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 مقدمه

در کنترل  يریپذ تیمسول شیدر امر مراقبت از خود و افزا ماریباعث شرکت فعاالنه ب یتیریآموزش خودمد
 شیاستقالل خود را حفظ کند و باعث افزا يادیکند تا فرد بتواند تا حد ز یو عوارض شده وکمک م میعال

 زیافراد خانواده و ن ریو سا ینبه کادر درما مارانیب یشود که وابستگ یامر باعث م نیشود. ا یفرد م ییکارآ
 یو سازندگ تیکار در جامعه و خانواده به فعال يروین کیو فرد بتواند به عنوان  ابدیهنگفت کاهش  يها نهیهز

  .)1388(دالوري، بپردازد
یادآوري با توجه به تحقیقات جدید منتشر شده، بیماران و همراهانی که به پرسنل درمانی بهداشت دست را 

کردند، توانستند سبب بهبود میزان رعایت بهداشت دست در این افراد شوند. اما تنها نیمی از پزشکان -می
حدود پنج تا ده درصد از  .)2005(کرس و همکاران، احساس کردند که بیماران باید یادآور این امر مهم شوند

شوند. -می HAIاالت متحده، مبتال به هاي ای-هاي مراقبت ویژه در بیمارستان-بیماران بستري در بخش
) به میزان قابل توجهی سبب بیماري و مرگ و میر HAIsهاي مرتبط با مراقبت هاي بهداشتی (-عفونت

(سارکار ها بهداشت دست است HAIاند و موثرترین اقدام براي کاهش -قابل پیشگیري HAIsشود. بیشتر -می
  .)2008و همکاران، 

سازمان ها باید درك کنند " "هاي بهبود بهداشت دست است. -جزء مهم از استراتژيتوانمندسازي بیماران یک 
که بیماران و خانواده ها بخش مهمی از تیم مراقبت هاي بهداشتی هستند و مشارکت آنان در مبارزات بهداشتی 

ان یک توانمندسازي در مددکاري اجتماعی به عنو .)2008(هولومانووا و همکاران، دست باید تشویق شود
استراتژي مداخله براي کمک به خانواده هایی است که عوامل خطر سازي در رابطه با سالمت روان آنها وجود 

 بوده توجه مورد انسان زندگی در همواره حیاتی، ابزارهاي از یکی عنوان به مشارکت )1392دارد(بهاري، 

تصمیم  و پیشبینی و است بوده استوار مشارکت پایه بر غیره) و سازمان (خانواده، اجتماع در زندگی  .است
مطمئن  و منطقی تر راه حل هاي به دستیابی موجب گروهی، به طور اهداف به رسیدن راه هاي زمینه در گیري

 پایدار توسعه زمینه ساز مشارکت، که ذکر است شایان دیگر، دیدگاه ) از1389(اکرامی و همکاران، .میشود تر



آموزش بهداشت و  توجه بهه به مسئوالن و مدیران بیمارستان ارائه شده است است. یکی از طرح هایی ک
کاهش مخاطرات بر بهداشت دست است تا موجبات  دیبا تاک نیو مراقب مارانیبر جلب مشارکت ب يتوانمندساز

را به ثمر آورد. اما مسئوالن از اثربخشی طرح آگاهی نداشته و جنبه  براي پزشکان و پرستاران و خود بیماران
که می تواند بیشتر موجب  سازمانی شود مطلع نیستند و نیز با توجه به اینکه  يهایی از بهداشت و توانمندساز

بر  يآموزش بهداشت و توانمندساز ریتحقیقی در این زمینه انجام نشده است لذا در این تحقیق به بررسی تاث
بر بهداشت دست پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده  دیبا تاک نیو مراقب مارانیجلب مشارکت ب

 خواهد شد که:

چه تاثیري  بر بهداشت دست دیبا تاک نیو مراقب مارانیبر جلب مشارکت ب يآموزش بهداشت و توانمندساز
  دارد؟

 روش پژوهش

این تحقیق از نظر ماهیت گردآوري داده ها توصیفی پیمایشی می باشد و براساس هدف، از نوع کاربردي می 
 کیاندکترعلی باشد. در تحقیق پیش رو جامعه آماري شامل کلیه کارکنان با مدرك کارشناسی و باالتر بیمارستان 

نفر است. روش نمونه گیري نیز در  185نفر است. بر اساس جدول مورگان  356است که تعداد آنها  ماهدشت
 . شد استفاده خواهد  میدانی و) کتابخانه اي(پژوهش اسنادي  هاياز روش حاضر تحقیق دسترس است. در

و در  cvrسوالی است. در ارتباط با روایی از آزمون  25 ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامه
/. بدست آمد. از آزمون کولموگروف 789ارتباط با پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که میزان آن 

جهت انجام محاسبات نیز، نرم . اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن و در گام بعد از رگرسیون استفاده شد
  .مورد استفاده قرار گرفت Spssافزارهاي 

  
  

  بحث و نتیجه گیري
رنامه آموزشی مدون خود مدیریتی یکی از روش هاي توانمند سازي بیمار براي سازگاري با شرایط ب   

جدید بیماري است و این برنامه مبتنی بر روش حل مسئله است که اطمینان بیمار بر کنترل شرایط و توانمندیها را 
دمدیریتی عبارت است از دامنه افزایش و بیمار را براي سازش با موقعیت توانمند می نماید. شاخص هاي خو

گسترده اي از موضوعاتی که شرکت فعاالنه بیمار و نزدیکی و همکاري همزمان با متخصصان مراقبت و درمان 
را به منظور حمایتهاي ارزشمند براي مراقبت هاي معمول را در برمی گیرد. این روش باعث افزایش اعتماد و 

فاي نقش در زندگی، کنترل عالیم و عوارض، احساسات و تنش هاي اطمینان فرد به توانمندیها یش براي ای
ناشی ازبیماري شده، و همکاري و مسئولیت پذیري بیمار را ایجاد و در نهایت باعث پیروي از روش هاي درمانی 



حمایتی می شود که به کاهش ناامیدي و افزایش اعتماد به نفس در بیماران می انجامد و به آنها کمک می  –
کند تا روند طبیعی و عادي را در زندگی دنبال کنند و باعث تاخیر در پیشرفت بیماري و درمان موارد حاد و 

  تشدید بیماري شوند. 
امر مراقبت از خود و افزایش مسولیت پذیري در  آموزش خودمدیریتی باعث شرکت فعاالنه بیمار در

کنترل عالیم و عوارض شده وکمک می کند تا فرد بتواند تا حد زیادي استقالل خود را حفظ کند و باعث 
این امر باعث می شود که وابستگی بیماران به کادر درمانی و سایر افراد خانواده  افزایش کارآیی فرد می شود. .

و فرد بتواند به عنوان یک نیروي کار در جامعه و خانواده به فعالیت و  یابدنگفت کاهش هزینه هاي هنیز و 
  .سازندگی بپردازد

با کنترل بیماري هاي عفونی و افزایش بیماري هاي مزمن در جوامع و رشد هزینه هاي سالمت شاهد  
ی به بییماران می باشیم. از تغییرات عمده در ساختار و عملکرد نظامهاي سالمت به منظور ارایه خدمات کیف

جمله این تغییرات می توان به کوتاه شدن مدت اقامت در بیمارستانها و انتقال مسئولیت مراقبت از ارایه کنندگان 
خدمات سالمت به شخص مدد جو و خانواده هاي بیماران اشاره کرد .نظامهاي بهداشتی پدر ساالرانه که در آن 

سالمت تصمیم گیرنده اصلی بودند به نظامهاي خود مدیریتی و خود مراقبتی  ارایه کنندگان متخصص حرفه اي 
که در آن بیماران و خانواده ها نقش فعالتري در مراقبت از خود به عهده دارند  از مهمترین تغییرات سالهاي اخیر 

اده ها در خود در تحول نظامهاي سالمت به شمار می آید .این مهم جز با امر توانمند سازي بیماران و خانو
مدیریتی مشکالت سالمت امکانپذیر نمی باشد .دست یابی به این مهم نیازمند تغییر پارادایمی در نظام اموزش 
پزشکی نیز می باشد .جایی که نگرش ،دانش و عملکرد متخصصان اینده کشور شکل گرفته و توسعه می یابد 

مهم بوده و به دانشجویان علوم پزشکی  عرصه .اجرائ فرایند هایی از این دست ،فرصتی براي تحقق این 
جامعه  يتوانمند ساز ندیاجرائ فراجدیدي از آموزش  و ارایه خدمات سالمت در جامعه را فراهم می سازد .  

خلق  ازمندی، ن ياجرائ  و ضعف فرهنگ مشارکت و توانمند ساز يشده برا فیتعر يبه سبب نبود ساختار ها
جامعه در امر  يکردن فرهنگ توانمند ساز نهیباشد.نهاد یمقوله م نیبه  ا و نگرش  مناسب نسبت کردیرو
مرتبط با موضوع مشارکت  یخلق  نظام ارزش ازمندین شورو ارتقائ سالمت در نظام سالمت ک يریشگیپ

 يهمواره چالش نظامها عاطفی– یدست   اهداف  روان نیبه ا یابیباز دست  ریباشد که از د یم  یاجتماع
  . شده است یمحسوب م یآموزش

  
  
 


