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افزایش هزینه هاي بستري، علل شایع و مهم ناتوانی، افزایش طول مدت  عفونتهاي بیمارستانی از:مقدمه

شیوع بسیار باالیی دارند و  این عفونتها. اشتی و مرگ و میر می باشندبیمارستانی و بروز مخاطرات بهد

لذا با توجه . کشورهاي پیشرفته نیز وجود داردترین بیمارستانهاي هزترین و مدرنجخطر بروز آنها حتی در م

این  ،شودقال به میزان بسیار کمی گزارش میجلیل آق در بیمارستان آل به اینکه عفونتهاي بیمارستانی 

  . انجام شد1391در سال مداخالت آموزشی بر گزارش عفونتهاي بیمارستانیطالعه با هدف تاثیر م

نفر از پزشکان، پرستاران و ماماهاي  132بر روي ماه  6این مطالعه مداخله اي به مدت : روش پژوهش

تعیین رابط کنترل عفونت از  شامل تیم کنترل عفونت، مداخالت زیر نظر. ن آل جلیل انجام شدبیمارستا

 آموزشی و پمفلت جزوهتهیه و توزیع برگزاري کالس آموزشی شناسایی عفونتهاي بیمارستانی، هر بخش، 

و تکثیر فرمهاي عفونت و آموزش در حین کمیته ها  کنترل ، برگزاري کمیتهعفونتهاي بیمارستانی

داده ها با ماه قبل از مداخله مقایسه شده و  6هايگزارشهاي به دست آمده با تعداد گزارش.بیماریابی بود

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند کاي دوو آزمون آماري SPSS18استفاده از نرم افزار آماري 

مورد عفونت  17نفر بستري شده بودند و تعداد  4981، 1391ماهه اول سال  6در طی : یافته ها

مورد  3مورد بخش زنان و  ICU ،3مورد بخش  6جراحی، مورد بخش 6. %)34/0(بیمارستانی گزارش شد

 1نفر بستري شده بودند و فقط  4455ماه قبل از شروع مداخله تعداد  6در حالیکه طی . بخش داخلی

در قبل و بعد از مداخله بین میزان گزارش عفونت. %)02/0(مورد عفونت بیمارستانی گزارش شده بود

   .)P<0/05(تفاوت معنی دار به دست آمد 



مطالعه حاضر نشان داد مداخالت آموزشی بر گزارش عفونتهاي بیمارستانی موثر :بحث و نتیجه گیري

حساس سازي پرسنل درمانی در گزارش عفونت به وسیله مداخالت آموزشی به شود پیشنهاد می. باشدمی

  . صورت مداوم صورت گیرد

  تانیمداخالت آموزشی،  گزارش، عفونت بیمارس: واژه هاي کلیدي



تاثیر مداخلات آموزشی بر گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی
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مقدمه: عفونتهای بیمارستانی از علل شایع و مهم ناتوانی، افزایش طول مدت بستری، افزایش هزینه های بیمارستانی و بروز مخاطرات بهداشتی و مرگ و میر می باشند. این عفونتها شیوع بسیار بالایی دارند و خطر بروز آنها حتی در مجهزترین و مدرنترین بیمارستانهای کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد. لذا با توجه به اینکه عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان آل جلیل آق قلا به میزان بسیار کمی گزارش میشود، این مطالعه با هدف تاثیر مداخلات آموزشی بر گزارش عفونتهای بیمارستانی در سال 1391 انجام شد. 

روش پژوهش: این مطالعه مداخله ای به مدت 6 ماه بر روی 132 نفر از پزشکان، پرستاران و ماماهای بیمارستان آل جلیل انجام شد. مداخلات زیر نظر تیم کنترل عفونت، شامل تعیین رابط کنترل عفونت از هر بخش، برگزاری کلاس آموزشی شناسایی عفونتهای بیمارستانی، تهیه و توزیع جزوه و پمفلت آموزشی عفونتهای بیمارستانی، برگزاری کمیته کنترل عفونت و آموزش در حین کمیته ها و تکثیر فرمهای بیماریابی بود. تعداد گزارشهای به دست آمده با گزارشهای 6 ماه قبل از مداخله مقایسه شده و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

 یافته ها: در طی 6 ماهه اول سال 1391، 4981 نفر بستری شده بودند و تعداد 17 مورد عفونت بیمارستانی گزارش شد(34/0%). 6مورد بخش جراحی، 6 مورد بخش ICU، 3 مورد بخش زنان و 3 مورد بخش داخلی. در حالیکه طی 6 ماه قبل از شروع مداخله تعداد 4455 نفر بستری شده بودند و فقط 1 مورد عفونت بیمارستانی گزارش شده بود(02/0%). بین میزان گزارش عفونت در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار به دست آمد (P<0/05). 

بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد مداخلات آموزشی بر گزارش عفونتهای بیمارستانی موثر میباشد. پیشنهاد میشود حساس سازی پرسنل درمانی در گزارش عفونت به وسیله مداخلات آموزشی به صورت مداوم صورت گیرد. 
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