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کٌترل ػفًَت ثیوبرستبًی آهَزش پرسٌل هی ثبضذ از اًجبیی کِ هجحث کٌترل ػفًَت ٍسیغ جْت  استراتصیْبیکی از همذهِ : 

تکٌیک دلفی ثِ ػٌَاى یک رٍش  . هی ثبضذ ًیبز سٌجی در ایي حَزُ رٍضی کوک کٌٌذُ ثرای ارائِ هطبلت آهَزضی هی ثبضذ

 حَزُ آهَزضی ًیبزّبی ایي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي ی ثبضذ,ی در زهیٌِ ًیبز سٌجی ػلوتَافك هحَر هی تَاًذ راّگطبی هٌبسج

 اًجبم گرفت. کٌگبى( رُ) خویٌی اهبم ثیوبرستبى  پرستبری پرسٌل در دلفی رٍش ثِ ثیوبرستبًی ػفًَت کٌترل

اًجبم گرفت. جبهؼِ هَرد هطبلؼِ کلیِ   هرحلِ 3رٍش ّب: ایي هطبلؼِ یک هطبلؼِ پیوبیطی است کِ ثِ رٍش ًیبز سٌجی در 

هرحلِ  سِثِ رٍش سرضوبری اًتخبة ضذًذ. هطبلؼِ در  ٍَدًذ ًفر ث 02کِ هجوَػب  سرپرستبراى ٍ سَپرٍایسرّبی ثیوبرستبى

در هَرد تؼییي ًیبزّبی آهَزضی حَزُ کٌترل ػفًَت ثیوبرستبًی تَسط اًجبم ضذ: هرحلِ اٍل پرسطٌبهِ ای ثب سئَاالت ثبز 

سبػت پرسطٌبهِ ّب جوغ اٍری ٍ هَرد تجسیِ ٍ تحلیل  20ّطگر تذٍیي ٍ در اختیبر افراد هَرد هطبلؼِ لرار دادُ ضذ ثؼذ از پصٍ

 6پرسطٌبهِ ای دارای سبختبر ثب همیبض لیکرت  , لرار گرفت در هرحلِ دٍم ثر اسبض سٌجِ ّبی ثذست اهذُ در هرحلِ اٍل

.در هرحلِ تحلیل ضذًذ% 52ثب سطِ تَافك سبػت جوغ اٍری ٍ  20ٍ ثؼذ از  دادُ ضذ تبیی تٌظین ٍ هجذد در اختیبر افراد لرار

اًتخبة ٍ هجذد ثرای درغذ داضتٌذ  52, سٌجِ ّبیی کِ سطح تَافك ثبالی  0سِ ثر اسبض تجسیِ ٍ تحلیل سٌجِ ّبی هرحلِ 

گردیذ ًْبیتب ثب استفبدُ از اهبر تَغیفی , سبػت جوغ اٍری  20اػوبل ًظر در اختیبر ٍاحذّبی پصٍّص لرار داُ ضذ ٍ ثؼذ از 

 هیبًگیي ٍ اًحراف هؼیبر ٍ هیبًِ آًبلیس اًجبم گردیذ.

ٍ هتَسط سبثمِ کبر   38.6±3.8 هیبًگیي سي%خبًن  ثَدًذ 26ِ آلبیبى ٍ جوؼیت هَرد هطبلؼ% 06ًتبیج ًطبى داد , ًتبیج: 

در هرحلِ ًخست تَزیغ .ًذثَد برضٌبض ارضذ ٍ ثمیِ کبرضٌبض% ک6ٍ   6.5±3.2 سبل ٍ ّفت هبُ ٍ سبثمِ هذیریتی 6..3.36±5

ًیبز اهَزضی در حَزُ کٌترل ػفًَت ثیوبرستبًی هطخع گردیذ کِ از دیذگبُ ٍاحذّب ًیبز ثِ اهَزش داضت در  35پرسطٌبهِ 

 دست ضستطَی غحیح رٍش ٍ ضبهل :هَرد ثَد کِ اٍلَیت ثیطتر داضتٌذ  55%  52هرحلِ دٍم سٌجِ ّبیی ثبالی تَافك 

 اًَاع%(, 86)ایسٍالسیَى اًَاع%(, 85)ضغلی هَاجِْ در اٍلیِ الذاهبت%( , 90)ثیوبرستبًی ػفًَتْبی ثب آضٌبیی%(, 96)

 ٍ گٌذزداّب%(, 85(, آهَزش ثیوبریْبی ًَپذیذ ٍ ثبز پذیذ)80هػرف هٌطمی آًتی ثیَتیکْب )%%(, .8)پسوبًذّب

پیطگیری ٍ کٌترل ػفًَت  %VAP(22 ,)  از پیطگیری , %(28)الذاهبت الزمآهَزش طغیبًْبی ػفًَی ٍ  %(,29)استریلیتی

, فبغلِ زهبًی تؼَیض اتػبالت %(.2),  رػبیت استریلیتی ٌّگبم سبکطي کردى%(26)کتترّبی هختلف هتػل ثِ ثیوبر

گسارش دّی فَری , آهَزش گسارش ثیوبریْبی هطوَل %(59)  زخن از هرالجت حیي استریلیتی  اغَل رػبیت,  %(25)ثیوبراى

 52در دٍر سَم ّطت هَرد تَافك ثبالی  .%(52),  آهَزش کٌترل ػفًَت در ثیوبر ثب کبّص سطح َّضیبری%(53)ٍ غیر فَری

,  %(85), آضٌبیی ثب ػفًَتْبی ثیوبرستبًی%(92) : رٍش غحیح ضستطَی دستهَارد زیر ثَد درغذ داضت کِ ثِ ترتیت ضبهل

, پیطگیری %(22), گٌذزداّب ٍ استریلیتی%(20), اًَاع پسوبًذّب%(22), اًَاع ایسٍالسیَى%(83)الذاهبت اٍلیِ در هَاجِْ ضغلی

 %(55) %(, رػبیت اغَل  استریلیتی حیي هرالجت از زخن .5)VAPاز 

در ًتیجِ گیری : ًیبزّبی اهَزضی حبغل از هطبلؼِ دلفی در هسئَلیي پرستبری ثیوبرستبى ثیبًگر ًیبز ثِ اهَزش ثیطتر پرسٌل 

 اًَاع, ایسٍالسیَى اًَاع ,زهیٌِ  ضستطَی دست, آضٌبیی ثب ػفًَتْبی ثیوبرستبًی ٍ گسارش آى , الذاهبت اٍلیِ در هَاجِْ ضغلی



هی ثبضذ استخراج ایي   زخن از هرالجت حیي استریلیتی  اغَل رػبیت, VAP از پیطگیری,  استریلیتی ٍ گٌذزداّب , پسوبًذّب

ای  سَپرٍایسر اهَزضی ٍ کٌترل ػفًَت ثبضذ کِ در ثرگساری کالسْبی کٌترل ػفًَت ثِ هَارد فَق ًیبزّب هی تَاًذ راّکبری ثر

 تبکیذ ثیطتری داضتِ ثبضٌذ.

 تکٌیک دلفی -آهَزش -کٌترل ػفًَت -ٍاشُ ّبی کلیذی: ًیبز سٌجی
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