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بررسی میزان رعایت اصول استاندارد کنترل عفونت توسط پرستاران شهر سبزوار در سال 

1391 

 (O-5: کد مقاله )

 4، عبدالقادر عصاررودی3، اکرم ملک خواهی2،نرجس حشمتی فر 1نیثا یزهره شفیع

 
 (ارائه دهنده)دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، عضو فعال کمیته تحقیقات -1

 اندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایر کارشناسی ارشد آموزش پرستاری،عضو فعال کمیته تحقیقات -1

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری،عضو فعال کمیته تحقیقات -1

 علمی دانشگاه سبزوار، سبزوار ،ایران هیاتدانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو  -1

 

های تهاجمی از طی سالهای اخیر بکارگیری روش. عفونت بیمارستانی یکی از معضالت قرن حاضر می باشد :زمینه و هدف

های مقاوم و شدید بیمارستانی پیامدهای مرگبار بسیاری یک سو باعث نجات انسانها شده است و از سویی دیگر با ایجاد عفونت

ن شهر از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت توسط پرستارا. را به دنبال داشته است

 .انجام گردیده است 1131سبزواردر سال 

جامعه پژوهش شامل پرستاران شاغل در بیمارستان . این تحقیق به صورت توصیفی و مقطعی انجام شده است:هامواد و روش

محقق ساخته کنترل عفونت بر اساس راهنمای کشوری نظام مراقبت  واسعی سبزوار و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه

پرسشنامه ها توسط مجری و همکاران طرح به . که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است عفونت بیمارستانی بوده

روش نمونه گیری سرشماری بود که عملکرد . های مختلف صورت گرفته استصورت مشاهده و مصاحبه با پرستاران در بخش

نترل عفونت در نوبت های کاری صبح، عصر و شب به روش مشاهده مستقیم نفر از پرستاران را در زمینه رعایت اصول ک 111

   .و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد 16نسخه  SPSS افزار کامپیوتری آوری شده توسط نرم اطالعات جمع .بررسی گردید

%( 71)رد شستن دستها پرستاران نسبتاً مطلوب، در مو%( 6/51)نتایج نشان داد رعایت اصول کنترل عفونت در  :یافته ها

درسطح نسبتاً %( 15)های محافظتی و احتیاطهای استاندارد توسط پرستاران  در مورد به کار بستن روش. موارد نامطلوب بود

نسبتاً %( 1/65)و در مورد منابع و امکانات %( 5/15)از نظر فضای فیزیکی . اند دیگر در سطح نامطلوب بوده%( 75)مطلوب و 

 .مطلوب بودند

بر اساس نتایج مطالعه، پرستاران عملکرد خوبی نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت بیمارستانی نداشتند، از  :تیجه گیرین

های بالقوه عفونی در بیماران توجه به موارد احتیاطی خاص ضروری است  آنجا که جهت محدود نمودن انتقال میکروارگانیسم

از وقوع و پخش عفونت آشنا باشند و فعالیت های مناسبی را برای تمام بیماران  پرستاران می بایست با فعالیت های پیشگیری

در طول بستری در بیمارستان انجام دهند، از این رو جهت افزایش آگاهی و خودکارآمدی، باید آموزشهای الزم و اقدامات 

 .داشتی صحیح را اتخاذ کنندمناسب صورت گیرد تا پرستاران با نگرش مثبت و احساس توانایی بیشتر، رفتارهای به

 عفونت، استاندارد، پرستارکنترل :های کلیدیواژه
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