
 عنوان:
بررسی میزان توانمندي  اعضاي کنترل عفونت درخصوص دستورالعمل نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی 

 1396دربیمارستان هاي استان مرکزي در سال
  5،زهرا پزشکی4،علی منصوري3،جوادنظري2*،پرنیا سادات فتحی1ناهید چزانی شراهی

  
 معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،،  1

 دانشجوي پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران  2

  متخصص اطفال، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراك، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران 3
  ی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایرانمدیرگروه بیماریهاي واگیر، معاونت بهداشت4
، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، برنامه عفونت هاي بیمارستانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مسئول کارشناس  5

 ایران

  

  جنب بیمارستان امیرالمومنین(ع)-میدان بسیج-سردشت-اراك، آدرس:  پرنیا سادات فتحینویسنده مسئول: *  

  
  مقدمه:
 هزینه بستري، مدت طول افزایش مهم و شایع علل از و مدرن پزشکی در عمده مشکل بیمارستانی هاي عفونت
میشوندهدف از این مطالعه بررسی میزان توانمندي اعضاي کمیته  محسوب بیماران میر و مرگ و بیمارستانی هاي

  خصوص آخرین دستورالعمل هاي نظام مراقبت عفونت بیمارستانی می باشد.تیم کنترل عفونت  در 
 روش اجرایی:

نفر از اعضا درگیر دربرنامه عفونت هاي بیمارستانی انجام  119این پژوهش ازنوع مداخله اي  می باشد  که برروي 
تانی، ارزیابی میزان اطالعات هاي بیمارسکارکنان بیمارستان درزمینه عفونت ینیازسنجی آموزش شد.در ابتدا براساس

شرکت کنندگان درخصوص نیدل استیک،شستشوي دست ها،ابزار مرتبط باعفونت هاي بیمارستانی  ازطریق 
پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با استفاده ازنظرات کارشناسان فنی بدست آمد،ازطریق برگزاري آزمون 

در قالب فراوانی ودرصد تجزیه وتحلیل گردید. spssافزار غیرحضوري صورت گرفت .اطالعات با استفاده از نرم
 درمرحله بعد،برمبناي نمرات کسب شده ،کارگاه آموزشی  عفونت هاي بیمارستانی بصورت حضوري برگزارشد. 

  یافته ها:

نفر) و پرستارکنترل 36نفر)، گروه بیماري ها(47نفر شرکت کننده درآزمون ، گروه بهداشت محیط( 119از بین  
درصد (  75ونمره ز یر ) %69(درصد75با کسب نمره باالي  نفر) بوده اند. که از این تعدادنمره قبولی36عفونت(



پرستارکنترل عفونت و  )%85بیماري ها ( کارشناسان، )77%کارشناسان بهداشت محیط( ازاین بین .)بودند41%
ضوري درکارگاه ح. بوده است )81,3شرکت کنندگان( نمره کل نمره قابل قبول راکسب نمودند.متوسط )80%(

  ارتقا یافت. 93به درصد  60اطالعات شرکت کنندگان از
یمارستانی درحد قابل قبول نتایج مطالعه نشان داد که اطالعات اعضاي کنترل عفونت درزمینه عفونت هاي ب  نتایج:

،نیدل استیک  وکنترل عفونت هاي برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت در مورد شستشوي دست نمی باشد.بنابراین 
 دوره آموزشی غیرحضوري ، در قالب درعفونت هاي بیمارستانی  بعنوان استراتژي پیشگیري کننده مرتبط با ابزار 

نقش موثري درتوانمندسازي نیروي می تواند ها کارگاه آموزشی و بصورت مداوم در محل کار پرستاران بخش 
 انسانی شاغل دربیمارستان ها داشته باشد.

 

 

 

 


