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 تعریف اصطالحات 

  

یی که قرار اسااات به من ور ارتقاء فعاالیات هاا   از  باا جزییاات   و یقدقی طرح برنامه عملیاتی

 یابند.یا ادامه مراقبت بهداشتی آغاز شوند  محیطبهداشت دست در 
 

   یلپایه الک  ماده پاک کننده با
 

ردن روی دساات حاوی الکل )مایع، ژل یا فوم( که برای بکار ب ماده پاک کننده 

ها برای کاهش رشااد میکروارگانیساام ها طراحی شااده اساات. این مواد ممکن 

اسااات حاوی یک یا چند نول الکل با مواد جانبی، ساااایر عناصااار فعال و انوال 

 مرطوب کننده باشند.
 

 بهداشااات )یک ترکیب( مربوط به سااایونفرموال تاثیر )محتمل( به کار بردن / کارآئیآکار

طبیعی مورد آزمایش قرار می  موقعیتآزمایشاااگاه یا  دسااات هنگامی که در

 گیرد.
 

ک ی شرایط بالینی )به عنوان مثال، کارآزمایی های در عرصه( که در آن، توانایی / موثراثربخشی

مورد آزمون  پاتوژن ها گسترشدر کاهش  محصاول مربوط به بهداشات دست  

 قرار گرفته است.
 

 تحریک پوست اقدامات برای جلوگیری از دست پاکسازی

 

 دارد.دست برای پاکسازی هر اقدامی اشاره به یک واژه عمومی است که  بهداشت دست
 

 ارتقاءاجرای برنامه  و زمینه تهیهکه مسئول هماهنگی در  در موساساه،   فردی هماهنگ کننده بهداشت دست

 .بهداشت دست است
 

 کاهش یا مهار رشااد عفونی کننده برایضاادماده پاک کننده / یک  اسااتفاده از  کاربرد ماده پاک کننده

ز به بدون نیایک منبع خارجی آب و  م ها بدون نیاز به استفاده ازسمیکروارگانی

 است. خشک کردن با حوله یا سایر وسایل شستشو یا
 

 .آبو  یبا صابون ساده یا ضد میکروب ها شستشوی دست شستشوی دست

 

مرتبط با مراقبت  عفونت

 بهداشتی

 محیط هایر بیمار، طی فرایند مراقبت در بیمارساااتان یا ساااایر عفونتی که د

و در زمان پذیرش وجود نداشته است یا در دوره  دهدمیرخ مراقبت بهداشاتی  

که در  هستند ییشاامل عفونت ها  همچنین عفونت هااین کمون نبوده اسات.  

 و ،شااوندمیظاهر بعد از ترخیص آن م یولی عال ،اندشاادهکسااب بیمارسااتان 

 .می شود شامل نیزدر میان کارکنان موسسه را عفونت های شغلی نین، همچ
 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 راهنمای نمادها
 

. نشانه ها، مشخص کننده شوندمیبران در راهنمای اجرا استفاده رنمادهایی که در زیر آمده است به عنوان مرجعی سریع برای کا

ا و منابع در دسترس به عنوان بخشی از مجموعه مطالب در اقدامات خاص، مفاهیم کلیدی و همچنین ارجال دهنده به ابزاره

 دسترس برای کمک به اجرا هستند.

 

 

  

 مفهوم کلیدی

 دهد که این موضول برای موفقیت مهم است. به خواننده هشدار می

 

 

 

 

 ابزارها  

نشاان دهنده بخشای از راهنمای اجرا است که حاوی توضیحات مربوط به   

 ابزار اجرا است. ابزارهای موجود در بسته
 

 

 

 

 اقدام کلیدی

اسات، که اشااره به اقدامات اساسی    نشاان دهنده بخشای از راهنمای اجرا  

برای اسااتفاده از راهبرد های چند وجهی سااازمان جهانی بهداشاات برای   

 ارتقای بهداشت دست دارد.
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 1بخش    

 
 

 مرور کلی  1.1
 

بار بیماری شدیدی ایجاد  *یعفونت مرتبط با مراقبت بهداشت

می کند و اثر اقتصاادی نامطلوبی بر بیماران و ساایستم های  

. هنوز هم با شااوندمیمراقبت بهداشااتی در سااراساار جهان  

ی تمیز کردن دست ها، سر بهداشات خوب دست ، کار ساده 

جان دیگران را نجات وقت و با شاایوه ای درساات، می توان  

 .داد
حمایت از موسسات مراقبت ساازمان جهانی بهداشات جهت   

بهداشاااتی و به من ور ارتقاء بهداشااات دسااات و در نتیجه 

راهنمای سازمان کاهش عفونت مرتبط با مراقبت بهداشاتی،  

 جهاانی بهداشااات در زمینه بهداشااات دسااات در مراقبت  

  است را تدوین کرده است.مبتنی بر شواهد که بهداشتی 

قبت این راهنماای اجرایی برای کماک به موساااساااات مرا  

راهنمای بهداشاتی در بهبود ارتقاء بهداشات دسات براساس    

سازمان جهانی بهداشت در زمینه بهداشت دست در مراقبت 

 تدوین شده است.بهداشتی 
راهبرد شاارد داده شااده در این راهنمای اجرایی به گونه ای 

طراحی شااده اساات که توسااط کلیه موسااسااات مراقبت    

ن که موسااسه به بهداشاتی، صارف ن ر از ساطن منابع یا ای   

تازگی هرگونه برنامه بهداشاات دساات را اجرا کرده اساات یا  

 خیر، قابل استفاده باشد.

رویکرد این راهنماا باه طور عماده متمرکز بر ارتقااء رعایت     

بهداشات دسات توساط کارکنان بهداشتی که با بیماران کار    

 می کنند است.

از طریق اقداماتی که در راهبرد مطرد شاااده اسااات، بهبود  

زیرساااخت های بهداشاات دساات همراه با افزایش دانش و   

در زمینه بهداشاات دساات و عفونت مرتبط با مراقبت   درک

بهداشااتی و بهبود وضااعیت ایمنی بیمار نیز مورد ن ر بوده  

                                                           
* Health care-associated infection (HCAI) 

اسااات. هدف نهایی، کاهش انتشاااار عفونت و میکروب های 

مقااوم به آنتی بیوتیک های متعدد و همچنین کاهش تعداد  

 به عفونت های مرتبط با مراقبت بهداشااتی که بیماران مبتال

قابل پیشگیری هستند، و در نتیجه، جلوگیری از اتالف منابع 

 است. جانهاو نجات 

جزییاات تماام ابزارهاایی کاه برای حماایت از اجرای موفق      

مراقبت بهداشتی  محیط راهبرد ارتقاء بهداشت دست در هر 

 م شده است.اند در این راهنما فراهدر ن ر گرفته شده

 

 
 درباره بهداشت دست در مراقبت بهداشتی  1.1

 
 اجرا راهنمای داشتن برای منطقی دالیل 1.1.1

راهنمای ساازمان جهانی بهداشاات در زمینه بهداشت دست  

به من ور تمرکز بر ارتقاء بهداشااات در مراقبت بهداشاااتی، 

به عنوان بخشی از یک رویکرد منسجم جهت کاهش  دسات 

   مراقبت بهداشاااتی شاااواهدی ارایه  عفونات های مرتبط به 

دارای اهمیتی اساااساای برای   "اجرا گذاشااتن به". دهدمی

اثرگذاری بر ایمنی بیمار اسااات و بنابراین این راهنما قصاااد 

 دارد به صورت فعال استفاده از راهنماها را حمایت کند.

 

مشکل عفونت های مرتبط با مراقبت بهداشتی و  1.1.1

 اهمیت بهداشت دست

ت مرتبط با مراقبت بهداشتی صدها میلیون انسان را در عفون

و یک مساائله مهم  دهدمیسااراساار جهان تحت تاثیر قرار  

جهانی در رابطه با ایمنی بیماراساات. هم در سااطن کشااور و 

مراقبت بهداشتی، بار عفونت مرتبط با  محیط هم در ساطن  



 بخش اول
 
 

 
 

  1 
 

مراقبت بهداشاتی چشمگیر است، اگرچه ممکن است تعیین  

 در این مرحله مشکل باشد.  کمیت آن 

باه طور کلی، و باه صاااورت طبیعی، عفونات ها دارای علل    

وجودی چند بعدی مرتبط با ساایسااتم ها و فرایندهای ارایه  

مراقبت بهداشاتی و به همان نسبت، محدودیت های سیاسی  

ونت عف و اقتصادی سیستم های بهداشتی و کشورها هستند. 

ی هسااتند که وابسااته به  ها همچنین بازتابی از رفتار انسااان

عوامل متعدد از جمله آموزش می باشااد. بنابراین، اکتساااب  

عفونات و باه وی،ه، انتقال عفونت متقاطع از بیماری به بیمار   

دیگر، در بسااایااری از موارد باا رعایت اقدامات سااااده قابل   

 پیشگیری است. 

بهداشاات دساات به عنوان معیار اولیه ضااروری برای کاهش  

ا مراقبت بهداشاااتی مورد توجه قرار گرفته عفونات مرتبط ب 

اساات. اگرچه انجام بهداشاات دساات ساااده اساات، ولی عدم 

رعایت آن در بین مراقبین بهداشتی همواره در سراسر جهان 

 به عنوان یک مشکل مطرد است. 

با این وجود، ارتقاء بهداشاات دساات در مراقبت بهداشااتی   

ت مفهوم جدیدی نیساات. هم اکنون بساایاری از موسااسااا   

مراقبت بهداشاتی در سراسر جهان سیاست ها و راهنماهایی  

را به خوبی برقرار سااخته اند و برنامه های آموزشی من می  

را در این زمیناه باه اجرا می گاذارناد. باه طور فزایناده ای،       

ه پایه الکلی در نقط مواد پاک کننده بااقاداماتی برای معرفی  

حفظ بهبودها در این ارایه مراقبت انجام شده است. اما، هنوز 

های  محیط زمینه در درازمدت دشااوار اساات، و بساایاری از 

مراقبت بهداشااتی در سااراساار دنیا هنوز به ارتقاء بهداشاات  

دسات به شیوه ای ن ام مند نررداخته اند. این موضول ناشی  

از وجود محادودیات هاای متعادد، به وی،ه، محدودیت های     

هت ایجاد توجه به مربوط به زیرسااااخت ها  و منابع الزم ج

 ارتقاء بهداشت دست است.

 

 مشکل به جهانی  پاسخ 1.1.1

، بخش ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت، 6222در ساال  

برای جلب توجه و اقدام بین المللی در زمینه موضاااول مهم 

ایمنی بیمار یعنی عفونت مرتبط با مراقبت بهداشتی و نقش 

ن بهداشتی در محوری رعایت بهداشات دسات توسط مراقبی  

کااهش این عفونات هاا اولین چالش جهانی در زمینه ایمنی   

غاز آ "مراقبت تمیز مراقبتی ایمن تر اسات "بیمار را با شاعار  

، بخش ایمنی بیمار ساااازمان جهانی 6222کرد. در ساااال 

را نجات  جان دیگران"این برنامه را توسااعه دادا بهداشاات 

مه ای که هدف ، برنا"را تمیز کنید خود : دساات هایدهید

آن اطمیناان از تمرکز پیوساااتاه جهانی، منطقه ای، ملی و   

به طور  بومی بر بهداشاات دساات در مراقبت بهداشااتی بود. 

را  خود : دسااات هایرا نجات دهید دیگران جان"وی،ه، 

را به  "لح ه برای بهداشاات دساات  2"رویکرد  "تمیز کنید

عنوان کلیاد حفااظات بیماار، مراقبین بهداشاااتی و محیط     

راقبت بهداشااتی در مقابل گسااترش پاتوژن ها و در نتیجه م

 کاهش عفونت مرتبط با مراقبت بهداشتی ترغیب می کند.
 

این رویکرد، مراقبین بهااداشاااتی را بااه تمیز کردن 

قبل از انجام  (6( قبل از لمس بیمار، )6دسااات هایشاااان )

پس از قرار گرفتن  (6تمیز/ آساارتیک، ) دسااتور العمل های 

( بعد از لمس بیمار، 6ر آن،)رشااحات بدن یا خطدر معرض ت

 محیط اطراف بیمار، تشویق می کند.  و بعد از لمس( 2)

 
 

به عنوان قسااامتی از تعهد مداوم به کاهش عفونت مرتبط با 

مراقبات بهاداشاااتی، بخش ایمنی بیماار ساااازمان جهانی    

بهداشاات، برای حمایت از مراقبین بهداشااتی در برقراری و  

وب بهداشت دست توسط مراقبین بهداشتی حفظ اقدامات خ
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و کاهش عفونت مرتبط با مراقبت بهداشااتی در موسااسااات  

مراقبت بهداشااتی سااراساار دنیا این راهنمای اجرای بازبینی 

شاااده و مجموعاه ای از ابزارها را تدوین کرده اسااات. این،  

جان دیگران را  "بخشااای از برنااماه ابتکااری  بلند مدت    

 است. "را تمیز کنید خود : دست هاینجات دهید

 

 درباره راهنمای اجرا   1.3
 

این راهنماای اجرا و بساااتاه ابزار اجرایی مربوط باه آن، به    

توسااعه برنامه های علمیاتی بومی در زمینه توجه به ارتقاء و 

، کمک اندشاده حفظ بهداشات دسات، که هم اکنون شارول    

 خواهد کرد.
 

 هدف از راهنمای اجرا   1.1.1
 راهنمای اجرا: 

x   کتاب راهنمایی اساات که برای تسااهیل اجرای بومی و

ارزیابی راهبرد ارتقاء بهداشات دست و در نتیجه کاهش  

 محیطعفونت مرتبط با مراقبت بهداشااتی در هر یک از 

 مراقبت بهداشتی استفاده می شودا های 
x  به موسسات مراقبت بهداشتی در تهیه یک برنامه جامع

صرف ن ر از نقطه  شات دست، عملیاتی برای بهبود بهدا

 ها کمک می کنداشرول آن
x های راهبرد چند وجهی ارتقاء بهداشااات دسااات مولفه

سااازمان جهانی بهداشااتی را، به همان شااکلی که در   

راهنمای سااازمان جهانی بهداشاات در زمینه بهداشاات  

ارایه شده است )که در بخش دست در مراقبت بهداشتی 

 ند.کبعدی توضین داده خواهد شد(، حمایت می

 این راهنما شما را آگاه می کند که چطور:

x  برای ارتقاء بهداشااات دسااات آماده  برنامه عملیاتییک

 کنیدا
x  مراقبت بهداشاااتی را برای  محیط عناصااار موجود در

 اطمینان از اثربخش بودن بهداشت دست ارزیابی کنیدا
x    مشاااخص کنیاد چه تغییراتی در سااایساااتم مراقبت

داشتی برای حمایت از مراقبت به محیط بهداشتی یا در 

راهنماای ساااازمان جهانی بهداشااات در زمینه  اجرای 

 مورد نیاز استابهداشت دست در مراقبت بهداشتی 
x پایه الکلی و دیگر محصاااوالت مورد  مواد پاک کننده با

اساااتفاده برای بهداشااات دسااات را انتخاب و به آن ها 

 دسترسی پیدا کنیدا
x    برای یاک آموزش منااساااب و موثر و  یادآورها را

مراقبین بهداشااتی صاارف ن ر از نقطه شاارول این 

 برنامه ها تهیه کنیدا  
x  در رویکردهااایی برای اطمینااان از وضاااعیاات ایمنی

 موسسه تدوین کنیدا
x   ارزیاابی و بازخورد انجام دهید )به عنوان مثال، پایش

 رعایت بهداشت دست(ا و    
x   حرکاات و انگیزه برای ادامااه بهااداشااات دسااات در

کنون به استانداردهای عالی دست موساساتی که هم ا 

 اند را حفظ کنید.پیدا کرده
 

 مخاطب اصلی این راهنمای اجرا:

x  افراد حرفه ای مساائول اجرای راهبرد ارتقاء بهداشاات

 مراقبت بهداشتی هستند. محیط دست در 
 

 راهنمای اجرا ممکن است برای افراد زیر نیز با ارزش باشد:

x ت در کشوراکارکنان دفتر سازمان جهانی بهداش 

x  /مسااائولین وزارت بهداشااات به من ور ایمنی بیمار

 کنترل عفونتا

x  افراد حرفه ای حوزه پیشگیری و کنترل عفونت 

x مدیران/ رهبران ارشدا 

x   سااایر افراد و تیم های مساائول برنامه های بهداشاات

مراقبت بهداشتیا  محیط دسات یا کنترل عفونت در  

 و  

x .سازمان های مرتبط با بیمار 
 

راهنمای سازمان جهانی بهداشت در زمینه  اجرای

نیاز به اقداماتی در بهداشت دست در مراقبت بهداشتی 

ای با توانایی چندین زمینه دارد. مهم است که افراد حرفه

تصمیم گیری های اساسی که منجر به ارتقاء خواهند شد 

به صورت فعال در فرایند اجرا از ابتدا مشارکت داشته 

 باشند.
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ی ساازمان جهانی بهداشاات در زمینه بهداشت دست  راهنما

که برای تامین کنندگان مراقبت  روشن می سازددر مراقبت 

بهداشااتی تقریبا در هر موقعیتی، انجام اقدام فوری و ارزیابی 

و بهبود زیرسااخت و اقدامات مربوط به بهداشاات دست باید  

 نسبتا آسان باشد.  

 

موارد زیر  از این رو راهنمااای اجرا می توانااد در

 استفاده شود:

x  در هر زمان به عنوان فهرسااتی مفصاال در مورد این که

راهبرد ارتقاء بهداشات دست چطور می تواند اجرا شودا  

 و  
x   در هر زماان به عنوان راهنمایی برای تدوین برنامه های

 عملیاتی بومی به من ور ارتقاء بهداشت دست.
 

         هانی جسااازمان  راهبرد چند وجهی 1.1

 برای ارتقاء بهداشت دستبهداشت 
 

 مولفه های راهبرد 1.1.1
 

ارتقااء موفق و پاایادار بهداشااات دسااات با اجرای اقدامات    

چنادجاانبه برای حل مشاااکالت و موانع رفتاری مختلف به   

های موجود در آید. براساااس شااواهد و توصاایه  دساات می

راهنمای ساازمان جهانی بهداشاات در زمینه بهداشت دست  

ها، راهبرد چند ای از مولفهمجموعهت بهداشاااتی، در مراقبا 

دهند. وجهی موثری را برای بهداشااات دسااات تشاااکیل می

راهبرد چند وجهی ارتقاء بهداشاات دساات سااازمان جهانی   

بهداشات، برای به عمل درآوردن توصیه های این سازمان در  

زمینه بهداشت دست پیشنهاد شده است و همراه با طیفی از 

 بسته ابزار اجرایی( آماده برای اجرا است.ابزارهای عملی )

 مولفه های کلیدی راهبرد به شرد زیر هستند:

از اینکه زیرساااخت های  اطمینانتغییر سایساتم:    -1

الزم برای اقاداماات مراقبین بهداشاااتی در زمینه   

بهداشات دست برقرار است.  این موضول شامل دو  

 مولفه اساسی است:

x همراه با  دسترسی به منبع آب مستمر و ایمن

 صابون و حولها

x   پایه  ماده پاک کننده بادسااترساای آسااان به

 point of)مراقبتارائه  نقطاه  الکلی در 
care) . 

من م درباره اهمیت  تمرین ارایاه آموزش:  /تمرین -2

لحظه برای  5"بهداشات دست، بر اساس رویکرد  

 دستورالعمل های صحین و، "بهداشات دسات  
و ه بااا ماااده پاااک کنناادتمیز کردن دسااات بااا  

 برای کلیه مراقبین بهداشتی. شستشوی دست
پایش انجام بهداشاات دساات و  ارزیابی و بازخورد:  -3

زیر سااااخاات، همراه بااا درک و آگاااهی مراقبین  

بهاداشاااتی در این زمینااه، حین ارایاه مراقبات و    

 بازخورد نتایج به کارکنان.
یادآوری مسااتمر به کارکنان یادآورها در محل کار:  -4

رباره اهمیت بهداشات دست و  مراقبت بهداشاتی د 

مناسااب برای  دسااتور العملهایموارد اسااتفاده و 

 اجرای آن. 
ایجاد یک محیط و ادراکی  وضعیت ایمنی موسسه: -5

کاه افزایش آگاهی درباره مساااایل ایمنی بیمار را  

تساااهیال کناد، و در عین حاال، توجاه به ارتقاء     

بهداشاات دساات را به عنوان اولویتی مهم در تمام 

 تضمین کند:سطود زیر 
x  محیط مراقبت مشااارکت فعال، هم در سااطن

 ردیافو هم در سطن  بهداشتی 

x  محیط مراقباات آگاااهی از ظرفیاات فردی و

-برای تغییر و ارتقاااء )خود باهااداشاااتای  

 کارآمدی(ا و
x  همکاری با بیماران و ساااازمان های مرتبط با

 بیمار.
 

هر یک از مولفه ها دارای اهمیت برابر و شااایسته  

وی،ه و یکرارچه برای دستیابی به اجرا و نگهداری تالش های 
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در سراسر  محیط مراقبت بهداشااتی، بهر حالموثر هساتند.  

جهان بسااته به اینکه تا چه اندازه ارتقاء بهداشاات دساات را  

مورد توجه قرار داده اند ممکن اسااات به ساااطود متفاوتی 

پیشاارفت کرده باشااند. بنابراین، در حالی که در بعضاای از   

ممکن اساات برخی مولفه ها  ی مراقبقت بهداشااتیمحیط ها

به عنوان وی،گی های محوری برای شرول تعیین شده باشند، 

برخی مولفه های دیگر ممکن اساات برای شاارول مورد توجه 

دارای سااطن خیلی  محیط مراقبت بهداشااتیقرار نگیرند. در 

پیشارفته ارتقاء بهداشات دست، بعضی از مولفه ها باید برای   

اقدام مورد توجه قرار گیرند تا از پایداری بلند مدت ارتقااء و  

 آنها اطمینان حاصل شود. 

این نکته حایز اهمیت اسااات که فعالیت های اجرا، ارزیابی و 

باارخورد باید به طور دوره ای روزآمد و تکرار گردند و تبدیل  

به بخشای از اقدامات بهبود کیفیت شاوند که تضمین کننده   

بود. ارتقاء بهداشت دست یک فرایند با  پایداری برنامه خواهد

محدوده زمانی نیسات: زمانی که بهداشاات دست به اجرا در  

 آید هرگز نباید متوقف شود.می

 

پنج مولفه، همراه با ابزارهای مرتبط در دسترس برای اجرای 

آن هاا، در بخش هاای جاداگاانه این راهنما توضاااین داده     

 (.6.6-6.2های خواهند شد )بخش

جایی اسات که سه  عنصر گرد    -مراقبت  نقطه* 

هم می آیند: بیمار، مراقبین بهداشتی و مراقبت یا درمان که 

شااامل تماس با بیمار یا محیط اطرافش )منطقه اطراف بیمار 

( می باشاااد.  این مفهوم  در بر گیرنده این نکته اسااات که 

انجام بهداشات  دسات در لح ات توصایه شده و درست در    

بت ارایه می شاااود  مورد نیاز اسااات. این کار جایی که مراق

مساتلزم آنسات که محصاوالت بهداشات دست ، مانند ماده     

پااک کننااده باا پاایاه الکلی در نزدیکترین مکااان ممکن در     

جاییکه مراقبت یا درمان ارایه می شود به آسانی در دسترس 

باشاااد )به عنوان مثال با دراز کردن دسااات قابل دساااترس 

که در نقطه مراقبت اسااتفاده می شوند باشاد(.، محصاوالتی   

باید طوری در دسترس باشند که برای استفاده از آنها نیازی 

 به ترک محیط بیمار نباشد.

در دساااترس قرار گرفتن مواد پااک کنناده با پایه الکلی در   

نقطاه مراقبت معموال از طریق قوطی های جیبی حمل ماده  

دکار( محزن پاک کننده ، دیسارنسر ها ) مخزن  دیواری خو 

های متصاال به تخت بیمار یا میز کنار تخت  یا ترالی دارو یا 

ترالی پانسمان که به نقطه مراقبت حمل می شوند فراهم می 

 گردد.
 

 ابزار اجرا  1.1.1
موانع اجرای و  آگاهی بسااایار متفاوت ساااطودبا اذعان به 

های ارتقاء بهداشت دست از کشوری به کشوری دیگر، راهبرد

یک کشور، یک ابزار اجرا برای حمایت از مراقبین و حتی در 

بهداشتی در ارتقاء بهداشت دست در موسسه خود، بدون در 

ن ر گرفتن نقطه شارول برنامه، تدوین شااده است. راهنمای  

اساات و این دو در کنار هم، قصااد  این مجموعه اجرا  محور 

های توصاایه شااده در د فرایند به اجرا در آوردن    مولفهدارن

هبرد چند وجهی ارتقاء بهداشاات دساات سااازمان جهانی   را

 بهداشت را تسهیل کنند.  

مطالعات منتشار شاده نشاان می دهند که به طور متوسط،    

درصد است )راهنماهای  62 حدود تبعیت از بهداشت دست 

سازمان جهانی بهداشت در زمینه بهداشت دست در مراقبت 

مایت از مراقبین بهداشتی(. با فراهم آوردن ابزارهایی برای ح

بهداشاتی و دیگر افراد مسائول ارتقاء ایمنی بیمار در سطود   

ملی و منطقه ای، بخش ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت 

امیدوار اسات شااهد افزایش تبعیت در هر یک از کشورهای   

 جهان باشد.
 

هادف این اسااات کاه این افزایش در طول زماان تا     

انی که امید می رود مشاااهده شااود، زم 6262حداقل سااال 

فرهنگ تعالی بهداشاات دساات در همه موسااسااات مراقبت  

 مراقبت محیط مراقبت بهداشتیبهداشاتی نهادینه شود. هر  

بهداشااتی در سااراساار جهان باید اهداف واقع بینانه و برنامه 

های عملیاتی مخصاوص خود را برای ارتقاء جهت رسیدن به  

 این هدف تن یم کند.
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 ابزار های ایجاد فضای

 ایمنی موسسه

 جهت رانیمد به نامه نمونه

 دست بهداشت از تیحما

 یبرا رانیمد بهنمونه  نامه 

 گو در باره برنامهگفت

 بهداشت دست

 دادن مشارکت یراهنما

 های¬سازمان و مارانیب

      در ماریب با مرتبط

 بهداشت های¬برنامه

 دست

 هاتیفعال ریسا -ارتقاء حفظ

 توجه مورد یتوانندم که

 مراقبت موسسات

 رندیگ قرار یبهداشت

 نجات را گرانید جان

 :دیده

 زیتم را خود یها دست

 دیکن

DVD های تبلیغاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزارهای یاد آور

 در  محل کار

لح ه برای بهداشت  2پوستر 
 دست

پوستر نحوه بکار گیری ماده 
 پاک کننده

 

 دست شستن نحوه پوستر

 چه" بروشور: دست بهداشت
 "چگونه و یزمان

 :ددهی نجات را  گرانید جان
 های¬دست" شینما صفحه
 خود
 دیکن زیتم را 

 " شینما صفحه محافظ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ابزار های ارزیابی و

 بازخورد

راهنمای مرجع فنی بهداشت 

 دست

 ابزار مشاهده:

فرم مشاهده و فرم محاسبه 

 میزان تبعیت

 بررسی زیر ساخت بخش

بررسی مصرف صابون/ ماده 

 پاک کننده

 یبهداشت نیمراقب درک یبررس

 بررسی درک مدیران ارشد

 بهداشت دانش پرسشنامه

 یبهداشت نیمراقب یبرا دست

 تیقابل یابیارز دستورالعمل

 پاک ماده رشیپذ و تحمل
 ای یمصرف یالکل هیپا با کننده

 وهیش: یمعرف یبرا شده آماده

6 

 هسیمقا و یابیارز دستورلعمل

 مواد رشیپذ و تحمل تیقابل

 یالکل هیپا با کننده پاک

 6 وهیش:   مختلف

 و ها¬داده کردن وارد ابزار
 نهاآ لیتحل

  ها¬داده کردن وارد آموزش
 آنها لیتحل و

 خالصه گزارش چارچوب

 اه داده

 ابزار های

 آموزشی 

 کننده هماهنگ یبرا دهایاسال
 دست بهداشت

 یآموزش جلسات یدهایاسال
 و ناظران مدرسان، یبرا

بهداشتی¬نیمراقب  
 

 بهداشت یآموزش یها لمیف
 دست

اسالیدهای همراه با    فیلم 
 شیهای آموز

 اصالعات یراهنما کتابچه
 دست بهداشت یفن

 فرم مشاهدات

 و یزمان چه چرا،" بروشور
 "دست بهداشت چگونه

 از استفاده اطالعات برگه 
 دستکش

 بهداشت یبرا لح ه 2 پوستر
 دست

 متداول های پرسش
 

 یدیکل یعلم انتشارات

    ریسا -ارتقاء حفظ
 مورد یتوانندم که ها¬تیفعال
 مراقبت اتموسس توجه
 رندیقرارگ یبهداشت

 ابزار های تغییر

 سیستم 

 بخش ساخت ریز یبررس

ابزار برنامه ریزی و هزینه 

یابی ماده پاک کننده  با پایه 

 الکلی

راهنمای تولید بومی:     

 کنندههای ماده پاکترکیب
 توصیه شده توسط

WHO 

 ماده/ صابون مصرف یبررس

 کننده پاک

 تیقابل یابیارز دستورالعمل

 پاک ماده رشیپذ و تحمل
 ای یالکل هیپا با یمصرف کننده

: یمعرف یبرا شده آماده

 6وهیش

 هسیمقا و یابیارز دستورلعمل

 مواد رشیپذ و تحمل تیقابل

 یالکل هیپا با کننده پاک

 6 وهیش:   مختلف
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 رویکرد گام به گام 1.1.1

راهبرد اختصاااص داده در هر بخش که به پنج مولفه  

 محیطشااده اساات، بر اساااس موقعیت های بالقوه مختلف   

مراقبت بهداشااتی،  رویکردهای متفاوتی برای اجرا پیشاانهاد 

شاااده اسااات. به طور کلی، این راهنما، به عنوان یک مدل، 

رویکردی گاام باه گاام برای اجرای تادریجی برنااماه جامع       

اصوال، هدف  . دهدمیبهداشات دست در سطن موسسه ارایه  

ای اساات که نیاز به شاارول برنامه ارتقاء   موسااسااه  برنامه،

بهداشااات دسااات دارد، اما این رویکرد، چرخه ای را نمایش 

خواهد ارتقاء که می محیطیکاه بااید توساااط هر    دهاد می

بهداشاات دساات را حفظ کند به صااورت منطقه ای مطابقت 

 گردد.روز  بهای داده شود و به صورت دوره

 

کرد شامل پنج گام است که باید به ترتیب این روی 

 طی شوند:

x  آمادگی برای  – بهداشااتمراقبت  محیطآمادگی  :1گام

 اقدام

x کسب دانش درباره موقعیت کنونی -ارزیابی پایه :1گام 

x آغاز فعالیت های بهبود -اجرا  :1گام 

x ارزیابی اثر اجرا –ارزیابی در مرحله پیگیری :1گام 

x تدوین  –و چرخه بازبینی برنامه ریزی پیوساااته :5امگ

 برنامه برای پنج سال آینده )حداقل(
 

 
 

هدف کلی، نهادینه ساختن بهداشت دست به عنوان بخش 

 مراقبت بهداشتی است. محیطجدایی ناپذیر فرهنگ 

 

اهداف عمده که در هر گام باید به دست آیند، به شرح 

 زیر است:

x  این امر موسااسااه  آمادگیحصااول اطمینان از  :1گام .

)منابع انسانی و مالی(،  منابع الزم آوردن دستبه امل ش

 کلیدی رهبری شاناسایی  ،در محل زیرسااخت برقراری 

 وکننده  هماهنگاز جملاه یک  برای هادایات برنااماه     
او. برای ترسیم یک راهبرد روشن برای کل برنامه  معاون

 باید برنامه ریزی مناسبی انجام شود.  

x   درک، دانش و  قدامات،از ا پایه ارزیاابی انجاام   :1گاام

 در دسترس در زمینه بهداشت دست. های زیرساخت

x   اجرای برناامه ارتقاء. حصاااول اطمینان از در   :1گاام

 هنقطپایه الکلی در ماده پاک کننده با دساااترس بودن 

 همچنانکه   آموزش  –ارایه مراقبت، مهم و حیاتی است 

مراقبین بهداشاااتی و نمایش یادآورها در محل و تمرین 

ار بساایار مهم اساات. اعالم رویدادها، شااامل تایید و/یا ک

امضاااای تعهاد از ساااوی رهبران و هر یک از مراقبین  

 بهداشتی، مشارکت خوبی را به وجود می آورد.

x  انجاام ارزیابی در مرحله پیگیری برای بررسااای   :1گام

 .اثربخشی برنامه

x  تادوین یک برنامه عملیاتی و چرخه بررسااای   :5ام گا

 یداری آن در دراز مدت تضمین شودپاپیوسته، که 
پس از درک هر یااک از پنج اجزای راهبرد، این گااام هااا بااا 

 .  شوندمیشرد داده  6جزییات در بخش 

به طور خالصاه، شااکل زیر راهبرد چند گانه ارتقاء بهداشاات  

لح ه برای  2"دسااات ساااازمان جهانی بهداشااات، رویکرد 

یکرد گام ، که کلید اجرای راهبرد است، و رو"بهداشت دست

 .دهدمیبه گام را نشان 
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 سیستم تغییر 2.1
 

 مرور کلیتعاریف و ا تغییر سیستم  1.1.1

 موسسات همه ای حیاتی درمولفهتغییر سیستم، 

در این جا تغییر سیستم اشاره به  است. مراقبت بهداشاتی 

حصاااول اطمیناان از وجود زیرسااااخت الزم برای اجرای  

 طمجیشت دست توسط کارکنان مراقبت بهداشتی در بهدا

 دارد. مراقبت بهداشتی

راهنمای سازمان جهانی بهداشت در زمینه بهداشت دست 

تصرین می کنند که رعایت بهداشت  در مراقبت بهداشاتی 

مراقبت دسااات تنهاا زمانی امکان پذیر اسااات که محیط  

ه و تامین کنند تضمین کند را زیرسااخت کافی ، بهداشاتی 

 در زمان و بهداشت دست محصاوالت  و دایمی اعتماد بلقا

لح ه برای بهداشاات  2"رویکرد مطابق با  مناسااب مکان

 .باشد "دست

 به طوراست و  اعتماد قابلدر موقعیت هایی که سایساتم،   

موسسات می کند،  حمایتکامل از ارتقاء بهداشات دسات   

 هایی برای سینک ،بالینیمحیط  هر دربهداشاتی  مراقبت 

 آب جاریکه با ، ستن در دسترس قرار خواهد دادش دست

 ،مصاارف بار صااابون و دسااتمال کاغذی یا حوله یک ایمن،

ر هر د دسترس قابل ماده پاک کننده با پایه الکلی همراه با

مراقبت و/یا ماده پاک کننده با پایه الکلی قابل ارایه نقطاه  

 حمل توسط مراقبین بهداشتی کامل می شود.

در بسیاری از کشورهای در  هداشاتی مراقبت بموساساات   

نداشته باشند، یا حال توساعه ممکن اسات آب لوله کشی   

 به طور متناوب بتوانند از آب لوله کشی استفاده کنند.تنها 

 به دلیل ممکن است نیز حوله و صابوندساترس بودن  در 

راهنمای سااازمان  .باشااد محدود محدودیت منابع ، بساایار

داشااات دسااات در مراقبت جهانی بهداشااات در زمینه به

در اذعان دارد که موضااوعات اسااساای، از جمله   بهداشاتی 

)در حالت ایده آل، آب  لولاه کشااای  آبدساااترس بودن 

مورد توجه قرار باید  شااسااتن دساات ها، آشااامیدنی( برای

آب لوله کشای در دسترس نیست، آب  گیرند. در جایی که 

از یک ظرف از پیش پر شاااده دارای شااایر آب  "جاری"

جایی که آب روان در دسترس است،  داده می شودا ترجین

امکان دساااترسااای به آن بدون نیاز به لمس شااایر آب با 

در جاهایی که از  ترجین داده می شااود.های آلوده دساات

صااابونی طوری  باید جا ،صااابون قالبی اسااتفاده می شااود

ا خشک کردن دقیق باشاد که آب صابون از آن خار  شود 

نیز  ف )کاغذی یا پارچه ای(یک بار مصاار حوله دساات با

 مهم است. 

 مراقبت بهداشتیموسسات در ساال های اخیر،   

ننده با  پایه الکلی را در بساایاری از نقاط دنیا، ماده پاک ک

کنناد. اگر مواد پااک کنناده با پایه الکلی از بازار    ارایاه می 

راهنمای سازمان جهانی بهداشت در زمینه ، شوندمیتهیه 

توصیه می کند که مراقبت بهداشااتی بهداشات دسات در   

محصاول مطابق با استانداردهای به رسمیت شناخته شده  

یا  ENکارآیی ضاد میکروبی داشته باشند )استانداردهای  

ASTM) به خوبی توسااط کارکنان بهداشااتی پذیرفته و ،

تحمل شااوند و با در ن ر گرفتن هزینه، اطمینان حاصاال  

. در مواردی که وندشمیشاود که به تعداد کافی خریداری  

ترکیب پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت به صورت بومی 

تولیاد می شاااود، آموزش های مربوط به تهیه مواد، آماده  

سازی، کنترل کیفیت و ذخیره سازی باید مورد توجه قرار 

ظرف های محلول ماده پاک  گیرند. الزم اسات بهترین نول 

، و توصاایه های کننده ، ترجیحا از بازار بومی، تهیه شااوند
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مربوط به اسااتفاده مجدد ایمن از این ظرف ها مورد توجه 

 قرار گیرناد. ظرف هاای  محلول پاک کننده  باید در نقطه  

مراقبت در دساااترس باشاااند، به خوبی کار کنند و  ارایاه 

پایه الکلی باشاااند.  باهمیشاااه حااوی مااده پااک کننده    

همچنین، این ظرف هاا باایاد به صاااورت ایمن، نصاااب،    

شااوند. اسااتفاده از بطری های   ذخیره سااازیگذاری و جا

جیبی باایاد مورد توجاه قرار گیرناد، به وی،ه، هنگامی که     

خوردن الکل موجود در مایع پاک کننده توسط بیماران به 

 عنوان یک خطر بالقوه وجود دارد.

به   با فرض و انت ار این که همه زیرساخت الزم 

بطور وی،ه یک  برقرار شااده اساات، تغییر ساایسااتم   موقع

اولویت مهم برای آن گروه از مراکز مراقبت بهداشتی است 

که سفر خود در حوزه فعالیت های ارتقاء بهداشت دست را 

مراقبت بهداشتی موسسات ، الزم است که اماآغاز کرده اند. 

زیرسااااخت را به صاااورت من م برای اطمینان از  بازبینی

ت دست با مطابقت مداوم امکانات شاساتن دست و بهداش  

 استاندارد باال انجام دهند.

بهداشتی مراقبت  محیطالزم است که زیرساخت  

سفر ارتقاء بهداشت دست ارزیابی  آغازدر مراحل اولیه 

شود. حمایت و تعهد از سوی مدیران ارشد کلیدی در 

این قسمت اهمیت دارد. همچنین، تهیه و به کارگیری 

ک غییر سیستم  ییک برنامه عملیاتی برای اطمینان از ت

اولویت است، این برنامه عملیاتی باید همه کارکنان 

 را که برای ایجاد تغییرمراقبت بهداشتی  محیطکلیدی 

 سیستم روی آن ها حساب می شود، درگیر کند.
  

بساته ابزار اجرا شامل ابزارهای کلیدی است که به حصول  

اطمینان از تغییر فوری و مناساب سایستم کمک خواهند   

 .  کرد

 توصیف ابزار ا ابزارهای تغییر سیستم 1.1.1
، به من ور اندشاادهابزارهایی که در این بخش شاارد داده 

در ایجاد  مراقبت بهداشااتیموسااسااات  هدایت و حمایت 

از  . برخیاندشدهتغییرات فوری و مناساب سیستم تدوین  

، جایی که اندشدهین ابزارها در ساایر قسمت ها هم آورده  

ا منعکس کنناده ماهیت و عملکرد آن ها  قرارگیری آن ها 

اساات )به عنوان مثال، بررساای زیرساااخت بخش در این   

قسامت آمده اسات زیرا برای بررسای در دسترس بودن و    

نیاز واقعی به منابع و محصوالت بهداشت دست، و بنابراین، 

هر چند، طبق  ادسااتیابی به تغییر ساایسااتم مفید اساات  

در زمره   از اینرو وتعریف، ابزاری برای ارزیااابی اساااات 

ه انااد، قرار     آمااد 6.6.6ابزارهااای ارزیااابی کااه در بخش  

 گیرد(.می

همه این ابزارها می توانند در آعاز سااافر ارتقاء بهداشااات 

دسات مورد استفاده قرار گیرند، اما برای بهبود زیر ساخت  

کنونی بهداشت دست یا استفاده من م و دوره ای محصول 

می توانند استفاده شوند. زیرساخت  و پایش زیر ساخت نیز

می تواند به دفعات تغییر  مراقبت بهداشاااتی محیطهاای  

کندا ساختمان های جدید و/ یا بخش های بازسازی شده، 

و به عالوه، تغییر در محصاوالت تهیه شده نمونه ای از این  

تغییرات هساااتنااد.. بنااابراین، ابزارهااا در موقعیاات هااای 

 گوناگونی کاربرد دارند.

از ابزارهاای در دساااترس جهت  ای عاه مجمو 

حمایت از اجرای تغییر سایساتم در تصویر زیر نشان داده   

 .اندشده

 بررسی زیر ساخت بخش

 پایه الکلی ماده پاک کننده بابزار برنامه ریزی و هزینه یابی ا

پاک  برای ماده WHOراهنمای تولید بومی: ترکیب پیشنهادی 

 کننده

 ده پاک کنندهبررسی مصرف صابون/ ما

دستورالعمل ارزیابی قابلیت تحمل و پذیرش ماده پاک کننده با  

 6پایه الکلی مصرفی یا آماده شده برای معرفی: شیوه 

دستورالعمل ارزیابی و مقایسه قابلیت تحمل و پذیرش مواد پاک 

 6کننده با پایه الکلی مختلف با : شیوه 
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 بررسی زیرساخت بخش 

چه 

 چیز

ها و منابع هایی در مورد زیرسااااختکاه داده ررسااایابزار ب

 کند.موجود جمع آوری می

چون مهم است که اطالعاتی پایه در مورد زیرساخت ها  x چرا

و منابع موجود در هر محیط بالینی جمع آوری شاااود. 

این امر، سنجش تغییرات بالقوه سیستم را بعد از اجرای 

 طرد و در فرایند پیگیری مقدور می سازدا
x ماده پاک جاری و  فقدان دساااترسااای به ساااینک، آب

پاایاه الکلی، احتماال منجر به کاهش انطباق    کنناده باا  

 شود.می
x   یافتن جزییاتی در خصااوص زیرساااخت بخش، به لحا

شرد میزان انطباق کنونی بهداشت دست. این امر سبب 

ماده به آتشاخیص اولویت ها برای تغییر سیستم شده و  

 ردر برنامه های عملیاتی نیز ساااازی ماداوم و تجدید ن 

 منجر می شود

و منابع در آن بررسااای امکاانات   در هر محیط باالینی کاه   کجا

باید در قالب اجرای راهبرد  ماده پاک کننده شستن دست و 

 ارتقاء بهداشت دست انجام شود.

چه 

 زمانی

x   در طول زمان اختصاااص داده شااده جهت ارزیابی پایه

موجود برای بهداشااات زیرسااااخات و منابع/ تجهیزات  

 دستا
x    در فواصال مشاخص شده پیگیری که به روز رسانی این

اطالعات برای حفظ زیرساااخت های ضااروری بهداشاات 

دساات الزم اساات. حتی اگر موسااسااه در حال حاضاار  

بررساای کنترل عفونت و اقدامات بهداشاات دساات را در 

سااراساار بیمارسااتان انجام دهد، این کار باید در برنامه  

ی توجه به تغییر سااایساااتم در ن ر گرفته عملیاتی برا

 شودا
x  6.6.6)بخش هااای  6و  6یااا  6معموال حین گااام  ،

  را ببینید(.6.6.6، 6.6.6

چه 

 کسی

کننده برنامه بهداشت دست یا بررسای باید توساط هماهنگ  

شود  انجام بالینی در محیطیکی از مراقبین بهداشتی مطلع 

زدن ا حین قدمرشاااد که بتواند  بررسااای ر)مثال، پرساااتار ا

   )راند( در بخش انجام دهد(.

تکمیل فرم توسط فرد مشخص شده باید حین قدم زدن در  چگونه

محیط باالینی از طریق جواب دادن باه ساااواالت باشاااد تا   

ها باید توسااط عات مناسااب، بدساات آید. ساارس، فرم اطال

 آوری شوند.شده جمع تعیینهماهنگ کننده 

  پایه الکلی ماده پاک کننده بایابی ابزار برنامه ریزی و هزینه 

چه 

 چیز

ابزاری برای کمااک بااه برنااامااه ریزی ماادیریتی برای فراهم 

ت و مراقبارایه پایه الکلی در نقطه ماده پاک کننده با آوردن 

 تصمیم گیری در مورد:

x  خریداری ماده پاک کننده با پایه الکلی از تولید کننده

 معینا یا
x اساس توصیه های سازمان  تولید بومی این محصول، بر

جهانی بهداشت )راهنمای تولید بومی: ترکیب های 

پیشنهادی ماده پاک کننده توسط سازمان جهانی 

 بهداشت را ببینید(
در زمینه  WHOراهنمای توصیه مهم  2چون یکی از  چرا

، فراهم آوردن ماده پاک بهداشت دست در مراقبت بهداشتی

تفاده برای اس مراقبتارایه طه نقکننده با پایه الکلی است در 

 کارکنان مراقبت بهداشتی استا
x  ماده پاک کننده با کاربرد  اطمینان از اجرایی بودنبرای

 پایه الکلیا
x  ماده پاک کننده با پایه الکلی، آیا برای ارزیابی این که

مطابق با معیارهای کیفی توصیه شده توسط سازمان 

 جهانی بهداشت است.

 مراقبت بهداشتی. محیط یت بیمارستانیمدیر واحددر  کجا

چه 

 زمانی

x  طی برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقاء

 بهداشت دستا
x  مراقبت بهداشتی در فرایند انتخاب یا  محیطزمانی که

 تغییر ماده پاک کننده با پایه الکلی قرار داردا
x  مراقبت بهداشتی در فرایند ارزیابی  محیطزمانی که

 اده پاک کننده با پایه الکلی قرار دارداکیفیت م
x  (.را ببینید 6.6.6)بخش  6معموال طی مرحله 

چه 

 کسی

 و این ابزار باید توسط مدیران ارشد، متخصصین دارویی

مراقبت  محیطهماهنگ کننده برنامه بهداشت دست در 

  بهداشتی استفاده شود.

 ار انجام شوند:جهت این گام مهم، باید چندکریزیبرای برنامه چگونه

x بومی مواد هایکنندهباید اطالعاتی در مورد همه تولید 

و  های بومیبا پایه الکلی و همه توزیع کنندهکننده پاک 

بین المللی که به تامین بازار شما عالقه مند هستند، جمع 

 آوری شودا
x   های برنامه بهداشااات هماهنگ کنندهو مادیران ارشاااد

از  همه اطالعات مربوط، تدوین و ارایهبااید برای   دسااات

 این ابزار استفاده کنند.
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 WHOپیشنهادی  راهنما برای تولید بومی: ترکیب های

 با پایه الکلیبرای ماده پاک کننده 

راهنماایی عملی برای اساااتفاده در داروخانه ها   x چه چیز

های پیشنهادی سازمان جهانی حین تهیه ترکیب

 بهداشت در مورد ماده پاک کننده ا
x صااه ای از اطالعات اساااساای فنی، ایمنی و  خال

 هزینه ای پایه.

چون در برخی از موسااسااات مراقبت بهداشااتی،  x چرا

مااده پااک کنناده با پایه الکلی، در دساااترس    

نیسااات یا  مقرون به صااارفهنیسااات، خرید آن 

 را نداردا الزممعیارهای 
x  تولید بومی ماده پاک کننده بر اساااس ترکیب و

هانی بهداشاات می روش پیشاانهادی سااازمان ج

 تواند جایگزینی برای محصوالت بازار باشد.

در موسااسااات تولیدی مناساابا در داروخانه ها یا    کجا

درمانگاه های مرکزی، داروخانه های بیمارستان ها یا 

 ملی.شرکت های دارویی 

مراقبت بهداشتی،  محیطبه محض تشخیص و نیاز  چه زمانی

ه برنامه ریزی و هزینابزار  مثال بر اساس نتایج حاصل از

 6ام طی گ ا معموالپایه الکلی یابی ماده پاک کننده با

 (.را ببینید 6.6.6)بخش 

این ابزار باید توسط متخصصین داروسازی واجد  چه کسی

شرایطا و تولیدکننده های بومی ماده پاک کننده با 

 پایه الکلی استفاده شود.

ل در بخش پیگیری آموزش هایی از متن دستورالعم چگونه

A .ابزار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماده پاک کننده بابررسی مصرف صابون/ 

 

یک ابزار پایش جهت ثبت کاربرد محصااوالت مختلفی  چه چیز

 .اندشدهکه برای بهداشت دست در ن ر گرفته 

به من ور کسااب اطالعات درباره میزان اسااتفاده   x چرا

پایه از محصااوالت بهداشاات دساات، قبل از آغاز  

رنامه بهداشات دساات، انجام بررسی الزم  اجرای ب

 است. 
x    برای نشاااان دادن فرایناد تغییر تقااضااااها برای 

محصااوالت بهداشاات دساات، این بررساای باید به 

صااورت من م تکرار شااود )به عنوان مثال، هر ماه 

 یک بار(.
x  این بررسااای برای بخش خرید هم مهم اسااات تا

مقادار مااده پااک کنناده باا پاایاه الکلی و دیگر        

 بینی کند.والت را برای سفارش/  تولید پیشمحص

مراقبت بهداشاااتی یا  محیطدر بخش خریاد مرکزی   کجا

 داروخانه.

چه 

 مانیز

را ببینید(، و  6.6.6، 6در ابتادا، طی ارزیابی پایه )گام  

ماه یک بار )یا در صااورت   6تا  6ماه یک بار یا هر هر 

 نیاز( در طی برنامه بهداشت دست. 

چه 

 کسی

توسااط کارکنان مراقبت بهداشااتی در  عمدتابزار این ا

مراقبت بهداشاتی استفاده   محیطبخش خرید مرکزی 

شاااود. این کاار نیااز به همکاری با داروخانه، انبار   می

 مرکزی و احتماال بخش های مهندسی دارد.

که حاوی جاهای  پایشدساااتورالعمل  برگه/از طریق  چگونه

  تکمیلوطه خالی اساات که باید توساااط کارکنان مرب 

 شود.
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دستورالعمل ارزیابی قابلیت تحمل و پذیرش ماده پاک کننده 

با پایه الکلی در حال مصرف یا برنامه ریزی شده برای معرفی: 

 1شیوه 

دستورالعملی برای ارزیابی قابلیت تحمل و پذیرش  چه چیز

یک ماده پاک کننده با پایه الکلی است. این ابزار 

 ء مختلف است:شامل دو جز

x اقدامات  †ذهنی ای برای ارزیابیپرساااشااانامه

دست، خود محصول و وضعیت پوست بهداشت 

 بعد از استفاده از محصولا
x  وضااعیت پوساات  عینیمقیاساای برای ارزیابی

 .بعد از استفاده از محصول

قاابلیات تحمال و پذیرش ماده پاک کننده با پایه     چرا

 املیالکلی توساااط کارکنان مراقبت بهداشاااتی ع

اساااتفاده طوالنی حیاتی اسااات که کاربرد موفق و 

 . دهدمیرا تحت تاثیر قرار  مدت

در محیط هاای باالینی که ماده پاک کننده با پایه    کجا

الکلی به تازگی توزیع شاده اساات یا مورد استفاده  

 حمل وتقابلیت  ارزیابی بهتمایل قرار گرفته است و 

به من ور دارد. این دسااتورالعمل  وجود آن پذیرش

کاربرد در موسساتی است که روزانه برای هر مراقب 

انجام  فرصاات 62حداقل طور متوسااط ببهداشااتی 

 .دهدمیرخ  بهداشت دست

آزماایش یک محصاااول جدید/ پس از معرفی یک   چه زمانی

 6محصول. طراحی دستورالعمل نیازمند حداقل به 

روز متوالی اساااتفاده انحصااااری محصاااول   2تاا  

 یک ماه استفاده من م از آن را است.آزمایشی و 

کااربر: نااظری آموزش دیاده با همکاری هماهنگ     چه کسی

 کننده برنامه و متخصص داروساز

کارکنان مراقبت نفر از 62تحت بررسااای: جمعیات 

که باید برای انجام این آزمایش انتخاب  بهداشاااتی

 شوند:

x توساااط مراقبین  -پرساااشااانامه ارزیابی ذهنی

 و در ول استفاده می کنندبهداشاتی که از محص 

 شودابررسی دخیل هستند تکمیل می

                                                           
که با ن ر شخصی و بدون استفاده از معیار مشخص ارزیابی ذهنی: ارزیابی †

 انجام شود.

x  ناظری آموزش دیده که  -عینیمقیاساای ارزیابی

شااتی دخیل در بررساای را ارزیابی      مراقبین بهدا

 کند.می

هااای همراه بااا از ایان ابزار بر اساااااس آموزش  چگونه

  کنید.دستورالعمل استفاده 

الت دسااتورالعملی مشااابه، جهت مقایسااه محصااو 

دسااتورالعمل ارزیابی و )مختلف نیز موجود اساات 

مقاایساااه قابلیت تحمل و پذیرش انوال مواد پاک  

 (.6کننده با پایه الکلی مختلف: شیوه 
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دستورالعمل ارزیابی و مقایسه تحمل و پذیرش مواد پاک 

 1پایه الکلی مختلف: شیوه  کننده با

چااااه 

 چیز
مقایسه قابلیت تحمل و پذیرش مواد دستورالعملی برای 

پاک کننده با  پایه الکلی متفاوت است. این ابزار شامل 

 دو جزء مختلف است:

x  بهداشت  اقدامات ذهنیپرسشنامه ای برای ارزیابی

دساات، خود محصااول و وضااعیت پوساات بعد از   

 استفاده از محصولا
x    وضاااعیت پوسااات بعد از  عینیمقیااس ارزیاابی

 .استفاده از محصول

قاابلیت تحمل و پذیرش ماده پاک کننده با پایه الکلی   چرا

توسط مراقبین بهداشتی، عاملی حیاتی است که کاربرد 

 .دهدمیرا تحت تاثیر قرار  بلند مدتموفق و استفاده 

در محیط هاای بالینی که به مقایساااه قابلیت تحمل و   کجا

پاذیرش مواد پااک کننده با  پایه الکلی مختلف تمایل   

(. انتخاب یک محصول فرایند چهارچوبدر )مثال دارند 

این دساتورالعمل به من ور کاربرد در موسااساتی است  

به طور متوسااط که برای هر مراقب بهداشااتی روزانه 

به وجود می  بهداشات دسات  انجام  فرصات  62حداقل 

 آید.

چه 

 زمانی

هنگام مقایسااه محصااوالت مختلف. طرد دسااتورالعمل 

روز متوالی اسااتفاده انحصاااری از  2تا  6نیاز به حداقل 

 هر محصول آزمایشی دارد.

چه 

 کسی

کااربر: نااظر آموزش دیاده با همکاری هماهنگ کننده    

 برنامه و متخصص داروساز

نفر از مراقبین بهداشتی باید  62جمعیت تحت بررسی: 

 برای انجام این آزمایش انتخاب شوند:

x  یتوسط مراقبین بهداشت  -پرساشنامه ارزیابی ذهنی 

که از محصاول استفاده می کنند و در بررسی دخیل  

 هستند پر می شودا
x  ناظری آموزش دیده، مراقبین  -عینیمقیاس ارزیابی

 بهداشتی دخیل در بررسی را ارزیابی می کند.

از این ابزار بر اساس آموزرش های همراه با دستورالعمل  چگونه

 استفاده کنید.

محصااول به  دسااتورالعملی مشااابه، جهت ارزیابی یک 

)دسااتورالعمل ارزیابی قابلیت تنهایی نیز موجود اساات 

تحمال و پاذیرش مااده پاک کننده با پایه الکلی مورد    

 (.6استفاده یا برنامه ریزی شده برای معرفی: شیوه 

 -استفاده از ابزارها برای تغییر سیستم 1.1.1

 حیطمدر  احتمالیهایی از موقعیت های نمونه

 مراقبت بهداشتی

جدی در کمبودهای با  مراقبت بهداشتیموسسات : 1ل مثا

 زیرساخت های بهداشت دست.

مراقبت بهداشااتی شااما، هی  یا تنها   محیطاگر  

تعدادکمی ساااینک دارد و با کمبود تامین آب، صاااابون و 

 حوله مواجه است:

x ودنببا بررسی زیرساخت بخش به بررسی در دسترس 

 رردازیداها بو مناسبت زیرساخت، از جمله سینک
x   /ساارس بر اساااس نتایج، با مدیر ارشااد اجرایی/ مدیر

با توجه به که  صحبت کنیدمدیران ارشد در مورد این 

باید به ازای هر ده  ،توصاایه سااازمان جهانی بهداشاات

 ونایمن، صابب آ بایک سینک دستشویی  تخت-بیمار

 .موجود باشدپیوسته   مصرف بار و دستمال یک

 ست:نیا پایه الکلی در دسترسکننده بر ماده پاک اگ 

x  ابزار برنامه ریزی ماده پاک کننده  و هزینه یابی ماده از

به عنوان معیاری برای انتخاب پااک کننده با پایه الکلی  

 چنین محصولی استفاده کنیدا
x   در دساااترس بودن مواد پااک کننده با پایه الکلی را در

 بازار ارزیابی کنید.
x    ایه پماده پاک کننده  با امکاان تولیاد ترکیب بومی یک

الکلی را در داروخانه خود یا در مرکزی خار  از موسسه 

راهنمای تولید بومی ترکیب های پیشاانهادی بر اساااس 

در  ماده پاک کننده  توسااط سااازمان جهانی بهداشاات 

 ن ر بگیریدا
x  در ن ر داشته باشید که هم محصوالت خریداری شده از

بومی، قبل از معرفی  بازار و هم ترکیب های تولید شااده

دستورالعمل گساترده آن ها در موساساه، با استفاده از    

ارزیاابی قابلیت تحمل و پذیرش مواد پاک کننده با پایه  

، از لحاا  قابلیت تحمل و پذیرش مورد بررسااای  الکلی

 قرار گیرند.
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گیری برای هنگام تصمیم مورد توجهمعیارهای  

  الکلی خرید یا تولید ماده پاک کننده با پایه

خرید از 

 -بازار

 معیارها

x در دسترس بودن 
x کارآیی 
x قابلیت تحمل 
x هزینه 

تولید 

بومی با 

استفاده از 

ترکیب 

سازمان 

جهانی 

 بهداشت

x وجود موسسات مناسب برای تولید 
x   ذخیره وجود موساسات مناسب برای

 سازی
x  در دسااترس بودن متخصااصین فنی

 بومی )مثل متخصصین داروساز(
x د خامدر دسترس بودن موا 
x   در دساااترس بودن و تواناایی خرید

 ظرف محلول پاک کننده  
x هزینه های پیش بینی شده کلی 

 

ماده موسااسااات مراقبت بهداشااتی که هم اکنون  :1مثال 

پایه الکلی در دسترس دارند اما اهداف تغییر پاک کننده با 

سایساتم بر اسااس توصاایه های سازمان جهانی بهداشت     

 کامال تامین نشده است.

  :کلیدی اقدامات  

x    پایه الکلیماده پاک کننده با بررسااای کنیاد کاه آیا 

مورد اسااتفاده، با معیار کیفی توصاایه شااده توسااط   

ابزار برنامه ریزی و هزینه سازمان جهانی بهداشت  در 

 مطابق دارد. پایه الکلیماده پاک کننده با یابی 
x   بررسااای کنید که محصاااول واقعا به خوبی توساااط

 ی تحمل و پذیرفته می شود.مراقبین بهداشت
دساااتورالعمال ارزیابی قابلیت  در صاااورت لزوم،  -

تحمال و پاذیرش مااده پااک کننده با پایه الکلی     

مورد اسااتفاده یا برنامه ریزی شااده برای معرفی:  

 اجرا شود. 6شیوه 

در صورت لزوم، محصول جدیدی انتخاب کنید یا  -

 تولید بومی را ارزیابی کنید.

x  مشخص کنیدزیرساخت بخش بررسیبا استفاده از ، 

که آیا محصااوالتی که برای بهداشاات دساات الزم   

هساااتند )ماده پاک کننده با پایه الکلی، صاااابون و 

ل حولاه هاای یاک بار مصااارف( به طور دایم در ک   

های بالینی در موساساه یا تنها در برخی از  قسمت  

 دسترس هستند.
x  مشخص کنیدبررسی زیرساخت بخشبا استفاده از ، 

مراقبت تعریف شده ارایه محصوالت در نقطه  که آیا

 .اندشدهدر این راهنما، به طور مناسب نصب 
x  بر اساس این بررسی، اقداماتی برای در دسترس قرار

م مراقبت انجاارایه دادن دایم محصوالت در هر نقطه 

کنید که مخزن دهید. برای مثال، اطمینان حاصاال 

رایه ار هر نقطه کننده با پایه الکلی، دقیقا دماده پاک

مراقبت نصب شده است )مثال کنار هر تخت و نه در 

ها(. در صاااورت نیاز، تعداد مخازن ماده ورودی اتاق

پاااک کننااده بااا  پااایااه الکلی را افزایش دهیااد و 

ها را فراهم کنید )مثال همچنین، انوال مختلفی از آن

های جیبی، مخازن نصاااب شاااده روی دیوار، بطری

(. در صورت شاوند میمان متصال  مخازنی که به مبل

امکان، اطمینان حاصال کنید که نساابت سینک به  

 تخت، بیشتر از یک به ده باشد. -بیمار
x  کافی برای تهیه منابع بهداشت دست بودجه سالیانه

باه طور کامل در تمام بخش ها و قسااامت ها برای  

 تمام اوقات سال اختصاص دهید.
 

ر ییر سیستم دموساسات مراقبت بهداشتی که تغ  :1مثال 

آنها به خوبی پیشارفت کرده است )ماده پاک کننده با پایه  

مراقبات در تمام موساااساااه در  ارایاه  الکلی در هر نقطاه  

دساترس اسات، منبع آب ایمن همیشه در دسترس است،   

است، صابون  62به 6تخت، بیشتر از -نسبت سینک/ بیمار

 و حوله های یک بار مصارف در کنار هر سینک قرار دارند، 

محصااوالت به خوبی توسااط مراقبین بهداشااتی پذیرفته و 

 (.شوندمیتحمل 
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 تمرکز بر اقدامات بلند مدت: 

x را به صااورت من م و در  بررساای زیرساااخت بخش

فواصال زمانی از پیش تعیین شده کامل کنید تا به  

تشاخیص پیوسته نقص های احتمالی در زیرساخت  

 کمک شود.
x  برای تهیه منابع به اختصاااص بودجه سااالیانه کافی

ها و قسمت ها کامل بهداشات دسات در تمام بخش  

 برای تمام اوقات سال، ادامه دهید.

 دسترسی به ابزارها 

 www.who.int/gpsc/en  
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آموزش تمرین/     2.2  
 

 تعاریف و مرور کلی -آموزشتمرین / 1.1.1
 سنگ بنای آموزش، عاملی حیاتی جهت موفقیت است و از 

 بهداشت دست است. ارتقاء اقدامات

آموزش  تمرین/هماه مراقبین بهاداشاااتی نیاز به   

لح ه  2"کامل در زمینه اهمیت بهداشاات دساات، رویکرد 

ه مادصحین شستن و  دستورالعملو  "برای بهداشت دست

.  از آموزشاای قصااد دارد  تمرین/ چنین دارند پاک کننده 

ابل قای سلیقههای واضن، که به صورت  طریق انتشاار پیام 

تفسیر نباشند، با رویکرد استاندارد شده متمرکز بر مصرف 

کنناده، تغییر رفتااری و فرهنگی ایجاااد کناد و اطمینااان    

در رابطه با   همه کارکنان  ایجااد کناد که شاااایساااتگی  

 ت نهادینه شده است و حفظ می شود.بهداشت دس

سیر در ممراقبت بهداشتی محیطهای که همچنان 

 رود که، انت ار میروندمی ارتقای بهداشات دست به پیش 

برنامه آموزشاای تقویتی در مورد بهداشاات دساات داشااته  

من م از جمله  هایتمرینبااشاااناد و باه هماه کارکنان ،    

های من م و آموزش هاای جدید به همراه به روز رساااانی 

 که قبال آموزش و آنهایی کنترل صاااالحیت کارکنان فعلی

یمنی بیمار، حداقل، اند. ارایه دهند، برای اطمینان از ادیده

پایه درباره اهمیت بهداشاات دساات در تمام عملی  آموزش

 مراقبت بهداشتی الزم است.محیط های 

آموزش، یک عنصاار راهبردی حیاتی اساات که به  

شود. در ادغام می ی راهبرد اساسیبا سایر مولفه های قویاٌ 

واقع، بدون آموزش مناسااب، تغییر ساایسااتم  که منجر به 

ایه پمواد پاک کننده با ر همراه با پذیرش واقعی تغییر رفتا

الکلی و بهبود  پایدار رعایت بهداشاات دساات  شااود ، غیر 

ممکن اسات . از سوی دیگر، ارزیابی و بازخورد، به وی،ه در  

مورد میزان رعایت بهداشت دست و نتایج حاصل از آزمون 

(، با افزایش شااکافهای موجود و شاایوه های معیوبدانش )

کند. عالوه به مفاهیم مورد ن ر آموزش جلب می توجاه را 

بر این، اغلب یادآورها برای جلب توجه به پیام های اساسی 

. نهایتا، ساختن یک فرهنگ ایمنی اندشاده آموزشای تهیه  

به طور اساااساای به مداخالت  حقیقی و قوی در موسااسااه

 آموزشی موثر پیوند دارد.

های یتبرنامه ارتقاء بهداشت دست، جمعدر حوزه  

، مدرسااانهدف برای آموزش در سااطود مختلف، شااامل  

ناظرین و مراقبین بهداشااتی هسااتند. رویکرد باال به پایین 

توصاایه شااده اساات، که از طریق آن،   عملی برای آموزش

هماهنگ کننده برنامه بهداشات دست به همراه سایر افراد  

کلیدی موسااسااه )مدیران ارشااد یا یک کمیته در صااورت 

دی راکاه قاابلیات انجاام نقش مادرس و ناظر       وجود(، افرا

 دارند   شناسایی می کنند.

شامل ارایه نمایش  عملی ، مسائول ارایه آموزش مدرساان  

های عملی چگونگی و زمان انجام بهداشت دست بر اساس 

به مراقبین  "لح اه برای بهاداشااات دسااات   2"رویکرد 

بهداشاااتی هساااتند. به همین دلیل، مدرس، ترجیحا باید 

ایه در زمینه کنترل عفونت، تجربه تدریس و ارایه دانش پا 

مراقبت بهداشااتی در بالین را داشااته باشااد. ایده آل این   

است که مدرس از رهبران موثر و معتبر باشد )مثال پرستار 

ارشد/ مترون/ پزشک/ رییس دیگر قسمت ها یا حوزه های 

 کلیدی(.

باید درباره پیام های کلیدی که  آیندهن ابه مدرس

ید منتشار شوند، توضین داده شود و از آنها حمایت شود  با

آشاانا شااوندا در  عملی تا با ابزارهای موجود برای آموزش 

باید توسااط  مدرسااان رساامی عملی اغلب موارد، آموزش 

 هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست ترتیب داده شود.

آموزش کامل  به همان نسااابت  ناظران هم باید 

یص موارد صاحین ضروری بهداشت  ببینند و قادر به تشاخ 

دست بر اساس روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت و 

باشند )همچنین،  "لح ه برای بهداشات دست  2"رویکرد 

در رابطاه با ارزیابی و بازخورد را ببینید(. اعتبار   6.6بخش 
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ناظران باید از طریق روشاای بساایار دقیق، تعیین شااود، به 

ی انجام وظایفشان به صورت ها برااین معنی که ظرفیت آن

 مناسب از طریق آزمایش تایید شود.

و ناظرین باید توساااط  مدرساااان اقادامات برای آموزش  

هماهنگ کننده برنامه بهداشات دست هدایت شود، با این  

پیش شااارط که مدرس یا ناظر دارای دانش مناساااب در 

زمینه کنترل عفونت باشاااد، و این اقدامات باید در مرحله 

 (.6.6.6، قسمت6وسسه انجام شوند )گام آمادگی م

 یطمحو ناظرین باید به وضود توسط مدرسان حیاتی نقش

مراقبت بهداشاتی از طریق اختصاااص زمان مخصوص این  

که . در جاایی مورد توجاه و قادردانی قرار گیرد  اقاداماات،   

فعالیت در ساراسر بیمارستان اجرا می شود، بهتر است که  

ها به ساااترش حداکثری پیامبرای اطمینان از گ مدرساااان

 پیوسته، به صورت زو  فعالیت کنند.طور 

مراقبین بهداشاااتی باید عملی های آموزش برنامه

، بخش 6طی مرحله آمادگی موساااساااه تهیه شاااوند )گام

( و باید شامل تصمیم ها درباره زمان اختصاص داده 6.6.6

و همچنین، بخش هاای بااالینی  عملی  شاااده باه آموزش  

ها ارایه می  آموزش اولین بار در آنن /تمریخااصااای که  

شااود، باشااد )برای مثال، اولویت بندی بر اساااس احتمال  

 (.HCAIخطر عفونت مرتبط با مراقبت بهداشتی/ 

)گام  یآموزش کارکنان عنصر اساسی مرحله اجرا

را ببینید( برنامه ارتقاء بهداشااات دسااات  6.6.6، بخش 6

اص داده شده اسات. در برخی از موسسات که منابع اختص 

عوامل برای آموزش ماداوم محدود هساااتند، ارایه آموزش  

انتقال میکروب و موارد ضاارورت انجام بهداشاات  اساااساای

دساات الزم اساات. در آموزش، رویکرد حل مساائله باید به 

کار برده شاود، که در آن به یادگیرندگان سناریوهایی ارایه  

ری شااود که آن ها را تشااویق به اسااتفاده از اصااول ن می

 کند.می

کارکنان موساساات مراقبت بهداشتی می توانند به دفعات   

تغییر کنناد، و کاارکناان فعلی نیز در به خاطر سااارردن    

تعادادی از اساااتانداردها که باید طی فعالیت های روزمره  

شاااان رعایت کنند، مشاااکل دارند. بنابراین، به دنبال یک 

به باید عملی دروه آغازین فشاارده، فعالیت های آموزشاای  

طور دوره ای تکرار شاوند تا کارکنان تازه استخدام شده را  

 نیز در برگیرد و دانش دیگران را نیز به روز کند.

جلسات آموزشی اولیه برای آموزش دهنده ها،  

ناظرین و مراقبین بهداشتی باید روی موارد زیر متمرکز 

 باشند:

x  ای دربااره بخش ایمنی بیمار ساااازمان جهانی  زمیناه

 و اولین چالش جهانی ایمنی بیمارا بهداشت 
x  مراقباات  مرتبط باااتعریف، اثر و بااار عفوناات هااای

 بهداشتیا
x  مراقبت  مرتبط باالگوهای اصااالی انتقال پاتوژن های 

 بهداشتی، با تمرکز وی،ه بر انتقال از راه دستا
x   مراقبت بهداشتی  مرتبط باپیشاگیری از عفونت های 

 و نقش حیاتی بهداشت دستا
x  ساازمان جهانی بهداشات در زمینه بهداشت   راهنمای

ها و و راهبرد اجرایی آندساات در مراقبت بهداشااتی  

ابزارها شااامل علت، زمان و چگونگی اجرای بهداشاات 

 دست در مراقبت بهداشتی.
جلسات آموزشی دیگری نیز باید به طور انحصاری برای 

ناظرین در ن ر گرفته شوند، تا روش توصیه شده برای 

 ونگی انجام آن را یاد گیرند.ن ارت و چگ

باید اجرای یک  هاای مراقبت بهداشاااتی محیط 

ساایسااتم کنترل شااایسااتگی همه مراقبین بهداشااتی که  

اند را مورد توجه قرار دهد. آموزش بهداشاات دساات دیده 

تواند به صااورت یک دوره آموزشاای سااالیانه یا این کار می

یک کارگاه عملی بهداشاات دساات باشااد تا شااایسااتگی   

های صااحین ها و زمانبهداشااتی در زمینه روش قبینمرا

 ینه بهداشتبهداشت دست تایید شود. بررسی دانش در زم

هدف کنترل شاااایساااتگی انجام     نیز در راساااتای دسااات 

 شود.می
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 توصیف ابزار -آموزشتمرین/ابزارهای  1.1.1
-شدههدف ابزارهای کلیدی که در این قسمت توضین داده 

ت از موسسات مراقبت بهداشتی برای ، هدایت و حمایاند

 تهیه و ارایه آموزش است.

توانند برای از ابزارهایی که میمجموعه ای 

 : اندشدهآموزش استفاده شوند در تصویر زیر نشان داده 

اسالیدهای 

هماهنگ کننده 

 بهداشت دست

اسالیدهای 

جلسات 

آموزشی برای 

، مدرسان

ناظرین و 

مراقبین 

 بهداشتی

فیلم های 

موزشی آ

 بهداشت دست

اسالیدهای 

همراه با فیلم 

 های آموزشی

راهنمای مرجع 

فنی بهداشت 

 دست

چرا، "بروشور 

چه زمانی و 

 "چگونگی
 بهداشت دست

بروشور 

اطالعات 

استفاده از 

 دستکش

پرسش های 

 متداول

انتشارات علمی 

 کلیدی

 -پایداری ارتقاء

ا هسایر فعالیت

که باید مورد 

توجه موسسات 

 مراقبت

بهداشتی قرار 

 گیرند

ابزارهای 

 مشاهده

لحظه  5پوستر 

برای بهداشت 

 دست

 

در قسمت ارزیابی و بازخورد شرد داده  -ابزارهای مشااهده 

 .اندشده

در قسمت یادآورها  -لح ه برای بهداشت دست 2پوستر 

 ط به محل کار توضین داده شده است.در بخش مربو

 تاسالیدها برای هماهنگ کننده بهداشت دس

مرتبط با  عفونت"باا عنوان   اساااالیاد پااورپوینات    چه چیز

 برای "مراقبت های بهداشتی و ارتقاء بهداشت دست

برناامه )مخصاااوصاااا هماهنگ   رهبرانکماک باه   

کنندگان برنامه( در زمینه توضااین نیاز به بهداشاات 

دساات برای مدریان ارشااد و دیگر افراد کلیدی. به  

 طور وی،ه برای:

x های بهداشت دستاحمایت از استاندارد 
x  لح ه برای بهداشاات  2"شاارد اهمیت رویکرد

 ا"دست
x   فهرساات کردن برنامه عملیاتی موسااسااه برای

 ارتقاء بهداشت دست

چون نماایناده ای مسااائول یا عالقمند به طراحی    چرا

برنامه های ارتقاء بهداشاات دساات نیاز دارد اهمیت 

بهداشات دست و اقدامات طراحی شده را با دیگران  

 د.مطرد کن

 در تمام جلسات. کجا

قبل از شاارول یا اجرای راهبردهای ارتقاء بهداشاات  چه زمانی

 ( 6.6.6، قسمت 6دست )گام 

 این ابزار باید توسط افراد زیر به کار رود: چه کسی

x  نماینده مسئول طرد ریزی برنامه ها برای ارتقاء

بهداشت دست )هماهنگ کننده برنامه بهداشت 

 دست(ا و 
x  القاه مند به تساااهیل برنامه های  گروه هاای ع

مراقباات  محیطارتقااء بهاداشااات دسااات در    

بهاداشاااتی برای دادن اطالعات درباره اهمیت  

 بهداشت دست به مدیران ارشد و سایرین.

نمایش اسااالید توسااط هماهنگ کننده بهداشاات    چگونه

دسات برای دیگر افراد موسسه، با استفاده از وسایل  

که حاوی  سااامعی بصاااری یا به صاااورت مکتوب، 

 جزییات اسالیدها و دیگر اطالعات بومی است.
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اساالیدهای جلساات آموزشی برای مدرسان، ناظران و   

 مراقبین بهداشتی 

چه 

 چیز

اساالید پاورپوینت، شامل مفاهیم اساسی مربوط به  

راهبرد ارتقاء بهداشت دست سازمان جهانی بهداشت  

 د:است که می تواند برای موارد زیر استفاده شو

x   آموزش مدرساان  به من ور آگاه ساختن آن ها

از اهداف اصلی یادگیری و پیام های کلیدی که 

 باید به مراقبین بهداشتی منتقل شوندا
x     آموزش نااظران مسااائول پاایش رعاایت انجام

بهداشاات دساات در محیط بهداشااتی درمانی تا 

اصول پایه بهداشت دست و اهداف و روش های 

 یاد بگیرندان ارت بر بهداشت دست را 
x  فراهم آوردن آموزشی جامع برای همه مراقبین

 بهداشتی.

چون مدرسان ، ناظران و همه مراقبین بهداشتی در  چرا

لح ه  2"محیط باید اهمیت بهداشت دست، رویکرد 

و فرایندهای درست استفاده  "برای بهداشات دست 

 از ماده پاک کننده  و شستن دست را درک کنند.

وزشااای که توساااط محیط مراقبت در جلساااات آم کجا

 بهداشتی برای افراد زیر سازماندهی شده است:

x  آموزش مدرسان 
x آموزش ناظران 
x آموزش همه مراقبین بهداشتی 

چه 

 زمانی

x  در شاارول اجرای راهبرد ارتقاء بهدشاات دساات

( برای آموزش مدرسااان و 6.6.6، قساامت6)گام

 اناظران
x   در طی جلساااات آموزشااای من م برای همااه

هداشتی، از جمله آموزش به افراد  تازه مراقبین ب

کار و به روز کردن من م مراقبین آموزش دیده 

 (.6.6.6، قسمت 6قبلی )گام 

چه 

 کسی

 کاربران:

x هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست 
x  مدرسان 

 گروه های هدف:

x  مدرسان 
x ناظران 
x مراقبین بهداشتی 

اساالیدهای جلساات آموزشی برای مدرسان، ناظران و   

 مراقبین بهداشتی 

 6نمایش اسااالید در یک جلسااه آموزشاای تقریبا    چگونه

عته )به جز قسااامتی که برای ناظران اسااات و ساااا

ساعت زمان اضافی نیاز دارد( یا تقسیم  6حداقل به 

آن به چند جلساه کوتاه تر بر اساااس شرایط مرکز.  

بیش از یک جلسااه توصاایه می شااود، به وی،ه برای 

ناظرانی که باید یک جلسااه اضااافه داشااته باشااند.  

توصایه می شاود فیلم های آموزش بهداشت دست،   

ن یا بعد از جلساات آموزشای استفاده شوند، که   حی

 در این صورت، مدت جلسه افزایش می یابد.
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 فیلم های آموزشی بهداشت دست و اسالیدهای همراه 

یاک ساااری از فیلم نااماه ها برای کمک به انتقال     چه چیز

و روش  "لح ه برای بهداشااات دسااات 2"رویکرد 

 اده پاک کننده و شستن دستامناسب استفاده از م
مجموعاه ای از اساااالیدهای پاورپوینت که در کنار  

فیلم ها، محتوا و پیام های آموزشاای فیلم نامه های 

 مختلف را شرد می دهند.

و ناظران باید مفهوم کامل رویکرد  مدرساااان چون  چرا

را درک کنند و همه  "لح ه برای بهداشت دست 2"

در مورد اهمیاات  مراقبین بهااداشاااتی مرکز بااایااد

بهااداشااات دسااات، موارد ضااارورت انجااام آن و   

پروسیجرهای صحین استفاده از ماده پاک کننده  و 

 آموزش من م دریافت کنند. ، تمرین/شستن دست

در طول جلساات آموزشاای که توسط موسسه برای   کجا

 همه مراقبین بهداشتی سازماندهی شده است.

، مدرساااانبرای  جلساااات آموزشااایبه دنبال ارایه  چه زمانی

 ناظران و مراقبین بهداشتیا

در هر زمانی که در ساااطن بومی، مناساااب به ن ر 

 ابرسد
در جلساااات آموزشااای برای آموزش ناظران درباره 

چگونگی اساااتفااده از فرم ن ارت و به من ور تایید  

عملکرد آنهاا در ثبت تبعیت هنگام ارزیابی عملکرد  

 دست.پرسنل مراقبت بهداشتی در انجام بهداشت 

 کاربران: چه کسی

x هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست 
x  مدرسان 

 گروه هدف:

x مدرسان 
x ناظران 
x مراقبین بهداشتی 

فیلم ها را در جلسات خاص آموزشی برای  مدرساان  چگونه

دهند و مراقبین بهاداشاااتی و نااظران نماایش می   

 توضیحات بیشتر را نیز ارایه می کنند.

 

 

 

 دستمرجع فنی بهداشت راهنمای 

راهنماایی که اهمیت عفونت مرتبط با مراقبت   چه چیز

بهداشااتی و دینامیک انتقال را معرفی می کند 

، "لح ه برای بهداشااات دسااات 2"و مفهوم 
پروساایجرهای صااحین اسااتفاده از ماده پاک   

کننده و شاستن دست، و روش ن ارت سازمان  

 .دهدمیجهانی بهداشت را با جزییات شرد 
اید پیام های کلیدی را که می ب مدرسان چون  چرا

بایسات در طول جلسات آموزشی انتقال دهند،  

بشاناسندا همه مراقبین بهداشتی موسسه باید  

و  "لح ه برای بهداشااات دسااات 2"رویکرد 
پروساایجرهای صااحین اسااتفاده از ماده پاک   

کننده و شاساتن دست را درک کنند و رعایت   

نمااینادا ناظران باید به کارگیری اصاااول پایه   

  ارت را یاد بگیرند.ن

در محیط های بالینی که راهبرد ارتقاء بهداشت  کجا

 دست اجرا شده است.

، بخش 6قبل و حین جلسااات آموزشاای )گام   چه زمانی

6.6.6.) 

 این ابزار باید توسط افراد زیر استفاده شود: چه کسی

x  مدرسان 
x ناظران 
x همه مراقبین بهداشتی 

باید این هماهنگ کننده بهداشاات دساات  x چگونه

و ناظران  مدرساااان راهنماا را بین هماه   

 توزیع کندا
x  باید این راهنما را در جلسااات  مدرسااان

آموزشی بین همه مراقبین بهداشتی توزیع 

 کنندا
x   باایاد این راهنما را در طول    مادرساااان

جلساااات آموزشااای بین همااه مراقبین  

 بهداشتی توزیع کنند.
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 داشت دستبروشور چرا، چه زمانی و چگونگی به

بروشوری حاوی پیام های آموزشی کلیدی درباره  چه چیز

چرایی، چگونگی و زمان انجام بهداشاات دساات  

اساات که مراقبین بهداشااتی می توانند نزد خود  

داشااته باشااند و بعد از جلسااات آموزشاای به آن 

 مراجعه کنند.
چون همه مراقبین بهداشتی موسسه باید رویکرد  چرا

و پروسیجرهای  "ت دستلح ه برای بهداشا  2"

صااحین اسااتفاده از ماده پاک کننده و شااسااتن  

 دست را بفهمند  و رعایت کنند.

در محیط هااای بااالینی کااه برنااامااه ارتقاااء  x کجا

 بهداشت دست به اجرا درآمده استا
x  در محیط های بالینی که اکنون آموزش داده

های ده اساات و به روز رسااانی و یادآوریشاا

 رسد.مختصر ضروری به ن ر می

چه 

 زمانی

 (.6.6.6، بخش 6طی جلسات آموزشی )گام 

چه 

 کسی

این ابزار باید توسااط همه مراقبین بهداشااتی در  

محیط های بالینی که برنامه ارتقاء بهداشت دست 

 اجرا می شود، مورد استفاده قرار بگیرد.

گردد و بروشااور در جلسااات آموزشاای توزیع می  چگونه

 توضین داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش های متداول 

مساتندی از پرساش و پاسخ شامل برخی سئوال    چه چیز

 های رایج در مورد بهداشت دست.
چون ممکن است هر متخصصی که درگیر برنامه  چرا

ارتقاء بهداشت دست است، سئوال هایی در مورد 

پیش زمینه طرد های بهداشاات دساات در بخش 

بهداشت  ایمنی بیمار ساازمان جهانی بهداشاات ، 

دساااات و موارد خاااص مربوط بااه ترویج آن و 

همچنین، راهبرد چند گانه ارتقاء بهداشات دست  

لح ه برای  2 "سازمان جهانی بهداشت و رویکرد 

 داشته باشد. "بهداشت دست

و ناظران برای  مدرسان در جلسات آموزشی  x کجا

طرد ساائواالت متداول قبل از اینکه توسااط 

 آنها مطرد شودا
x اتمرین /آموزش طی جلسات 
x  /موسسه. منابع در قسمت کتابخانه 

چه 

 زمانی

برای آموزش ساااایرین و  فعاالنهدر هر زمان، هم 

لح ه برای بهداشت  2"توضیحات درباره رویکرد 

 وهم  هرگاه که سئوالی طرد می شود. "دست

چه 

 کسی

 این ابزار باید توسط افراد زیر استفاده شود:

x  ت دسااات، همااهنگ کننده برنامه بهداشااا

و ناظران، برای کمک به آن ها در  مدرسااان 

پاااساااخ بااه سااائواالت احتمااالی مراقبین  

 بهداشتیا
x  .همه مراقبین بهداشتی 

 با ارایه مستند طی جلسات آموزشیا x چگونه
x    باا ارجااال همااه مراقبین بهاداشاااتی دارای

دساترسای به اینترنت دسااترسی به قسمت   

در وب سااااایاات پرساااش هااای متااداول 

www.who.int/gpsc/en/.  می توان این

آدرس را در تمام مسااتندات موسااسااه که   

مربوط به بهداشات دسات است در  کرد یا   

طی جلسااات آموزشاای به این آدرس اشاااره 

  کرد.

 

http://www.who.int/gpsc/en/
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 انتشارات علمی کلیدی 

 peer)فهرساتی از نشریات دارای فرایند داوری   چه چیز
review)   مقااالت برای هدایت گروه های عالقه

مناد به اطالعات و توصااایه های با ارزش درباره  

 بهداشت دست.

زیرا مناابع اطالعاتی دیگری در مورد بهداشااات   چرا

دساات وجود دارند که ممکن اساات مورد عالقه  

آموزش مراقبین  خالل تمرین/ باااشااانااد یااا در

 بهداشتی استفاده شوند.

 اطی جلسات آموزش عملی x کجا
x  موسسه. منابع در قسمت کتابخانه و 

در هر زمان، به صورت پیشگیرانه برای حمایت از  چه زمانی

در انجاام وظیفاه و برای آگاه کردن    مادرساااان  

مراقبین بهداشتی نسبت به اطالعات علمی زمینه 

ای درباره بهداشات دسات در مواقعی که سئوالی   

 در مورد پایه علمی مطالب طرد می شود.

 این ابزار باید توسط افراد زیر استفاده شود: چه کسی

x   ،همااهنگ کننده برنامه بهداشااات دسااات

 و ناظرانا مدرسان 
x     هماه مراقبین بهاداشاااتی کاه به یادگیری

بیشااتر در مورد بهداشاات دساات عالقه مند 

 هستند.

با ارایه فهرسااتی از نشااریات علمی مهم در   x چگونه

  طول جلسات آموزشیا
x   داشاااتی دارای باا ارجااال همااه مراقبین بها

ریات نش دسترسی اینترنت به قسمت فهرست

در وب سااااایاات   عاالااماای کاالاایاادی  

www.who.int/gpsc/en/  .  مای توان

این آدرس را در تمام مساتندات موسسه که  

مربوط به بهداشات دسات است در  کرد یا   

به این آدرس  تمرین/ آموزش طی جلساااات

 اشاره کرد.

 

 

 

 

  بروشور اطالعات استفاده از دستکش

یک بروشااور برای توضااین اسااتفاده مناسااب از    چه چیز

لح ه برای  2"دساااتکش باا توجاه باه رویکرد    

برای ارایاه و/ یا توزیع بین   "بهاداشااات دسااات 

مراقبین بهداشااتی تا با همراه داشااتن، به عنوان  

 منبع از آن استفاده کنند.
چون تمام مراقبین بهداشااتی به درک چگونگی و  چرا

 2"از دستکش در رویکرد  زمان اساتفاده صاحین  
 نیاز دارند. "لح ه برای بهداشت دست

 در جلسات آموزشی سازماندهی شدها x کجا
x   در محیط هاای بالینی که آموزش قبال ارایه

شده است و به روز رسانی و یادآوری مختصر 

 ضروری به ن ر می رسد.

 (.6.6.6، بخش 6طی جلسات آموزشی )گام  چه زمانی

باید توسااط همه مراقبین بهداشااتی در  این ابزار  چه کسی

محیط های بالینی که برنامه ارتقاء بهداشت دست 

 اجرا می شود، مورد استفاده قرار گیرد.

 توضین و توزیع بروشور در جلسات آموزشی. چطور
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 -ارتقاء پایداری 

سایر فعالیت ها که می توانند مورد توجه موسسات  

 یرندمراقبت بهداشتی قرار گ
مراقباات  محیطهااای  اهانمااا برای آن گروه از  ر چه چیز

قاء  ارت پایداریبهداشاتی که عالقمند به گساترش و   

بهداشات دسات حال حاضر، از طریق سازماندهی و   

استفاده از سایر ابزارها یا اقدامات، به عنوان قسمتی 

 از برنامه عملیاتی بلند مدت خود هستند.
بهداشتی، راهبردهای  چون برخی موسسات مراقبت چرا

ارتقاء بهداشااات دسااات را با منابع مالی و آموزش 

من م و استقرار سیستم های ن ارتی، به خوبی اجرا 

کرده اند. برای این موسسات مراقبت بهداشتی مهم 

اساات که ساارعت حرکت را حفظ کنند و پیشاارفت 

 هایی که حاصل شده است را نگه دارند.

 محیط های ل عفونت در واحادهای مدیریت و کنتر  کجا

مراقبت بهداشااتی به عنوان قساامتی از برنامه ریزی 

 برای اقدامات بیشتر.

مراقبت بهداشتی زیر ساخت،  محیط های زمانی که  چه زمانی

و سایستم های آموزشی و ارزیابی بهداشت دست را  

باه خوبی راه اناداختاه اناد و به دنبال فعالیت های     

هداشاات دساات و  دیگر برای حفظ آگاهی افراد از ب

، بخش 2حفظ پیشارفت های موسسه هستند )گام  

6.6.2.) 

این ابزار باید توسط هماهنگ کننده برنامه بهداشت  چه کسی

دسااات یا افراد مسااائول برنامه ریزی، اجرا و حفظ 

بهداشااتی مورد  محیط ارتقاء بهداشاات دساات در  

 استفاده قرار گیرد.

ابزار را به هماهنگ کننده بهداشاات دساات باید این  چگونه

من ور کساااب راهنماایی و ایده در زمینه چگونگی   

حفظ ساارعت و پیشاارفت های مربوط به بهداشاات 

دسات در موساسه مطالعه کند، هر گونه اقدام را با   

برنامه عملیاتی بومی برای ارتقاء بهداشااات دسااات 

تلفیق کنااد و آن را بااا ماادیران ارشااااد و دیگر  

  متخصصین کلیدی به بحث بگذارد.

 

 

تمرین و اسااتفااده از ابزارهاا برای     1.1.1

 احتمالینمونه هایی از موقعیت های  -آموزش

 مراقبت بهداشتی محیطدر 
مراقبت بهداشتی که هی  آموزشی در محیط های : 1مثال 

که به میزان کمی از  زمینه بهداشاات دساات  ندارند یا این

 .دهنده میبه مراقبین بهداشتی ارایعملی این نول آموزش 

مراقبت بهداشاتی شما به دلیل محدودیت های   محیط اگر

منابع محدود( در مورد بهداشاات دساات به  مرتبط بااجرا )

یا هی   دهدمیمراقبین بهداشااتی آموزش های کمی ارایه 

دهاد، بااید در برنامه عملیاتی    گوناه آموزشااای ارایاه نمی  

هایی جهت توجه به آموزش کارکنان گنجانده شود تا طرد

 شود. ش در فرهنگ موسسه نهادینهآموزتمرین/

 برنامه عملیاتی حداقل باید موارد زیر را شامل شود: 

x های زیر سااختی در اجرای برنامه آموزشی  محدودیت

)حین ثبت این محدودیت ها، ابزارهای تغییر سیستم 

 را در ن ر بگیرید(ا
x آموزشاای که  تمرین/ مساائولیت نهایی کردن ابزارهای

تفاده شوند )بر اساس ابزارهایی باید به صورت بومی اس

 (ااندشدهکه در این قسمت توضین داده 
x   برداشاااته  مدرساااان گاام هایی که باید برای تعیین

 شوندا  
x    مراقبین بهاداشاااتی کاه باید در اولویت آموزش قرار

اسااااس بخش های مختلف موساااساااه،       گیرناد ) بر 

 ای(ا های حرفهگروه
x بهداشااتی مورد  آموزش مراقبین تمرین/ الزامات برای

هادف و در اولویت آموزش )برای حمایت از این مورد  

از پرساشنامه دانش بهداشت دست در بخش ابزارهای  

 ارزیابی و بازخورد استفاده کنید(ا
x  یااک چااارچوب زمااانی برای آغاااز و تکمیاال آموزش

 ، ناظران و مراقبین بهداشتیا  مدرسان 
x   زمان اختصاااصاای برای دوره های آموزشاای مراقبین

 هداشتیاب
x  .قرار دادن برنامه آموزشی در برنامه مالی مرکز 
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هنگاامی کاه این قسااامات های برنامه عملیاتی    

مشاخص شدند، اولین گام برای افزایش کفایت کارکنان از  

طریق فراهم آوردن آموزش پاایاه برای هر یک از کارکنان   

 :موجود و تازه وارد، باید شامل موارد زیر باشد
x  که توسااط  مدرسااان برای جلسااات آموزش و بحث

 هماهنگ کننده بهداشت دست رهبری می شودا
x  ناظران و مدرسان جلسات آموزشی برای "استفاده از ،

برای برگزاری جلسات آموزشی با  "مراقبین بهداشاتی 

 :تلفیق
اطالعاات بومی در دساااترس در مورد هزینااه   -

مراقبت  مرتبط باهاای تحمیلی  عفونات های   

   HCAIبهداشتی 
دیگر در مورد اقدامات اصااالی کنترل اطالعات  -

عفونات که باید به صاااورت بومی به کار برده  

 شودا
x  و  "لح ه برای بهداشاات دساات  2"تمرکز بر رویکرد

چگونگی اجرای بهداشت دست حین جلسات، حداقل 

 با استفاده از موارد زیر:
فیلم هااای آموزشااای بهااداشااات دسااات و    -

 اسالیدهای همراه آن ها
 فنی بهداشت دست اتاطالعراهنمای کتابچه  -
بروشااور چرا، چه زمانی و چگونگی بهداشاات   -

 دست
 لح ه برای بهداشت دست 2پوستر  -
پوساااتر نحوه اساااتفاده از ماده پاک کننده  و  -

 شستن دست 
 بروشور اطالعاتی استفاده از دستکش. -

 

مراقبت بهداشااتی شااما زیر ساخت و  محیطاگر  

دست  سایستم های خوبی برای آموزش و ارزیابی بهداشت 

دارد، اقادامات اضاااافی زیر باید برای حفظ آگاهی و ارتقاء  

 بهداشت دست در ن ر گرفته شوند:

x  آموزش همه مراقبین بهداشااتی موسااسااه به صااورت

 پیوسته، کنترل شایستگی آن ها به صورت هم زمانا
x  و ناظران جدید در سطود مختلفا مدرسان آموزش 
x زیابی آموزش بر اساااس بازخورد اطالعات حاصاال از ار

 تمام قسمت ها به طور من ما
x  روش هایی برای ارایه اطالعات معتبر مربوط به رعایت

بهاداشااات دسااات در مقابل میزان عفونت مرتبط با  

 مراقبت بهداشتیا
x    باازبینی و باه روز رساااانی مطالب آموزشااای حداقل

 سالیانها
x  تاادوین روش هااای جاادیااد و نوآورانااه برای آموزش

ر که موسااسات مراقبت اقدامات بیشات  -حفظ ارتقاء")

 را ببینید(. "بهداشتی باید در ن ر بگیرند
x    به اشاتراک گذاشاتن موفقیت ها با دیگر موسااسات و

 انتشار یافته هاا و
x  بازبینی و به روز رسانی برنامه های عملیاتی به صورت

من م تر با استفاده از یافته هایی که به همه تیم های 

 .شوندمیمدیریتی ارشد ارایه 

 رسی به ابزارهادست 
  www.who.int/gpsc/en 

 

http://www.who.int/gpsc/en
http://www.who.int/gpsc/en
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 ارزیابی و بازخورد  1.1 
 

 کلی تعاریف و مرور -ارزیابی و بازخورد 1.1.1

های نشان ارزیابی و پایش مکرر مجموعه شاااخص 

دهنده عملکرد در زمینه بهداشات دست و زیرساخت های  

مچنین، ارزیاابی دانش و درک در زمینه  مربوط باه آن و ه 

مراقبت های بهداشاااتی و  مرتبط بامشاااکل عفونت های 

اهمیت بهداشات دسات در موسسات مراقبت بهداشتی، از   

در  راهبرد ارتقاء بهداشااات دسااات اسااات. حیاتی جزای ا

ارزیابی و بازخورد نباید جزیی جدا از اجرا در ن ر  حقیقت 

لمی اسااتفاده شود، بلکه گرفته شاود یا تنها برای اهداف ع 

گامی اسااساای در تعیین موارد نیازمند تالش های عمده و  

تهیااه اطالعااات مهم برای برنااامااه عملیاااتی اجرای بومی 

مناساااب ترین مداخالت اسااات. در اندازه گیری تغییرات 

ناشی از اجرا )به عنوان مثال، روندهای مصرف محلول ماده 

تم( و امه تغییر ساایسپاک کننده با پایه الکلی به دنبال برن

تعیین این کاه آیاا ماداخالت در ارتقااء عملکرد در زمینه     

بهداشات دست، دانش و درک مراقبین بهداشتی، و کاهش  

موثر  HCAI مراقبت بهداشاااتی مرتبط باعفونات هاای   

 اند یا خیر، پایش مداوم بسیار سودمند است.بوده

انی بهداشت، برای ساازمان جه  ,راهبرد چند وجهی 

های زیر پایش و ارزیابی شاخص،  بهداشات دسات   ای ارتق

 کند:را توصیه می

x   میزان رعایت بهداشااات دسااات از طریق مشااااهده

 مستقیما 
x زیرساخت بخش برای بهداشت دستا 
x  امرتبط بدانش مراقبین بهداشااتی درباره عفونت های 

 مراقبت بهداشتی و بهداشت دستا
x  اب مرتبطدرک مراقبین بهداشاااتی درباره عفونت های  

 مراقبت بهداشتی و بهداشت دستا  
x .مصرف صابون و محلول پاک کننده با پایه الکلی 

را ببینید(  6.6.6، بخش 6انجام ارزیابی پایه )گام 

ارتقاء بهداشت دست مهم است، اما  مراحل از رونددر همه 

برای موسااساااتی که برنامه ارتقاء بهداشاات دساات را برای 

اتی اسااات. ارزیابی پایه برای یاناد، ح اولین باار اجرا کرده 

آوری اطالعاااتی کااه بااه طور واقعی منعکس کننااده جمع

عملکردهاای کنونی، دانش، درک و زیرسااااخت در زمینه  

بهداشات دسات هساتند مورد نیاز است. به دنبال ارزیابی    

هایی که با اسااتفاده از ابزارهای توضااین داده پایه، بررساای

 6.6.6، بخش 6را )گام شده در زیر انجام شد باید بعد از اج

را ببینیاد( باه من ور پیگیری پیشااارفات و تایید این که    

های بهداشت دست به بهبود بهداشت دست و اجرای برنامه

مراقبت بهداشتی در موسسه منجر  مرتبط باکاهش عفونت 

شاده است تکرار شود. با تکرار بررسی ها، از ثبات، مقایسه  

 ن حاصل خواهد شد.گیری پیشرفت اطمینانتایج و اندازه

در موسساتی که ترویج بهداشت دست به صورت  

دایمی انجاام می شاااود، به دنبال دوره اجرای اولیه، برای  

راهبرد چند گانه ارتقاء بهداشاات دساات سااازمان  پایداری

حداقل سالیانه الزم است. ارزیابی دوره ای جهانی بهداشت، 

ها ی  ساااالارزیابی همراه با بازخورد طبناابراین، پاایش و   

یابد، و دفعات آن توساااط هماهنگ کننده و افراد ادامه می

 شود.کلیدی برنامه بهداشت دست تعیین می

ها بخش مهمی از ارزیابی هوارد کردن و تحلیال داد 

ها واحد کلی اسااات. اگر موساااساااه جهت مدیریت داده 

اپیدمیولوژی/ آمار ندارد، الزم اسااات که فردی برای انجام 

ص داده شاود. فرد تعیین شده باید قادر به  این کار اختصاا 

اساااتفااده از برنااماه های ابتدایی کامریوتری پایه )مانند    

آل، برخی ماایکروساااافات آفیس( باشاااد و در حالت ایده  

 های پایه تحلیل اپیدمیولوژی/ آمار را داشته باشد.مهارت

 های ساازمان جهانی بهداشت معموال با استفاده از بررسای 

های الکترونیکی در شاااودا فرمنجاام می هاای چااپی ا  فرم

تواند توساط موسسه ایجاد شود.  می دساترس نیساتند اما  

اختصااااصااای برای هر  ابزار ورود اطالعات و تحلیلیاک  

بررسای در دسترس است و شامل چارچوبی از پیش آماده  

های وارد کردن و آموزشها اساات. شااده برای تحلیل داده

ر دسااترس اساات. یادگیری با جزییات نیز دها، تحلیل داده
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 ای در دسااترس، نیاز بهنحوه اسااتفاده از پایگاه های داده

 شود.  میو زمان دارد، اما نسبتا آسان درن رگرفته آموزش

ه هااا در پااایگاااه داده ای خاااص،     بعااد از وارد کردن داد

هاای چاپی/ الکترونیکی باید توساااط هماهنگ کننده  فرم

د تا در صورت نیاز به برنامه بهداشات دسات نگهداری شاو   

 چک کردن در دسترس باشند.  

بهترین راهبرد برای ورود داده ها آغاز این فرایند به محض 

اساااتفاده از هر ابزار و در دساااترس قرار گرفتن فرم های 

 تکمیل شده است.

بازخورد نتایج این تحقیقات بخش اصاالی ارزیابی  

از  عدکناد. در حقیقت، ب دار میاسااات و ارزیاابی را معنی 

 ایموسااسهرا ببینید( در 6.6.6، بخش 6ارزیابی پایه )گام 

که برنامه ارتقاء بهداشاات دساات را برای اولین بار به اجرا  

بین دانش و شکاف درآورده اسات، داده های نشان دهنده  

عملکرد خوب، یا درک ضااعیف از مشااکل، می تواند برای  

اره بکردن مراقبین بهداشاااتی در متقاعدباالبردن آگاهی و 

نیااز باه ارتقاء اساااتفاده گردد. از طرفی دیگر، بعد از اجرا   

هااای پیگیری برای را ببینیاد(، داده  6.6.6، بخش 6)گاام  

نشان دادن ارتقاء و بدین وسیله، حفظ انگیزه برای عملکرد 

مهم است. این  ایموسسههای فردی و خوب و تداوم تالش

 تالش بیشتر ها همچنین برای شناسایی موارد نیازمندداده

بساایار مفید هسااتند )به عنوان مثال، بعضاای از رده های  

حرفه ای خاص که دارای بهبود بسیار محدود یا عدم بهبود 

ها بودندا در رعایت اجرای بهداشت دست و/یا سایر شاخص

داشااتی به بعضاای از موارد بهداشاات دساات که مراقبین به

 اند(.سختی در آن پیشرفت کرده

تواند به صااورت گزارش های می نتایج بررساای ها 

کتبی یا دیگر وساایل ارتباطی داخلی منتشاار شود یا طی  

جلساات آموزشی و بازخورد داده ها به نمایش درآید. ابزار  

به ساازمان دهی تصاویر   ها داده خالصاه  گزارش چارچوب

حاصل از تحلیل اطالعات و تهیه اسالیدها برای ارایه نتایج 

 کمک می کند.  

ورد دیگری نیز وجود دارند و هر موساسه باید  وساایل بازخ 

ا را هتصمیم بگیرد چگونه به بهترین نحو نتایج تحلیل داده

 کند.منتشر

ها، یاک راهبرد موفق، ارتقااء را در هماه فعاالیات     

رفتااارهااا و همچنین، درک اناادازه گیری شاااده مراقبین  

 بهداشتی در ن ر می گیرد.

 موفقیت کلیدی شاخص های 

x ت انجام بهداشت دست افزایش رعای 
x ارتقاء زیرساخت های کنترل عفونت/ بهداشت دست 
x افزایش استفاده از محصوالت مرتبط با بهداشت دست 
x  در زمینه بهداشت دست و آگاهی  درکارتقاء 
x ء دانش در زمینه بهداشت دستارتقا 

 

 توصیف ابزار -ابزارهای ارزیابی و بازخورد  1.1.1

برای حمایت از اجرای از ابزارهاا که   ایمجموعاه  

ارزیابی و بازخورد در دسترس هستند در تصویر زیر توضین 

 داده شده است:

راهنمای راجع فنی 

 بهداشت دست

ابزارهااای مشاااااهااده:  

-هاای ن ارت و فرم فرم
 های محاسبه تبعیت

 

 بررسی زیرساخت بخش
بررسای مصارف صابون/   

 ماده پاک کننده

 

بررسی درک مراقبین 

 بهداشتی

رک مدیران بررسی د

 ارشد

 

 در دانش پرسشنامه

 دست بهداشت زمینه

 بهداشتی مراقبین برای

  

دستورالعمل ارزیابی 

قابلیت تحمل و پذیرش 

ماده پاک کننده با پایه 

    الکلی مورد استفاده یا 

ریزی شده برای برنامه

6استفاده: شیوه  

دستورالعمل ارزیابی و 

مقایسه قابلیت تحمل و 

کننده پذیرش مواد پاک 

با پایه الکلی مختلف: 

6شیوه   

 

ابزار ورود و تحلیل 

هاداده  

آموزش در زمینه 

وارد کردن و تحلیل 

هاداده  

چارچوب 

گزارش خالصه 
هاداده  
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آموزش ها در زمینه وارد ، ابزار وارد کردن و تحلیل داده ها

 چارچوب گزارش خالصه داده هاو  کردن و تحلیل داده ها

 .اندشدهطور کامل توضین داده ندر این راهنما به 

در بخش مربوط به تغییر سیستم  -بررسی زیرساخت بخش

 توضین داده شده است.

در بخش مربوط  -بررسای مصرف صابون/ ماده پاک کننده 

 به تغییر سیستم توضین داده شده است.

دساااتورالعمال ارزیابی قابلیت تحمل و پذیرش مواد پاک  

در بخش مربوط  -6و  6وه کننده با پایه الکلی مختلف: شی

 به تغییر سیستم توضین داده شده است.

در بخش مربوط به  -فنی بهداشت دست اطالعاتراهنمای 

 آموزش توضین داده شده است.
 

 ابزارهای مشاهده بهداشت دست 

چه 

 چیز

برای انجام مشااهده مستقیم برعملکرد  از ابزارها  ایمجموعه

 :تبعیتبررسی میزان  ت و بنابراین،در زمینه بهداشت دس

x برای جمع آوری داده ها درباره اجرای  -فرم مشااااهده

بهداشاات دساات از طریق مشاااهده مراقبین بهداشااتی 

حین ارایه مراقبت های معمول اسااتفاده می شااود. این 

فرم همچنین، شااااماال آموزش هااایی مختصااار برای  

 استفاده استا
x  این -)پایه و انتخابی(فرم محااسااابه میزان تبعیت  دو 

فرم به پرسااانل کمک می کند تا بر اسااااس داده های 

جمع آوری شااده در فرم مشاااهده، میزان رعایت انجام 

 بهداشت دست را به آسانی محاسبه کنند.
برای کمک به مشااااهده گر جهت کساااب دانش پایه الزم و 

ها با بعضاای از اصااول و شاایوه های مشاااهده، این فرمدرک 

را  6.6.6)بخش  دانااشاااادهابزارهااای آموزش ارتباااط داده 

 ببینید(.  این ابزارهای آموزش شامل موارد زیر هستند: 

x یک  -فنی بهداشاات دساات  اطالعاتراهنمای  کتابچه

راهنماای جاامع آموزش برای فهمیادن اصاااول پاایه     

لح ه برای  2"بهاداشااات دسااات و باه وی،ه، رویکرد   

است و جزییات روش مستقیم مشاهده  "بهداشت دست

جهانی بهداشات  پیشنهاد شده  را که از طرف ساازمان  

 ا و دهد میاست توضین 
x یک  -بروشور چرا، چه زمانی و چگونگی بهداشت دست

جزوه خالصااه از اصااول کلیدی درباره چرایی، چگونگی 

و چه زمانی برای انجام بهداشااات دسااات و اساااتفاده  

 صحین از دستکش است.

 ابزارهای مشاهده بهداشت دست 

 رعایت انجام بهداشااات دسااات، زمانی که برای ارایه مراقبت چرا

معمول مورد استفاده دارد، معتبرترین شاخص رفتار مراقبین 

بهداشاتی در ارتباط با بهداشت دست است. بنابراین، یکی از  

مهمترین شااااخص هاای موفقیات در زمیناه ارتقاء راهبرد    

 بهداشت دست است.  

در همه محیط های بالینی که برنامه ارتقاء بهداشاات دساات  کجا

 به اجرا درآمده است.

چه 

نزما

 ی

x های بالینی زان رعایت بهداشاات دساات را در محیط می

که قرار اساات راهبرد ارتقاء اجرا شااود بررساای کنید.   

 مشاهدات پایه باید قبل از اجرا انجام شوند.
x   (، 6.6.6، بخش 6طی ارزیاابی در مرحله پیگیری )گام

مشااهده برای بررسی اثر اجرای برنامه بر میزان رعایت  

 د.بهداشت دست انجام می شو
x  برای پایش ثبات ارتقاء و شااناسااایی مواردی که نیاز به

مداخله بیشااتر دارند، مشاااهده باید به صااورت من م،  

 حداقل سالیانه، تکرار شود.
به دلیل این که بسیار مهم است حین تکرار پایش، مشاهدات 

در هماان مکاان هایی انجام شاااود که در ارزیابی پایه مورد   

هاد می شااود که فهرسااتی از بررساای قرار گرفته اند، پیشاان

 مکان های مشاهده شده نگهداری شود.

چه 

کس

 ی

ه بهتر است ک گر استفاده شود.این ابزار باید توساط مشااهده  

ای با تجربه ارایه مراقبت در بالین گر فردی حرفاه مشااااهاده 

گر باید در زمینه شاناسایی موارد لزوم  بیمار باشاد. مشااهده  

لح ه برای بهداشاات  2"بهداشاات دساات بر اساااس رویکرد

و استفاده از ابزار آموزش دیده باشد. پس از آموزش،  "دست

مشااااهده گر باید از ن ر توانایی تشاااخیص درسااات میزان 

رعاایت بهداشااات دسااات مورد ارزیابی قرار گیرد )آموزش،  

 را ببینید(. 6.6بخش 

چگ

 ونه

به روشاانی فنی بهداشاات دساات   اطالعاتراهنمای کتابچه 

فرم های مشاهده و محاسبه )میزان رعایت  نحوه اساتفاده از 

. همچنین، آموزش های دهدمیبهداشات دسات( را توضین   

مختصار درباره نحوه اساتفاده، در پشات صافحه لحا  شده     

موقعیت بهداشت دست باید  622تا  622است. در کل، بین 

طی بررساای هر بخش مشاااهده شااود )دپارتمان، خدمات یا 

 بخش(.
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 رسی درک مراقبین بهداشتیبر

چه 

 چیز

پرساشنامه برای اندازه گیری درک درباره اثر عفونت  

مراقبت بهداشاااتی، اهمیت بهداشااات  مرتبط باهای 

دساات به عنوان یک اقدام پیشااگیرانه و اثربخشاای   

 عناصر مختلف راهبرد چند گانه است.

پرسااشاانامه در نسااخه های بررساای پایه و بررساای  

خه پیگیری شکل اصالد شده پیگیری وجود دارد. نس

نسااخه پایه و شااامل سااواالت جدید درباره اثر برخی 

مداخالت، مانند معرفی یا اصااالد ماده پاک کننده با 

پایه الکلی، پوسترها و جزوه های نمایش داده شده یا 

 توزیع شده در موسسه، و مطالب آموزشی است.
مهم اساات که میزان درک مراقبین بهداشااتی درباره  چرا

همیت بهداشاات دساات در ارایه مراقبت بهداشااتی  ا

اندازه گیری شود، نشان داده شده است که این اندازه 

گیری بر تماایال آن هاا برای پاذیرش ارتقاء اثر می     

گذارد. دادن بازخورد بر اساس این قسمت از اطالعات 

ممکن اساات برای نشااان دادن این که درک واقعی با 

مراقباات بهااداشاااتی  مرتبط بااابااار واقعی عفوناات 

HCAI ،و اهمیت بهداشااات دسااات مطابقت ندارد

 سودمند باشد.

در همه محیط های بالینی که در اجرای راهبرد ارتقاء  کجا

 شرکت دارند.

چه 

 زمانی

x  (، برای بررسی 6.6.6، 6هنگام ارزیابی پایه )گام

  امرتبط بدرک پایه مراقبین بهداشااتی از عفونت 

دست قبل از اجرای تی و بهداشت مراقبت بهداش

 گونه مداخله ارتقاء دهندهاهر
x  ( 6.6.6، 6حین ارزیابی در مرحله پیگیری )گام

 برای بررسی اثر اجرا بر درک مراقبین بهداشتی.

چه 

 کسی

کاربر: هماهنگ کننده برنامه یا هر فرد مسئول توزیع 

 آوری پرسشنامه.و جمع

جمعیت تحت بررساای: مراقبین بهداشااتی در محیط 

الینی که برنامه بهداشات دست به اجرا درآمده  های ب

 است.

 توزیع پرسشنامه بی ناما  x چگونه
x  در حالت ایده آل از طریق توزیع تصادفیا 
x :اگر توزیع تصادفی عملی نیست 

ها مورد بررسااای اگر تعداد کمی از بخش  -

هسااتند، تمام پرسااشاانامه ها باید طی یک  

 رسی درک مراقبین بهداشتیبر

هفته به همه مراقبین بهداشاتی داده شااود و  

رسشنامه های تکمیل شده باید چهار تا پنج پ

 روز بعد جمع آوری شود.
کل موسسه یا اگر تعداد زیادی از بخش ها  -

درگیر برنامه اساات، پرسااشاانامه باید به همه 

مراقبین بهداشتی حاضر در محل کار در یک 

روز خاااص داده شاااودا در این صاااورت،  

پرسشنامه در صبن روز مشخص شده توزیع و 

 ن روز جمع آوری می شود.در پایان هما
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پرسشنامه دانش مراقبین بهداشتی در زمینه بهداشت 

 دست 

چه 

 چیز

ای با ساائواالت فنی برای بررساای دانش پرسااشاانامه

واقعی در زمیناه جنبه های اصااالی انتقال عفونت از  

طریق دست و بهداشت دست حین مراقبت بهداشتی 

 است.

پاسااخ صااحین به این ساائواالت  دانش مورد نیاز برای

 تنها با گذراندن دوره های آموزشی کسب می شود.

ارتقاء آن بر بهداشات دسات اقدامی آساان است، اما     چرا

هاای انتقاال میکروب ها در   اسااااس درک مفهوم راه

محیط مراقبت بهداشتی و موارد کلیدی ضرورت انجام 

مراقبین بهداشتی در ابتدا و  آن اسات. بررسای دانش  

 س از آموزش مهم است.پ

    هاای بالینی که فعالیت های آموزشااای رخ در محیط کجا

 دهد.می

چه 

 زمانی

 توان برای اهداف زیر توزیع کرد:پرسشنامه را می

 ا برای بررسی پایه
x   درسات قبل از شرول هر گونه فعالیت آموزشی و

 مداخلها یا
x  در شرول هر جلسه آموزش )به عنوان مثال، طی

 اجرا(.شرول دوره 
 ا برای بررسی در دوره پیگیری 

x در شرول هر جلسه آموزشیا یا 
x    بخش 6حین ارزیاابی در مرحلاه پیگیری )گام ،

 را ببینید(. 6.6.6

چه 

 کسی

یا هر شاااخص مسااائول پخش و  کاربر: مدرساااان 

 آوری پرسشنامه.جمع

جمعیت تحت بررسای: مراقبین بهداشتی که جمعیت  

اشاات دساات هدف جلسااات آموزشاای در زمینه بهد

 هستند.

آموزش دهنده باید این پرسشنامه را توزیع  کند. اگر  چگونه

قرار اسااات نتاایج بی ناام بماانند، باید به هر مراقب    

بهداشااتی در زمینه ایجاد یک کد شااناسااایی آموزش 

داده شااود تا امکان خودارزیابی بعد از دوره آموزشاای 

وجود داشاته باشاد. کد شناسایی می تواند تنها برای   

م آموزش دهنده مشاااخص فرد کاربر یا هم کاربر و ه

موضول به مقررات حفظ حریم خصوصی باشد، که این 

 در موسسه بستگی دارد.
 
 
 
 
 
 

 بررسی درک مدیران ارشد

چه 

 چیز

پرسااشاانامه برای اندازه گیری درک مدیران اجرایی  

ارشااد درباره اثر عفونت مرتبط با مراقبت بهداشااتی، 

ه عنوان یک اقدام پیشگیرانه، اهمیت بهداشت دست ب

عناصر مختلف راهبرد چند گانه و نقش حیاتی آن ها 

 ایموسسهدر ارتقاء بهداشات دست در شرایط ایمنی  

 است.

آگاهی و تعهد مدیران ارشاد به طور اساسی به ایجاد   چرا

شرایط ایمنی در موسسه کمک می کند و حمایت آن 

اجرای  ها برای ایجاد پایه و اسااااس و کساااب منابع

برنامه ارتقاء بهداشات دسات بساایار حیاتی است. به   

همین دلیل بررساای درک آن ها از اهمیت بهداشاات 

دست در مراقبت بهداشتی و تعیین پیام های کلیدی 

که باید در فعالیت های حمایتی منتقل شااود بساایار 

 مهم است.

 در واحد مدیریت موسسه. کجا

چه 

 زمانی

x    6)گام طی مرحله آماده ساازی موساسه ،

 ( یا طی دوره پایها6.6.6بخش 
x  ( 6.6.6، بخش 6طی دوره پیگیری )گااام

برای بررسااای اثر اجرای برنامه بر درک مدیران 

 ارشد.

چه 

 کسی

کاربر: هماهنگ کننده برنامه یا فرد مساائول پخش و 

 جمع آوری پرسشنامه.

 جمعیت تحت بررسی: مدیران اجرایی ارشد موسسه.

 های بی نام. توزیع پرسشنامه  چگونه

پرسشنامه های تکمیل شده باید چهار تا پنج روز بعد 

 جمع آوری شوند.
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استفاده از ابزارها برای ارزیابی و  1.1.1

در  احتمالینمونه هایی از شرایط  -بازخورد

  بهداشتی مراقبت محیط

 
موسسات مراقبت بهداشتی که برنامه جدید ارتقاء : 1مثال

 رده اند.بهداشت دست را آغاز ک

اولویت فوری این موسسات جمع آوری اطالعات  

های مرتبط با زیرساخت ها، عملکرد پایه در زمینه شاخص

و دانش در حوزه ی بهداشاات دساات و همچنین درک در  

های بهداشاااتی و مراقبت مرتبط بازمینه مشاااکل عفونت 

اهمیت بهداشات دسات در مرکز اساات. این موضول برای   

های برنامه نیاز و اسااتقرار اولویت شااناسااایی منابع مورد 

ارتقاء بهداشت دست دارای بیشترین اهمیت است. برای به 

آل این است که تمام دسات آوردن یک تصاویر جامع، ایده  

های توضین داده شده در باال طی دوره آماده سازی بررسی

و پایه انجام شود. گام بعدی اندازه گیری همان شاخص ها 

یگیری اساات، که به بررساای اثر راهبرد ارزیابی در مرحله پ

 کمک می کند.

با توجه به این که این برنامه نیاز به تخصاایص نیرو و زمان 

ابع محدود و ها در محیطی با منکاافی برای انجاام فعالیت  

ها دارد، انجام همه بررساای ها ممکن در کنار سااایر اولویت

اسااات عملی نباشاااد. در این موارد، بررسااای ها می تواند 

 دود به استفاده از ابزارهای زیر باشد:مح

 
 زمان استفاده ابزار

بررسااای درک مراقبین 

 بهداشتی
 حداقل در پایه )شرول(

 در زمان پایه و پیگیری بررسی زیرساخت بخش

بررسای مصارف صابون/   

 ماده پاک کننده

ماهیانه یا هر ساااه تا چهار 

 ماه یک بار )مداوم(

 ریدر زمان پایه و پیگی فرم مشاهده

ای که اجرای ارزیابی این موساسات ممکن است به مرحله 

من م، شاااامل مشااااهده ها و بازخورد امکان پذیر اسااات 

نرساایده باشااند. اما، در برنامه عملیاتی بلند مدت باید یک 

 چارچوب زمانی برای ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

 

موساااساااات مراقبت بهداشاااتی که برنامه ارتقاء : 1مثال 

 ست را به اجرا درآورده اند.بهداشت د

انت ار می رود این موساااساااات ارزیابی های پایه و مرحله 

پیگیری شااخص های توصایه شاده را انجام داده باشند و    

زیرسااخت حمایتی و برنامه آموزشاای در حال اجرا داشته  

باشند. پایش و ارزیابی همچنان به عنوان وی،گی مهم برای 

رتقاء موجود محسوب می گسترش و تقویت دوباره راهبرد ا

شااود و داده های پیوسااته ای را درباره پیشاارفت راهبرد   

 فراهم می کند.

ناگزیر هستند بیشتر بر پایش من م  این موسسات

دانش، درک، زیرسااخت و اجرای بهداشت دست از طریق  

مشاهده در همه مکان های موسسه تمرکز کنند و گزارش 

با اطالعات در زمینه هاای من م و بازخورد نتایج را همراه  

پیشاارفت های ایجاد شااده در حوزه بهداشاات دساات به   

 مراقبین بهداشتی بدهند.

دفعات انجام این بررساای ها به اولویت های بومی 

بساااتگی دارد. مشااااهدات از عملکرد در زمینه بهداشااات 

دسات، حداقل سالیانه و در وضعیت ایده آل، ماهیانه انجام  

ه بهداشت دست، به وی،ه شوند. مصرف محصوالت مربوط ب

ماده پاک کننده  با پایه الکل، باید به صااورت ماهیانه یا در 

فواصال زمانی که امکان محاسابه روند سالیانه را بدهد )به   

عنوان مثال، هر ساه تا چهار ماه یک بار( انجام شود. برای  

حداقل پنج سااااله بازبینی و برنامه  دوره، یک پایدارارتقاء 

 صیه می شود.ریزی عملیاتی تو
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همچنین این موسااسااات به احتمال زیاد پایش و 

مراقبت بهداشااتی  مرتبط بابازخورد در زمینه عفونت های 

را انجام خواهند داد. در حقیقت، بعضی از موسسات ممکن 

 اساات در حال حاضاار ساایسااتم ن ارتی معتبر و اسااتقرار 

ای را داشااته باشااند. در این صااورت، این ساایسااتم  یافته

با ارزش در مورد قابل اطمینان ترین شااااخص  اطالعااتی 

های بررسای اثربخشی راهبرد ارتقاء بهداشت دست فراهم  

خواهد کرد. اندازه گیری روندهای بروز ماهانه برای حداقل 

یک ساال، قبل و بعد از اجرای راهبرد ارتقاء بهداشت ایده  

آل خواهد بود. بساته به گستره برنامه، بررسی های مربوط  

نی موارد در قسامت هایی که ارتقاء بهداشت دست  به فراوا

اجرا می شااود، قبل و بعد از اجرا، ممکن اساات مناسااب   

باشد، با این شرط که محاسبه حجم نمونه به درستی انجام 

 شود.   

سیستمی برای پایش میزان عفونت های مرتبط با مراقبت 

( باید مورد توجه قرار گیرد و در برنامه HCAIبهداشااتی )

ی گنجانده شود. تیم بهداشت دست و مدیران ارشد عملیات

باید درباره هدف گذاری های اختصاااصاای در زمینه بهبود 

در میزان عفونات هاای مرتبط باا مراقبات بهداشاااتی در     

موساااساااه به توافق برساااند و آنها را در برنامه عملیاتی  

 بگنجانند.

ی  مراقبت بهداشت مرتبط باعفونت  آمار مربوط به میزاناگر 

، باید محاسبه هزینه اثربخشی استفاده ل دسترسی استقاب

از ماده پاک کننده با پایه الکلی و احتماال محاسااابه هزینه 

 اثربخشی کل راهبرد ارتقاء ممکن باشد.

 

به اشتراک گذاشتن درس های آموخته شده با بخش 

 ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت  

 

قمند است بخش ایمنی بیمار ساازمان جهانی بهداشت عال 

از هماهنگ کنندگان بهداشات دست درباره فرایند اجرای  

برنامه عملیاتی بهداشااات دسااات بازخورد دریافت کند و 

همچنین، از آنها اطالعاتی درباره پیشاارفت های حاصل به 

 دست آورد.

جزییات تماس و محل ارسال موردهای مطالعاتی در زمینه 

ایمنی  بهترین عملکرد را می توان در وب ساااایاات بخش

 بایمااار سااااازمااان جهااانی بهااداشاااات بااه آدرس    
www.who.int/gpsc/en.یافت 

 دسترسی به ابزارها
 www.who.int/gpsc/en 
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 یادآورها در محل کار 2.2

 

تعاریف و مرور  -یادآورها در محل کار  1.1.1

 کلی

برای  کلیدی ابزارهایی، یاادآورهاا در محال کار   

بهداشااات دسااات، موارد ایجااد انگیزه و یادآوری اهمیت  

مناسب برای اجرای آن به مراقبین  دستورالعملو  استفاده

بیماران و مالقات به  ،همچنینیادآورها هستند.  بهداشاتی 

مراقبین بهداشاااتی از  گویند که بایدمی  کننادگان آن ها 

بهداشت دست  در زمینه هاییاساتاندارد انت ار رعایت چه 

 .داشته باشند

. ابزار اجرا هساااتندنول یادآورها پوساااترهاا متداول ترین  

سازمان جهانی با نشان ساه نول پوساتر اساتاندارد    شاامل  

لح ه من برای  2"رویکرد برای نشاااان دادن  بهاداشااات 

از مایع صحین اساتفاده  دساتورالعمل  و  "بهداشات دسات  

 و شستشوی دست است. دست

بروشورهای جیبی که هر مراقب شامل یادآورها،  دیگر انوال

حمل کند، برچسب هایی در جیب خود تواند  بهداشتی می

می شود، برچسب نصااب مراقبت ارایه کوچک که در نقطه 

ماده پاک روی ظرف  ی برانگیزانندههاایی حاوی شاااعارها 

با آرم بهداشااات دسااات  آویزهایو  ،یپایه الکلبا کنناده  

 .هستند

یاادآورهاا در محال کاار بااایاد جزیی از برناامااه        

ت بهداشت دس ارتقاءبرنامه ی باشند که موساساات  عملیاتی 

همه ساااطود اجرا می کنناد. یادآورها باید در  هماه  را در 

طی مرحله  مراقبت بهداشاااتی محیطمحیط هاای بالینی  

و به  قرار گیرند اسااتفادهمورد (، 6.6.6، بخش 6اجرا )گام 

و به صورت من م به روزرسانی و نو  ،دننمایش گذاشته شو

ن بهداشاااتی، بیماران و د. یادآورها می توانند مراقبینشاااو

 مالقات کنندگان را مخاطب قرار دهند.

و  سازمان جهانی بهداشتیادآورهای  بومی سازی

ساااازمان توصااایه های جدید که آورهای یاد تهیه و تولید

را به تصویر  دسات  در ارتباط با بهداشات  جهانی بهداشات 

و تصاااویر  عباراتاسااتفاده از بهترین  کشااند، از طریقمی

را ، باه طور قطع پذیرش راهبرد  بومی فرهناگ  منطبق باا 

 تسهیل می کند.

های بومی یا استاندارد  راهنماها و دساتورالعمل  ،همچنین

کردن مراقبین  برای آگاهدر زمیناه بهاداشااات دسااات ،   

دست در خوب بهداشت درباره اینکه  و یادآوری بهداشاتی 

قرار  ها در دسترس آنباید چه معنایی دارد، محل کارشان 

 .گیرد

 

 

 -در محل کار یی برای یادآوریابزارها  1.1.1

 توصیف ابزار

به عنوان یادآور در  توانندمی از ابزارهاایی کاه   

ی زیر معرفتصویر گیرند در محل کار مورد استفاده قرار می

 .اندشده

 لح ه برای 2پوستر 

 بهداشت دست

پوستر نحوه 

شستشو با 

ماده پاک 

 کننده

پوستر 

نحوه 

شستن 

 دست

بهداشت دست:  هبرگ

 چه زمانی و چگونه
  

 صفحه نمایشگر

 :(screensaverمانیتور

جان دیگران را نجات 

دست های ": دهید

 "را تمیز کنیدخود 
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 لحظه برای بهداشت دست 5پوستر 

چه 

 چیز

( بهداشت ضارورت انجام رد الح ه )مو 2 ،پوساتر 

هنگام انجام بهداشت دست  الزم برای زماندست 

 بت بهداشتی را به نمایش می گذارد.ارایه مراق

باه دیدن و   نیااز  هماه مراقبین بهاداشاااتی   زیرا چرا

اره درببهداشات دست  کلیدی پیام های  پذیرفتن

 اجرای آن دارند.زمان 

سااراساار مهم مراقبت و مکان های ارایه در نقطه  کجا

 .به نمایش گذاشته می شود بهداشتی مرکز

چه 

 زمانی

،همواره (6.6.6بخش  ،6طی گااام اجرایی )گااام  

نماایش داده می شاااود و بر حساااب ضااارورت   

 . می شود به روزجایگزین یا 

چه 

 کسی

مسااائول  فرده یا مکااربر: همااهناگ کننده برنا   

 نمایش پوسترها در محیط های بالینی.

مراقبین بهداشاااتی که در همه ف: هاد جمعیات  

ت ندا بیماران و مالقاارتباط مستقیم با بیمار هست

روش انجام بهترین  برای آگاهی از ،اهکنندگان آن

 .بهداشت دست

به نمایش  مراقبتارایاه  در نقطاه   را پوساااترهاا  چگونه

و در صاااورت لزوم بر اسااااس برناامه   بگاذاریاد  

 .کنیدبه روز  ، آنها راعملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نحوه شستشو با پوسترهای نحوه شستن دست و 

 ماده پاک کننده

چه 

 چیز

استفاده از درست عملهای دساتورال  پوساترها 

که برای  را و شاساتن دست   ماده پاک کننده

یادآوری انجام بهداشااات دسااات به مراقبین 

 ، توضین می دهند.اندشدهبهداشتی طراحی 
مراقبین بهاداشاااتی نیاز به درک   زیرا هماه  چرا

 استفادهو درست  دساتورالعملهای شستشوی 

 دارند.از ماده پاک کننده 
 مهمبهداشتی در مکان های  مرکزدر ساراسر   کجا

پوساااتر نحوه ، نمایش داده شاااود. مراقبات 

در بهتر اسااات ماده پاک کننده اساااتفاده از 

پوسااتر نحوه شااودا  نصاابمراقبت ارایه  نقطه

باید در کنار هر سااینک )به شااسااتن دساات 

صورت ایده آل در مجاورت هر نقطه مراقبتی( 

 نمایش داده شود.
چه 

 زمانی

(، 6.6.6بخش  ،6طای گااام اجرایی )گااام  

همواره نمایش داده می شاااود و بر حساااب 

 ضرورت جایگزین یا به روز می شود.
چه 

 کسی

مسااائول  فردکاربر: هماهنگ کننده برنامه یا 

 محیط های بالینی.همه نمایش پوسترها در 

مراقبین بهداشتی که در همه ف: هدجمعیت 

 بیماران و اارتباط مسااتقیم با بیمار هسااتند 

 از بهترینبرای آگاهی  ،هاآن مالقات کنندگان

 بهداشت دست.روش انجام 
مراقبت به نمایش ارایه پوساااترها را در نقطه  چگونه

بگذارید و در صاااورت لزوم بر اسااااس برنامه 

 عملیاتی، آنها را به روز کنید.
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 بهداشت دست: بروشور چه زمانی و چگونه

 هبمربوط  کلیدیبروشاااور جیبی کاه پیام های   چه چیز

بهداشااات دسااات را به  انجام ن و چگونگیزماا 

 .دهدمیصورت خالصه توضین 

باید موسااسااه  مراقبین بهداشااتی در  زیرا همه چرا

لح ااه برای بهااداشاااات دساااات و  2رویکرد 

ماده پاک اسااتفاده از درساات دسااتورالعملهای 

 .رعایت کنندو  درکو شستن دست را کننده 

 ارتقاااءهااای بااالینی کاه برناامااه   محیطهماه  در  کجا

 . اجرا شده استبهداشت دست 

در و  ،(6.6.6، بخش 6حین گااام اجرایی )گااام  چه زمانی

حین جلسااات آموزشاای استفاده  ،صاورت امکان 

 شود.

مراقبین بهداشااتی در همه توسااط باید این ابزار  چه کسی

بهداشااات  ارتقاءمحیط هاای باالینی که برنامه   

 .به کار گرفته شودشده است، اجرا دست 

مراقبین برای حین جلساات آموزشی  را ور بروشا  چگونه

به عنوان یک ابزار و آن را  تا شودتوزیع  بهداشتی

 .نگه دارند خودنزد  فردی مرجع

 

 

دساات های ": صاافحه نمایش را نجات دهید جان دیگران

 "را تمیز کنیدخود 
 صفحه نمایش برای رایانه.screensaver قالب  چه چیز

اجرای جهت بهداشتی برای یادآوری به مراقبین  چرا

 بهداشت دست در زمان های مناسب.

ر دمراقبین  یی که توسطهارایانه دربرای نمایش  کجا

 .گیرندبهداشتی مورد استفاده قرار می مرکز

 .همیشه چه زمانی

 مراقبین بهداشااتی کههمه این ابزار باید توسااط  چه کسی

 های بالینی کهدر محیطبه رایانه دسترسی دارند 

 کنند،میاجرا  را مه ارتقاء بهداشااات دساااتبرنا

 مورد استفاده قرار گیرد.

صااافحه نمایش فعلی با  محافظ جایگزین کردن چگونه

دسااات  :را نجات دهید جان دیگران"نمایش

برای یاادآوری اجرای   "را تمیز کنیاد  خود هاای 

 مراقبین بهداشتی.همه بهداشت دست به 

وری در برای یادآ ییاستفاده از ابزارها  1.1.1

موقعیات های  نموناه هاایی از    -محال کاار  

 مراقبت بهداشتی مراکزدر  محتمل
برنامه جدید یک مراقبت بهداشتی که  هایمحیط: 1مثال 

 اند.دست را با منابع محدود آغاز کردهبهداشت  ارتقاء

 :کلیدیاقدامات 

x بومی برای  انکارشناس از جمله، حضاور  ،منابع موجود

را  مراقبین بهداشاااتی ی بهداشااات دسااات بهیادآور

 بسنجید.
x  زمانی برای  برنامهو یک  کرده مشاااخصرا  ملزوماات

 .تعیین کنید تهیه آنها
x   در ن ر بگیرید در برنامه مالیاحتمالی را هزیناه های 

 .پیش بینی کنیدای مطمئن  و بودجه
x  ه ب اقدامات بسیارانجام  لزومبا توجه به ، نخست گامدر

 مراکزاین  ،داشاات دستبه ارتقاءمن ور اجرای برنامه 

در  موجودی هاممکن اسااات تصااامیم بگیرند از ابزار

 اعمالبدون سازمان جهانی بهداشت ی اجرای بسته ابزار

 تغییر استفاده کنند.هرگونه 
 

 ارتقاءکه برنامه  محیط های مراقبت بهداشاااتی : 1مثال 

 .درآورده انداجرا  به به خوبی رابهداشت دست 

 :کلیدی اقدامات 

x  را بومی / ملییااادآورهااا بااا فرهنااگ کردن منطبق

 اولویتاین کار در  )از جمله تصاااویر(، فراموش نکنید

 .قرار دارد مرکزعملیاتی  هایبرنامه
x  در  ی نصااب شااده همیشهکه یادآورها مطمئن شاوید

 د.نقرار دار وضعیتی مطلوب
x  در برنامه عملیاتی بلندمدت مرکز، تازه کردن یادآورها

تصاویر و شعارها را به عنوان یک از طریق تغییر من م 

 .ضرورت بگنجانید
x مراقبین  یادآورها بهتر است با درخواست از سازیبومی

جام ان برای این یادآورهابهداشاتی برای ترسیم تصاویر  
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طراد حرفه ای که یک یناد باا حمایت   ا. این فرشاااود

 دکشاااببتواند ایده مراقبین بهداشاااتی را به تصاااویر 

فعالیت به ایجاد مشااارکت تسااهیل خواهد شااد. این  

 اسااسی درباره پیام های بحث فردی در برنامه و ایجاد 

 بهداشت دست کمک می کند.مربوط به 
x نیز استفاده کنیداز یادآورهای دیگر  پوسترها به جز. 
 

بخش به اشتراک گذاشتن درس های آموخته شده با 

 سازمان جهانی بهداشت ایمنی بیمار 

 

به عالقمند  هانی بهداشاااتسااازمان ج ایمنی بیمار بخش 

 بومی است.  تولید شده به صورت دیدن یادآورهای

 ی شماجزییات تماس و دساتورالعمل های ارسال یادآورها 

در وب  ساااازمان جهانی بهداشاااتایمنی بیمار بخش به 

به  ساااازمان جهانی بهداشاااتایمنی بیمار  بخش ساااایت

 یافت می شود. www.who.int/gpsc/en آدرس

 زارهادسترسی به اب
www.who.int/gpsc/en 
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 موسسه   ایمنی فضای 2.2

 

تعاریف و  - موسااسااه  ایمنی  فضااای 1.5.1

 مرور کلی

ایجاد  اشاره بهموساساه   عمومی ایمنی  وضاعیت 

کااه افزایش آگاااهی درباااره  دارد محیط و درک عمومی

 ، توجه بهموضوعات ایمنی بیمار را تسهیل کند و هم زمان

 بااه عنوان یکی از مهمترین  بهاداشااات دسااات را   ارتقااء 

 :تضمین کند ، از جمله موارد زیر،دوسطهمه ها در اولویت

x  و فردیا عمومیمشارکت فعال در هر دو سطن 
x  برای تغییر و  عمومیو فردی  ظرفیتهااایآگاااهی از

 )خود کارآمدی(ا وبهبود 
x .مشارکت با بیماران و سازمان های مرتبط با بیماران 

 ارتقاء راهبردمولفه  ، عمومی موساسه در ساطن  

 ارتقاءبرنامه  دوامبهداشاات دساات، پایه و اساااس اجرا و   

ی انجام باید در فضای اسات. برنامه مذکور  بهداشات دسات  

اده دقرار  اولویتدر درک شده،پایه که مسایل ایمنی  گیرد

 اند.، و نهادینه شدهشده

مهم بساایار  راهبرددر سااطن فردی، این مولفه 

بهداشات دسات توسط    رعایت کهاسات، هم از این جهت  

محسوب می شود  اولویتبه عنوان یک  مراقبین بهداشاتی 

مراقبین بهداشاااتی جهت  هانگیز جهات کاه،  این هم از  و

ا هآن تعهدبهداشت دست به عنوان عملی که انجام مطلوب 

به شاامار  دهدمیرا نشااان آساایب نرساااندن به بیماران به 

، هم موسسه و میعمو ایمنیفضای ایجاد از طریق . آیدمی

پتانسیلی که برای ایجاد  ازهم هریک از مراقبین بهداشتی 

در هماه شااااخص ها دارند، آگاه   ارتقااء تغییر و تساااریع 

 .  شوندمی

 درباید موسااسااه  عمومی در ایمنیفضااای ایجاد 

سااطن صاارف ن ر از  ،همه مراحل ترویج بهداشاات دساات

 د.باش تاولویدر ، مراکز بهداشتیدر  آن ارتقاءپیشارفت در  

برنامه ضروری  اجرای مراحل همه در جود چنین فضاایی و

 ارتقاءایجاد انگیزه برای آغاز  و به من ور اساات. در شاارول 

، و 6)گام  گیردانجام تالش فراوانی باید بهداشاات دساات  

گان تصمیم گیرند(. 6.6.6، بخش مرکزآماده سازی مرحله 

در مراحل یند برنامه ریزی ادر فر باایاد   و افراد تااثیرگاذار،  

 اجرا طول در همکاری رااولیه مشارکت داشته باشند و این 

 .ادامه دهنداز آن  پسو 

ایمنی بیمار باید دیگر های جنبه، پیوساااتار پیشااارفتدر 

مورد بررسی قرار گیرند به دنبال گام های اولیه همزمان یا 

رویکرد   و عرفدر  عمیق طور بااید به  ایمنی فضاااای و 

اوم مدپیشرفت این موضول نیازمند  .ریشه بدواند موساساه  

رخدادهای ساایسااتم های پایدار برای تشااخیص تدوین در 

بهداشاات دساات  که ،باشاادمیکیفیت  ارزیابیو نامطلوب 

 است. آن کلیدییکی از شاخص های 

اد به ایجمی توانند  تااثیرگذار افراد و مراقبین بهاداشاااتی  

. عالوه بر کمااک کننااد فضااااای ایمنی یاات آمیزموفق

می توانند از نیز این افراد ، درون موسااسااه  نمتخصااصاای 

سااازمان های خارجی، سااازمان های غیردولتی و نهادهای 

های راهبرددر زمینه وارد شااده و پیشاانهادهایی  حرفه ای

 .نمایند ارایهایمنی بیمار  ارتقاءموثر 

 بسااایاربهداشااات دسااات ارتقاء که  مراکزیدر 

د بلن صبا تخصی ، مدیران ارشااد و رهبراناسات پیشارفته  

تعهد کامل خود را نساابت به پیوسااته  منابع، به طور مدت

ی بهداشاات دساات نشااان خواهند داد و به اسااتانداردها  

افتخار  توساط موساساه حاصال شاده است      که پیشارفت 

به عنوان  به طور من م خواهناد کرد. بهاداشااات دسااات  

. در این گرفتخواهد قرار اسااتفاده  موردشاااخص کیفیت 

بهداشت دست به انجام هداشتی همه مراقبین ب ،موساسات 

 رویکرد به طور کامل در زمینه رعایت وبود خواهند متعهد 

 پاسخگو خواهند بود. "لح ه برای بهداشت دست 2"

ایمنی فضاااای ، بیمااران در ایجاد  مراکزدر این  

، آگاهی و در واقع. داشتخواهند شرکت  عمومی موساسه  
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که باید مهم است  ای درک بیمار از بهداشات دسات جنبه  

بهداشاات دساات مورد  ارتقاء گانه در برنامه عملیاتی چند 

توجه قرار گیرد. تشااویق مثبت مراقبین بهداشااتی توسااط 

مطلوب برای اجرای  بااه من ور برانگیختن آنااانبیماااران 

لح ه برای  2" رویکردرعایت بهداشاات دساات می تواند  

. اجرای درسات بهداشت  را افزایش دهد "بهداشات دسات  

د بیمار می تواند اعتماد بیمار و همکاری بین دسااات از دی

ر مراقبتی ایمن تایجاد بیماران و مراقبین بهداشتی را برای 

 بهبود بخشد.

 

 -موسسهایمنی فضای برای  ییابزارها 1.5.1

 توصیف ابزار

در  که می توانند به عنوان یادآور هااز ابزار مواردی

 :اندشدهده زیر توضین داتصویر محل کار استفاده شوند در 

نمونه نامه برای ارتباط با 

مدیران درباره برنامه های 

 بهداشت دست

نمونه نامه به مدیران 

جهت حمایت از بهداشت 

 دست

راهنمای مشارکت دادن 

بیماران و سازمانهای 

-مرتبط با بیمار در برنامه
 های بهداشت دست

 

فعالیتهای  -حفظ ارتقاء

دیگری که میتواند مورد 

ت مراقبت توجه موسسا

 بهداشتی قرار گیرند

 

  ویدیوی تبلیغاتی

جان دیگران را نجات 

را  خود : دست هایدهید

 . تمیز کنید

 

 

 

 

 

 

 نمونه نامه به مدیران جهت حمایت از بهداشت دست

هماهنگ توسط یک نمونه نامه برای اسااتفاده  چه چیز

کننده بهداشاات دساات جهت کمک به شاارول 

اره دربلیدی ک نادگان گفتگو باا تصااامیم گیر 

 بهداشت دست. ارتقاءدر زمینه سرمایه گذاری 

برای کمک به هماهنگ کننده برنامه بهداشت  چرا

ت تقویشرول یا  عالقمند بهدست یا فرد )افراد( 

 مرکزبهداشااات دسااات در  ارتقاء های برنامه

، برای حمایت و تشاااویق مراقبات بهداشاااتی 

مشااارکت، حمایت و ساارمایه گذاری تصاامیم  

 .کلیدی موسسه ندگانگیر

مراقبت  مرکز یبیمارساااتان تدر واحاد مدیری  کجا

 .بهداشتی

بهداشت  ارتقاءبرنامه اجرای در مراحل ابتدایی  چه زمانی

 (6.6.6، بخش 6دست )گام 

کاربر: هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست یا  چه کسی

 تقویت برنامهعالقمند به شاارول یا فرد )افراد( 

مراقبت  مرکزت در بهداشاات دساا  ارتقاء های

 .بهداشتی

مراقبت  مرکزف: مدیران ارشاااد هاد جمعیات  

 .بهداشتی

 متن نامه نمونهتواناد اطالعات را در  کااربر می  چگونه

بومی  مطابق وضااعیتیا متن نامه را وارد کند 

کند. یک نامه نمونه  ارسااال ساارسو  اصااالد

 های مهمپیامانتقال مشااابه نیز برای کمک به 

ای ارتقاء به مدیران ارشاااد/ ها برنااماه  دربااره  

)نامه نمونه در دسااترس اساات  رهبران کلیدی

 با مدیران درباره بهداشت دست(.ارتباط برای 
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برنامه های درباره ارتباط با مدیران نموناه ناامه برای   

 بهداشت دست

چه 

 چیز

هماهنگ کننده  توسااطنامه نمونه برای اسااتفاده 

درباره وشن رانتقال پیامی  جهت بهداشات دست 

درباره اینکه و توضااین صاارین   ارتقاءبرنامه های 

 اقدام در کجا و توسط چه کسی ضرورت دارد.

برای کمک به هماهنگ کننده بهداشات دست یا   چرا

 تقویت برنامه عالقمناد باه شااارول یا  فرد )افراد( 

مراقبت مرکز بهداشااات دسااات در  ارتقاء هاای 

دیران م هانتقال پیام های کلیدی ب، برای بهداشتی

 .ارتقاءبرنامه هایدرباره کلیدی ارشد/ رهبران 

مراقبت  مرکز یدر واحاد مادیریات بیمارساااتان    کجا

 .بهداشتی

چه 

 زمانی

بهداشاات دساات   ارتقاءمراحل ابتدایی برنامه در 

 (.6.6.6، بخش 6)گام 

چه 

 کسی
کاربر: هماهنگ کننده بهداشااات دسااات یا فرد 

 های برنامهتقویت  عالقمناد به شااارول یا )افراد( 

 .مراقبت بهداشتی مرکزبهداشت دست در  ارتقاء

مراقباات مرکز ف: ماادیران ارشاااد هاادجمعیاات 

 .بهداشتی

کاربر می تواند اطالعات را در متن نامه نمونه وارد  چگونه

کند یا متن نامه را مطابق وضعیت بومی اصالد و 

. یک نامه نمونه مشابه نیز برای سرس ارسال کند

 و ، حمایتتشویق به مشارکتکمک به حمایت و 

 تصمیم در زمینه برنامه ها از سوی سرمایه گذاری

در مراقباات بهااداشاااتیاا مرکزدر کلیاادی گیران 

برای حمایت  به مدیران )نامه نمونه دسترس است

 از بهداشت دست(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان های مرتبط بیماران و مشارکت دادن راهنمای 

 در برنامه های بهداشت دست بیماربا 

چه 

 چیز

 درگیر کردنراهنماای توانمند ساااازی بیماران،  

ای بربرنامه تدوین سازمان های مرتبط با بیمار و 

 ارتقاءآموزش بیمااران و جلب حمایت بیماران از  

 بهداشت دست در مراقبت بهداشتی.

درباره  سااازمان جهانی بهداشاات راهنمای چون  چرا

خواهان  بهداشاات دساات در مراقبت بهداشااتی  

بیماران، خانواده های آن ها و مراقبین  مشااارکت

 موسساتبهداشتی برای بهبود بهداشت دست در 

آن ها می  مشااارکتو  اسااتبهداشااتی مراقبت 

 داشته باشد. ارتقاءتواند اثر مثبت بر 

مراقبت  مرکز یدر واحاد مادیریات بیمارساااتان    کجا

 .بهداشتی

چه 

 زمانی

 ءارتقامراقبت بهداشاااتی برنامه  مراکززماانی که  

 اینبهداشت دست را به خوبی اجرا کرده باشند )

در بلند مدت  های برنامهتدوین برای  مسااائله را

را 6.6.2، بخش در ن ر بگیریااد 2گااام طاول  

 (. ببینید

چه 

 کسی

 برنامه این ابزار باایاد توساااط همااهناگ کننده    

 برایاستفاده شود که  مراکزیبهداشت دست در 

سازمان یا ان بیمار دادن توانمند سازی و مشارکت

بهداشت دست برنامه های های مرتبط با بیمار در 

 برنامه ریزی کرده اند.

هماهنگ کننده برنامه بهداشاات دساات می تواند  چگونه

در ابزار را برای کساااب راهنمایی  و گرفتن ایده 

مورد چگونگی شاارکت دادن بیماران و سااازمان  

و فعالیت های  مطالعه کند، هاای مرتبط با بیمار 

بلند مدت  عملیاتی در برناامه  را خااب شاااده انت

 .بگنجاند بهداشت دست ارتقاء
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 توجهکه می تواند مورد سایر فعالیت ها  -ارتقاءحفظ 

 قرار گیرد مراقبت بهداشتی مراکز

چه 

 چیز

مراقبت بهداشااتی عالقمند  مراکزراهنمایی برای 

با کنونی بهداشااات دسااات  ارتقاءگساااترش به 

د می توانمرکز فعالیت هایی که یا ابزارهای دیگر 

به عنوان بخشی از برنامه عملیاتی بلند مدت خود 

)یاا حاداقاال    ارتقااء  حفظ حرکات و اداماه  برای 

 ( بهداشت دست سازماندهی کند.  ماندگاری

 هایراهبردمراقبت بهداشااتی که  مراکززیرا برای  چرا

گذاشااته اند، و اجرا ارتقاء بهداشاات دساات را به 

ع عالی و آموزش من م و سیستم های مناب دارای

ه ب ارتقاءنگهداری و حرکت ، حفظ ن ارت هستند

 است.مهم دست آمده 

مراقبت مرکز  یدر واحاد مادیریات بیمارساااتان    کجا

 .بهداشتی

چه 

 زمانی

مراقبت بهداشاتی زیرساخت و   مراکزهنگامی که 

ن ارت بر برای آموزش و مناسبی سایساتم های   

ه برنامتدوین برای ی،ه و)به  دارند بهداشات دست 

را 6.6.2، بخش 2گاام  در طول هاای بلنادمادت    

 (.ببینید
چه 

 کسی

این ابزار باایاد توساااط همااهناگ کننده برنامه     

 ولئبهداشات دسات، مدیران ارشااد، یا افراد مس  

 ارتقاااءبرنااامااه ریزی، اجرا و حفظ  دیگر برای

مورد  مراقبت بهداشتیمرکز بهداشات دسات در   

 شود.واقع استفاده 

ا رهماهنگ کننده برنامه بهداشت دست باید ابزار  چگونه

 گرفتن درباره تداومو ایده  ییراهنمابرای کسااب 

مرکز بهداشااات دسااات در در زمینه پیشااارفت 

و فعالیت های مطالعه کند،  مراقبات بهداشاااتی 

را در برناامه عملیاتی بلند مدت  انتخااب شاااده  

 .ارتقاء بهداشت دست بگنجاند

 

 

 

 

 

 

DVD  نجات دهید جان دیگران را تی تبلیغا: 

 "دست های خود را تمیز کن" 
ب ترغیسااازی قوی برای تصااویریک فیلم کوتاه با  چه چیز

نجات  را جان دیگران"برنامه بهداشاات دساات و 

 ."یدرا تمیز کنخود دست های  :دهید
مراقبین بهداشتی برای همه برای الهام بخشیدن به  چرا

 هنگام ارایهدست بهداشت مطلوب حمایت و اجرای 

مراقبت بهداشاااتی و ایجاد انگیزه در بیماران برای 

 بهداشت دست. ارتقاءهای برنامه مشارکت در 

دادن در جلسات، کالس های آموزشی، نمایش برای  کجا

که توانمندسااازی ی مرکزو محیط های عمومی در 

، به عنوان یک شاایوه را در دسااتور کار داردبیمار 

 بهداشت از بخشیدن و حمایت تاثیرگذار برای الهام

 دست.

چه 

 زمانی

ی پیامانتقال در آنها در شارول و پایان جلساتی که  

است )به الزم اهمیت بهداشت دست  رهشافاف دربا 

، تمرینجلسااات آموزشاای، جلسااات   ،عنوان مثال

جلسات توجیهی جلسات حمایتی، ، تیمیجلساات  

 کارکنان(.

چه 

 کسی

هداشااات دسااات، : هماهنگ کننده برنامه بهاکاربر

 مدیران ارشد، آموزش دهندگان.

قبال از ارایاه جزییاات بیشاااتر درباره برنامه های     چگونه

ایجاد زمینه یا پیامی نافذ بهداشت دست به من ور 

، فیلم درباره بهداشات دساات در مراقبت بهداشتی 

کوتاه را برای کارکنان مراقبت بهداشاااتی یا عموم 

 .نمایش دهید
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 ایمنیفضای ابزارها برای اسااتفاده از  1.5.1

موقعیت های محتمل از هایی مثال -موسسه

 مراقبت بهداشتیمرکز در 
 ارتقاءمراقبت بهداشاااتی که برنامه  محیط هاای  : 1مثال 

 بهداشت دست جدید را شرول کرده اند.

 :کلیدیاقدامات 

x  بهداشت دست ارتقاءیک هماهنگ کننده برای برنامه، 

اگر و  کنید، مشااخص معاونیک  ،در صااورت امکانو 

 تشااکیلیک تیم/ کمیته بهداشاات دساات  ،ممکن بود

 .دهید
x  بهداشااات  ارتقاءهای  برنامه های اعالن عمومیبرای

 د.یآماده شو موسسهدست در سراسر 
x داخلی، مدیران ارشاااد، افراد یا گروه های افراد ذینفع 

های بهداشت دست در برنامه که نیاز اسات از   کلیدی

 آگاه شوند، شناسایی شوند. یمراقبت بهداشت مرکز
x  ناامه های نمونه برای جلب حمایت مدیران ارشاااد  از

مراقبت بهداشااتی  ها و کارکنانو با آنکنید اسااتفاده 

 .نماییدارتباط برقرار 
x   نیروی مناابع مالی،  دیران ارشاااد، باه طور وی،ه، از ما

حماایات برای ساااازماندهی فعالیت های   و انساااانی، 

 به دست آورید.آموزشی 
x پرساانل یا نفر از ل از هر بخش یا دپارتمان، یکحداق 

پزشک ارشد یا پرستار مسئول را تعیین کنید تا درباره 

، به طور کامل و در زمان دست  راهبرد ارتقاء بهداشت

مناسااب،  مطلع شااود و در صااورت امکان، در زمینه  

 کنترل عفونت آموزش ببیند.
x   درباره سااازمان جهانی بهداشاات راهنمااهای

یا خالصه  سات در مراقبت بهداشتی بهداشات د 

های بالینی در دسااترس قرار  محیطاجرایی آن ها در 

 .دهید
x  آتی بااا   گفتگوهااایزمااانی برای آغاااز  برنااامااهیااک

های مرتبط با بیمار یا مشااارکت دادن بیمار سااازمان

 مورد توجه قرار گیرد.

x  ساااازمان جهانی با قراردادن پوساااترهای اقدامات را

برای افزایش آگاهی آغاز مهم  در مکان های بهداشاات

 .کنید
 

 ارتقاءمراقبت بهداشاااتی که برنامه  موساااساااات: 1مثال 

 اجرا شده است. ها به خوبیدر آنهم اکنون بهداشت دست 

 :اساسیاقدامات 

x     تهیه  کلیدیاقدامات  شااااملیاک برنااماه بلندمدت

 درایمنی فضاااای در آینده کند  تضااامینکاه  کنیاد 

بهداشت دست  ندهبه طور کامل منعکس کن موساساه  

 .خواهد بود 
x    بررسی  یدر فهرسات شاااخص ها را بهداشات دسات

ر قرا موسااسهدر  ارایه شاده  کیفیت مراقبت بهداشاتی 

 .دهید
x  نید کتن یم  اهداف سالیانه بهداشت دست ارتقاءبرای

از ترباالبهداشت دست ،بهبود تبعیت از )به عنوان مثال

 (.موسسهبر اساس موقعیت  میزان های مشخص شده،
x   لح ه برای  2" رویکردکه برای مراقبین بهاداشاااتی

یا دسااتورالعمل بهداشاات دست بر  "بهداشات دسات  

درباره  سازمان جهانی بهداشتراهنماهای اساس 

 رارعایتبهداشاات دساات در مراقبت بهداشااتی

 .بگیرید درن ر میکنندپاداش
x     ساااازمان های مرتبط با  جاری کههر گوناه فعاالیات

ی درگیر م مراقبت بهداشتی قاءارتدر را بیماران/ بیمار 

ت بهداشت دس ارتقاءبرای طرحی و  کند بازبینی کنید

 .  نماییدتدوین 
x  بهداشااات ارتقاء  برنامه در را بیماران هایی کهفعالیت

 فعالیت ها این .به اجرا درآورید درگیر می کند دساات

 :باشدمی تواند شامل موارد زیر 

باره در دیدگاه بیمارانبرای کساااب  بررسااایانجام  -

 بهبود بهداشت دست.برنامه بهترین راه مشارکت در 
بروشاورها/ پوسترهای اطالعاتی برای   تدوین و توزیع -

های بهداشاات دساات و  برنامه آگاه کردن بیماران از 
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را حمایت و  این برناامه ها اینکاه چگوناه می توانناد    

 تشویق کنند.
برای تسااریع حمایت بیمار در زمینه بهبود  هاییطرد -

)پوسااترهای ایسااتاده در ورودی  دساات بهداشاات 

 هایی در سطن بخش(  ، فعالیتموسسه
که موقعیات هایی  آموزش بیمااران برای تشاااخیص   -

 مراقبین بهداشتی باید بهداشت دست را اجرا کنند.

همکاری با ساااازمان های مرتبط با بیمار برای کمک  -

برای تامین رایزنی یاا   ،باه حماایات و آموزش بیماار    

دارای تجربه پیشااارفت در  مراکزا رایزنی ببودجه یا 

 .زمینه ارتقاء بهداشت دست

 دسترسی به ابزارها
www.who.int/gpsc/en

 

 

  

http://www.who.int/gpsc/en
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 3بخش      

 
 

برای کمک به عناصاار زیر را  از راهنمای اجرا، سااومبخش 

فراهم  WHOبهداشاات دساات  وجهیچند  راهبرد اجرای

 کند:می 

x زم الاقدامات  فهرستی از که یک برنامه عملیاتی نمونه

 راهبرد یاجزا هر یااک از اجرای موفقیاات آمیزبرای 

هر دو در را  مراکز بهداشتی در ارتقاء بهداشات دسات  

 می کندا و  ارایهرفته سطن پایه و پیش
x  برای  ییعنوان مدلی اجرا بهگاام به گام   یاک رویکرد

ی قاارتبه برنامه  تازگی که به مراقبت بهداشااتی مراکز

 .اندبهداشت دست پیوسته 
 

 برنامه عملیاتی تهیه یک 1.1

ه برنام تهیهکمک به  برای نمونه برنااماه عملیااتی   

مع بسیار جا.این برنامه شاده است پیشانهاد   بومیعملیاتی 

 زمراکرا در بر نمی گیرد. بنابراین،  بومیاما مسااایل  ،اسات 

 و بومی شاارایطکه در  مراقبت بهداشااتی باید عناصااری را

ا ب برنامه عملیاتی نمونه را وکنند کاربرد دارد تعیین  محلی

من ور انطباق با نیازهای  بهفعاالیت های بیشاااتر   افزودن

 مانیز ترتیبی نمونهبرنامه عملیاتی  د.ناصاااالد نمای بومی

رار ق، بلکه کندنمیپیشاانهادی تعیین اجرای اقدامات  برای

 اجرای تضمین امات الزم جهتیک نمای کلی از اقد اسات 

 6، بر اساااس جزییات موجود در بخش راهبرداجزای  همه

وسااایعی از طیف  نمونهاین  .به دسااات دهد این راهنما،

پیشاارفت بهداشاات دساات در سااطن    با  مرتبطاقدامات 

جهت باید که پایه  اقدامات: از موسااسااه را در بر می گیرد

مات تا اقدا شااارول برنامه بهداشااات دسااات انجام شاااوند

 اهکه برنامه بهداشت دست در آن مراکزیبرای پیشرفته که 

گو این ال .تعیین شده استدر سطن پیشرفته ای قرار دارد، 

 امهبرنتعیین نقش ها و مساائولیت ها، تعیین  بههمچنین 

 گیریای، و پیو مساااایل بودجه عملیاتی اقدام جهتزمانی 

 .کمک می کندپیشرفت  روند

 

 تی کلینمونه برنامه عملیا 

داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

     عمومی

درباره بهداشااات دسااات در مراقبت  WHOبه راهنماهای 

بهداشاتی در وب ساایت بخش ایمنی بیمار سازمان جهانی   

 دا کنید.  بهداشت دسترسی پی

    

را برای کاربرد بومی منطبق سازید و در  WHOراهنماهای 

 ها توجه کنید.حال، به هماهنگ بودن آن باتوصیه عین
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

راهبرد چند وجهی ارتقاء بهداشااات  به بساااته ابزار اجرایی

در وب سااایت بخش ایمنی بیمار سااازمان  WHOدساات 

 جهانی بهداشت دسترسی پیدا کنید. 

    

را باه عنوان هماهنگ کننده برنامه ارتقاء بهداشااات  فردی 

دسااات و فردی را باه عنوان معاون هماهنگ کننده تعیین  

 کنید. 

    

یک تیم/ کمیته جهت حمایت از هماهنگ کننده بهداشت  

 دست تشکیل دهید.

    

ارتقاء بهداشت  جهت هرگونه برنامه یا طرد قبلی موساساه   

 ید. دست/ کنترل عفونت را شناسایی کن

    

/ رییس یا مدیر ارشد بیمارستان جهت با مدیر اجرایی ارشد

بحاث دربااره اقاداماات و فعاالیات هایی که باید مطابق با       

پیشاارفت جاری ارتقاء بهداشاات دساات/ کنترل عفونت در  

موسسه و در راستای راهنماهای سازمان جهانی بهداشت به 

 اجرا درآیند ارتباط برقرار کنید.

    

ه و گساتره فعالیت هایی که باید انجام شوند به  بر سار حوز 

 توافق برسید.

    

فعالیت مورد نیاز را با منابع انسااانی در دسااترس هماهنگ  

 سازید.

    

های دستورالعمل  ها، استانداردها، اگر هم اکنون سایاسات  

های مراقبتی و غیره به صااورت اجرایی اسااتاندارد، بسااته 

اطمینان  قرار می گیرند، معمول در موساساه مورد استفاده  

ها روی برنامه بهداشاات دساات  حاصاال کنید که یکی از آن

متمرکز اساات و برای توزیع آن در همه محیط های بالینی/ 

 بین تمام کارکنان بهداشتی برنامه ریزی کنید.

    

     تغییر سیستم

 و/ یا اطالعات در دسااترس موجود بهداشاات دساات اصااول

اقبت بهداشتی را به من ور هدایت درباره عفونت مرتبط با مر

 برنامه ارتقاء بهداشت دست بازبینی کنید. 

    

     ساختارها و منابع کنونی را تحلیل کنید 

     را بررسی کنید زیر ساخت بخش

     ماده پاک کنندهبررسی مصرف صابون/ 

ارشاااد/ رییس / مادیران ارشاااد در مورد   باا مادیر اجرایی  

خت ها، و هدف بلندمدت تهیه سینک چگونگی ارتقاء زیرسا
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

برای هر اتاق، تکمیل آن با آب جاری ایمن، صااابون و حوله 

کنید )این احتماال با برنامه های ملی/  گفتگوهاای دسااات  

 گسترده تر مرتبط خواهد بود(

ارشاد/ رییس/ مدیران ارشد درباره دسترسی   با مدیر اجرایی

اده م کنید )تهیه  گفتگو منابع و بهبود دساترسی به منابع  

 مراقبت(. همه نقاطپایه الکلی در  پاک کننده

    

 یپایه الکل با پااک کننده  دربااره تولیاد یاا خریاد محلول     

 تصمیم گیری کنید. 

    

ید، در دسااترس بودن، نهماهنگ کخرید از بازار )محلی( را 

 ی، قابلیت تحمل، و قیمت را در ن ر بگیرید.کارآی

    

رور را مپایه الکلی با  ماده پاک کننده بومی راهنماای تولید 

 کنید.

    

با افراد مربوط/ کارشناسان در مورد امکان سنجی و اقدامات 

ی سازمان جهانپایه الکلی  ماده پاک کننده الزم برای تولید 

بهداشات در موساسه، به وی،ه درباره توانایی تهیه و مسایل   

 کنید. گفتگوایمنی 

    

 پایهبا  ماده پاک کنندهیابی ریزی و هزیناه  ابزار برنااماه  از 

 اب ماده پاک کننده جهت تدوین ساااند بودجه تولید الکلی

سااازمان جهانی بهداشاات اسااتفاده  پایه الکلی پیشاانهادی 

 کنید.

    

/ رییس/ مدیران ارشد برنامه های ملی با مدیر اجرایی ارشاد 

 پایه الکلی با مواد پااک کنناده   یاا منطقاه ای برای تهیاه    

 کنید. طراحی

    

های ارزیابی، قابلیت تحمل و با اساااتفاده از دساااتورالعمل

 پذیرش را بررسی کنید. 

 

    

یاک برنااماه ماالی از هزیناه های الزم برای برطرف کردن      

حوله  کمبودهای موجود در زمینه آب، ساینک ها، صابون،  

ها و مایع دست تن یم کنید و تالش کنید بودجه مطمئن و 

 یانه برای این من ور تامین شود.کافی سال

    

در صاورت نیاز، با مدیر اجرایی ارشاد/ رییس/ مدیران ارشد   

در مورد امکان کمک های مالی بیشتر برای حمایت از برنامه 

هاای کوتاه مدت، میان مدت و طوالنی مدت مثال از طریق  

    



 سومبخش 
 
 

 
  

 16 
 

داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

کمک ها و وام های مالی اهدایی وزارت بهداشااات کشاااور/ 

 برردازید. بررسیصنایع دیگر به  کمک های مالی از

     / آموزشتمرین

ملزومات آموزشاای کارکنان بهداشااتی را بر اساااس تعداد   

 مناطق، نیازها و سایر موارد تامین کنید.

    

/ آموزشی تمرین، برنامه WHOبر اساس ابزارهای آموزشی 

 را بازبینی/ طراحی کنید.

    

قل یک نفر برای هر آموزش دهندگان را مشخص کنید )حدا

 موسسه(

    

     ناظران را مشخص کنید )حداقل یک نفر برای یک موسسه(

و ناظران  مدرسااان با حمایت مدیران ارشااد، برای آموزش 

جهت اجرای نقشاای که به آنها محول شااده اساات، زمان   

معینی اختصاص دهید، مثال در قالب توافق کتبی با مدیران 

 ارشد

    

     ا انجام دهید.ن رآموزش مدرسا

ن و ناظران می توانند موزش ناظران را انجام دهید )مدرساآ

آموزش پایه یکسان را در یک جلسه مشترک بگدرانند، قبل 

 از این که ناظران آموزش اختصاصی خود را دریافت کنند(

    

و ارزیابی آموزش کارکنان بهداشتی، برنامه  اجرابرای شرول، 

 ن یم کنید.ای با چارچوب زمانی ت

    

تعهاد زماانی مورد نیااز جهات آموزش کاارکناان مراقباات       

 بهداشتی را به همه مدیران و پرسنل اعالم کنید.

    

درباره جلسات  به مدیران ارشد دهیسیستمی برای گزارش 

آموزشااای ترتیاب دهیاد که شاااامل برنامه عملیاتی برای   

 رسیدگی به حضور ضعیف یا عدم حضور نیز باشد.

    

     رنامه آموزشی را در برنامه مالی موسسه بگنجانید.ب

ز کردن آموزش و پایش صااالحیت ساایسااتمی برای به رو 

 ن، مثال به طور سالیانه، برقرار کنید.مدرسا

    

سیستمی برای به روز کردن آموزش و پایش صالحیت همه 

 مراقبین بهداشتی، مثال به طور سالیانه، برقرار کنید.

    

د مواد آموزشی تکمیلی یا سازماندهی فعالیت های برای تولی

 دیگر جهات حفظ انگیزه برنااماه ریزی کنیاد )برای مثال،     

در مورد یی برای مراقبین بهداشاااتی هاهنگاام نهاار بحاث   

بهداشات دسات ترتیب دهیدا مطالب آموزشی الکترونیکی   
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

تهیه کنیدا ساایسااتمی جذاب جهت آموزش افراد تازه وارد 

دساات( در بازه زمانی طوالنی تر برقرار  )در زمینه بهداشاات

 کنید. 

     سیستمی برای به روز کردن مواد آموزشی برقرار کنید.

     ارزیابی و باز خورد

هاای ارزیابی و بازخورد را طراحی و بازبینی کنید،  فعاالیات  

 شامل

    

     ن ارت ها در زمینه بهداشت دست      

     بررسی زیرساخت بخش      

     ماده پاک کننده بررسی مصرف صابون/

     بررسی در زمینه درک کارکنان مراقبت بهداشتی                    

     بررسی در زمینه درک مدیران ارشد

     بررسی در زمینه دانش کارکنان مراقبت بهداشتی 

 بررسی ها در زمینه قابلیت تحمل و پذیرش  پایه الکلی 

 ماده پاک کننده

    

هاای ارزیاابی و باازخورد برناامه ای با     برای آغااز فعاالیات   

 چارچوب زمانی تن یم کنید. 

    

همه متخصااصااین که ممکن اساات برای ارزیابی مورد نیاز  

ها، را  متخصاااص اپیدمیولوژی و مدیر دادهبااشاااناد، مثال  

 مشخص کنید.

    

مالی  هایدر همه برنامه را هاای بازخورد و ارزیابی فعاالیات  

 بگنجانید. موسسه

    

سایساتمی کامل برای گزارش دهی به مدیران ارشد درباره   

وارد منتایج ارزیابی، شامل برنامه عملیاتی برای رسیدگی به 

 کنید.    ، دانش و زیرساخت ها برقرار ضعیف تبعیت

    

 اطالعاتراهنمای کتابچه برای تولیاد برنامه های ن ارتی از  

 فنی بهداشت دست استفاده کنید.

    

افراد کاندید برای ناظر شااادن را مشاااخص کنید )اگر قبال 

 انجام نشده است(

    

صالحیت ناظران،  بررسیسایساتمی برای آموزش مداوم و   

 مثال به طور سالیانه، برقرار کنید.

    

ارزیابی های پایه و بازخورد را برای کارکنان کلیدی مراقبتی 

 زیر را در ن ر بگیرید:بهداشتی انجام دهید،استفاده از موارد 
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

ابزار وارد کردن و تحلیل داده ها و دساااتورالعمل های وارد 

 کردن و تحلیل داده ها

    

     چارچوب گزارش خالصه داده ها

بر اساس برنامه توافقی، مثال سالیانه، و در حالت ایده آل دو 

مااه یاک بار، برنامه ای برای ن ارت های پیوساااته آماده و   

 نید.توزیع ک

    

نتایج ن ارت ها را به طور فصاالی یا بر اساااس برنامه توافقی 

 به تیم اجرای بهداشت دست و  مدیریت ارشد ارایه دهید.

    

بر اساس توافق با کارکنان کلیدی و با در ن ر گرفتن شواهد 

موجود در زمینه میزان های رعایت بهداشت دست در حال 

تبعیت از بهداشت دست حاضار، اهداف سالیانه برای بهبود  

 تن یم کنید.

    

اطالعاات موجود در زمیناه میزان هاای  عفونات مرتبط با     

 مراقبت بهداشتی در موسسه را بررسی کنید. 

    

سایستمی برای پایش پیوسته میزان های عفونت مرتبط با  

مراقبت بهداشتی و میزان های رعایت بهداشت دست برقرار 

 کنید.

    

برای اطالل به مدیران ارشد تحلیل هزینه  در صورت امکان،

اثر بخشااای انجاام دهید و سااارمایه گذاری آتی در زمینه  

 بهداشت دست را تضمین کنید.

    

مطاالعاه ای موردی در زمینه ارتقاء بهداشااات دسااات در   

موساساه برای انتشار محلی، منطقه ای یا ملی و قرارگیری   

هداشاات در وب ساایت بخش ایمنی بیمار سااازمان جهانی ب 

 تهیه کنید. 

    

انتشااار اطالعات مربوط به ارتقاء بهداشاات دساات و میزان  

عفونت مرتبط با مراقبت بهداشااتی در موسااسااه را در یک  

نشریه دارای فرایند داوری، نشریه تجاری یا خبرنامه داخلی 

 در دستور کار قرار دهید.

    

ارایه اطالعات موسااسااه در زمینه ارتقاء بهداشاات دساات و 

زان عفونت مرتبط با مراقبت بهداشااتی را در کنگره های می

 منطقه ای، ملی یا بین المللی در دستور کار قرار دهید.

    

     یادآورها در محل کار

منابع در دسااترس شااامل یادآورها و تخصااص های بومی   

 موجود را جهت تدوین یادآورهای جدید ارزیابی کنید.
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

ه یادآورهای جدید را فراهم ملزوماات باه روز کردن یاا تهی   

 کنید.

    

     در مواقع لزوم، هزینه ها و بودجه منبع را مشخص کنید.

پوساترها و بروشاورهای موجود در وب سایت بخش ایمنی   

های بیمار سااازمان جهانی بهداشاات را دانلود کنید و هزینه

 تولید مجدد را بررسی کنید.

    

ینی فراهم کنید و/یا به پوسترها را برای همه محیط های بال

 نمایش درآورید.

    

مطمئن شوید پوسترها در وضعیت خوبی هستند و به وضود 

مراقبت و باالی ارایه در مکان های مناساااب، مثال در نقطه 

 . اند شده سینک های روشویی نصب 

    

در طول آموزش، بروشاااورهاا را بین همه کارکنان مراقبت  

ماه محیط هاای بالینی به   بهاداشاااتی توزیع کنیاد و در ه  

 نمایش درآورید.

    

برای تولید پیوسااته یادآورهای مکمل یا تجدید ن ر شااده،  

برنامه ریزی کنید، و ایده های ابتکاری به غیر از پوسترها و 

 بروشورها را مورد توجه قرار دهید.

    

     فضای ایمنی موسسه 

ز تغییر روشاان کنید که، همه اقدامات دیگر برای اطمینان ا

آموزش، ارزیابی و بازخورد و یادآوری ها در تمرین/ سیستم، 

 محیط کار انجام می شود.

    

حمایت پیوساااته از جانب مدیران ارشاااد کلیدی و مدیران 

 آن مطمئن شوید.  تداومموسسه را مشخص کنید و از 

    

برای حمایت از برنامه بهداشات دست نامه ای برای مدیران  

آنان به ادامه سرمایه گذاری در زمینه  ارشاد جهت تشاویق  

 بهداشت دست تهیه و ارسال کنید.

    

در صورت امکان، نمونه ای تجاری )ارزیابی منطقه ای هزینه 

اثر بخشای در زمینه ارتقاء بهداشات دست( تهیه کنید و به   

مدیران ارشد ارایه دهید تا سرمایه گذاری پیوسته در زمینه 

 ه باشید.بهداشت دست را تضمین کرد

    

ناامه ای برای اطالل رساااانی به مدیران درباره برنامه های  

 بهداشت دست تهیه و ارسال کنید.

    

     ید. دهتشکیل موسسهاجرای برنامه عملیاتیای برایکمیته
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

برای باازخورد و باازبینی برنااماه عملیااتی بر اسااااس این      

ده ش بازخوردها جلسات من م برگزار کنید )کمیته تاسیس

ممکن اسااات باه عنوان عااملی برای رسااایدگی به ارتقاء   

 بهداشت دست انتخاب شود(. 

    

برنامه ای برای اطالل رساانی عمومی فعالیت های بهداشت  

در صورت دسترسی،  -دسات در سراسر موسسه آماده کنید 

 از متخصص ارتباطات داخلی. استفاده کنید

    

ابل به روز رساااانی کارکنان کلیدی را در همه حوزه های ق

قرار دهید و به اطالل رسانی پیوسته اخبار مربوط به فعالیت 

 های بهداشت دست ادامه دهید.

    

مشارکت سازمان های مرتبط با بیماران/ بیمار را در فعالیت 

های ارتقاء مراقبت بهداشتی بررسی کنید و برای آغاز بحث 

بیمار یک  ها/ همکاری های آینده با سااازمان های مزتبط با

 چارچوب زمانی تعیین کنید.

    

راهنمااهاای موجود در زمیناه مشاااارکات دادن بیماران و     

ساازمان های مرتبط با بیمار در برنامه های بهداشت دست  

 را مورد استفاده قرار دهید.

    

بررساای ها و ن رساانجی های مربوط به بیمار را مورد توجه 

 قرار دهید.

    

بیماار را آغااز کنید )مثال تهیه    فعاالیات هاای حماایات از     

بروشاورهای اطالعاتی بهداشت دست برای بیماران و برنامه  

 ریزی برای جلسات آموزشی( 

    

برنامه های پاداش یا تشااویق تبعیت از بهداشاات   اجرایدر

دسااات توساااط کارکنان مراقبت بهداشاااتی، بخش ها یا  

 دپارتمان ها را در ن ر داشته باشید.

    

ها و اهداف سااالنه  را در مجموعه شااخص  بهداشات دسات  

 مرکز قرار دهید.

    

وزشااای تکمیلی یااا سااااازماااناادهی      برای تولیااد مواد آم

های دیگر به من ور حفظ انگیزه برنامه ریزی کنید فعاالیت 

)مثال، بحاث هاای هنگام نهار در زمینه مساااایل مربوط به   

 یبهداشت دست برای کارکنان مراقبتی بهداشتی سازمانده

کنیدا مطالب آموزشی برای یادگیری الکترونیک تهیه کنیدا 

سااایساااتمی جذاب برای آموزش افراد تازه وارد در زمینه 

جان "تبلیغاتی  DVDبهاداشااات دسااات برقرار کنید، از  
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داماااق  
هدایت فرد 

 کننده

 چارچوب زمانی

) تاریخ های 

 شروع و پایان(

 بودجه

)اگر موضوعیت 

 دارد(

 پیشرفت

)شامل تاریخ های 

(تکمیلبازبینی و   

ه استفاد "ا نجات دهید: دست هایتان را تمیز کنیددیگران ر

 کنید.

 گام به گام  روشاجرای  3.2
 

 ارتقاء برنامهطراحی و تدوین گام به گاام باه   رویکرد 

تها فعالیمنطقی توالی  مطابق بازمان و  طیبهداشت دست 

 بر اساااااس  راهبرد ی، اجزادر حقیقااتکنااد. کمااک می

هااای مختلف گااام اجرا در برای  هااایی کااه دارناادوی،گی

 مناسب هستند.

 رتقاءابرنامه به تازگی که  مراکزیرویکرد به وی،ه برای این 

سااازمان  وجهیچند  راهبردت را بر اساااس بهداشاات دساا

این ، پیشااانهاد می شاااود. اندکردهاجرا  جهانی بهداشااات

اجرای  در یک توالی مشاخص، خواننده را در مسیر رویکرد 

ه بست از فعالیت ها و ابزارهای یوسیعطیف  ، با ارایهراهبرد

. اگرچه ساااازماان جهانی بهداشااات پیش می برد اجرایی 

گام به گام بسیار رویکرد که این  دهدمینشاان   هابررسای 

اما می کند،  فراهممفیدی  ی هایو راهنمای جاامع اسااات 

به ن ر برسااد. افراد  پیچیدهبساایار پرحجم و ممکن اساات 

بهداشت دست باید  ات متعهد به ارتقاءحرفه ای و موساسا  

 چالش برانگیز و کاریبهداشت دست  ارتقاءکه  دنآگاه باش

بهداشت دست منجر ،ارتقاء است، اما از سوی دیگر پیچیده

ار بمی شااود.  بیمارکلی ایمنی  در قابل توجهبه پیشاارفت 

ی بستگبهداشت دست ارتقاء اجرای برنامه مربوط به کاری 

)نه  الزاماتتمرکز بر حداقل با  گستره آن داردا بنابراین،به 

و کم باشااد فعالیت ها می تواند در شاارول بار  ، همه آنها(

 یابد. سرس به تدریج افزایش
 

 :فهرست شده استدر شکل زیر  WHOبهداشت دست ارتقاء  وجهیچند  راهبرداجرای  هایحداقل معیار

 حداقل معیارهای اجرا  عناصر چند وجهی

تغییر سیستم: ماده پاک کننده با  1ا1

 = نقطه ارایه مراقبت پایه الکی در
ت در هر محیط بالینی )بخش قرار دادن مواد پاک کننده پایه الکی در نقطه ارایه مراقب

 یا سایر مکان ها(، یا دادن قوطی های جیبی حاوی محلول ماده پاک کننده به کارکنان

¦  ¦ 

تغییر سیستم: دسترسی به منبع  1ا1

 = هاآب ایمن و مداوم، صابون و حوله
های یک بار مصرف ابون و حولهتخت، در دسترس بودن ص 62یک سینک به ازای هر 

 نکبرای هر سی

¦  ¦ 

 = تمرین و آموزش ا1
 .مه بهداشت دست آموزش دریافت کنندهای بالینی درگیر در برناهمه کارکنان بخش

 ای برای به روز کردن آموزش در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برقرار شودبرنامه

¦  ¦ 

 = ارزیابی و بازخورد ا1
های مربوط به زیرساخت ها، ن ارت  دو دوره ارزیابی )پایه و پیگیری( با حداقل بررسی

 بر  بهداشت دست، و پایش مصرف صابون و ماده پاک کننده پایه الکلی انجام شود.

¦  ¦ 
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 یادآورها در محل کار ا1
= 
 

در محیط های بالینی درگیر در  ”لح ه برای بهداشت دست 2”و  ”چگونه“پوسترهای 

های تاق های بیماران، محلبرنامه بهداشت دست نمایش داده شوند )برای مثال ا

 های سرپایی و سیار(مختص کارکنان، بخش

¦  ¦ 

 فضای ایمنی موسسه ا5
= 
 

مدیر ارشد اجرایی، رییس، مدیران ارشد و سایر رهبران همگی برای حمایت از ارتقاء 

    شت دست مشارکت قابل مشاهده داشته باشند )برای مثال، فراخوان ها و/ یا ابهد

 به کارکنان( های رسمینامه

محیط مراقبت گی : آماد1گام  1.1.1

 آمادگی برای اقدام  -بهداشتی
 

حصول اطمینان از آمادگی کلی  ،گام اولهدف از  

اجزای  بهداشت دست است. ءارتقا اجرای برنامهبرای  مرکز

منابع الزم )انسانی و مالی( و به کارگیری شامل  گام این

به کارگیری مراه با ه اجرای برنامه محل هایزیرساخت

یک  از جملهبهداشت،  ءرهبری کلیدی برای برنامه ارتقا

برنامه ریزی مناسب معاون او می باشد. و هماهنگ کننده 

ضروری برنامه،  برای کلشفاف  راهبرد ترسیم یک جهت

 .است

به طور عمده مربوط  شوندمیانجام اقداماتی که در گام اول 

اهداف  بی بهدستیا جهت فعالیتهاییبه برنامه ها و 

 2)آموزش( و  6)تغییر سیستم(،  6اختصاصی اجزای 

 . راهبرد هستندموسسه(  در)فضای ایمنی 

 یافتنبرای جمع آوری اطالعات بیشتر و  لطفاً

ز اعناصر این که مربوط به  ابزارهای موجود به قسمت هایی

 مراجعه شود. هستند  راهبرد
 

 می کشد.این گام به طور متوسط دو ماه طول 

توصایه می شود که   مراقبت بهداشاتی  مرکزبه  

برنااماه را در ابتادا در بخش هایی که انگیزه و تمایل    

بیشاتر اسات و حصاول بهداشات، موضوعی اساسی و     

 است ، به اجرا درآورند.بر دیگران  تاثیر گذار
 

باایاد به هماهنگی و تناساااب اقدامات الزم با    

وی،ه شود. به من ور  منابع مالی و انسانی موجود توجه

نشاان دادن مزایای اقتصاادی اقدامات و برای حصول   

اطمیناان از اینکاه برای اجرای برناامه عملیاتی ارتقاء    

بهداشات دسات چه بودجه ای مورد نیاز اسات، شاید    

انجاام تحلیل اقتصاااادی و تدوین یک برنامه مالی در  

 الزم باشد. و توسعه آن مراحل اولیه اجرای برنامه

 

 :باشدیر زشامل موارد  باید 6ورت خالصه، گامصبه

متخصصین کلیدی رده باال و  ارشد قانع کردن مدیران -

 ایمنی بیماردرباره اینکه  محیط مراقبت بهداشااتی

موضاااوعی حیاتی اسااات و ارتقاء بهداشااات دسااات  

 مهمترین اقدام برای اطمینان از مراقبت ایمن است. 
امه شرکت می برن در اجرایکه شناسایی افراد کلیدی  -

انتخااب یک هماهنگ کننده، یک معاون برای   کننادا 

یک تیم/ کمیته حمایت  احتماالهمااهناگ کنناده و    

مشاااخص کردن وظایف هر یک از افراد و  اکننده آنان

 انت ارات

 برنامه بهداشت دست:هماهنگ کننده 

متخصصی که باید از موضوعات بهداشت دست : مشخصات

افی تجربه کاز و ترجیحا  باشد داشتهآگاهی و کنترل عفونت 

ام او باید مورد احتر .باشد برخورداردر زمینه کیفیت و ایمنی 

ا ر موسسهو توانایی دسترسی به مدیران رده باال در  بوده

 داشته باشد. 
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برای اجرای منسجم طراحی یک برنامه عملیاتی وظایف: 

در WHO هایراهنمابهداشت دست بر اساس  ءارتقا راهبرد

 همگام بابهداشت دست در مراقبت بهداشتی و  زمینه

ن به بحث گذاشت موسسهابهداشت دست در سطن  پیشرفت

همه آن در اجرای و هماهنگ کردن  ارشدبا مدیران برنامه 

 .ناظرانو  نمدرساآموزش  سرپرستی امراحل
 

 تیم/ کمیته بهداشت دست  

 ،به وی،ه ،نفعان کلیدی داخلیگروهی از ذیمشخصات:

 ارشد، افراد رده اولپزشکان )سرپرستارها،  تاثیرگذار رهبران

از دیگر رشته ها، مدیران ارشد( به همراه افراد مرتبط با 

 عفونت.کنترل  و پیشگیری
 

از هماهنگ کننده و مشارکت در تصمیم  پشتیبانیوظایف: 

من م )حداقل ماهانه در شرول برنامها سرس جلسات گیریا 

ر پیشرفت، مشخص نمودن ( جهت ن ارت ببه تعداد کمتر

 یهر مسئله یا نگرانی، پیشنهاد راه حل، و بررسی داده ها

 .حاصل از اجرای برنامه

 

یا  راهبردعناصر همه ای برای اجرای استقرار برنامه -

کلیدی عنصر  به عنوان آنهایی که در سطن سازمان

 که بهبود محیط هاییدر وی،ه )به  شوندمیمحسوب 

 اجرا است(ا حالآنها در ن در هم اکنوبهداشت وضعیت 
اجرا )تمرکز بر  گسترهحوزه و باره تصمیم گیری در -

 (اآندر کل یا  موسسهقسمت های از  برخی
خ رتغییر سیستم  که به واسطه آن، شرایطی کهایجاد  -

برنامه های عملیاتی برای در دسترس  ،)برای مثالدهد

و/یا حصول پایه الکلی  ماده پاک کنندهقرار دادن 

ارایه مناسب آن در نقطه قرارگیری نان از اطمی

 مراقبت(ا 
 نان و ناظرتعیین مدرسا -

 

  مدرس 

با تجربه آموزش و ترجیحا  یک متخصص، مشخصات:

در صورت  .در محیط بالینیمراقبت بهداشتی ارایه 

ون/ ارشد/ مترپرستار ) متنفذرهبری این فرد باید  ،امکان

باشد و  ذصاحب نفویک رهبر  رسمی ( یا معاونپزشک

 باشد.  دارای دانش کافیکنترل عفونت  در زمینه
 

زمینه بهداشتی در  مراقبت آموزش کارکنانوظایف: 

 .6بهداشت دست طی گام 
 

 ناظر 

ترجیحا با تجربه ارایه  ،متخصصیک مشخصات: 

ر د کافی دانش و درکدارای و  یبالینمحیط مراقبت در 

 بهداشت دست. ارتقاء  راهبردزمینه 
 

 بهداشت دست انجامبر  عینیو  به صورت صرینف:وظای

آن با رعایت میزان زمینه در  اطالعاتو جمع آوری 

و روش  "لح ه برای بهداشت دست 2"استفاده از رویکرد

 ا ن ارت داردسازمان جهانی بهداشت 

ن بهداشتی، مدیرامراقبین نتایج به درباره ارایه بازخورد 

درگیر در برنامه  گروه های /ارشد و دیگر اشخاص کلیدی

 نیز به عهده اوست. بهداشت دست

و  نماادرسااااایجااد دانش و تخصاااص الزم )آموزش   -

 6اجزای  مربوط بهانجاام فعاالیت های   برای نااظران(  

 6که برای اجرا در گام  راهبرد )ارزیابی( 6)آموزش( و 

 در مرحلااه )ارزیااابی 6)اجرا( و  6)ارزیااابی پااایااه(، 

 پیگیری( طراحی شده استا
 تعیینزبینی همااه ابزارهااای ارزیااابی و بااازخورد، بااا -

 ا6در مرحله هاریزی برای انجام بررسیوظایف و برنامه
برنامه  مربوط بهاطالعات  باره اینکهطرحی درتادوین   -

   .ارتقاء را چگونه و به چه کسی انتقال دهدعملیاتی و 
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 ارتباط: ممکن برای روش های

x کالمی 
x رسیالکترونیک )ایمیل( در صورت دست 
x  خبرنامه یا بولتن مشابه 
x آموزش رسمی و غیر رسمی 
x پوسترها/ یادآورها 
x  پزشکی و  کارکنانارایه سخنرانی در گردهمایی های

 پرستاری
x مراقبتی  کارکنان برای ارشد یسخنرانی مدیراجرای

 بهداشتی
 

همه  اجرایضروری جهت و حمایت منابع  مهیا کردن -

 6ش( و )آموز 6رد اموبااه ویاا،ه  ،راهابارد  اجازای  

 )یادآورها(ا و
 ها.دادهو تحلیل وارد کردن  متصدیتعیین کارکنان  -
 

 :1کلیدی درگیر در گام افراد منابع انسانی مورد نیاز/ 

x هماهنگ کننده بهداشت دست 
x  هماهنگ کننده معاون 
x نمدرسا 
x  ناظران 
x  مراقبت بهداشتی محیطمدیران ارشد/ مدیران اجرایی 
x  عفونتو کنترل متخصصین پیشگیری  
x  ،اهشاخهسایر مسئولین سرپرستاران، پزشکان ارشد 
x  ،داروساز متخصص کارکنان بخش خرید مرکزی 
x  کمیته/ تیم بهداشت دست 
 (مواقع مناسب، در فوقکلیدی  در ن ر گرفتن افراد)

 1گام  -اقدام شما مربوط به کنترل های

است؟ رخ دادهآیا اقدامات زیر   بله/ خیر 

  انتصاب هماهنگ کننده  

 راهبرداجرای  بررسی جنبه های عملیاتی

   چند وجهی

 

 تامین افراد و گروه هاای کلیادی و  تعیین 

 کمیته(تشکیل تیم/ ) پشتیبانی

 

برای حصول اطمینان از  مسئولیتها تعیین

 برنامه عملیاتی  انجام 

 

توافق در زمیناه برناامه عملیاتی در میان   

 کلیدی از جمله مدیران ارشد افراد همه 

 

ساااراسااار در برای اجرا توافق ول حصااا

 در بخش های خاص  تنها یاو بیمارستان 

 

و برقراری  به حامیان برنامهنامه ارساااال 

درباره بهداشااات با مدیران ارشاااد  ارتباط

 دست 

 

  تحلیل بودجه

ماده  فراهم کردنتاامین هزینه الزم برای  

ود بهببرای یا پایه الکلی باا   پااک کنناده  

مراقبت و ارایه ه دسااترساای به آن در نقط

دیگر منابع از جمله برای تامین  ،همچنین

 منابع انسانی  

 

 ماده پاکاتخاذ تصمیم مبنی بر آن که آیا 

خریداری شاااود یا در محل تولید کنناده  

 شود

 

  و ناظران  نمدرساتعیین 

  و ناظران  نمدرساآموزش انجام 

 
 

دانش کسب -: ارزیابی پایه1گام ، 1.1.1

 کنونی وضعیتدرباره 
ر د ، درک، دانش و زیرساختعملکردبر ارزیابی پایه  6گام 

بررسی متمرکز است.  دساترس در زمینه بهداشات دسات   

    کااه بتوان برای این مرکز بهااداشاااتی موجودوضاااعیاات 

را متناسااب با شاارایط تن یم و اصالد های عملیاتی برنامه

انجام  6. فعالیت هایی که در گام بساایار مهم اساات  ،کرد

 چند راهبردحین اجرای زیرا در  مهم هستندنیز  وندشا می

گونه مقایساااه و ارزیابی مرجع برای همه اطالعات  ،وجهی

اقدامات خاصاای  ،این گامدر فراهم می کنند.  را هپیشاارفت

 ادامه یابند نیز می توانند اندشاادهبرنامه ریزی  6که درگام 

)آماده مرحله اجرا انجام شاااوند برای  گیجهت آماد و/ یاا 
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پایه با مااده پاک کننده  تهیاه یاا تولیاد     ،ساااازی آموزش

 (.  الکلی

 اندشدهبرنامه ریزی  6فعالیت هایی که برای انجام در گام 

اقداماتی برای دستیابی به طور عمده مربوط به طرد ها و 

 )ارزیابی و بازخورد( هستند.  راهبردقسمت سوم به اهداف 
 

جهت جمع آوری اطالعات بیشتر و لطفا 

در دسترس به بخش مربوط به به ابزارهای  ترسیدس

 مراجعه شود . این قسمت راهبرد

 .می کشدماه طول  6این گام به طور متوسط 
 

برای  گام به گام برنامه نمونه ازیک جدول زیر  

دهد. مینشان را  مرکز بهداشتین ها در سطبررسیانجام 

 رهگستبه  است وتقریبی  شده صرفاً مشخص یزمان سیر

 د.مرکز بهداشتی بستگی داردر سطن  ی آناجرا
بررسی ساختار 

 بخش )پایه(

 هفته

1-1 

    

بررسی درک 

مدیران ارشد 

 اجرایی )پایه(

 هفته 

1 

   

بررسی درک 

مراقبین 

 بهداشتی )پایه( 

 هفته  

5-1 

  

نظارت بر 

بهداشت دست 

 )پایه(

 هفته   

8-6 

 

بررسی مصرف 

ماده صابون/ 

 ()پایهکنندهپاک

؛ 1گام پایان    

سپس ماهانه 

 ماه1تا 1یا هر

بررسی دانش 

مراقبین 

 بهداشتی )پایه(

یا آخر هفته    

 لقببالفاصله

جلسه  از

 آموزش

 :موارد زیر باشد باید شامل 6خالصه، گام به طور  

و دانش درک ساخت، زیر های مربوط به بررسای انجام  -

ت بهداشاان ارت بر  داده های مربوط به جمع آوریو 

 مطابق/ صاااابون ماده پاک کننده دسااات و مصااارف 

 برنامها  
تحمل و پذیرش در صااورتی که قابلیت  بررساایانجام  -

 همعرفی شااادبه تازگی پایه الکلی با ماده پاک کننده 

 جهت مقایسه محصوالت مختلفا بررسی یا  است
 بررسیبه محض تکمیل  هاوارد کردن و تحلیل داده -
 آنهاا پایاییاز  ارزیابی نتایج و حصول اطمینان -
 برنامهکلیدی در زمینه افراد انتشاااار نتاایج در میاان    -

 بهداشت دستاارتقاء 
 6مرحله در طول ارزیابی چگونگی اساااتفاده از نتایج  -

در طول چگونگی ارایااه داده هااا  ،)بااه عنوان مثااال

خاصاای برای اقدامات جلسااات آموزشاای و اینکه چه  

 باید به انجام برسد(ا  زیرساخت بهبود 
 عفونات مرتبط باا مراقبت بهداشاااتی   میزانزیاابی  ار -

(HCAI)در صااورتی  اخیر سااال 6تا ماه  2 مربوط به

ام یا انج ،وجود داشته باشدبومی که سایساتم ن ارتی   

ی بالینمحیط های در عفونت شیول درباره یک بررسی 

 ااستبهداشت دست گنجانده شده ارتقاء در برنامه که 
 انمدرساشی برای آموزگوناگون  هایدورهبرگزاری  -
از جمله داده های ارزیابی  ،بیشترمواد آموزشای   تهیه -

 پایها
 جلسااااتدقیق  ریزیمواد آموزشااای و برنامه  بازبینی -

 بهداشتیامراقبین آموزشی برای 
ءکه قرار اساات ارتقا برای انجام هرگونه فعالیتگی آماد -

 ا شود انجام 6گام  در طول
ه مادمحلول  یناد خرید یا تولید بومی انهاایی کردن فر  -

 پایه الکلیا و      با پاک کننده 
 ،ال)برای مثدیگر سایستم   تغییر هرگونه آمادگی برای -

صااابون/ حوله یکبار مصاارف،  خرید نصااب سااینک،  

با مااده پاک کننده  ظروف حااوی  افزایش و/ یاا تغییر  

 (.پایه الکلی

 : 1 در گام درگیر کلیدیافراد منبع انسانی مورد نیاز/ 

x رنامه بهداشت دستهماهنگ کننده ب 
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x برنامه بهداشت دست هماهنگ کننده معاون 
x نمدرسا 
x ناظران 
x  ،داروسازمتخصص کارکنان بخش خرید مرکزی 
x اطالعات ولوژیست، مدیراپیدمی 
x  /کمیته بهداشت دستتیم 
 مناسب(مواقع ، در فوقافراد درگیر کردن )

 

  1گام  -کنترل های مربوط به اقدامات شما  

 بله/ خیر اقدام 

  زیرساختار بخش بررسی

  مدیران ارشددرک  بررسی

  بهداشتی کارکنان مراقبتدرک  بررسی

  مصرف مربوط بهداده های جمع آوری 

بهداشت ن ارت های مربوط به  تکمیل

 دست

 

  بهداشتی کارکناندانش  بررسی

  ها وارد کردن داده

  تحلیل داده ها

ماده پاک کننده تضمین در دسترس بودن 

 پایه الکلبا 

 

تغییرات دیگری که در  برایاقداماتی اتخاذ 

 است طراحی شده سیستم

 

ماده پاک قابلیت تحمل و پذیرش  بررسی

 پایه الکلیبا کننده 

 

  نمدرسا آموزش

  مواد آموزشیه بودن آماد

 

 فشروع -: اجرا1گام   1.1.1

اسااات و  ارتقاء نیل به برایکلیدی ای مرحله 6گام  

و  6شااده در گام برنامه ریزی  تغییراتهمه  شااامل اجرای

برای اجرایی کردن  6اساااتفاده از یافته های اصااالی گام 

آگاهی از در افزایش  مرحلهاین اساات. اهمیت برنامه ارتقاء 

( و HCAIعفونات مرتبط باا مراقبت بهداشاااتی )   میزان

عناصاار  اسااتقرار ،دانش افزایش ،اهمیت بهداشاات دساات

یار رفتاری بساا اتتسااریع تغییرباالخره، تغییر ساایسااتم و 

 حیاتی است. 

د، عمدتا، مربوط به به انجام می رساا 6اقداماتی که در گام 

به اهداف دسااتیابی  منجر به ی اساات کهاقداماتها و طرد

 6)آموزش(،  6)تغییر سیستم(،  6: شوندمی راهبردعناصر 

(. با این همگانی)فضای ایمنی  2و  ،)یادآورها در محل کار(

انجام این گاام برخی فعاالیات هاای ارزیابی نیز     ر دحاال،  

 .  شوندمی

لطفاا جهات گردآوری اطالعاات بیشااتر و    

به بخش مربوط به این  ،در دسترس هایابزار مشاهده

 مراجعه کنید.عناصر راهبرد 

 .  می کشدماه طول  6این گام به طور متوسط 

 :موارد زیر باشد باید شامل 6به طور خالصه گام 
 علنی به عنوان افتتاحیه و رسمیمراسم  برگزاری یک -

یا /و ابراز پشتیبانی شامل و بهبود، ءهای ارتقافعالیت

مراقبین مبنی بر تعهد رهبران و نمادین ی هاامضا

 بهداشتیا
ه ارای  نقطهدر پایه الکلی با  ماده پاک کنندهتوزیع  -

 محیط های بالینی دخیل در برنامهاسراسر مراقبت در 
قابلیت تحمل و پذیرش  مربوط بههای  بررسیانجام  -

 اباشدانجام نشده  6که در گام در صورتی 
ایه ار نقطهدر دیگر  ینمایش پوسترها و توزیع یادآورها -

بهداشتی در همه مراقبت  کارکنان در میانو مراقبت 

 محیط های بالینی دخیل در برنامها
در بهداشت دست در زمینه  WHOی هاراهنماتوزیع  -

ا خالصه آن ها در محیط های بالینی ی مراقبت بهداشتی

 دخیل در برنامها
 کارکنانآموزشی برای همه  جلساتسازماندهی  -

ر ددخیل های بالینی در محیطشاغل بهداشتی  مراقبت

 آموزش و همچنینبرنامه، شامل توزیع مواد آموزشی، 

 بهداشت دستاانجام چگونگی  در زمینهعملی  های
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جلسات آموزشی، دانش همراه با سنجش انجام آزمون  -

 اباشدانجام نشده  6در صورتی که در گام 
ارزیابی پایه  داده های حصول اطمینان از اینکه بازخورد -

)طی جلسات آموزشی یا از طریق است به اجرا در آمده 

 گزارش ها و دیگر وسایل ارتباطی(ا
 اپایه الکلی با ماده پاک کننده پایش ماهانه مصرف  -
در صورت  ور ماهانه،به ط بهداشت دست ن ارت بر -

 امکانا
برای پایش / کمیته تیمهای من م سازماندهی مالقات -

 تغییر دادن، و احتمالی پیشرفت اجرا، غلبه بر موانع

 انیازدر صورت ها برنامه
 6که در گام فعالیت های ارزیابی  انجام برای دگیآما -

 است.برنامه ریزی شده 
 

 

ام در گیر درگ کلیدیافراد منابع انسانی مورد نیاز/ 

1 : 

x هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست 
x  بهداشت دست هماهنگ کنندهمعاون 
x نمدرسا 
x ناظران 
x  مراقباات  محیطاجرایی ماادیران ارشااااد/ ماادیران

 بهداشتی
x متخصصان پیشگیری و کنترل عفونت 
x هاتهرشدیگر  مسئولین، ارشد سرپرستاران، پزشکان 
x داروساز متخصص بخش خرید مرکزی،  کارکنان 
x کمیته بهداشت دست/ تیم 
x  مرتبط با بیماربیماران، سازمان های 
x نمایندگان دولتمقامات وزارتخانه ، 

 

  1گام  -کنترل های مربوط به اقدامات شما  

 بله/ خیر زیر رخ داده است؟ اقداماتآیا 

ه شدطراحی  برنامه عملیاتیبه کارگیری 

 مرحله اجرا پیشبردجهت  ،6در گام 

 

به  آنها و تحلیلایه پداده های بازخورد 

 کارکنان

 

سازمان جهانی بهداشت  راهنماهایتوزیع 

مراقبت دست در  در زمینه بهداشت

 بهداشتی

 

 مطالبو دیگر  ییادآورهاپوسترها، توزیع 

 تبلیغاتی 

 

  توزیع مواد آموزشی

  پایه الکلیبا ماده پاک کننده توزیع 

  آموزش برگزاری جلسات

  نهماهااندازه گیری مصرف 

اده م قابلیت پذیرش و تحمل بررسیانجام 

 پایه الکلیبا  پاک کننده

 

بهداشت دست )در رعایت  برن ارت ماهانه 

 صورت امکان(

 

  بازنگری جلساتمن م برگزاری 

 

تولید شاده  و ابزارهای های انجام شاده  برنامهاز  هایینمونه

هنگام و اجرا مرحله  در ،مراقبت بهداشااتی مراکزتوسااط 

 WHOبهداشاات دست ارتقاء چندوجهی  راهبردمایش آز

در دسااترس /www.who.int/gpsc/enدر وب سااایت 

 . است

 

 

 

 -یپیگیردر مرحله  : ارزیابی1گام   1،1،1

 اجرا  تاثیرارزیابی 
 

 پیشاارفت پیگیری: بردارد در را مهمی اهداف 6 گام 

 به منجر دساات بهداشاات هایبرنامه اجرای اینکه تایید و

 برای که هایی بررسی. میشود دست بهداشتیفیت ک ارتقاء

 برای باید اند،هرسااید انجام به 6 مرحله طی پایه ارزیابی

 مقایسه من ور به پیگیری مرحله های داده آوردن تبدسا 

 اینحال با. دنشو تکرار برنامه اجرای از بعد و قبل های دوره
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 از بعد کوتاهی مدت که ارزیابی این بدانیم اسااات مهم

 فوری آثار درباره اطالعاتی تنها میشود، انجام برنامهی اجرا

 به مربوط هایداده آوری جمع برای. میکند فراهم برنامه

 قالب در بیشاااتر هایارزیابی انجام ،برنامه بلندمدتآثار 

 کلیدی هایشاااخص مداوم پایش ومدت های درازپیگیری

 کوتاهآثار  به مربوط اطالعات وجود، این با. اساات ضااروری

( 2 گام) آینده اقدامات وات تصاامیم به کمک برای مدت

 ،6 گام طی که استضروری  همچنین،. اسات  مهم بسایار 

 برنامه طبق دساات بهداشاات ارتقاء به مربوط فعالیتهای

 .یابد ادامهمحلی  عملیاتی

 به مربوط تاعمد میرسااد انجام به 6 گام در که فعالیتهایی

 6قسامت سوم  افاهد به دساتیابی  برای اقداماتی و طرحها

. با این وجود، همه فعالیت های هستند)ارزیابی و بازخورد( 

 شوندمیآغاز  6بهداشت دست که درگام ارتقاء معطوف به 

 د.  نو ادامه یابشوند باید حفظ 

 

لطفاا جهات گردآوری اطالعات بیشااتر و   

به بخش مربوط به این  ابزارهای در دسترسمشاهده 

    مراجعه کنید. قسمت از راهبرد

 .  می کشدماه طول  6این گام به طور متوسط 

 

ها در گام به گام انجام بررسااای برنامه زیر جدول 

. سیر زمانی مشخص دهدمیسطن مرکز بهداشتی را نشان 

شاده صارفا تقریبی اسات و به گستره اجرای آن در سطن    

 مرکز بهداشتی بستگی دارد.
 بررسی

زیرساخت 

 بخش )پیگیری(

 هفته

1-1 
    

درک  بررسی

مدیران ارشد 

اجرایی 

 )پیگیری(

 
 هفته

1 
   

درک  بررسی

مراقبین 
  

 هفته

1-5 
  

بهداشتی 

 )پیگیری(

نظارت بر 

بهداشت دست 

 )پیگیری(

   
 هفته

6-8 
 

مصرف  بررسی

ماده صابون/ 

 پاک کننده

    

ماهانه یا 

 هر

 ماه 1-1 

دانش  بررسی

مراقبین 

بهداشتی 

 )پیگیری(

    

هفته 

اول اگر 

 1در گام 

انجام 

نشده 

 است

 

 :  موارد زیر باشد شاملباید  6گام  ،خالصهبه طور 

گردآوری و  ،دانشسنجش  ،درکزیرسااخت،   بررسای  -

مصرف ن ارت بهداشاات دساات و داده های مربوط به 

 ااهبر اساس برنامهپایه الکلی ماده پاک کننده صابون/ 

هر یک  تکمیلمحض  بهوارد کردن و تحلیال داده ها   -

 هاابررسی از

 نداهست پایاارزیابی نتایج و حصول اطمینان از اینکه  -

بهداشت دست که  معطوف به ارتقاءهای فعالیت تداوم -

ماده پاک  آغاز شاده است )در دسترس بودن  6درگام 

پایه الکل و محصااوالت شااسااتشااوی دساات،    کننده

بر اساس  و غیره(همزمان آموزشی  جلساات یادآورها، 

 .محلینیازها وبرنامه های 

 :1م در گادرگیر  کلیدیافراد منابع انسانی مورد نیاز/ 

x هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست 
x  برنامه بهداشت دست هماهنگ کنندهمعاون 
x ناظران 
x کارکنان بخش خرید مرکزی 
x  /کمیته بهداشت دستتیم 
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  1گام -شماات اقداممربوط به  های کنترل

 یربله/ خ است؟انجام شده زیر  اقداماتآیا 

  زیرساخت بخش بررسی

  مدیران ارشد اجراییدرک  بررسی

  مراقبین بهداشتیدرک  بررسی

  ماهانه اطالعات مصرف جمع آوری 

  ن ارت بهداشت دستتکمیل 

 یدر صورتدانش مراقبین بهداشتی ) بررسی

 (که موضوعیت داشته باشد
 

  داده ها وارد کردن

  داده هاتحلیل  و تفسیر 

بهداشت ارتقاء ی مرتبط با لیت هافعاادامه 

 دست
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و  : برنامه ریزی مداوم5گام ،   1.1.5

 5برنامه برای تدوین -بازبینی دوره

 سال آینده
 

 ،اجرا کاملچرخه بازبینی گامی اساسی برای  2گام  

انجام شده است و همچنین، گامی طی گام های قبلی  که

 ماندگاری برنامه های بلند مدت جهت تضمینتدوین برای 

ردن نهادینه ک ،هدف نهاییاست. اگر  ارتقاءبرنامه پیشرفت و 

کز مراز فرهنگ جدا نشدنی بخشی بهداشت دست به عنوان 

و به کارگیری برنامه تدوین ، استدر دراز مدت  بهداشتی

 دورهاز وجود حصول اطمینان  همزمان باهای عملیاتی 

با  باید جرایی. برنامه های امی باشدضروری  مداوم، بازبینی

 شوند.  طراحیبهداشت دست  پایدارارتقاء هدف 
 

 

 زمانیک محدود به فرایندی بهداشت دست ارتقاء  

ه کآن پس از بهداشت دستپایش و  ارتقاءنیست:  خاص

 د.متوقف شونباید  هرگز مرحله اجرا درآمد،به 
 

نامه بر موفقیت هرعناصر مهم  ،بازبینیبرنامه ریزی و 

 تضمین می تواند در کلیدی تداوم اقدامات .هستندکاری 

غییراتی تدر صورت نیاز  .برنامه ها مفید باشد پیشرفت پایدار

اطمینان حاصل شود ارتقاء  تا شوندمی اعمالها در برنامه

 راهبرد. دارد در پیرا  نتایج ممکنبهترین  بهداشت دست

باید  بماند وایستا بهداشت دست نمی تواند به صورت ارتقاء 

ا جهت که از ابتد وی،ه با برنامه هایی در مقاطع معینی

کل چرخه . فعال شوداند، تضمین این موضول تدوین شده

 بر اساس برنامه که یتغییرات مناسباعمال با گام به گام 

سال  2حداقل باید ، صورت می گیرد عملیاتی بلندمدت

 نشان داده است.این نکته را تصویر زیر  .تکرار شود

 

 

 

 

 
 

 راهنمای

 WHOاجرایی

 راهنمای

 WHOاجرایی

سال  2حداقل 

 سال اول سال دوم تکرار شود
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نقاااط مورد بااازبینی قرار       اغلااب پروژه هااا در برخی از 

اهداف تعیین شااده ایفای به موقع و تحویل تا از گیرند می

بودجه اطمینان حاصل شود. بنابراین،  تخصایص  مرحله در

 زا بازبینی برنااماه عملیاتی و چرخه  بکاارگیری رویکرد  باا  

تامین  خود ابتدا، برنامه بهداشااات دسااات می تواند همان

 .باشداطالعاتی  کننده چنین

به مربوط  عموماشااوند انجام می 2ر گام یی که دفعالیت ها

 6قساامت اهداف  منتج به ی اساات کهاقداماتبرنامه ها و 

و  داده ها( به طور وی،ه تحلیل و تفسیر)ارزیابی و بازخوردا 

 .شوندمیراهبرد  (ایموسسه)فضای ایمن  2

 

 مشاهدهشتر و اطالعات بی کسبلطفا جهت 

به بخش های مربوط به این دسترس در ابزارهای 

به کل برنامه عملیاتی مراجعه نیز راهبرد و  عناصر

 کنید

 ماه طول می کشد. 6حداقل  این گام به طور متوسط

 

موارد زیر  باید شامل 5گام  ،به طور خالصه

 :باشد
ی و ارزیااابدر مرحلاه پیگیری  نتاایج ارزیاابی   باازبینی   -

 موفقیتا کلیدی هایبر شاخص آن اتاثر

و ند هست بیشترارتقاء هایی که نیازمند زهشناسایی حو -

 شااناسااایی تجربه های کسااب شااده به من ور    نیز 

 گنجاندن این اطالعات در برنامه های عملیاتی آیندها  
 نتایج به همه انتشااارتصامیم گیری در مورد چگونگی   -

 رتبه صااو،بهداشااتی )به عنوان مثال مراقبت کارکنان

 رسمی، گزارش کتبی نهایی(ا رویدادی
و  ،آن اتاثر ،برنامه ی شاااامل جزییاتگزارشااا تهیاه  -

 ا  تجربیات کسب شده
 ریزی طرددر کردن مدیران ارشاااد و دیگران درگیر  -

 از ارتقاء برنااماه دراز مادت جهات حماایت بیشاااتر     

 آنهاا پشتیبانیجلب بهداشت دست و 

با ها ردن آنکو هماهنگ در دسترس منابع تامین  -

 طرد ا
/ تااییادیاه برای برنامه    کسااابنهاایی کردن و   تهیاه،  -

از افرادی که از اجرای ،به وی،ه هاای عملیااتی  برنااماه  

کنند. طرد ها باید میکاامل  هاا حماایات    / طردطرد

)برنامه  یراهبرددر ارتباط با اجزای اقداماتی شاااامل 

و  هااا اولویااتبر طبق عملیاااتی نمونااه را ببینیااد( 

 دانشبا محلی هایپیشرفت
 ارنامهب تاییدیه برای بودجه کسب، نهایی کردن و تهیه -
تغییرات  لحااا  کردنباارای  بارقاراری فارایاناادی     -

 بودجها برنامه و غیرمنت ره در 
های  بررساایبرای انجام  برقراری فواصاالی مشااخص  -

 ارزیابیا
ارزیابی داده ها جهت حمایت از  سااایساااتمبرقراری  -

با  هاییامهیا برنو  بیشاااتربرنامه های عملیاتی تدوین 

از جمله تصااامیم گیری در مورد اینکه  ،اهاداف وی،ه 

افراد  جزو ها / گروههاکادام یاک از کاارکناان/ کمیته    

ه ب :ها چه انت اری می رودو اینکه از آن کلیدی باشااند

دقیق و کارشااناسااانه جهت  بازبینی یک  ،عنوان مثال

 جنبه اثرگذاری برارتقاءکردن اینکه نتایج از مشااخص 

 اچه معنی دارندست بهداشت د
گزارش مورد توافق )ازجملااه بااازبینی  برقراری نقاااط -

 پیشرفت برنامه و ارزیابی در زمان های مشخص(اهای 
 نقاط بازبینیسیستمی برای گزارش دهی در برقراری  -

مورد توافق )ازجمله تصمیم گیری در مورد اینکه کدام 

 افراد کلیدی جزو ها / گروههایاک از کارکنان/ کمیته 

 ها می رود(اکه چه انت اری از آناین و  اشندب
رکز مکارکنان  با حضور دیگر / جلساتگروه هاتشکیل  -

ت پیشرف بررسیو داده ها تحلیل  به من ور بهداشاتی 

برای  موسسه ساهیم بودن در برنامه  حسایجاد جهت 

 ابهداشت دست ارتقاء و حفظ
شااناسااایی کارکنان کلیدی و برنامه ریزی برای کار با  -

ی هاالگو صاااورتبه  را که خودرشاااته دی از هر افرا

 آنها برایاز انگیزه  توان. میاندنشاااان دادهمناساااب 

 اکردو تشویق دیگران استفاده هدایت 
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 ، در ساااطنای برای ارتباط با مراکز دیگربرنامهتدوین  -

 یا بین المللی به من ور به اشتراک ،ی، کشورایمنطقه

گسترش در ریع ها و راه حل ها و تسموفقیت گذاشتن

 ابرنامه
شااناسااایی افرادی که به انتشااار موفقیت های برنامه   -

به پرسااش های منابع خارجی، مثل و کمک می کنند 

/ محلیرسااانه ها و کارشااناسااان ارتباطات در سااطن  

 موسسه، پاسخ می دهندا
 

مربوط بااه هااای مثااالای از مجموعااهجاادول زیر 

می توانند که  دهدمیفعالیت های بهداشت دست را نشان 

 پایدارطرد های بلند مدت و از  پشااتیبانی نقش 2گام در 

 .  را به عهده بگیرند

 

 فعالیت نوع  عنصر
تغییر 

 سیستم
x  ساخت بخش ی زیرهایی برای بررسبرنامه

 تعیینزماانی من م و از قبل   در فواصااال

ی هانشست /شده، گزارش نتایج به گروه ها

ر د را اتیهای عملیبرنامه معین و بازنگری 

 را به اجرا گذارید. صورت لزوم

x  کااه  اطمینااان از اینسااایساااتمی برای

دایم محصاوالت بهداشت دست به صورت  

 هستندمراقبت در دسترس ارایه نقطه در 

 .برقرار کنید
x  محصاااوالت اگر در دساااترس قرار دادن

ماده ) ، به وی،ه مربوط به بهداشات دسات  

ارایه  نقطهدر  ،پاایاه الکلی(  پااک کنناده   

مورد نیاز هنوز  مرکزسااراساار  مراقبت در

 ، این موضول را مورد توجه قرار دهید.است
تمرین/ 

 آموزش
x   مراقبت برای کاارکنان   اتیعملیا  برنااماه

 واناییت بررسی داشته باشید تا به بهداشتی

 .برردازند از جلسات آموزشی پسیکدیگر 

 معینبالینی هاای  باه محیط   را این طرد

 . کنیدو بازبینی بسط داده 

x  و ناظران  نمدرسامی برای تعیین سایست

از  ،باه عنوان مثاال   ،برقرار کنیااد جادیاد  

 فعالیت نوع  عنصر
 معرفیجهت بخواهید پرساااتاران ارشاااد 

 بودهبهداشاااتی که دارای انگیزه  مراقبین

می توانناد نقش الگو را ایفاا کنناد، اقدام    

  نمایند.
x  داده های بازبینی نشست های من م برای

جلسااااات  بارگازار کانیااد و   ارزیااابای  

 قرار داده بااازنگریرا مورد  زشتمرین/آمو

 .نماییدهدفمند  و
x جمع ها ارایه داده اطالعاتی در زمینه شیوه

اطمینان از اینکه  به من ور وآوری کنیاد  

های بالینی استفاده در محیط بهترین روش

، آنها را با مراقبین شاااده اسااات و درک

 . بهداشتی به بحث بگذارید
x  موسااسااه شاارکای خار  از  بازخوردهای

نند کارشاناسان آموزش و سازمان های  ما

ارزیابی جهت  را مرتبط باا بیماران/ بیمار 

 تاادوینبرناامااه و کماک بااه حماایاات از    

 خالقانهجدید و  آموزش تمرین /روشهای 

 .فراموش نکنید
ارزیابی 

و 

 بازخورد

x من م )ترجیحااا بااه پااایش برای  یطرح

سطن دانش و  ها،ساختزیرصاورت ماهانه(  

ه در همه بخشاااهای درک، و اجرای برنام

طرد این  ..، ، تهیه کنیدمرکز بهداشاااتی

بازخوردهای  ید شااامل ارایه گزارشااها و با

 بااه مراقبین بهااداشاااتی درباااره من م 

 .بهداشت دست باشدچگونگی ارتقاء 
x عفونت مرتبط بروز  روند ،ماهانه به صورت

با اساااتفاده از  را باا مراقبات بهداشاااتی  

بال قدر صورتی که )سیستم ن ارتی معتبر 

 ( اندازه بگیرید.ایجاد نشده است
x عفونت مرتبط با مراقبت  سااااالنه شااایول

برنامه هاایی که  در مکاان  را بهاداشاااتی 

شااود بررساای انجام میبهداشاات دساات 

 نمونهاستفاده از کار در صورت این  کنید.

 خواهد بود. مفید با حجم کافی
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 فعالیت نوع  عنصر
x پیوسااته  و گزارش ساایسااتمی برای ثبت

بهداشاات مصاارف ماهانه محصااول  میزان

پایه با  ماده پاک کنندهوی،ه باه   ،دسااات

 درون همحاسااب کنید تا قادر به ایجاد الکل،

 باشید. ساالنه مصرف
یادآورها 

در 

محل 

 کار

x  های جدید کارکنان و/یا و ایدهپیشاانهادها

در های مرتبط با بیمار بیماار/ ساااازماان  

جمع  را یادآورها و تغییر اصااالدرابطه با 

ای بر یجدید اتیعملی برنامهو  آوری کنید

 تعریف کنید. این مواردباازبینی  و تادوین  

وارد بومی را یک طراد  امکان در صاااورت

 و در صاااورت لزومفراینااد کنیااد ایان  

 دهید.اختصاص  کاربه این ای را بودجه
x مسئولیت تعویض پوسترها و  ی کهکارکنان

های  محیطکنترل وضاااعیات آنها را در  

یین تع، برعهااده خواهنااد گرفااتبااالینی 

 . کنید
 فضای

 ایمنی

 همگانی

x   مقدماتیبا تهیه گزارشای شامل اطالعات 

ره ضاارورت ارتقاء بهداشاات دساات،   دربا

های ارزیابی، و منافع هاا، نتاایج داده  طرد

بهداشت دست به عنوان یک  رعایتبالقوه 

شاااخص کیفیت، بهداشاات دساات را در  

فهرساات شاااخص های بررساای کیفیت   

مرکز ر مراقبات بهداشاااتی ارایه شاااده د 

 قرار دهید.بهداشتی 

x   ساایسااتمی برای تن یم و بازبینی اهداف

مرکز سااالیانه ارتقاء بهداشاات دساات در  

های بالینی/ بهداشاااتی، دپارتمان و محیط

ها برقرار کنید و ایده های ساااازمان بخش

مرتبط باا بیمااران/ بیمار را در این فرایند   

هااای در ن ر بگیریااد. این کااه نتاایج داده 

کجا ارسااال شااود نیز به نه و ارزیابی چگو

 باید مورد توجه قرار گیرد. 

x  تشویق برای یک برنامه زمان بندی شااده

ارتقاء بهداشااات دسااات  اجرای برنااماه  

)پوسترهای ایستاده، تبلیغات، پاداش ها و 

 فعالیت نوع  عنصر
تهیه کنید.  دالیال موفقیت  و بیاان غیره( 

های  از همکاری سازمان در صورت امکان،

 ساااتفاده کنید.امرتبط باا بیمار/ بیماران  

به  مطالباین کاه   پیادا کنیاد  اطمیناان  

مرکز هامااه گروه هااای داخاال  اطاالل  

ها از بهداشااتی به من ور آگاه ساااختن آن 

اهمیت بهداشاات دساات برای تضاامین   

 است.  رسیدهفضای ایمنی 

x ها و پیام هایی از به طور پیوسته، نقل قول

آوری کنید که نشااان جمع مرکزکارکنان 

زه آنهااا برای تااامین دهنااده تعهااد و انگی

فضاااای ایمنی از طریق ارتقاء عملکرد در 

زمینه بهداشاات دساات و پیشااگیری از   

مرتبط باا مراقبت بهداشاااتی   هاای عفونت

 است.
 

 

 

 

 

ر درگیکلیدی افراد منابع انسانی مورد نیاز/ 

 :5در گام 

x هماهنگ کننده برنامه بهداشت دست 

x  برنامه بهداشت دستهماهنگ کننده معاون 
x نمدرسا 
x  ناظران 
x   اپیدمیولوژیست، مدیر داده ها 
x  /مراقبت بهداشتی  محیطمدیران مدیران ارشد 
x کنترل عفونت  ین پیشگیری ومتخصص 
x    ،ر دیگمسئولین سارپرساتاران، پزشکان ارشد

 هاشاخه
x بهداشت دستتیم / کمیته 
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 5گام  -شمااقدامات مربوط به  های کنترل

 بله/ خیر آیا اقدامات زیر انجام شده است؟

 هاای مربوط باه پیگیری انجام  باازبینی داده 

 ها به همهشااده اساات. برای ارایه نتایج داده 

کارکنان در جلساات یا موقعیت های رسمی  

 و غیررسمی برنامه ریزی کنید

 

و  دارندحوزه هایی که نیاز به بهبود بیشاااتر 

و  نداشده شناسایی تجربیات کساب شده نیز 

 دگرفته انمورد بحث قرار 

 

ه ب پیگیریمرحله های مربوط به دربااره داده 

مرتبط باازخورد دهید و  تیم هاای   /گروه هاا 

 این داده ها را با آنها به بحث بگذارید

 

  تهیه شده است گزارش

 همه کارکنان باه دسااات  اقاداماات   نتاایج  

 است رسیدهبهداشتی  مراقبت
 

ی نهایهای عملیاتی بلندمدت  / برنامهبرناامه 

 در حال اجرا هستند ،هشدتایید و 
 

تغییرات غیرمنت ره در  لحااا  کردنفرایناد  

 آماده استیا بودجه  /ها و / برنامهبرنامه
 

ا/ گروه ههمه  نقااط باازبینی برنامه به تایید  

رساایده و با آنها به اشااتراک گذاشااته ها تیم

 شده است

 

هااای پیشااارفاات/      گزارشااا قااالااب )نمونااه(

و به  یی شاادهنهابرنامه های بررساای گزارش

 رسیده استتایید 

 

 بر اساااس برنامه عملیاتیبازبینی  های زمان

 هاای ارزیابی نتاایج داده باازبینی  طرد هاای  

 مستند شده است

 

آینده تن یم شده و سال های جلساات  تاریخ

قرار مربوط  / تیم هااایگروه هااا در اختیااار

 گرفته است

 

 بله/ خیر آیا اقدامات زیر انجام شده است؟

 ساااالبرای  تبلیغاتی هایبرنامهو  هافعاالیت 

های تن یم شاااده و در اختیاار گروه ده آینا 

 گرفته استمربوط قرار

 

، ناظران، نمدرسابرای شناسایی  یسایساتم  

محل و کاارکناانی کاه     الگوهاای منااساااب  

می کنند برقرار یاادآورها را کنترل  قرارگیری 

در  آنهافعالیت تاریخ بررساای  شااده اساات، و

 مشخص شده استخود  وظایف

 

 ساااطن موسااساااات در طرد ارتباط با دیگر 

المللی برای سااال ای، کشااوری یا بینمنطقه

 تدوین شده استآینده 

 

 ارایه تداوم برنامه گساااترش وهایی برای ایده

در برنامه عملیاتی  برای گنجاانادن  و  شاااده

 مورد اجمال قرار گرفته است بلندمدت

 

بازبینی  دورهارزیابی، اجرا و  مراحل به دنبال

امه یک برن ،توضااین داده شااده  که پیشااتر

 شده است تدوین  نیز ساله 2عملیاتی 
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 ضمیمه
 از حمایت برای سودمند ساایتهای وب از هایی نمونه

 :ی برنامهاجرا

 عمومی سایتهایوب
www.hopisafe.ch/ 

 برنامه ارتقاء بهداشت دست بیمارستانی دانشگاه ژنو
www.cdc.gov/cleanhands/ 

 ل و پیشگیریهایی از مراکز کنتراین ساایت حاوی توصیه 

درباااره جنبااه هااای  (CDC)از بیماااری ایاااالت متحااده 

 گوناگون بهداشت دست است.
www.theific.org/ 

ساااازمانی  (IFIC)فدراسااایون بین المللی کنترل عفونت 

متشاااکل از انجمن های حرفه ای مراقبت بهداشاااتی در 

زمینه کنترل عفونت و حوزه های مرتبط در سراسر جهان 

 است.
www.apic.org/ 

 ،ای هااای کنترل عفوناات و اپیاادمیولوژیانجمن حرفااه 

 ایاالت متحده است تاسایس شده در ساازمانی بین المللی  

کااه در حوزه پیشاااگیری از عفوناات، کنترل عفوناات و  

اپیدمیولوژی بیمارساتانی در محیط های مراقبت بهداشتی  

 در سراسر جهان فعالیت می کند.
www.ihi.org/IHI/Topics/HealthcareAsso-
ciatedInfections/ 

انتفاعی سازمانی غیر (IHI)ارتقاء مراقبت بهداشتی  محیط

در ایااالت متحاده اسااات کاه باه هادایت ارتقاء مراقبت      

 بهداشتی در سراسر جهان کمک می کند.
www.shea-online.org/ 
انجمن اپیدمیولوژی مراقبت بهداشاااتی آمریکا ساااازمانی 

رکز بر انوال تاسایس شاده در ایاالت متحده است که با تم  

ا هدر زمینه پیشگیری و کنترل عفونت هاها و فعالیترشته

لوب و گساااترش کیفیت مراقبت عمل و پیاامادهای نامط  

 کند.می
www.ips.uk.net/ 
انجمن پیشاااگیری از عفونات در زمیناه ارتقاء آموزش در   

حوزه کنترل و پیشگیری از عفونت، و به طور خاص، فراهم 

مواد  برنامه های اعتباربخشاای، آوردن دوره های آموزشاای،

 آموزشی، جلسات و کنفرانس ها فعالیت می کند.

 محلی و ملی دست بهداشت کمپینهای
www.hha.org.au/ 

 برنامه ملی بهداشت دست در استرالیا
portal.health.fgov.be/por-
tal/page?_pageid=56,11380441&_dad=por
tal&_schema=PORTAL 

 ،یککمرین ملی بهداشت دست بل
www.handhygiene.ca/ 

 کمرین ملی بهداشت دست کانادا
www.binasss.sa.cr/seguridad 

 کمرین ملی بهداشت دست کاستاریکا
www.sante-sports.gouv.fr/dossi-
ers/sante/mission-mains-propres/mission-
mains-propres.html 

 در فرانسه ”Mission Mais propres“کمرین
www.calidad.salud.gob.mx/ 

 کمرین ملی بهداشت دست مکزیک
www.renomsorg.no 

 کمرین ملی بهداشت دست نروژ
www.justcleanyourhands.ca/ 

 کمرین ملی بهداشت دست اونتاریو
www.washyourhandsofthem.com 

 کمرین ملی بهداشت دست اسکاتلند
www.swiss-noso.ch/ 

 کمرین ملی بهداشت دست سوییس
www.npsa.nhs.uk/cleanyourhands/ 
 کمرین ملی بهداشت دست انگلستان، ایرلند شمالی و ولز

 

 

 موارد دیگر
www.who.int/patientsafety/pa-
tients_for_patient/en/ 

های یکی از برنااماه   (PFPS)منی بیماار  بیمااران برای ای 

جهانی ایتالف جهانی برای ایمنی بیمار اسااات که بر نقش 

محوری بیماران و مصااارف کنندگان در تالش برای بهبود 

کیفیت و ایمنی مراقبت بهداشااتی در سراسر جهان تاکید 

.دارد

http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres/mission-mains-propres.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres/mission-mains-propres.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres/mission-mains-propres.html
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 مسئولیت :سلب 

 

 
 

  :سپاسگزاری 
 


