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آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با
عفونت بیمارستانی در سال 7931
2

سمانه نجفی ،1الیاس کوکبی ، 2فاطمه خلیلی

مقدمه :عفونت بیمارستانی ،یکی از معضالت بیمارستانهای جهان تلقی میگردد .بدین لحاظ پژوهش حاضر به مظوهور بررسهی
آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گظاباد در رابط با عفونت بیمارستانی انجام گرفت.
روشها :این بررسهی مقطعهی بهر روی  342دانشهجوی بهالیظی دانشهگاه علهوم پزشهکی گظابهاد در سها  1281انجهام گرفهت.
شرکتکظظدگان ب روش طبق ای و تصادفی و با لحاظ معیارهای ورود انتخاب شدند .دادهها از طریهق پرسشهظام سهظجش دانهش،
نگرش و عملکرد عفونتهای بیمارستانی گردآوری و توسط آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمونهای تی مسهتقل ،آنهووا و ضهریب
همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSنسخ  16تحلیل گردیدند.
نتایج :در این مطالع میانگین نمره آگاهی در دانشجویان  14/84±4/26و در حد متوسط ،میانگین نمهره نگهرش  62/41±6/44و
میانگین نمره عملکرد  333/82±23/19و در حد مطلهوب بهود .مقایسه میهانگین نگهرش و عملکهرد برحسهب مقطه تحصهیلی
( )P=4/41 , P=4/441و آگاهی ،نگرش و عملکرد برحسب رشهت تحصهیلی ( )P=4/43, P=4/443, P =4/41تفهاوت معظهاداری
داشت .بیشترین میزان نگرش و عملکرد مربوط ب مقط تحصیلی دکترا بهود .بیشهترین آگهاهی در دانشهجویان رشهت پزشهکی و
بیشترین نگرش و عملکرد مربوط ب دانشجویان رشت اتاق عمل بود.
بحث و نتیجهگیری :با وجود آگاهی متوسط ،اکثر دانشجویان نگرش و عملکرد مطلوبی در رابط بها عفونهتههای بیمارسهتانی
داشتظد .با توج ب نقش عمده دانشجویان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی ،آمهوزش در االهب کارگهاههها ،تقویهت نگهرش
مثبت ،انگیزه و اصالح مهارت آنها ضروری ب نور میرسد؛ بظابراین توج بیشتر مسئولین و ب ویژه اسهاتید در طراحهی ااهدامات
الزم در جهت تقویت دانش ،نگرش و عملکرد دانشجویان ضروری است.
واژگان کلیدی :آگاهی ،نگرش ،عملکرد ،دانشجویان ،عفونت بیمارستانی
مقدمه

عفونتهای بیمارستانی ،توجه زیاادی باه آ هاا شاد

عفونتهای بیمارستانی یکی از معضالت بهداشتی در

است (.)1

کلیه جوامع است .این عفونتهاا در هگاااو ورود باه

از نظ اعضای بد درگی در عفونت بیمارساتانی

بیمارسااتا وجااود ندارنااد و با ای اولاین بااار در 27

سیستم ادراری شایعت ین عضو درگی است و بعاد از

ساعت یا بیشت بعد از بست ی شد به وجود میآیگاد.

آ سیستم تگفس ،گ دش خو  ،پوست و سای اعضاا

ومی ا و زی اا هااای ناشاای از

فاکتورهاای عفوناتهاای

اخی ا اً بااه دلی ال ماا

ق ار دارناد ( .)7،2ریسا

 - 1مربی ،گروه پرستاری داخلی جراحی ،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 - 2دانشجوی کارشناسی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
Email: f.khalili.925@gmail.com

نویسندهی مسئول :فاطمه خلیلی
آدرس :گناباد ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،مرکز تحقیقات دانشجویی
تلفن13032555150 :

فاکس13032555000 :
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چکیده

سمانه نجفی و همکاران

آگاهی و عملکرد دانشجویان در عفونت بیمارستانی

انتقال خو  ،عدو استفاد از دستکش و عدو تعاویض

اتفاق ساالنه موجﺐ م

 99هزار نف شد و حادود

به موقع پانسما میباشاد ( .)7،2عوامال متعاددی باا

 76-27میلیو دالر هزیگه به جامعاه تممیال مایکگاد

خط باالی ابتالء به عفونتهای بیمارستانی در ارتباط

( .)1،7،6،8- 12در پژوهشاای کااه در سااال  7215در

هستگد .از جمله عوامل مداخلهگ ی که میتوا آ هاا

کلمبیا صورت گ فته ،هزیگههای بیمارستانی اف اد مبتال

را با درما اصولی بیمار باه حاداقل رسااند و شاامل

به عفونت بیمارستانی حدود شش ب اب بقیاه بیماارا

مدت طوالنی بست ی شد  ،امتگاع پ سگل م اقبتهاای

بود است (.)11

طوالنیمدت ،درما هاای ج احای ،سا کو

بهداشااتی از شسااتن دسااتهااا و ع اادو است اافاد از

در ایاالتمتمد آم یکاا ها روز  722نفا با ا ا

تکگی های است یل در انجاو رویههای درمانی هساتگد

عفونتهای بیمارستانی جا خود را از دست میدهگد
و از ه  126بیمار بست ی شاد  ،یا

(.)5

نفا باه علات

عفونتهای بیمارستانی میتواند مگجا باه ایجااد

عفونت بیمارستانی به شدت بیمار میشاود ( .)6ایان

عوارض دائمی ،افزایش طولمادت بسات ی ،افازایش

در حالی است که در کشورهای درحالتوسعه سااالنه

شدید هزیگاههاای درماا  ،ایجااد نارضاایتی بیماار و

 7-2میلیااو عفوناات بیمارسااتانی رخ ماایدهااد و

هم اهااا وی و حتاای م ا

شااود ( .)6عفونتهای

یازدهمین علت م

ومی و پگجمین علت م

بیمااارستانی گﺬشته از موارد ی ااد شد موجﺐ افزایش

بیمارستانی ممسو

مایشاود ( .)1،6،9میازا وقاوع

مﺼ ف آنتیبیوتی ها ،مشاکالت تگفساای و افازایش

این عفونتها در ای ا از حداقل  1/9درصد تاا بایش

نیاز باه تهویه مکاانیکی و افازایش مﺼ ف تزریقاات

از  75درصد گزارش شد که نشا دهگد عمق فاجعه

وریدی میگ دند که عوامل یاد شد میتواند ناراحتی

میباشد ( .)1،5،6،9،12،17ب اساس مطالعاه مممادی

بیمااار را در پی داشته باشد ( .)2هزیگااه

و همکاارا در ساالهااای  ،1296-1282شایوع کلای

و حتی م

ومیا

زیاد درما  ،تعداد زیاد بیماارا و افازایش روزافازو

عفونتهای بیمارستانی در بیمارستا هاای ایا ا 2/6

عفونتها مگج به تدوین اصول احتیاطات اساتاندارد

درصد بود است ( .)12در مطالعات انجاو شد  ،میزا

شد است؛ زی ا ایان اصاول مقیااس پایاه در کگتا ل

باا وز عفونااتهااای بیمارسااتانی در ت بتحیدریااه

عفونتهای بیمارستانی میباشگد (.)8

(سالهای  )1291-1297حادود  2/2درصاد ،ساگگد

مهمت ین عامل ایجادکگگد عفونتهای بیمارستانی

(ساااال  )1297حااادود  12/76درصاااد و اصااافها

میک وارگانیسمهای موجود در بد بیمارا هستگد کاه

(سالهای  )1297-1292حادود  5/2درصاد گازارش

در صورت تماس بیمار باا بیماار دیاا و یاا توسا

شد (.)12-16

کارکگا باهداشتی و درمااانی در بیمارسااتا مااگتقل

در ب رسیهای انجااو شاد در ایااالتمتماد در

میشوند ( .)9خط ب وز آ ها حتای در مجهزتا ین و

مورد عوامل کاهش شیوع عفوناتهاای بیمارساتانی،

مدر تا ین بیمارساتا هاای کشاورهای پیشا فته نیاز

تغیی در شیو های م اقبت از بیمار به عگاوا یکای از

وجود دارد (.)6،9
ب اساس آمار سازما جهانی بهداشات ،سااالنه 1/2
33

عوامل مهم گزارش شد اسات ( .)5یا

ساوو ایان

عفونتها قابل پیشای ی هستگد؛ زیا ا مهامتا ین را
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بیمارستانی شامل مواردی مانگد :ایگتوبه ک د  ،سونداژ

میلیو عفونت بیمارساتانی رخ مایدهاد و از ها 72

سمانه نجفی و همکاران

آگاهی و عملکرد دانشجویان در عفونت بیمارستانی

عفونت جلوگی ی ک د ( )1و مساوولیت آ باه عهاد

بیمارستا نیاز میباشد .اجزای ساختار سازمانی با ای

همه اف ادی است که در ممی بیمارستا کار میکگگد.

دستیابی به این هدف ،تضمین کیفیت و ایمگای بیماار

تیمهای م اقبتی درمانی در تماس مستقیم باا بیماارا

است که از ابزارهای مدی یت در رابطاه باا معیارهاای

هستگد و میتوانگد یکی از ماث ت ین عگاصا کااهش

کگت ا ل عفوناات م ایباشااگد ( .)6،18از سااوی دیااا

دهگد عفونتهای بیمارستانی باشگد ( .)5اعضای تایم

پیشای ی از این عفونتها مسولهای اسات کاه توجاه

م اقبتهای بهداشاتی باا اقاداماتی نظیا ضادعفونی

به سه مفهوو آگاهی ،ناا ش و عملکا د را مایطلباد

ک د به موقع ستهای انفوزیو  ،جداسازی مگاساﺐ

( )1و در واقااع از جملااه روشهااای تضاامین کگگااد

بیمارا  ،به کارگی ی اصول احتیاط استاندارد ،رعایات

کگت ل عفونات افازایش آگااهی ،ناا ش و عملکا د

بهداشت دست ،پیشای ی از تماس اتفااقی دسات باا

پ سااگل ماایباشااگد ( .)6نتااایج مطالعااه یعقااوبی و

از مواجهااه بااا ت شاامات و بااه

همکارا نشا داد که  82/2درصد از پ ستارا آگاهی

کارگی ی موازین پیشای ی نقش مگمﺼ به فا دی در

سطمی از کگت ل عفونت بیمارستانی داشتگد و میاناین

کگت ل و پیشای ی از عفونتهاای بیمارساتانی دارناد

نا ا ش اف ا اد  72/2بااود 28 .درص اد پ سااتارا نی از

(.)6

عملک د با سطح پایین داشاتگد ( .)17همهگاین نتاایج

س سااوز  ،اجتگااا

در آموزش بهداشت ،بگیادیت ین مسوله در رابطاه

مطالعات مشابه در ایتالیا نیز بیانا آ بود که آگااهی

با رعایت الاوهاای بهداشاتی ،دانساتن یاا ندانساتن،

و نا ش پ ستارا نسبت به عفونتهاای بیمارساتانی

موافقت یا مخالفت و انجاو یا عادو انجااو ضاابطههاا

به ت تیﺐ  58و  82درصد بود است (.)6،15

است؛ بگاب این آگاهی از عقاید در رفتارهای بهداشاتی

بگاب این با توجه به مطالﺐ گفته شد و با عگایات

از اساسیت ین مسائل است ،ه چگد که اخاﺬ آگااهی

به این که دانشجویا  ،دور های دانشااهی بالیگی خود

دساتاورد نیسات ،بلکاه آنهاه

را در بیمارستا میگﺬرانگد ،آگاهی و ناا ش کساﺐ

مهم است انتقاال داناش باه عمال اسات .با توجه به

شد در طی این مدت تعیین کگگد عملکا د آ هاا در

ا ات زیانبار عفونتهای بیمارساتانی ب ف د و جامعه

ایفای نقش در کگتا ل عفونات بیمارساتانی در آیگاد

الزو است تدابی ی به مگظور کگت ل عفوناااااتهاااااا

میباشد ،از ط فی به خاط نقشی که در آیگد خواهگد

اندیشید شود و یکااای از روشهاااایی که مااایتواند

داشت و از نظ ارتباط مداوو با بیماارا در موقعیات

متضمن کگت ل عفونت باشد ،افزایش آگاهی و نا ش

مگمﺼ به ف دی در پیشای ی از انتقاال عفوناتهاای

و بهبود عملک د پ سگل درمانی است (.)1

بیمارستانی ق ار دارند ،نمیتوا به طور کامل اطمیگا

یا دانش به تگهایی ی

عفونات توسا بیماارا ،

داشت که این اف اد در آیگد در دور هاای باازآموزی

کاهش خطا اکتساا

کارکگاا بیمارسااتا  ،هم اهااا بیمااار و پیشااای ی از

م بوط به کگت ل عفونت بیمارستانی ش کت کگگد و باا

انتقال عفونت توسا پ ساگل بیمارساتا و هم اهاا

توجه به اهمیات ایان موضاوع ،انجااو ایان پاژوهش

بیمااار از جملااه اهااداف اصاالی ب نامااههااای کگتاا ل

ض وری به نظ رسید؛ لﺬا با توجه به دالیل یاد شاد ،

عفونتهاای بیمارساتانی مایباشاگد ( .)6،12در ایان

این مطالعه به مگظور تعیاین میازا آگااهی ،ناا ش و
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بهداشت دستها و شساتن آ هاا مایتاوا از انتقاال

بیمارستانی ،به ی

نظاو مدی یت یکپارچه و متمد در
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انتقال این عفوناتهاا دسات کارکگاا اسات کاه باا

زمیگااه و جهاات پیشااای ی و کگتاا ل عفونااتهااای
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رابطه با عفونت بیمارستانی در سال  1292انجاو شد.

سثال) و عملک د ( 82سثال) بود .جهات نما دهای
سثاالت م بوط به آگااهی از پاسا هاای  2گزیگاهای

مطالعه حاض به صورت مقطعی انجااو شاد .جامعاه

طیااا(  5گزیگاااهای لیکااا ت (کاااامالً مخاااال(=،1

پژوهش را دانشجویا رشتههای پ ساتاری ،پزشاکی،

مخال(= ،7نظ ی ندارو= ،2موافق= ،2کامالً موافق=)5

هوشب ی ،اتاق عمل ،فوریتهای پزشاکی ،ماماایی و

اسااتفاد شااد .همهگ این جهاات سااگجش عملک ا د از

علوو آزمایشااهی شاغل به تمﺼایل در ممای هاای

پاس های  2گزیگهای (ه گز= ،1گاهی اوقات= ،7اکث

بالیگی دانشاا علوو پزشکی گگاباد (بیمارستا  ،م اکاز

اوقات= 2و همیشه= )2استفاد شد.

سالمت جامعه و نیز م اکز اورژانس پیش بیمارستانی)

نم ات بخش آگاهی باین  2تاا  ،79نما ات بخاش

در سال  1292تشکیل دادند .حجم نمونه با توجاه باه

ناا ش از  12تاا  85و نما ات بخاش عملکا د باین

ف مول حجم نمونه با ای با آورد میااناین و مطالعاه

 82- 227بود .نما ات بخاش آگااهی باه ساه ساطح

مشابه که در آ انما اف معیاار با ای متغیا ناا ش

نامطلو

(-79

 2/12بود ( )5با ف ض خطای قابل قبول  2/2و دقات

 ،)72بخش نا ش به سه ساطح ناامطلو

( ،)2- 12متوسا ( ،)11-19مطلاو

 721 ،2/5نف ب آورد گ دید که با مماسبه  %5ریازش

متوس

تعداد  722نف لماظ شد.

به ساه ساطح ناامطلو

شا کتکگگاادگا بااا اسااتفاد از روش نمونااهگیا ی

( ،)21-67مطلو

 ،)162مطلو

(،)12-22

( ،)62-85بخش عملکا د
( ،)82-166متوسا (-729

( )752-227تقسیمبگدی شد.

تﺼاادفی طبقااهای ب حسااﺐ رشااته تمﺼایلی ،تا و و

روایی پ سشگامه از نظ اعتبار صاوری و ممتاوایی

شاادند.

در مطالعااه یوساافی و همکااارا  ،توساا  6نفاا از

باادینصااورت کااه رشااتههااای مختلاا( (پزشااکی،

متخﺼﺼین رشته مدی یت خدمات بهداشتی و درمانی

پ ستاری ،مامایی ،علوو آزمایشااهی ،هوشب ی ،اتااق

عضو هیوت علمی دانشاا علوو پزشکی شی از ماورد

عمل و فوریت پزشکی) ،ت وهای مختل( (تا و  7باه

تأیید قا ار گ فات و پایاایی آ نیاز باا روش آلفاای

بعد) و جگسیت مﺬک و مثنث ،باه عگاوا طبقاات در

ک ونباخ با ض یﺐ اعتماد  2/87تأیید شد (.)6

جگساایت از بااین جامعااه پااژوهش انتخااا

نظ گ فته شدند.

مطالعه حاض از کمیتاه مگطقاهای اخاالق مجاوز

معیارهاای ورود باه مطالعاه ،تمایال باه شا کت در

الزو را کسااااااﺐ نمااااااود (کااااااد اخااااااالق:

مطالعه ،ورود دانشجو به ممی های باالیگی و اشاتغال

 .)IR.GMU.REC.1397.009جهاااات رعایاااات

باه تمﺼایل در واحاادهای کااارآموزی و تمﺼایل در

مالحظات اخالقی ،ورود اف اد به مطالعه و پا کا د

دانشاا علوو پزشکی گگاباد بود.

ف وهای پ سشگامه کامالً داوطلبانه و تگهاا در صاورت

ابزار گ دآوری داد ها پ سشگامهای مشاتمل با دو

تمایل ف د انجاو گ دید .پس از اخﺬ مجوزهای ماورد

بخش بود .بخش اول ف و اطالعات جمعیتشاگاختی

نیاز از معاونت پژوهشی دانشاا علوو پزشکی گگابااد

شامل سثاالتی از جمله سن ،جگس ،رشاته تمﺼایلی،

و توجیه ش کتکگگدگا نسبت باه اهاداف طا د ،در

ت و ،مقطع تمﺼایلی و وضاعیت تأهال ،قسامت دوو

مورد اصل مم مانه بود پاس ها تأکید شد و رضایت
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مواد و روشها

(درست= ،1نادرست و اطالع نادارو= )2و ناا ش از

] [ DOI: 10.22034/9.1.43

عملک د دانشجویا دانشاا علوو پزشاکی گگابااد در

سثاالت م بوط باه آگااهی ( 79ساثال) ،ناا ش (12

سمانه نجفی و همکاران

آگاهی و عملکرد دانشجویان در عفونت بیمارستانی

بدو ناو و ناو خانوادگی به صورت حضوری در بین

(.)P<2/25

دانشجویا توزیع شد.
داد هااا بااا اسااتفاد از شاااخ

هااای توصاایفی

(ف اواناای ،درصااد ،میاااناین و انماا اف معیااار) و
آزمااو هااای آماااری تاای مسااتقل ،آنااووا و ضاا یﺐ
همبسااتای پی سااو تماات نا وافاازار آماااری SPSS

و تملیل گ دید .ب ای ب رسی ن ماال باود داد هاا از

در این پژوهش  722دانشجو ش کت ک دند .میااناین
سااان و تااا و تمﺼااایلی دانشاااجویا باااه ت تیاااﺐ
 77/11±2/28ساال و  5/26±7/89بااود .ویژگاایهااای
ف دی دانشجویا ش کت کگگد در مطالعاه در جادول
 1نشا داد شد.

آزمو کولموگ وف -اسمی نوف استفاد شاد و هماه
جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان مورد مطالعه
فراوانی

درصد

متغیر
مؤنث

191

49/4

مذکر

119

34/4

مجرد

111

44/3

متأهل

44

22/4

پزشکی

31

14/4

پرستاری

11

92/9

مامایی

94

13/3

علوم آزمایشگاهی

14

4/4

هوشبری

21

11/4

اتاق عمل

24

11/4

فوریت پزشکی

11

4/3

دکترا

31

14/4

کارشناسی

193

49/1

کاردانی

9

9/4

جنسیت

وضعیت تأهل

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

میاناین نم آگاهی ،نا ش و عملک د دانشجویا در
خﺼااوک کگت ا ل عفوناات بااه ت تی اﺐ ،12/92±2/26
 62/22±6/22و  755/92±25/28به دست آماد .نتاایج
نشااا داد کااه نماا دانشااجویا در زمیگااه کگتاا ل

متوساا و در حیطااه نااا ش و عملکاا د در سااطح
مطلو

بود.

یافتههای م باوط باه ساطود حیطاههاای آگااهی،
نا ش و عملک د در جدول  7نشا داد شد.

عفونتهای بیمارساتانی در حیطاه آگااهی در ساطح
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نسخه  16و در سطح معگیداری کمت از  2/25تجزیاه

نتایج

] [ DOI: 10.22034/9.1.43

شفاهی از آ ها کساﺐ گ دیاد .ساپس پ سشاگامههاا

متغی هاای کمای از توزیاع ن ماال تبعیات مایک دناد

سمانه نجفی و همکاران

آگاهی و عملکرد دانشجویان در عفونت بیمارستانی

جدول  :2توزیع فراوانی سطوح حیطه های آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان در زمینه کنترل عفونتهای بیمارستانی
مطلوب
(درصد) فراوانی

عملکرد

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

نگرش

(193 )44/1

(119 )33/9

1

شستن دستها

(91 )94/4

(122 )41/2

(91 )12/9

پانسمان

(134 )41/4

(99 )91/9

(9 )1/2

تزریق وریدی

(19 )94/4

(191 )41/1

(14 )4/4

جایگذاری کاتتر وریدی

(121 )39/1

(121 )39/3

(2 )1/1

ساکشن راه هوایی

(114 )33

(129 )49/1

(4 )2/9

جایگذاری کاتتر ادراری

(194 )44

(119 )32/3

(3 )1/4

آزمو ض یﺐ همبستای پی سو نشا داد که میزا

بیمارستانی ب حسﺐ وضعیت تأهل آنا  ،مبتگی ب

آگاهی و نا ش دانشجویا با ت و تمﺼیلی آنا

نتیجه آزمو تی مستقل ،معگیدار نبود (به ت تیﺐ

ارتباط آماری معگی دار و مستقیم داشت (به ت تیﺐ

 P= 2/82 ،P= 2/86و  .)P= 2/65آزمو آنووا نشا داد

 .)P= 2/27 ،P= 2/221به طوری که با افزایش ت و

که میاناین نا ش و عملک د واحدهای پژوهش ب

تمﺼیلی ،آگاهی و نا ش دانشجویا در رابطه با

حسﺐ مقطع تمﺼیلی تفاوت آماری معگیداری

عفونتهای بیمارستانی افزایش یافت؛ ولی بین ت و

داشت (به ت تیﺐ  P>2/221و  ،)P=2/21به طوری

تمﺼیلی با عملک د ،ارتباط آماری معگیداری یافت

که دانشجویا شاغل به تمﺼیل در مقطع دکت ا از

نشد ( .)P=2/52همهگین بین سن واحدهای پژوهش

نا ش و عملک د باالت ی نسبت به سای ین ب خوردار

با میزا آگاهی ،نا ش و عملک د آنا در رابطه با

بودند.

عفونتهای بیمارستانی ارتباط آماری معگیداری

همهگین میاناین آگاهی ،نا ش و عملک د

وجود نداشت (به ت تیﺐ  P= 2/62،P= 2/72و

واحدهای پژوهش ب حسﺐ رشته تمﺼیلی تفاوت

.)P= 2/92

آماری معگیداری داشت (به ت تیﺐ ،P= 2/21

آزمو تی مستقل نشا داد که میاناین نا ش و

 P= 2/227و  ،)P= 2/27به طوری که بیشت ین آگاهی،

عملک د واحدهای پژوهش در دو جگس تفاوت

نا ش و عملک د در رابطه با عفونتهای بیمارستانی

آماری معگیداری داشت (به ت تیﺐ  P= 2/21و

به ت تیﺐ به دانشجویا

شاغل به تمﺼیل در

 )P>2/221و در دخت ا بیشت بود؛ ولی مقایسه

رشتههای پزشکی ،اتاق عمل و اتاق عمل و کمت ین

میاناین میزا

آگاهی دانشجویا

عفونتهای بیمارستانی ب

در رابطه با

حسﺐ جگسیت آنا ،

معگیدار نبود (.)P=2/22
همهگین مقایسه میاناین میزا آگاهی ،نا ش و
عملک د دانشجویا

31

آگاهی ،نا ش و عملک د به ت تیﺐ به دانشجویا
شاغل به تمﺼیل در رشتههای علوو آزمایشااهی،
فوریتهای پزشکی و فوریتهای پزشکی تعلق
داشت (جدول .)2

در رابطه با عفونتهای
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آگاهی

(99 )19/4

(192 )49

(11 )4/3

] [ DOI: 10.22034/9.1.43

متغیر

متوسط

نامطلوب

سمانه نجفی و همکاران

آگاهی و عملکرد دانشجویان در عفونت بیمارستانی

جدول  :3ارتباط میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان در رابطه با عفونتهای بیمارستانی با اطالعات دموگرافیک آنان

رشته تحصیلی

آگاهی
انحراف معیار±

انحراف معیار±

آزمون

انحراف معیار±

آزمون

میانگین

میانگین

مذکر

14/13±3/41

P=1/49

P=1/11

234/91±94/19

مؤنث

13/14±3/21

49/94±4/42

249/94±93/14

کاردانی

19/44±9/93

44/11±4/19

229/11±42/14

کارشناسی

13/44±3/23

P=1/11

49/14±4/12

P>1/111

دکترا

14/14±3/11

43/31±3/44

پزشکی

14/14±3/11

43/31±3/44

242/12±91/44

پرستاری

14/22±3/29

49/11±4/99

242/21±92/21

مامایی

14/43±3/91

49/91±4/93

249/43±94/19

علوم آزمایشگاهی

11/44±3/13

P=1/11

41/41±4/92

P=1/112

هوشبری

13/21±9/14

41/44±4/44

اتاق عمل

14/19±2/94

44/91±3/94

242/19±99/11

فوریتهای پزشکی

19/44±9/42

41/14±4/14

294/41±33/94

عملک د دانشجویا دانشاا علوو پزشکی گگاباد در
رابطه با عفونت بیمارستانی در سال  1292انجاو شد.
نتایج مطالعه حاض حاکی از آ

است که اکث

دانشجویا مورد مطالعه از آگاهی متوس

در مورد

کگت ل عفونتهای بیمارستانی ب خوردارند.
مطالعات انجاو شد توس

سای پژوهشا ا در

ای ا در زمیگه ب رسی آگاهی در زمیگه کگت ل عفونت
بیمارستانی نشا داد که اکث پ ستارا آگاهی متوس
داشتگد ( .)1،7،19مطالعه غفوری و همکارا نیز میزا
آگاهی پ سگل خدمات درمانی اعم از پ ستار ،ماما،
عمومی و متخﺼ

بیمارستا های شه

بجگورد را در سطح متوس ارزیابی ک دند (.)9
همهگین نتایج مطالعه  Parmeggianiو همکارا
در ایتالیا Kang ،و همکارا در ک و  Alrubaieeو
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 9شماره  / 1بهار 1999

P=1/11

233/14±92/49
244/44±32/44

این مطالعه با هدف ب رسی سطح آگاهی ،نا ش و

P>1/111

244/21±94/22
242/12±91/44

بحث

پزش

42/14±4/24

میانگین

P=1/12

همکارا در یمن نشا دهگد میزا آگاهی متوس
پ ستارا در زمیگه کگت ل عفونت بیمارستانی بودند
( )72- 77که با نتایج مطالعه حاض همخوانی داشت.
مطالعه  Luoو همکارا در چین نیز آگاهی پ ستارا
دربار اقدامات احتیاطی استاندارد را متوس

ارزیابی

ک د اند ( .)12دیا تمقیقات انجاو شد در بین
پ ستارا انالیس نشا داد که آگاهی عمومی در مورد
کگت ل عفونت بیمارستانی ناکافی است (.)72
ب خالف مطالعه حاض  ،پژوهش یوسفی و همکارا
در بیمارستا های آموزشی شی از نشا داد که اکث
پ ستارا نسبت به کگت ل عفونت از سطح آگاهی
مطلوبی ب خوردار هستگد ( )6و در مطالعه یعقوبی و
همکارا در بیمارستا های آموزشی خ اسا شمالی،
اکث پ ستارا بخشهای ویژ از آگاهی پاییگی در
مورد کگت ل عفونت بیمارستانی ب خوردار بودند (.)17
همهگین نتایج مطالعه  Sodhiو همکارا در ایالت
39
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مقطع تحصیلی

نتیجه آزمون

] [ DOI: 10.22034/9.1.43

متغیر

جنسیت

نگرش

نتیجه

عملکرد

نتیجه

آگاهی و عملکرد دانشجویان در عفونت بیمارستانی

داد که بیش از  92درصد

مطالعات فوق با یافتههای مطالعه حاض مطابقت

از آگاهی بسیار خوبی در مورد کگت ل

نداشت .در این رابطه میتوا بیا ک د از آنجایی که

عفونت ب خوردار بودند ( ) 72و مطالعه Nasirudeen

نا شها در جگبههای مختل( زندگی اجتماعی،

و همکارا در سگااپور در مورد آگاهی و عملک د

ارتباطات و سای مسائل تأ ی میگﺬارد ،میتواند

دانشجویا پ ستاری نشا داد که  82/9درصد از

راهگمای رفتار ف د و اتخاذ تﺼمیم آنا در انجاو

آ ها آگاهی خوبی در مورد بهداشت دست داشتگد

رویهها باشد.

پ ستارا

ویژگیهای ف دی ،تمﺼیلی ،ب گزاری دور های

مورد مطالعه عملک د مطلوبی در زمیگه کگت ل

آموزشی و عوامل مدی یتی و انایزشی بستای دارد.

عفونتهای بیمارستانی داشتگد .نتایج مطالعه یوسفی و

همهگین به نظ میرسد از آنجا که مباحث م بوط به

همکارا نیز نشا داد که پ ستارا از سطح عملک د

کگت ل عفونت در دور های دانشااهی گگجاند نشد

مطلوبی در مورد کگت ل عفونت بیمارستانی ب خوردار

است و از آنجا که در ممی کار نیز به آ ها پ داخته

بودند ( .) 6نتایج مطالعه نجفی و همکارا نیز حاکی

نمیشود ،پ ستارا آگاهی کافی در این زمیگه ندارند.

از آ بود که  82درصد پ ستارا عملک د خوبی در

یافتههای مطالعه حاض نشا داد که دانشجویا در

زمیگه کگت ل عفونت دارند ()78؛ اما ب خالف مطالعه

زمیگه کگت ل عفونتهای بیمارستانی از نا ش مطلوبی

حاض  ،نتایج مطالعه ب خی ممققین نشا دهگد سطح

ب خوردار بودند.

عملک د ضعی( و متوس بود ( .)5،8،9،17،77،72در

در ب رسیهای انجاو شد توس سای پژوهشا ا ،
پ ستارا

مطالعه کالنت زاد و همکارا

در بیمارستا های

نا ش خوبی در زمیگه کگت ل عفونت

آموزشی ته ا نیز عملک د  25/8درصد پ ستارا از

بیمارستانی داشتگد که با نتایج مطالعه حاض همخوانی

نظ کگت ل عفونتهای بیمارستانی متوس

بود (.)19

داشت (.)1،7،5،6،72،76،72

شاید دلیل این ناهماهگای در آموزش واحدهای مورد

نتایج مطالعه یعقوبی و همکارا با هدف ب رسی

مطالعه و کار بیش از حد نهفته باشد.

آگاهی ،نا ش و عملک د پ ستارا در زمیگه کگت ل

در این مطالعه ،در ارتباط با ب رسی عملک د

و

دانشجویا در زمیگه کگت ل عفونتهای بیمارستانی به

مگفی بود ( .) 17در پژوهش نجفی و همکارا در

ت تیﺐ حیطه های شستشوی دست ،تزریق وریدی و

عفونت بیمارستانی نشا دهگد نا ش نامطلو
بیمارستا های آموزشی ک مانشا نتایج حاکی از آ
بود که  61/5درصد پ ستارا از نا ش متوس

ساکشن کمت ین نم

را کسﺐ نمود .در مطالعات

در

مشابه ( )5،6نیز اکث واحدهای مورد پژوهش در

مورد کگت ل عفونت ب خوردارند ( .)78نتایج مطالعه

حیطه شستشوی دست نم

عملک د کمت ی کسﺐ

 Rahimanو همکارا در آف یقای جگوبی نشا داد

ک د بودند که نتایج مطالعه حاض را تأیید میکگگد.

که  21/2درصد از دانشجویا

پ ستاری نا ش

نتایج این مطالعه نشا داد که دانشجویا با وجود

در مورد پیشای ی

و

آگاهی از لزوو شستشوی دستها قبل و بعد از

دستاورالعاملهاای کگات ل آ داشاتاگد ( .)79ناتایاج

م اقبت از بیمار و رعاایت نکات است یل هگااو انجاو

ضعی(
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فوق الﺬک

عملک د مگاسبی نداشتگد .نتایج مطالعه

از ممدودیتهای این پژوهش به عدو همکاری و
تمایل دانشجویا

در تکمیل پ سشگامهها میتوا

پ ستارا در مورد لزوو رعایت بهداشت دست در

امکا ب ای رفع این مشکل اقداو گ دید .پیشگهاد

روند درما  ،بهداشت دست را رعایت نمیک دند .در

می گ دد در مطالعات بعدی به شگاسایی عوامل مث

ب رسیهای انجاو شد دالیل نقض بهداشت دست و

در میزا آگاهی ،نا ش و عملک د دانشجویا نسبت

عدو رعایت نکات است یل در طی م احل درمانی

به کگت ل عفونت بیمارستانی پ داخته شود.

توس پ ستارا شامل کار زیاد و نداشتن وقت کافی،
نا ش مگفی پ ستارا و عدو تماس مستقیم با بیمارا

نتیجهگیری

آلود میباشد ( .)19نتایج مطالعه  Akyolدر ت کیه

با توجه به نتایج به دست آمد اکث دانشجویا

نشا داد که رعایت بهداشت دست توس

کارمگدا

علیرغم داشتن نا ش و عملک د مطلو  ،آگاهی

م اقﺐهای بهداشتی در سطح ضعی( بود است

متوسطی نسبت به کگت ل عفونت بیمارستانی داشتگد؛

(.)22

لﺬا ارائه آموزش در قالﺐ کارگا ها ،تقویت نا ش

در مطالعه حاض همانگد مطالعه امیگی و همکارا

مثبت و انایز و اصالد مهارت آ ها ض وری به نظ

در زابل ،رابطه

میرسد تا در نهایت بتواند مگج به ارتقای ایمگی

آگاهی و نا ش با سن و تأهل

بیمار گ دد .امید است یافتههای این مطالعه زمیگهساز

یافت نشد ( .)7،21این که بین آگاهی و جگسیت

فعالیتهای بعدی همهو ب نامهریزیهای آموزشی

رابطه معگی داری وجود نداشت با نتایج مطالعه

در جهت افزایش آگاهی ،نا ش و عملک د

در ته ا

و سارانی و همکارا

معگی داری بین نم

کالنت زاد و همکارا

مطابقت دارد ( .)19نتایج

مطالعات قدمااهی و همکارا

در مشهد و

 Rahimanو همکارا در آف یقا جگوبی حاکی از آ
بود که بین آگاهی و جگسیت رابطه معگیداری وجود
دارد که با نتایج حاصل از مطالعه حاض همخوانی
نداشت ( .)1،79همهگین در مطالعه  Grudaو
همکارا در م کز کلیگیکی دانشاا کوزوو بین مقطع
تمﺼیلی با میاناین نم

نا ش و عملک د ارتباط

معگی داری وجود نداشت که با نتایج حاصل از مطالعه

دانشجویا باشد.
تشکر و قدردان ی

در پایا از حمایتهای علمی ،معگوی و مالی معاونت
ممت و پژوهشی ،کمیتاه تمقیقاات دانشاجویی و نیاز
تمامی دانشجویانی که صمیمانه ماا را در جماعآوری
اطالعات یاری نمودند ،سپاسازاری میکگیم.
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نویسگدگا تعارض مگافع ندارند .
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Abstract
Background: Nosocomial infection is considered as one of the most common problems in
hospitals all over the world. The purpose of this study was to determine the knowledge,
attitude, and practice of students at Gonabad University of Medical Sciences regarding
nosocomial infection.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 243 clinical students in Gonabad
University of Medical Sciences in 2018. Participants were selected by stratified random
method considering the inclusion criteria. Data were collected through a knowledge, attitude,
and practice questionnaire about nosocomial infections and analyzed by descriptive and
analytic statistics such as t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient using SPSS
version 16.
Results: In this study, the mean score of knowledge in the students was 14.94±4.36, at the
moderate level, the mean score of attitude was 63.07±6.04, and the mean score of practice
was 255.93±35.78, at the desirable level. Significant differences was observed between the
means of attitude and practice in terms of educational degree (P=0.001, P=0.01) and
knowledge, attitude, and practice in terms of field of study (P=0.01, P=0.002, P=0.02). The
highest level of attitude and practice was related to the PhD degree. The highest level of
knowledge belonged to medical students and the highest attitude and practice was related to
operating room students.
Conclusion: Despite moderate knowledge, most students had a desirable attitude and practice
regarding nosocomial infections. Considering the major role of students in preventing
nosocomial infections, holding workshops, strengthening their positive attitude and
motivation, and improving their skills are necessary. Therefore, more attention from
authorities, especially teachers is essential in designing the necessary steps to strengthen the
students' knowledge, attitude, and practice.
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