
 6931 -عفونت بیمارستانیاصول کنترل در مورد طرحی بررسی سطح دانش پرسنل جدید الورود 

 1 مزضیٍ ابزاَیمی نام نویسندگان:

 سًپزيایشر آمًسضی -بیمبرستبن امبم خمیىی)رٌ(کىگبن  سازمان:

سالمت بیمبران ي پیطگیزی آگبَی پزسىل بیمبرستبن وسبت بٍ اصًل کىتزل عفًوت می تًاوذ وقص مُمی در ارتقبی . مقدمه:

در مًرد ایه مطبلعٍ بٍ مىظًر بزرسی سطح داوص پزسىل جذیذ الًريد اس بزيس عفًوت ي جلًگیزی اس مزگ ي میز داضتٍ ببضذ.  

 اوجبم گزفت. اصًل کىتزل عفًوت بیمبرستبوی

 49اوجبم گزفت  تعذاد  1169سبل مقطعی  کٍ بصًرت سزضمبری  در  –تحلیلی  –در ایه مطبلعٍ تًصیفی  : مواد و روشها

اصًل کىتزل عفًوت بیًُضی ي اتبق عمل  اس وظز  -پزستبر -وفز پزسىل جذیذالًريد کبدر درمبن بیمبرستبن  اس جملٍ مبمب

دستًرالعمل َبی جذیذ اصًل کىتزل قزار گزفتىذ. سئًاالت طزاحی ضذٌ   بب استفبدٌ اس  آسمًندر بذي يريد مًرد   بیمبرستبوی

ضزيع بٍ کبر  یک مبٍَ ايل سئًال بًد  کٍ َز سئًال بب یک ومزٌ ارسش گذاری گزدیذ. آسمًن مًرد وظز در  11ي ضبمل  عفًوت

 تجشیٍ ي تحلیل گزدیذ. spssتًسط سًپزيایشر آمًسضی بزگشار می گزدیذ . دادٌ َب بب استفبدٌ اس وزم افشار پزسىل 

وفز کبرضىبس اتبق عمل  1 وفز ًَضبزی ي 4 وفز مب مب ، 11  ز پزستبر  يوف 69 وفز پزسىل جذیذ الًريد،  49: اس  یافته ها

سبل بًدوذ. داوص پزسىل جذیذ الًريد در  6.1±64.41 درصذ مذکز بب میبوگیه سىی  %11درصذ افزاد مًوث ي %96 بًدوذ. 

بقیٍ گزيَُب سطح داوص قزار داضت. در مقبیسٍ بب  1.6±9.19  در سطح متًسط   اصًل کىتزل عفًوت بیمبرستبویمًرد 

اوًاع  اس بقیٍ پبییه تز بًد. کمتزیه ومزٌ تًاومىذی در قسمتکبرضىبسبن مبمبیی بطًر معىی دار  ببالتز ي    پزستبری کبرضىبسبن

 .ایشيالسیًن بًد

ي وتبیج حبصل اس ایه پژيَص تًصیٍ می ضًد در  اصًل کىتزل عفًوت بیمبرستبوی بب تًجٍ بٍ اَمیت یبدگیزی  نتیجه گیری:

ي اسبتیذ محتزم تًجٍ  ضًد کىتزل عفًوت بیمبرستبوی در راستبی حفظ ایمىی افزادآمًسش  تًجٍ بیطتزی بٍ مقًلٍ داوطگبَُب 

ط کبر . َمچىیه در بذي يريد پزسىل بٍ محیمًضًع داضتٍ ي اخزیه دستًرالعملُب را مًرد تًجٍ قزار دَىذبیطتزی بٍ ایه 

 پیگیزی ي اجزا گزدد. کىتزل عفًوت ي مسئًل بخصمجذد آمًسضُب بصًرت عملی ي تئًری تًسط سًپزيایش آمًسضی ي 

 جذیذالًريد  -آمًسش -اصًل کىتزل عفًوت بیمبرستبوی: کلمات کلیدی
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