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  دارد

  ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم درمان دانشگاه

  جناب آقاي دکتر والیتی

  رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

 ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  روز جهانی بهداشت دست  گرامیداشت: ضوعمو

   با سالم و احترام

هر سال بـه  » اردیبهشت ماه سال شمسی16« مطابق با»  ماه می میالدي 5« به استحضار می رساند، تاریخ  

، از سوي سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه ایمنـی  »روز جهانی بسیج همگانی ارتقاء  بهداشت دست« عنوان

  . شده استبیمار نامگذاري 

در ارتقاء کیفیـت ارائـه خـدمات در     اهمیت مشارکت  پرستاران و ماماهابا تشخیص و شناسایی  2020سال 

افزایی این اهمیت شـعار امسـال    نامگذاري و به منظور هم» سال پرستاران و ماماها«، به عنوان نظام سالمت

کادر پرستاري و مامایی در ارائه خـدمات  با تاکید بر نقش » روز جهانی بسیج همگانی ارتقاء  بهداشت دست«

مـوازین  «تمیز، بر بهترین خدمات در بهداشت دست و تاثیر رعایـت بهداشـت دسـت و سـایر مؤلفـه هـاي        

و کنترل مناسب بیماري هاي عفـونی  » پوشش همگانی سالمت«در دستیابی به » پیشگیري و کنترل عفونت

  :به شرح ذیل  تبیین شده است

Nurses and Midwives, clean care is in your hands! 
 : از همین رو خواهشمند است دستور فرمایید

مارسـتان هـاي تحـت پوشـش آن     موارد پیشـگفت بـه اقشـار خـدوم پرسـتاري و مامـایی شـاغل در بی        - 

 . شود طالع رسانیا، د ملی بر ضرورت رعایت بهداشت دستدانشکده جهت تاکید بر تعه/دانشگاه

دانشکده منجمله بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز /انی تحت پوشش آن دانشگاهکلیه مراکز بهداشتی درم - 

و تکمیـل   savelives@who.intجراحی محدود و سایرمراکز درمانی سرپایی جهت با ورود به سایت 

نام و شرکت در  بسیج همگانی  اطالعات مورد درخواست درصفحه گسترده اکسل موجود، نسبت به ثبت

 . ارتقاء  بهداشت دست  که به مناسبت روز جهانی بهداشت دست برگزار می شود، اقدام  نمایند

  .پیوست می باشدبه  ،ضمناً اسالید اختصاصی این روز که  توسط سازمان جهانی بهداشت طراحی شده است

  

 
 

 


