
بیماران در شناخت عالیم عفونت هاي بیمارستانی و ارتقاء موازین   مشارکت
   1396پیشگیري و کنترل عفونت در یکی از بیمارستان هاي ترومایی مشهد 

  نویسندگان :
  کارشناس پرستاري مدیریت پرستاري دانشگاه - بهناز سمیعی  

 علوم پزشکی مشهدمدیر پرستاري دانشگاه محمد حسن عزتی 
  جواد محمودي مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه           

    حمیراضابطیان کارشناس پرستاري مدیریت پرستاري دانشگاه
  کارشناس پرستاري مدیریت پرستاري دانشگاهمینا مصطفوي 

  مقدمه :
 عفونتهاي بیمارستانی از مهمترین معضالت مراکز بهداشت درمانی در کشورهاي جهان سوم و کل دنیا

  می باشند . مهمترین عامل مرگ و میر و افزایش هزینه هاي مربوط به بیماران بستري می باشد .
نقش مهمی در مراجعه  سریع بیمار به پزشک پس از  آگاهی بیماران از عالئم عفونت هاي بیمارستانی .

شروع عالئم و درمان به موقع عفونت را دارد .به دلیل اهمیت موضوع آموزش به بیمار براین آمدیم که 
را در یکی از  96شش ماهه اول  در  میزان آگاهی بیماران را در خصوص  عالئم عفونت بیمارستانی

  بررسی کنیم .بیمارستان هاي ترومایی شهر مشهد 
  یافته ها : 

میزان آگاهی بیماران از عالئم عفونت هاي و بررسی چک لیست روش گرد آوري داده ها به وسیله 
را در بخش هاي ارتوپدي زنان و مردان ،جراحی اعصاب زنان و مردان ،سوانح زنان و مردان  بیمارستانی  

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . SPSSاطالعات بوسیله نرم افزار و   مورد بررسی قرار گرفت 

  زن بودند  %34مرد و   66%

  بیسواد هستند  %25کارشناس و فوق دیپلم و  % 11بیماران  دیپلم  و  % 20زیر  دیپلم ،بیماران  45%

اطالع در زمینه عالئم عفونت ادراري مثل سوزش ادرار و درد عانه  و تکرر ادرار بعد از ترخیص  65%
  داشتند 

  اقبت از سوند فولی اطالع داشتند در خصوص مریماران ب 30% 

  در خصوص عالیم عفونت ریه آگاهی داشتند % 45 

   را می شناختند  عفونت بیمارستانی 25%

  در خصوص رعایت بهداشت دست آگاهی داشتند  48%



  براي چیست ؟  آنها نمی دانستند محلول هند راب روي تخت  % 30

  عالیم عفونت زخم جراحی را می شناختند   70%

  نتیجه : 

اینکه تشخیص به موقع و سریع عالیم عفونت بیمارستانی به روند درمان و بهبود سریع وي و با توجه به 
 کاهش هزینه ها کمک می کند و از بستري شدن طوالنی مدت بیمار در بیمارستان جلوگیري می کند

به بیماران باید در م عفونت بیمارستانی و نحوه صحیح شستشوي دست  انتظار می رود که آموزش عالئ
  دستور کار برنامه آموزش به بیماران در بیمارستان ها با جدیت بیشتري انجام شود 

  کلمات کلیدي : عفونت بیمارستانی ،رعایت بهداشت دست ،آموزش به بیمار 


