستـاراٌ ضاغم در بخص ْای ٔیژِ در حذ ضؼیفی يی باضذ)

%( بٕد کّ  0/50دستکص) يیـشاٌ پذیزش بٓذاضـت دست بؼذ اس درآٔردٌ

ًْچُیٍ  (.p<0.05 )افـشایص يؼُی داری را اس َظز آيـاری َطـاٌ داد 

 2/85َتایج َطاٌ داد کّ پزستاراٌ بیطتز اس دستکص استفادِ يی کزدَذ)

%( ٔ بیطتزیٍ يیشاٌ پذیزش بٓذاضت دست بؼذ اس تًاص با تزضحات بیًار 

 %(. 1/32يی گزفت) بٕد کّ با يانص دست بٕسیهّ يحهٕل انکهی اَجاو


