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  چکیده: 

شکاف بین آنچه می دانیم و آنچه عمل می کنیم نظام سالمت سراسر دنیا با چالش چگونگی پر کردن موثر 
و یکی از اهداف مهم برنامه هاي آموزشی جهت دهی تمام فعالیتهاي آموزشی به سمت تربیت . روبرو است

مستندات سازمان جهانی بهداشت گروهی است که قادر به مرتفع نمودن نیازهاي سالمتی جامعه هدف باشد .
کنترل  عفونت توسط این سازمان تدوین و ارائه شده است. کارکنان  تحت عنوان برنامه هاي  پیشگیري و

فوریتهاي پزشکی با توجه به شرایط خاص  مامریت که بر عهده دارند و با محدود یت زمانی نقش مهمی در 
   .مدیریت کنترل  عفونت بازي می کنند

  روش تحقیق: 

مرکز مدیریت  حوادث و کارکنان   سازيمندمداخله اي  با هدف افزایش توان –این تحقیق به روش توصیفی 
انجام شده  1396هاي پزشکی کرمان با هدف ارتقاءدانش کنترل عفونت و ایمنی بیمار  در سال  فوریت
   است.

  بحث:  

هاي بیمارستانی همواره یکی از مشکالت عمده بهداشتی و درمانی بوده، و روز به روز اهمیت بیشتري عفونت
سازمان جهانی بهداشت تعریف  .سالمت کشورها را به چالش جدي برانگیخته استهاي یافته و نظام

 خواند. می هاي بهداشتی هاي ناشی از مراقبتها را عفونتها ارایه کرده و آنتري از این عفونتجامع
در محیط هاي عمومی و گاه خطرناك به عنوان خط اول درمان و کارکنان اورژانس هاي پیش بیمارستانی 

و به راحتی در تماس با کسانی قرار می گیرند  راقبت هاي پزشکی را به مصدومان یا بیماران ارائه می دهندم
 ستراتژياهاي مسري عفونی باشند.  که ممکن است داراي آلودگی با عوامل عفونی بدون عالمت یا بیماري

 اي بیمارستانی، آموزش کارکنان و هبرقراري نظام مراقبت عفونتشامل هاي بیمارستانی هاي کنترل عفونت
گیري و انجام مداخالت الزم، رعایت نکات و ها، جداسازي ارزیابی موارد همهشوي دست و تأکید بر شست

با توجه به  .می باشد سازيقبت از کارکنان و ایمنسازي، دفع بهداشتی زباله، مرااصول گندزدایی و سترون
و چگونگی برخورد و پیشگیري و مدیریت با این استراتژي  ناییآشحساس بودن خدمات پیش بیمارستانی 
در این پژوهش با توجه به برگزاري سه دوره متوالی کارگاه آموزش . کنترل  عفونت  بسیار مهم می باشد

هاي کنترل موجب تغییر نگرش نحوه برخورد با این مقوله حساس  مدیریت کنترل عفونت و آشنایی با روش
  ست. نظام سالمت شده ا

 



  نتیجه گیري:

از آنجا که سازمان بهداشت جهانی تاکید بر آموزشی مبتنی بر پاسخگویی اجتماعی  دارد و موسسات 
آموزشی را ملزم به هدایت کلیه فعالیت هاي خدماتی آموزشی و تحقیقاتی خود به سمت مرتفع نمودن 

ل عفونت یکی از مهمترین برنامه خود می نماید. کنترلویت هاي بهداشتی جامعه تحت پوشش نگرانی ها و ا
. با توجه به اهمیت مدیریت کنترل عفونت و با هدف ارتقاءدانش سالمت کارکنان هاي این سازمان می باشد
هاي پزشکی  در سر فصل دروس این رشته و آموزش استاندارد هاي کنترل عفونت  درمانی بخصوص فوریت

  د. زش ضمن خدمت کارکنان هر ساله برگزار گردودر آم

  کلمات کلیدي: 

  هاي پزشکی فوریت  _مدیریت کنترل عفونت  _دانش سالمت 


