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ارزیابی عملکرد کمیته کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در طی یک دوره 
  )1385-90ساله ( پنج

  *3فریده مرادي ؛1علیرضا فرخی ؛2اسفندنیا افشین ؛1علیرضا جانبخش
  

  چکیده
 و مقطعی توصیفی، صورت به پژوهش این .باشد دنیا می کشورهاياز معضالت و مشکالت مهم در یهاي بیمارستانی یک عفونت
 و بررسی چندسال طی در مصوبات و آوري معج 1385-90 سال از عفونت کنترل کمیته صورتجلسات کلیه .بود نگر گذشته
این کمیته در زمینه گزارش نتایج نشان داد که . پژوهش انطباق داده شدند اهداف از هریک با مرتبط هاي برنامه اجراي میزان

عدم وجود  صورت ضعیف عمل نموده است. به Hand washing در زمینه صورت خیلی خوب و به هاي بیمارستانی عفونت
  باشد. کمیته میرین علل ناموفق بودن در دستیابی به برخی از اهداف ت استراتژي مشخص از مهم
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  مقدمه 
 مشکالت و معضالت ازی کی یمارستانیبي ها عفونت

ي کشورها دري اقتصاد و یاجتماع ،یپزشک مهم
 که هاست قرن و است توسعه درحال و افتهی توسعه

ی المتس از مراقبت تیفیک بر ثرؤم حاد مشکل کی عنوان به
  ).1شود ( می شناخته آن نامطلوب جینتای اصل علت و

 بهی ابیدست زانیم جهتي ا برنامه هری ابیارز و کنترل
 و بودهي ضرور و مهم اریبس شده نییتع شیپ از اهداف

 بهي ا اندازه چه تا که کند یم مشخص انیمجري برا
 بهی ابیدست عدم صورت در .اند دهیرس نظر مورد اهداف
نقایص را اي  بازبینی دوره ارزیابی و نظرمورد اهداف

با . صورت پذیردی اصالح اقداماتا تکند  شناسایی می
 در آن ریثأت و عفونت کنترلي ها برنامه تیاهم به توجه
 بیماران و تیرضا وکیفیت خدمات بیمارستانی  ارتقاء

تواند در  می پژوهش نیانتایج  ،خارجی ذینفعان داخلی و
 براي کاهش و ربطیذ نیولئمس و نرایمدهاي  گیري تصیم

 کارساز ثر وؤهاي بیمارستانی م یا کنترل میزان عفونت
 کنترل تهیکم عملکردی ابیارز جهت مطالعه نیا لذا. باشد

  هاي سالی ط در) ع( رضا امام مارستانیب عفونت
  .شد انجام 90-1385
  

  ها روشمواد و 
 نگر گذشته وی مقطع ،یفیتوص صورت به پژوهش نیا
 عفونت کنترلي ها صورتجلسه هیکلدر ابتدا . م گرفتانجا

شد. ي آور جمع 1390 سال انیپا تا 1385 سال ابتداي  از
مورد  هسالاین دوره پنج ی ط در مصوبات هیکلسپس 

 با مرتبطي ها برنامهي اجرا زانیم وقرار گرفت ی بررس
) خوب یلیخ(موفق تیوضع سه در تهیکم اهداف از کیهر

  .شدي بند گروه) فیضع(ناموفق  و )خوب(موفق نسبتاً
  ها افتهی

 کیتفک -1 از قبیل: یاهداف عفونت کنترل تهیکم
 گزارش و شناخت -2 ،یعفون ریغ ازی عفوني ها زباله
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ی بهداشت پرونده لیتشک -3 ،مارستانیبي ها عفونت قیدق
 محدود -Needle Stick 5ی سامانده -4 ،پرسنل جهت
را دنبال  Hand Washing. 6 و کهایوتیبی آنت مصرف کردن

  کند. می
اول  هدف به دنیرسي راستا در گرفته انجام اقدامات

  ،تهیهی عفون زباله گاهیجا ساخت :بودند از عبارت
Safty Box، هاي  هاي پالستیکی زباله در رنگ تهیه کیسه
 مخصوص اتوکالو زهیمکان نیماش هیته همچنین مختلف و

 شده خوب اجرا یلیخ صورت بهکه ی مارستانیبي ها زباله
  بود.

انجام  اقدامات ،2 شماره هدف به دنیرسي راستا در
 و ها بخش در عفونت کنترل ینرابط نییتع شده شامل:

اجرا شده   خوب صورت بهاست که ي خبر بولتن هیته
ی مارستانیبي ها عفونت آمار گزارش روند هک يطور به بود.

 لساي ابتدا در درصد 1/0 از و است داشتهي صعود ریس
  .است دهیرس 1390 سال انیپا در درصد 8/2 به 1385
 پرسنل هیکل ،3 شماره هدف به دنیرسي راستا در
 هقرار گرفت B هپاتیت واکسن تحت  کامل پوشش یدرمان

 پرسنل از نفر 1830جهتی بهداشت پرونده نیهمچن و
  .)2( است شده لیتشک

ی سامانده( 4 شماره هدف به دنیرسي راستا در
Needle Stick ( هاي ناشی از آن کمیته  و کاهش آسیب

 B هپاتیت واکسیناسیون انجام به اقدام بیمارستان
 و ها برگزاري کارگاه .است کرده خوب خیلی صورت به

الحاق  و شدن Needle Stick ازي ریشگیپي ها راهآموزش 
از  ،یپزشکي ها رشتهی دانشگاه دروس واحدعنوان  هآن ب

 ،1390 سال انیپا در جمله اقدامات انجام شده است.
 نفر 16 تعداد نیا از و گزارش Needle Stick مورد 130

  .)2( ندبود شده واکسن B تیهپات هیعل
 کردن محدود( 5 شماره هدف به دنیرسي راستا در

  اقدامات زیر انجام شد: )کیوتیبی آنت مصرف
 مقاومت وضعیت بررسی ،ETest کشت کیت خرید
 هر صورت به عفونت رلکنت کمیته به نآ طرح و میکروبی

 مصرف جهت مناسب فرمت تهیه بار، یک ماه 6

 بیمار هزینه آن، نوع ریالی، هزینه تفکیک به ها بیوتیک نتیآ
 بیمارانی بر نظارت و پیگیري یکبار، ماه سه هر صورت به
 عدم اند، نموده دریافت بیوتیک آنتی هفته دو از بیش که

 هاي زیدنتر توسط گانه 8 بیوتیک آنتی تجویز مصرف
 گزارش زمینه، این در مقتضی نظارت و دوم و اول سال
 هاي گروه اساس بر ها بخش هاي بیوتیک نتیآ مصرف روند
موارد فوق  .بیوتیک نتیآ نوع و تعداد لحاظ از بالینی

 تشکیل صورت خیلی خوب اجرا شده بود. همچنین  به
 داروهاي مصرف بر نظارت جهت علمی کمیته
 بیوتیک آنتی مصرف و تجویز قیمت، گران بیوتیک آنتی

 گروه تخصصی مشاوره با آموزشی هاي گروه وسطت
 از قبل ساعت نیم پروفیالکسی داروهاي تزریق عفونی،

اجرا شده  خوب صورت بهنیز  بیماران در جراحی عمل
 توسط بیوتیک آنتی درمانی پروتکل هیهبود. از طرفی ت

 تجویز گایدالین فرم تهیه همچنین و گروه مدیران
 مصرف رویه بی مصرف از جلوگیري جهت بیوتیک نتیآ
 ضعیف صورت به آموزشی هاي گروه توسط بیوتیک نتیآ
  اجرا شده بود. ناموفق و

 Hand washing)(6 شماره هدف به دنیرسي راستا در
 نصب درمان، کادري برای موزشآي ها کالس يبرگزار
 شستن حیصح نحوه با رابطه در پمفلت هیته و پوستر
  بود. شده انجام ضعیف صورت به دست

  
  بحث

 تدوین و  ،یرعفونیغ ازی عفوني ها زباله کیتفک براي
هاي  تهیه پمفلتو دانشجویان و آموزش به پرسنل 

 اجرا موفق صورت بهها  آموزشی نحوه تفکیک زباله
  .دیگرد

 هاي زباله کل از که نشان داد شده انجام بررسی یک
 و عفونی هاي زباله به مربوط درصد 10-15 بیمارستانی

 هستند. غیرعفونی هاي زباله به مربوط درصد 90-85
 و گرفت می صورت نامطلوب شکل به ها زباله تفکیک
 انجام زمینه این در نیز درستی نظارت و مکتوب قوانین

 آموزشی هاي کالس برگزاري تحقیق این در گرفت، نمی



  
 

 1393سال هیجدهم، شماره پنجم، مرداد  - ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                                                )315(

 جهت مستمر نظارت و ذیربط افراد و پرسنل جهت
 گزارش و شناخت .)3( نمودند توصیه را ها زباله کتفکی

 کنترل تهیکم اهداف ازی مارستانیبي ها عفونت قیدق
 گزارش ویی شناسا جهت نهیزم نیا در که بوده عفونت
 نییتع ها بخش جهتی عفون رابط ،یمارستانیبي ها عفونت

  .شد
 ،کمیته کنترل عفونت بیمارستان از وظایف دیگر

که آمار  استپرسنل  جهت یبهداشت پرونده تشکیل
نفرداراي پرونده  1830دهد تعداد  بیمارستان نشان می

 ها جهت انجام واکسیناسیون  هپاتیت این پرونده .باشند می
B و ندا هو آزمایشات و معاینات پزشکی تشکیل شد 

فعالیت زیاد مسئولین کمیته بیمارستان  توجه و دهنده نشان
نتایج نشان  ،شده انجامدر یک بررسی  .استدر این رابطه 

 %7/37( درصد 3/49نفر مورد مطالعه  355داد که از 
 از) . 4( اند آسیب دیده needle stick با )%9/54 پزشکان و

 به الزمهاي  آموزش Needle Stickی ساماندهطرفی جهت 
 قاتیتزر بایی آشنا خصوص در پرسنل و انیدانشجو

  بود. شده دادهفردي  حفاظت موارد تیرعا و منیا
 کردن محدود عفونت کنترل تهیکم اهداف گرید از

 انگریب موجودي آمارها که باشد یم ها کیوتیب یآنت مصرف
 ریس پزشکان توسط کیوتیب یآنت زیتجو که است نیا

 حیصح به نسبت پزشکان اعتقاد .است داشتهي صعود
 شکست مهم علل از توان یم را خود درمان نحوه بودن

   .دانست هدف نیا
 انجاممیزان  کهه است داد نشان هشد انجامهاي  یبررس

 در پرستاران و پزشکان نیب در Hand Washing درست
  بر نظارت و مدامي ها آموزش .است نیییپا حد

Hand Washing ه دش هیتوص مارانیبی منیا ارتقاء جهت
  .)5( است

ی برخي اجرا در عفونت کنترل تهیکم نتایج نشان داد
 علت نیتر مهم توان یم که است بوده ناموفق ها برنامه از
 نیا در ملموس و مشخصي استراتژ وجود عدم را آن
 جهت حاضري ها استیس که نیا به نظر .دانست تهیکم
 رییتغ است نبوده کارساز فوق هدف بهی ابیدست

 به باتوجه حیصح ماتیتصم اتخاذ و حاضري استگذاریس
 خصوص نیا در مارستانیب در حاکمی فرهنگ طیشرا

  .گردد یم شنهادیپ
  

  و قدردانی تشکر
ما  کهیی دارو و عفونت کنترلي واحدها نیمسئول از

   شود . تشکر می اند رساندهي اری پژوهش نیا انجام در را
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