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  :مقدمھ وھدف

 خ�ود س�المتی ب�ر م�وثر اق�دامات و تص�میمات ب�ر بیش�تری کنت�رل توانن�د م�ی اف�راد ک�ھ است فرآیندی سازی توانمند  جھانی بھداشت سازمان دیدگاه از 
 و ب�روز ش�اھد ک�ھ ھس�تند افرادی اولین آنھا مراقبین و بیماران واقع در.گردد ریزی برنامھ بایست می اجتماع و فرد سطح در فرآیند این و باشند داشتھ

 و کلیدی نقش توانند می خطا بروز از پیشگیری در  الزم، دانش و آگاھی داشتن صورت در این بنابر و ھستند اشتباه و  خطا بودن وقوع شرف در یا
 ک�ھ زم�انی و اس�ت گ�ذار ت�اثیر ف�رد موفقی�ت در ک�ھ اس�ت فاکتورھ�ایی بعن�وان ھوش�ی سطح فرھنگ، ، سن کلیدی ھای ویژگی.باشند داشتھ موثر بسیار
 وتوانمن�د ب�اآموزش، اس�ت آل�وده دس�ت، عفون�ت انتق�ال عامل مھمترین .گیرد می شکل توانمندی اساس و پایھ واقع در گردد می مشارکت سرگرم بیمار

 شستن .روند می بین از پوست روي موجود باکتریھاي و مرده سلولھاي ، آلودگیھا  صابون و آب با دستھا وصحیح مکرر شستن جھت بیماران سازی
              دیگ��ر بیم��ار ب��ھ یبیم��ار از و ھمک��اران س��ایر ب��ھ پرس��نل از ھمچن��ین ب��العکس و پرس��تار ب��ھ بیم��ار از عفون��ت انتق��ال از پیش��گیري موج��ب دس��تھا

 از مت�اثر ھا بیماري این. شود مي تلقي جھاني اپیدمي نوعي و ھمگان سالمت براي تھدیدي واگیر، غیر مزمن ھاي بیماري رشد بھ رو روند.گردد می
 در کھ ھاست بیماري این از یکي دیابت. گیرند مي شکل اجتماعي ھاي گروه و افراد زندگي سبک تاثیر تحت بھتر عبارت بھ و زندگي فراگیر شرایط
 عفوني ھاي بیماري با آنھا متفاوت ماھیت بھ عنایت با دیابت جملھ از ھا بیماري این کنترل و درمان.دارد اي مالحظھ قابل مبتالیان آمار نیز ما کشور

 بیم�ار توانمندس�ازي ب�ر متمرک�ز رویکردھ�اي اغل�ب بیم�اري ای�ن ب�ھ ن�اظر رویکردھاي امروزه. کند مي تبعیت متفاوتي ھاي شیوه از پیشگیري قابل و
 زندگي سبک با رابطھ در بیمار کھ آنجا از و کند مي ناکارآمد کالسیک درمان طریق از را آنھا کنترل ھا، بیماري از گروه این بودن علتي چند. است
 بیم�اري ای�ن گس�ترش و پی�دایش العل�ل عل�ت عن�وان ب�ھ زندگي سبک تغییر در درمانگر با او مشارکت دارد، درمانگر از بیشتري بسیار اطالعات خود

 عم�ل ب�ھ ھ�ا برنامھ پیگیري جھت الزم ریزي برنامھ و شود انجام متخصص افراد توسط آموزشھاشایستھ است کھ  بنابراین،.دارد کارساز بسیار نقشي
  می باشد.  عفونت کنترل طریق از آنان ورضایتمندی جامعھ افراد سالمت وارتقاء حفظ تامین، این برنامھ  از اھداف عمده.آید

 س�ال ،از پرس�تاری اطالع�ات و پزش�کی ،ژورنالھ�ای م�دالین الکترونی�ک جس�تجوی ی�ک طری�ق از ک�ھ، اس�ت م�روری مقال�ھ ی�ک این: پژوھش روش
  . است گرفتھ صورت کنون تا ٢٠٠٠

  نتایج:

 در.میکن��د تأیی��د را دربیم��اري خ��ودمراقبتی و کنت��رل اف��زایش ب��ر بیم��اران توانمندس��ازي ب��ر مبتن��ی م��داخالت اھمی��ت م��روري، مطالع��ھ ای��ن بررس��یھاي 
 رویک�رد ای�ن در. دن�نمای م�ي اقدام و ریزي برنامھ بیماري پیامدھاي کاھش و کنترل براي ھم دست در دست متخصص و بیمار توانمندسازي، رویکرد

 درم�ان فرآیند کھ شود مي موجب امر این و است تاکید و توجھ مورد  عفونت کنترل و آن روند تغییر و بیماري، با سازگاري براي بیمار پتانسیل ھمھ
 س�ازی آگ�اه.میگ�ردد بیم�اري از ناش�ی ع�وارض ک�اھش و س�المتی پای�داري باع�ث بیم�ار آم�وزش.ش�ود تب�دیل مستمر اي پدیده بھ بلکھ مقطعي امري نھ

 ،بروش�ور مراقب�ت ارائ�ھ مح�ل در یادآورھ�ا: طری�ق از دستش�ویی از اس�تفاده از بعد و دارو و غذا خوردن از قبل دست بھداشت رعایت جھت بیماران
 در آموزش�ی ف�یلم ،نم�ایش اینترنت�ی من�ابع از اس�تفاده ب�ا دس�ت بھداش�ت رعای�ت م�ورد در بیماران سازی چھره،توانمند بھ چھره ،آموزش بیمار آموزش
 عام�ل مھمترین شده، انجام ھاي بررسی اساس بر در پیشگیری وکنترل عفونت بسیار موثر است. امکان صورت در بستری بیماران بھ پذیرش ابتدای
 انس�ولین، موق�ع بھ و صحیح تزریق دیابت، بیماری در مراقبتي خود از منظور.است خودمراقبتی انجام عدم دیابتی بیماران در میر و مرگ ساز زمینھ

اطالعات کافی (پاھا از مراقبتداروھا، منظم مصرف خون، قند کاھش یا افزایش عالئم منظم،شناسایي ورزشي ھاي فعالیت انجام غذایي، رژیم رعایت
 آگ�اھی برخ�ورداری ،عفون�ت کنت�رل و پیشگیری بر موثر عوامل از یکی.  است زندگي کیفیت افزایش و زخم دیابتی،پوشیدن کفش مناسب ) در مورد

 آگ�اھی سطح بر تاثیرگذار بسیار عوامل از یکی حال عین در باشد، می بیماری این از پیشگیری ی نحوه و آن بروز در مؤثر عوامل ازبیماری، کافی
  .است سالمت سواد بیماری تر موثر پیشگیری و کنترل نتیجھ در و

  :بحث

 و عفون�ت می�زان بیم�ار، از مراقب�ت چون مواردی در را نواقص و مشکالت میتوان درمانی -بھداشتی درمراکز خدمات کیفیت ارزشیابی از استفاده با
 مراقب�ت  کارکن�ان بایس�ت م�ی، مناس�ب محیط�ی خل�ق منظ�ور ب�ھ .کوش�ید آنھ�ا کاھش جھت در اطالعات تحلیل و تجزیھ با و کرد بررسی ومیر گ مر

 نماید، می آگاه را بیمار کھ عواملی.باشد موثر  طرفین برای تواند می کارکنان با بیمار ارتباط کھ برسند نتیجھ این بھ تا نموده تقویت را خود  بھداشتی
 آم�وزش زمین�ھ در اس�ت نی�از . اس�ت بیم�اران توسط آن درک توانایی نیز و سالمت خدمات متخصصین توسط بیمار بھ شده ارائھ اطالعات بر مشتمل

  .گیرد صورت بیشتری ھای تالش خود از مراقبت سازی فرھنگ ھمچنین و خودمراقبتی
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