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 مقدمه وهدف:

ساعت پس از بستری شدن بیماردر بیمارستان آشکار می  48عفونت بیمارستانی به عفونتی اطالق میشود که 

ان گوون و ) شودبیمار در گذشته به آن مبتال نبوده ویا در زمان پذیرش در دوره نهفته بیماری قرار نداشته است

 (2004همکاران 

بیمار بستری یک نفر دچار عفونت بیمارستانی می شود.این عفونتها 20براساس گزارش بهداشت جهانی،ازهر  

ه به اقتصادجامعه تحمیل می کند. میلیون دالرهزین 32تا 26مرگ می شود وحدود  99000ساالنه منجر به 

 ( 2015، امینی وهمکاران 2010کادو وهمکاران)

ر سال در سطح کشور به چنین عفونتهایی مبتال می شوند. مهمترین عفونتهای در نتیجه حدود دومیلیون نفر د

 ()پوررضااکتسابی از بیمارستان عبارتند از عفونتهای مجاری ادراری، عفونتهای تنفسی و زخم های عفونی.

 (2015پیشگیری از عفونت بیمارستانی یک الویت جهانی است )درویش پور و همکاران  

باره شیوع وبروز عفونت بیمارستانی در ایران به دست آمده است می توان نتیجه گیری ه دربر اساس مطالعاتی ک

 (2014کرد که میزان این عفونتها در حد باالیی قرار دارد)کالنترزاده وهمکاران

.  درصد گزارش شده است 25درصد تا بیش از 9/1میزان وقوع عفونتهای بیمارستانی در ایران از حداقل 

 (1382مکاران )عبدالهی وه

یک سوم عفونتهای بیمارستانی قابل پیشگیری هستند ومسوولیت آن به عهده همه افرادی است که در محیط 

( تیم های مراقبتی درمانی در تماس مستقیم با 1382رییس کریمیان و رستم نژادبیمارستان کار می کنند)

)طوالبی وهمکاران عفونتهای بیمارستانی باشند.بیماران هستند و می توانندیکی از موثرترین عناصرکاهش دهنده 

1384) 



اگر سالمت رامحصول نهایی فعالیت درمان درسازمانی موسوم به بیمارستان بدانیم عفونت بیمارستان را به عنوان 

 (2014عارضه جانبی و درعین حال قابل پیشگیری این سازمان باید تلقی کنیم )کالنترزاده وهمکاران 

مدیریت کارکنانی است که در معرض بیماریهای مسری،جراحت ناشی از کار و بیماریهای ناشی له مهم بویژه یمس

در اغلب مواردبکار بردن سوزن یا سایر اشیا نوک تیز که موجب زخم می .از عفونتهای پروفیالکسی قرار دارند

بیماریهای ناشی از انتقال شوندعامل عمده در ابتال کارکنان به اینگونه عفونت بوده است.تکنیکهای پیشگیری از 

و پوشش حفاظتی )نظیر  خون به مثابه اقدامات پیشگیری و احتیاطهای عمومی شناخته می شوند

مواقعی که تماس با اینگونه مایعات پیش بینی می شود، توصیه  ر،گان،عینکیا محافظ چشمی ،ماسک (ددستکش

 ()پوررضامی گردد. پوشش مناسب در رابطه با نوع کار انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد.

 مواد و روشها:

ارتوپدی شمال غرب  شهدا تبریزمرکز در بیمارستانپژوهش حاضربا هدف سنجش میزان آگاهی کادر پرستاری 

زمینه عفونتهای بیمارستانی انجام گرفت که ضمن تعیین نقاط قوت وضعف کادر پرستاری پیشنهاداتی کشوردر 

 در جهت باالبردن میزان آگاهی این قشر ارایه کند.

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است که در آن میزان آگاهی کادر پرستاری )در دوگروه پرستاری و کمک 

 شده است. شمال غرب کشوردر تبریز در حیطه عفونتهای بیمارستانی سنجیدهبهیاری( بیمارستان ارتوپدی 

 نتایج: 

مشخص گردید بصورت کلی آگاهی در مورد استریلیزاسیون و کنترل و آوری آنالیز شد  عداده ها بعد از جم

مورد محاسبه گردید که در می باشد که در این میان برای پرستاران و کمک بهیاران به تفکیک  %70عفونت 

در تفکیک سواالت محورهای گوناگون می باشد.  %67و در مورد کمک بهیاران این میزان حدود  %78پرستاران

 دو در مور%90کنترل عفونت و استریلیزاسیون مشخص گردید اطالعات در مورد پک وسایل باالترین نمره 

. همچنین را دارد  %41مره و نیز نظام مراقبت سندرمیک کمترین ن  %46استفاده از وسایل حفاظت فردی

ت پرسنل در امی باشد در عین حال اطالع %100اطالعات پرسنل در مورد مواجهات شغلی باال بوده و حدود 

دشان پایین بوده و میزان آنرا بخاطر ندارند و نرمال یا غیر نرمال بودن آنرا هم نمی ومورد تیتر آنتی بادی خ

 دانند. 

 



 بحث ونتیجه گیری:

موفق کنترل عفونت نیاز به همکاری بین مدیریت بیمارستان ،کمیته کنترل عفونت وکادر درمانی یک برنامه 

دارد.)پوررضا( کادرپرستاری در خط مقدم ارایه مراقبت از بیمار، نقش محوری را در پیشگیری ،ایجاد وکنترل 

بصورت روزانه با آن درگیرند در مواردی که پرسنل (1385عفونتهای بیمارستانی ایفا می کنند.)اکبری وهمکاران 

اطالعات کافی و بسیار دقیق می باشدولی در مواردی مانند استفاده از وسایل حفاظت فردی که درگیری 

روزانهندارند اطالعات کمتر می باشد .بنابراین پیشنهاد می شود موارد مهم مانند مراقبت سندرمیک و نحوه 

 ی از سال )مثال فصلی( یادآوری گردد. استفاده از وسایل حفاظت فردی در فواصل مشخص
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