
فرم نظارت بر بهداشت دست -1ل فرم شماره يتکم يراهنما  

.از مداد براي پر کردن فرم و از پاک کن براي تصحيح اشتباهات استفاده کنيد-1  
.ابتدا همه قسمت هاي باالي فرم را به جز زمان پايان نظارت تکميل کنيد-2  

ا چند يک يهرگاه .ديمورد نظر عالمت بزن يوط به گروه حرفه ابهداشت دست ها،در ستون مرب يون برايکاسين انديبه محض مشاهده اول-3
ت يافتن موقعي يد و براييجه عمل را وارد نمايبهداشت دست نمود،در قسمت مربوط به عملکرد ،نت يبرا )opp(ت يک موقعيجاد يون ايکاسياند
  .دهيدد نظارت را ادامه عدر سطر ب يبعد

  .مي کندهر موقعيت به يک سطر در هر ستون داللت -4

  .ارتباطي ندارد)ادامه سطر افقي (هر سطر مربوط به ستوني است که در آن قرار دارد و به قسمت کناري خود -5

  .در دايره هاي کنار هر انديکاسيون که مشاهده مي کنيد عالمت بزنيد -6

  .رشودبايد در هر موقعيت حتماً پ) رعايت يا عدم رعايت بهداشت دست(قسمت مربوط به عملکرد -7

زمان . هرگز زمان پايان نظارت را فراموش نکنيد زيرا براي محاسبه طول مدت دوره نظارت و براي کنترل داده ها قبل از تحويل فرمها الزم است-8
زمان را تا  دقيقه طول کشيد در اين صورت مي توان 20دقيقه مي باشد ولي در مواردي که مراقبت از بيمار مورد نظر بيشتر از  20هر جلسه نظارت 

  )دقيقه 30تا  10بين (دقيقه افزايش داد 30

  

  تونها پر کردن س يبرا ييراهنما

دانشگاه شهر، استان ، نام: اول ستون- 1  

 

  :دوم ستون - 2

         9/4/93:تاريخ تکميل فرم               مثال    و ...،كودكان ;،ICUA،CCUP،داخلي ،1 يجراح:بخشمانند  بخش مورد ارزيابي   ، بيمارستان نام  

مريم زاهدي : مثال      رناظ ينام و نام خانوادگ  

  پايان 8:50/  شروع  8:30شروع وپايان نظارت   مثال  زمان 

  :ومس ستون - 3

  



بخش خاصي از (وضعيت مکاني مشخص ک يدر )خ و طول مدت انجاميتار(مشخص يک مرحله زمانيمنظور از دوره :شماره جلسه نظارت
) -+/10(دقيقه 20مدت زمان در نظر گرفته شده .باشد که جهت محاسبه طول مدت انجام و تعداد موارد نظارت شده کاربرد دارد مي)بيمارستان 

به .در صورت امکان بهتر است که يک روند مراقبتي از ابتدا تا انتها مورد نظارت قرار گيرد.است که بستگي به نوع فعاليتي دارد که نظارت مي شود
اگر کارکنان تحت نظارت مجبور باشند تا کارشان را در ميان عمليات نظارت متوقف کنند .گر الزم باشد دوره را طوالني تر مي کنيمهمين دليل ا

  .،بهتر است تا در همان زمان به نظارت خاتمه داده شود

  .ت مربوط به آن عالمت بزنيدنظارت،امکانات بهداشت دست موجود در بخش مورد نظر را بررسي و در قسم قبل از شروع:امکانات موجود

   :ف سوم يرد - 3

  کد گروه حرفه اي-الف

  يگروه پرستار: 1کد 

  ،1- 2،بهيار1- 1پرستار :کد زير گروه

  کمک بهيار :گروه 2کد 

  گروه پزشکي:3کد

  3- 3،پزشک عمومي3-2فلوشيپ–،  رزيدنت 3- 1پزشک متخصص:  کد زير گروه

  4- 2 ، فيزيوتراپيست4-1تکنسين آزمايشگاه :4کد

در زمان نظارت مي باشد به اين معني که تعداد کارکناني که در )همان کد(ي وارد کردن تعداد افراد متعلق به همان گروه حرفه ا :تعداد کارکنان-ب
با (در قسمت تعداد  نشان مي دهيم که در يک گره حرفه اي ) l(هر دوره تحت نظارت هستند نامحدود است و فقط با گذاشتن يک خط عمودي 

اگر چند موقعيت در يک جلسه .يعني دو پرستار  مورد نظارت بوده اند) l l(مثالً. اين تعداد از کارکنان مورد نظارت قرار گرفته اند)کد يکسان  يک
  .براي همان کارکنان با هم تداخل پيدا کنند،در اين حالت اين فرد بايد يکبار شمارش شود

  حات مربوط به پر کردن ستون هايتوض

ک يار در يک بهيک پرستار و يمثالً نظارت بر (دارند يکسانياست که کد  يک گروه حرفه ايستون است که هرکدام مربوط به 4 يراهر فرم دا
گر يهر ستون از ستون د).است 1-2ار يو کد به 1-1را کد پرستار يد ثبت شوند زين معناست که داده ها در دو ستون مجزا بايبه ا،جلسه نظارت 

نظارت شده در هر گروه حرفه  يت هايداده ها وابسته به تعداد موقع. باشد يد مشابه ستون قبليشود لزوماً نبا يکه وارد م يداده ا هر يعنيمجزا است 
  .هستند يا



ه شتر از سيالبته ب.رنديتحت نظارت قرار گ) کنند يک اتاق کار ميا در يمار يک بي يکه برا يهنگام(ک زمانيممکن است چند نفراز کارکنان در 
توانند تا تعداد حدکثر سه نفر را  ين ميون ها،ناظريکاسيتها و انديزان شدت فعاليبسته به م. توان همزمان مورد نظارت داشت ينفر از کارکنان را نم

که  ييهابخش  يبرا. ک نفر از کارکنان در نظر گرفته شوديشود که هر بار  يه ميتوص  ياحتمال ياز بروز خطا يريشگيپ يبرا يکنترل کنند ول
     .مانند بخش مراقبتهاي ويژه فقط يک نفر از کارکنان براي نظارت بايد انتخاب شودشتر است يت ها بيتعداد موقع

بهداشت دست مربوط به  يت برايباشدو در هر ستون هشت موقع يم يگروه حرفه ا چهار يستون برا چهار يهر فرم نظارت بهداشت دست دارا
  .کارکنان تحت نظارت وجود دارد

 يا مالش دست ها با محلول الکليا شستشو با آب وصابون  و ين صورت يا عمل بهداشت دست رخ داده که در اي)  Action(در قسمت عملکرد
     .ميگذار يچکدام عالمت ميشود و اگر عمل بهداشت دست انجام نشده باشد در قسمت ه يعالمت زده م

يعني  contيعني خارج شده است و  offو در مورد  تيك ميخورد   onيده پوشاگر دستكش سه ايتم بررسي ميشود اينكه    glovesدر قسمت 
  .پس ازاتمام كار هنوز دستكش خارج نشده است و ادامه دارد

 :ورد يعني آاگر زمان تخليه يورين بگ كمك بهيار دستكش دارد و بعد از ان در نمي           :مثال       

  

 

Moment Action Glove 

1    Rub  On  
 2     wash off 

3                      Missed  cont 

4                 
5 

  

   


