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Background and Objective: Standard precautions are a set of basic strategies
for preventing occupational exposure in pre-hospital emergency staff. The
aim of this study was to determine the predictive factors for controlling
infection based on the health belief model.
Materials and Methods: In a descriptive-analytic study, 84 pre-hospital
emergency staff members were selected through the census sampling
method in Hamadan, Iran, 2017. Data collection tool was a self-report
questionnaire including sections on demographic information, awareness,
health belief model constructs, and practice. To analyze the data,
independent t-test, Pearson correlation coefficient, and linear regression
were run in SPSS, version 21.
Results: The mean age of the subjects was 31.64±7.63 years. The level of
awareness about the standard precautions for infection control was poor
(mean: 46.85±15.13), while the practice level was moderate (mean:
55.16±12.73). There was a significant relationship between practice and the
constructs of perceived benefits, cues to action, perceived sensitivity, and
perceived self-efficacy (P<0.05). Further, perceived benefits was
significantly association with awareness (P=0.009). However, the results of
linear regression analysis were not significant (P>0.05).
Conclusion: Observance of the standard precautions for controlling infection
among pre-hospital emergency staff can be improved by reinforcing the
constructs of perceived benefits, perceived susceptibility, perceived selfefficacy, and cues to action.
Keywords: Health Belief Model; Pre-hospital Emergency; Standard
Precautions
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/01/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/01/11 :
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :احتیاطات استاندارد ،راهبردي اساسي براي پیشگیري از مواجهات شغلي در كاركنان اورژانس
پیشبیمارستاني ميباشد؛ از این رو ،این پژوهش با هدف تعیین عوامل پیشبینيكننده رعایت احتیاطات
استاندارد كنترل عفونت براساس مدل اعتقاد بهداشتي انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفي -تحلیلي 41 ،نفر از كاركنان اورژانس پیشبیمارستاني شهر همدان
در سال  1316به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه چندبخشي
شامل :اطالعات دموگرافیک ،آگاهي ،سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي و عملکرد بود كه بهصورت خودگزارشي
تکمیل گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 21توسط آزمونهاي آماري تي مستقل ،همبستگي
 Pearsonو رگرسیون خطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین سني افراد مورد مطالعه  31/61±1/63سال بود .همچنین ،میانگین نمره آگاهي
شركتكنندگان در پژوهش در مورد احتیاطات استاندارد ( )16/41±11/13در حد ضعیف و میانگین نمره
عملکرد نمونهها در حد متوسط ( )11/16±12/13ارزیابي گردید .از سوي دیگر بین سازههاي منافع درکشده،
راهنماي عمل ،حساسیت درکشده ،خودكارآمدي درکشده و عملکرد ارتباط معناداري مشاهده شد
( .)P>0/01بین سازه منافع درکشده و آگاهي نیز ارتباط معناداري وجود داشت ()P=0/001؛ اما نتایج آنالیز
رگرسیون خطي معنادار نبود (.)P<0/01
نتیجهگیری :براساس نتایج این پژوهش با تقویت سازههاي منافع درکشده ،حساسیت درکشده،
خودكارآمدي درکشده و راهنماي عمل ميتوان بهبود رعایت احتیاطات استاندارد كنترل عفونت را در كاركنان
اورژانس پیشبیمارستاني انتظار داشت.
واژگان کلیدی :احتیاطات استاندارد؛ اورژانس پیشبیمارستاني؛ مدل اعتقاد بهداشتي

مقدمه
كاركنان بهداشتي -درماني همواره در معرض آسیب با وسایل
نوکتیز و آلوده و پاشیدهشدن ترشحات به سطوح مخاطي آنها
در حین مراقبت از بیماران ميباشند ] [1،2كه این امر در نهایت
آنها را در معرض خطر ابتال به انواع بیماريها شامل :هپاتیت B
و  HIV ،Cو غیره قرار ميدهد ] .[1-1هر ساله در سراسر جهان
حدود  3میلیون نفر از این كاركنان در معرض خطر ابتال به
بیماريهاي منتقلشده از راه خون و ترشحات قرار ميگیرند و
برآورد شده است كه حدود  2میلیون نفر از آنها در معرض ابتال
به هپاتیت  100 ،Bهزار نفر در معرض ابتال به هپاتیت  Cو 110
مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،3پاییز 9316

هزار نفر در معرض ابتال به  HIVهستند ] .[6،1شایان ذكر است
كه  10درصد از موارد هپاتیت  Bدر اثر مواجهات شغلي ميباشد
] .[4مراكز فوریتهاي پزشکي یا مراكز اورژانس پیشبیمارستاني
نیز در تمامي كشورهاي جهان از مهمترین اركان ارائه خدمات
درماني محسوب ميشوند؛ زیرا اولین برخورد با بیماران توسط
سیستم اورژانس پیشبیمارستاني صورت ميگیرد ] .[1ارائه
مراقبت در محیط اورژانس پیشبیمارستاني بهصورت ذاتي
خطر گسترش عفونت را در جامعه افزایش ميدهد ] [10و
تکنسینهاي فوریت پزشکي به دلیل شرایط كاري در محیطهاي
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عمومي و گاهاً خطرناک ،مراقبتهاي درماني را به بیماران و
مصدومان مختلف ارائه ميدهند و در تماس با افرادي هستند كه
ممکن است داراي عفونتهاي بدون عالمت و یا با عالئم
غیراختصاصي باشند ] [11و بهوفور با خون ،ترشحات ،مواد دفعي
و مایعات بدن تماس دارند ] .[12تکنسینهاي فوریت پزشکي از
یک سو با جامعه و از سوي دیگر با مراكز درماني و بیمارستانها
در تماس هستند و این ارتباط ميتواند بهعنوان منبع انتقال،
منجر به انتشار بیماريهاي عفوني شود ][13؛ از این رو ،این
كاركنان در مقایسه با سایر كاركنان بهداشتي -درماني از این نظر
كه استعداد و قابلیت آلودهشدن به عوامل مسري را هم در
بیمارستان و هم در جامعه دارند ،منحصربهفرد ميباشند ][11؛
بنابراین برنامههاي كنترل و پیشگیري از عفونت براي سالمت
تکنسینها و بیماران و جلوگیري از گسترش عوامل بیماريزا و
بیماريهاي قابل انتقال و مسري به بیماران ،كاركنان و دیگر افراد
جامعه بسیار مهم و اساسي ميباشد ].[13،11
با افزایش بروز بیماريهاي منتقلشده از طریق خون و مایعات
بدن در كاركنان بهداشتي و درماني و بهمنظور كاهش بار ناشي
از این عفونتها ،سازمان جهاني بهداشت و مركز كنترل
بیماريهاي واگیر ،مقرراتي را تحت عنوان "احتیاطات استاندارد"
تدوین نمودهاند ] .[11-11احتیاطات استاندارد ،روشهاي روتین
در كنترل و پیشگیري از عفونتها هستند كه براي تمام بیماران
و در تمام مراكز مراقبتي و درماني قابل استفاده بوده و شامل:
بهداشت دست ،استفاده از وسایل حفاظت فردي ،بهداشت
تنفسي ،كنترلهاي محیطي (پاكیزهنمودن و ضدعفونيكردن)،
مدیریت پسماندها ،پیشگیري از صدمات ناشي از وسایل تیز و
برنده و سر سوزن ميباشند ] .[14-20این اقدامات حداقل شیوه
پیشگیري از عفونتها هستند كه باید در همه مراكز خدمات
بهداشتي -درماني حین مراقبت از بیمار استفاده شوند ] .[21در
حقیقت ،این اقدامات یک روش مطمئن در پیشگیري از عفونتها
در مواجهات شغلي هستند ][1؛ از این رو ،رعایت احتیاطات
استاندارد یک بخش اساسي در عملکرد تکنسینهاي فوریت
پزشکي ميباشد ] .[21بسیاري از مطالعات بینالمللي وضعیت
رعایت احتیاطات استاندارد را در كاركنان بهداشتي -درماني
بهویژه پرستاران و تکنسینهاي فوریت پزشکي ضعیف گزارش
نمودهاند ] .[12،11،21،22از سوي دیگر ،مدل اعتقاد بهداشتي
در زمینه بیماريهاي هپاتیت  Bو  Cو ایدز به درک بهتر
رفتارهاي پیشگیريكننده كمک ميكند .براساس این مدل ،مردم
زماني نسبت به پیامهاي بهداشتي و پیشگیري از بیماريها
واكنشي مناسب از خود نشان ميدهند كه احساس كنند در
معرض یک خطر واقعي قرار دارند (حساسیت درکشده) و این
خطر براي آنها بسیار جدي ميباشد (شدت درکشده) .همچنین
زماني كه احساس نمایند تغییر رفتار براي آنها منافع زیادي
داشته (منافع درکشده) و آنها قادر به رفع موانع موجود در
جهت انجام رفتارهاي بهداشتي هستند (موانع درکشده)،
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احتمال بروز رفتار بیشتر ميگردد .عالوهبراین ،خودكارآمدي نیز
كه به معناي قضاوت فرد در مورد توانایيهاي خود براي
انجام یک عمل است ] [3، 1و راهنماي عمل كه نیروهاي
تسریعكنندهاي ميباشند كه موجب نیاز فرد به انجام عمل
گردیده ] [23و در واقع محرکهایي هستند كه از درون و بیرون
بر فرد اثر ميگذارند و وي را به سمت انجام رفتار بهداشتي ][21
كه همان رعایت احتیاطات استاندارد است سوق ميدهند ،از
سازههاي دیگر این مدل ميباشند .در این راستا ،اگرچه مطالعات
مختلفي در رابطه با مواجهات شغلي و رعایت احتیاطات استاندارد
در مورد پرسنل پرستاري انجام شده است؛ اما تاكنون پژوهشي
اختصاصي در ارتباط با بررسي عوامل مؤثر بر رعایت احتیاطات
استاندارد در كاركنان اورژانس پیش بیمارستاني صورت
نپذیرفته است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل
پیشبینيكننده رعایت احتیاطات استاندارد كنترل عفونت در
كاركنان اورژانس پیشبیمارستاني همدان در سال  1316براساس
مدل اعتقاد بهداشتي انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر بهصورت مطالعه توصیفي -تحلیلي در سال
 1316و در بین  41نفر از كاركنان اورژانس پیشبیمارستاني
شهر همدان انجام گرفت .نمونههاي مورد پژوهش بهصورت
سرشماري انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه ،خدمت در واحد
اورژانس پیشبیمارستاني بخش عملیات بود و معیار خروج نیز
عدم تمایل نمونهها به شركت در پژوهش در نظر گرفته شد.
محیط این پژوهش را مركز فوریتهاي پزشکي شهر
همدان تشکیل داد .ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه
پژوهشگرساخته شامل چهار بخش :متغیرهاي دموگرافیک،
آگاهي ،سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي و عملکرد بود .جهت
طرح سؤاالت قسمت آگاهي از پرسشنامه مطالعه قنبري و
همکاران ] [21استفاده گردید .روایي سایر سؤاالت نیز از طریق
نظرسنجي از  12نفر از اساتید و اعضاي هیأت علمي دانشگاه
علوم پزشکي همدان صورت پذیرفت .عالوهبراین ،پایایي سؤاالت
از طریق آزمون آلفاي كرونباخ بر روي  11نفر از تکنسینهاي
فوریت پزشکي سنجیده شد كه مقدار آلفا براي حساسیت
درکشده معادل  ،0/4شدت درکشده  ،0/11منافع درکشده
 ،0/11خودكارآمدي درکشده  ،0/41موانع درکشده ،0/12
راهنماي عمل  0/11و عملکرد  0/11بود .سازههاي مدل اعتقاد
بهداشتي شامل حساسیت درکشده با  1سؤال (مانند "براي
من مهم است كه دستهایم را قبل از تماس با بیمار بشویم")
در مقیاس لیکرت  1گزینهاي از ( 0هرگز) تا ( 1همیشه)
نمرهگذاري شدند .همچنین شدت درکشده با  1سؤال (مانند
"خطر ابتال به عفونتهاي ناشي از مواجهات شغلي براي من
بیشتر از سایر كاركنان درماني است؟") ،منافع درکشده با 6
سؤال (مانند "با پیشگیري از عفونتهاي ناشي از مواجهات
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شغلي ،گامي در جهت سالمتي خودم برميدارم") و
خودكارآمدي درکشده با  10سؤال (مانند "من ميتوانم سر
سوزن و اجسام نوکتیز را به طریق بهداشتي دفع نمایم") در
مقیاس لیکرت  1گزینهاي كه از ( 0كامالً مخالفم) تا ( 1كامالً
موافقم) نمرهگذاري گردیدند .موانع درکشده نیز با  4سؤال
(مانند "در صورت نداشتن وقت ميتوان پوشیدن دستکش را
جایگزین شستن دست كرد") با مقیاس لیکرت  1گزینهاي از
( 0كامالً موافقم) تا ( 1كامالً مخالفم) سنجیده شدند .همچنین
سازه راهنماي عمل با  1سؤال (مانند "تا چه حد آموزش در
رعایت احتیاطات استاندارد توسط شما نقش دارد") با مقیاس
لیکرت  1گزینهاي از ( 0هرگز) تا ( 1زیاد) اندازهگیري گردید.
عملکرد شركتكنندگان در پژوهش با  12سؤال شامل :بهداشت
دست ،دفع صحیح وسایل نوکتیز و آلوده ،استفاده از وسایل
حفاظت فردي ،بهداشت تنفسي ،رعایت احتیاطات استاندارد و
غیره كه به هر پاسخ مثبت 1 ،امتیاز تعلق ميگرفت و به پاسخ
منفي امتیازي داده نميشد ،مورد ارزیابي قرار گرفت .در نهایت
نمرات آگاهي ،عملکرد و سازهها از  100تراز گردید كه نمرات
كمتر از  10بیانگر وضعیت ضعیف ،نمرات بین  10تا  11حاكي
از وضعیت متوسط و نمرات باالتر از  11نشاندهنده وضعیت
خوب سازه مورد نظر بودند .الزم به ذكر است كه پژوهش حاضر
مصوب كمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکي همدان
(با شناسه  )IR.UMSHA.REC.1395.488بوده و پس از
كسب رضایت بهصورت آگاهانه انجام شده است.
دادههاي جمعآوريشده با استفاده از نرمافزار  SPSS 21و
آزمونهاي آماري تي مستقل ،همبستگي  ،Pearsonرگرسیون
خطي و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردیدند .باید خاطرنشان
ساخت كه سطح معناداري در تمامي آزمونها كمتر از  0/01در
نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین سني افراد مورد مطالعه  31/61±1/36سال
(محدوده سني  20تا  11سال) و میانگین تعداد مأموریت در ماه
آنها ( 11/26±33/12محدوده  3مأموریت تا  120مأموریت)

بود .همچنین بیشتر كاركنان ( 61/1درصد) داراي سابقه كمتر از
 10سال بودند؛ مدرک تحصیلي  11درصد از آنها كارشناسي
بود؛ رشته تحصیلي بیشتر كاركنان ،فوریتهاي پزشکي (10/2
درصد) بود؛  10درصد از افراد مورد مطالعه مستخدم رسمي31 ،
درصد مستخدم قراردادي و  11درصد سایر (طراح و پیامآور)
بودند؛  11/1درصد در پایگاه شهري 11 ،درصد در پایگاه جادهاي
و  3/6درصد در پایگاه هوایي خدمت ميكردند؛ بیش از نیمي از
آنها ( 61/3درصد) متأهل بودند؛  31/1درصد سابقه
نیدلاستیک را در طول خدمت خود گزارش كردند كه تنها 31/1
درصد از وضعیت تیتر آنتيبادي خود اطالع داشتند؛  41/1درصد
سابقه واكسیناسیون هپاتیت  Bداشتند؛  11/1درصد از آنها
بیش از  10بار مواجهه با خون و ترشحات را در طول یک ماه
گزارش كردند.
در این پژوهش میانگین نمره آگاهي نمونهها در مورد
احتیاطات استاندارد كنترل عفونت و عفونتهاي بیمارستاني
 16/41±11/13و در حد ضعیف بود .بررسي آگاهي این كاركنان
در ارتباط با احتیاطات استاندارد و عفونتهاي بیمارستاني نشان
داد كه بیشترین آگاهي ( 11/1درصد) مربوط به این موضوع بود
كه پوشیدن دستکش نميتواند جایگزین شستشوي دست شود و
 61/1درصد از افراد در مورد اصول احتیاطات استاندارد جواب
صحیح داده بودند .كمترین آگاهي ( 1/1درصد) نیز مربوط به
بلندي ناخن كاركنان در پیشگیري از عفونتها و سپس (16/1
درصد) مربوط به انجام تست سرولوژي پس از واكسیناسیون
هپاتیت بود .عالوهبراین ،بین متغیر آگاهي و مدرک تحصیلي
( )P=0/011و سطح تحصیالت ( )P=0/013ارتباط معناداري
وجود داشت؛ اما بین متغیر آگاهي و سایر متغیرهاي دموگرافیک
ارتباط معناداري مشاهده نشد ( .)P>0/01همچنین در بین
میانگین نمرات سازهها ،منافع درکشده داراي بیشترین نمره
( )41/11±10/11بود و موانع درکشده ،كمترین نمره
( )60/11±20/01را به خود اختصاص داد .شایان ذكر است كه
میانگین نمرات سازههاي حساسیت و منافع درکشده در وضعیت
خوب قرار داشت .سایر سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي در حد
متوسط بود (جدول .)1

جدول  :9توصیف میانگین ،انحراف معیار و وضعیت نمرات آگاهي ،عملکرد و سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي
سازه

حداقل نمره کسبشده

حداکثر نمره کسبشده

Mean±SD

وضعیت

آگاهی

21/13

14/11

16/41±11/13

ضعیف

عملکرد

33

43

11/16±12/13

متوسط

حساسیت درکشده

31/11

100

16/11±11/11

خوب

شدت درکشده

12/46

16/13

64/32±12/21

متوسط

منافع درکشده

11/11

100

41/11±10/11

خوب

موانع درکشده

3/11

16/13

60/11±20/01

متوسط

10

11

11/11±10/11

متوسط

21/13

41/11

61/32±11/14

متوسط

خودکارآمدی درکشده
راهنمای عمل
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میانگین نمره عملکرد نمونهها در مورد احتیاطات
استاندارد كنترل عفونت در حد متوسط () 11/36±12/11
گزارش شد .در این راستا ،بیشترین عملکرد صحیح (11/1
درصد) مربوط به پوشیدن دستکش قبل از تماس با بیماران و
مصدومان بود و كمترین عملکرد ( 36/1درصد) به رعایت
احتیاطات استاندارد در تمام شیفتهاي كاري اختصاص داشت.
الزم به ذكر است كه بین متغیرهاي دموگرافیک و عملکرد،
ارتباط معناداري مشاهده نشد ()P<0/01؛ اما بین متغیر منافع
درکشده و آگاهي ( ،)P=0/001بین حساسیت درکشده و
عملکرد ( ،)P=0/001بین منافع درکشده و عملکرد
( ،)P=0/001بین راهنماي عمل و عملکرد ( )P=0/003و بین
خودكارآمدي درکشده و عملکرد ( )P=0/024ارتباط

معناداري وجود داشت.
تجزیه و تحلیل یافتههاي آزمون همبستگي  Pearsonدر
جدول  2نشان ميدهد كه بین آگاهي و منافع درکشده
همبستگي مستقیم و معناداري وجود دارد ( .)P>0/01همچنین
بین عملکرد كاركنان اورژانس پیشبیمارستاني در رعایت
احتیاطات استاندارد با سازههاي حساسیت درکشده
( ،)P>0/001منافع درکشده ،راهنماي عمل و خودكارآمدي
درکشده از سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي همبستگي مستقیم
و ارتباط معناداري ( )P>0/01مشاهده ميشود .ذكر این نکته
ضرورت دارد كه نتایج آنالیز رگرسیون خطي متغیرها در
پیشبیني رعایت احتیاطات استاندارد در افراد مورد مطالعه
معنادار نبود (( )P<0/01جدول .)3

جدول  :2ماتریکس همبستگي بین میانگین نمره آگاهي ،عملکرد و سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي در رعایت احتیاطات استاندارد
آگاهی

حساسیت

شدت

موانع

منافع

خودکارآمدی

راهنمای

درکشده

درکشده

درکشده

درکشده

درکشده

عمل

عملکرد

1

آگاهی
حساسیت درکشده

0/111

1

شدت درکشده

0/011

0/111

1

موانع درکشده

-0/011

*0/261

-0/131

1

منافع درکشده

**0/243

** 0/104

**0/314

0/164

1

خودکارآمدی درکشده

0/113

** 0/106

**0/311

*0/211

**0/111

1

راهنمای عمل

-0/123

*0/163

*0/214

*0/266

*0/223

**0/361

1

عملکرد

0/131

**0/301

0/002

0/111

*0/214

*0/210

*0/212

1

*معنادار در سطح 0/01؛ **معنادار در سطح 0/01
جدول  :3آنالیز رگرسیون خطي بین میانگین نمره رعایت احتیاطات استاندارد ،آگاهي و سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي
متغیر

ضریب رگرسیونی ()B

خطای استاندارد ()SE

سطح معناداری

آگاهی

0/061

0/013

0/141

حساسیت درکشده

0/131

0/110

0/211

شدت درکشده

-0/110

0/134

0/266

منافع درکشده

0/616

0/631

0/304

موانع درکشده

0/034

0/211

0/443

خودکارآمدی درکشده

0/212

0/311

0/103

راهنمای عمل

0/113

0/111

0/210

بحث
این مطالعه با هدف بررسي عوامل پیشبینيكننده
رعایت احتیاطات استاندارد كنترل عفونت كاركنان اورژانس
پیشبیمارستاني همدان براساس مدل اعتقاد بهداشتي انجام شد.
نتایج نشان داد كه آگاهي در مورد احتیاطات استاندارد كنترل
عفونت در كاركنان اورژانس پیشبیمارستاني ضعیف بوده و تنها
 3/6درصد از آنها آگاهي خوبي در مورد این موضوع داشتند كه
96

این امر با نتایج مطالعات قنبري و همکاران ] [23و Yang Lue

و همکاران ] [21كه آگاهي پرستاران را در ارتباط با رفتارهاي
پیشگیري از عفونتها ضعیف ارزیابي نمودند ،همسو ميباشد؛
بنابراین براساس نتایج پژوهش حاضر و مطالعات فوق ،میزان
آگاهي كاركنان بهداشتي -درماني از اصول كنترل عفونت،
احتیاطات استاندارد و مواجهات شغلي پایین بوده و نیازمند
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خداویسی و همکاران

بازنگري مسئوالن و مدیران و اتخاذ تدابیري در این زمینه
ميباشد.
در پژوهشهاي  Harrisو همکاران ] Parmeggiani ،[12و
همکاران ] Bucher ،[21و همکاران ] [26و  Bledsoeو
همکاران ] [21میزان تبعیت كاركنان بهداشتي -درماني از اصول
كنترل عفونت ،ضعیف ارزیابي گردید .در این ارتباط ،در پژوهش
حاضر میانگین عملکرد كاركنان در حد متوسط گزارش شد كه با
توجه به اهمیت سالمت كاركنان ،بیماران و افراد جامعه ميتوان
با تبعیت از اصول كنترل عفونت و احتیاطات استاندارد ،در
راستاي كاهش بار بیماريها ،بار اقتصادي و همچنین آرامش
روحي و رواني كاركنان گام برداشت .در مطالعه حاضر افزایش
سازههاي حساسیت درکشده ،منافع درکشده ،راهنماي عمل و
خودكارآمدي درکشده از سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي باعث
ارتقاي عملکرد؛ یعني رعایت احتیاطات استاندارد كنترل عفونت
گردید كه این امر با نتایج پژوهش رحیمي گیل چاالن و همکاران
] [21همخواني داشت؛ به نحوي كه در پژوهش آنها سازه مزایاي
درکشده و راهنما براي عمل ،ارتباط معناداري با رفتارهاي
پیشگیريكننده هپاتیت  Bداشت .همچنین این نتایج در سازه
خودكارآمدي درکشده و راهنماي عمل با مطالعه برزگر و
همکاران ] [24همسو بود .عالوهبراین در پژوهش حاضر همچون
مطالعه خداویسي و همکاران ] [21بین متغیرهاي دموگرافیک و
عملکرد ارتباط معناداري وجود نداشت؛ به این معنا كه
ویژگيهاي جمعیتشناختي افراد از جمله سابقه كار ،سن،
وضعیت تأهل و غیره بر عملکرد افراد تأثیري ندارد.
از سوي دیگر به لحاظ وضعیت سازهها ،سازه منافع درکشده
عمل و حساسیت درکشده ،باالترین نمره را به خود اختصاص
دادند كه این امر نشان ميدهد كه این كاركنان به سالمت خود
اهمیت ميدهند؛ اما با توجه به پایینبودن نمره آگاهي ،به
آموزشهاي مستمر و كاربردي نیاز دارند .از جمله محدودیتهاي

پژوهش حاضر این بود كه مشاهده و كنترل عیني رعایت
احتیاطات استاندارد امکانپذیر نبود؛ بنابراین بهمنظور بررسي
عملکرد كاركنان اورژانس پیشبیمارستاني از پرسشنامه بهصورت
خودگزارشدهي استفاده گردید .همچنین با توجه به حجم باالي
كاري و خستگي كاركنان ميتوان به عدم همکاري كامل و دقت
برخي از آنها در تکمیل پرسشنامه اشاره نمود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج ميتوان گفت كه بیشتتتر كاركنان اورژانس
پیشبیمارستتتاني ،آگاهي و عملکرد خوبي نستتبت به رفتارهاي
پیشگیري نداشتند؛ از این رو در طراحي مداخالت آموزشي باید
بر سازههاي حساسیت درکشده ،منافع درکشده ،خودكارآمدي
درکشتتتده و راهنمتاي عمتل در تغییر رفتار كاركنان اورژانس
پیشبیمارستتتاني تأكید شتتود .در حقیقت با استتتفاده از مدل
اعتقاد بهداشتتتتي عالوه بر افزایش آگاهي كاركنان ميتوان با
پررنت كردن منتافع و كمرن نمودن موانع با ارائه راهكارهاي
مناستتب و نیز افزایش حستتاستتیت درکشتتده ،خودكارآمدي
درکشتتده و ارتقاي راهنماي عمل ،شتتاهد بهبود عملکرد؛ یعني
رعایت احتیاطات استاندارد كنترل عفونت بود.
تشکر و قدردانی
ایتتن مقالتته بخشتتي از پایتتاننامتته مقطتتع كارشناستتي
ارشتتد پرستاري سالمت جامعه با عنوان "تأثیر آموزش مبتني بر
مدل اعتقاد بهداشتي بر رعایت احتیاطات استاندارد كنترل عفونت
در تکنسینهاي فوریت پزشکي" ميباشد كتته بتتا حمایتتت
معاونتتت تحقیقتتات دانشتتگاه علتتوم پزشتتکي همدان اجتترا
شتتده است .بدینوسیله از مسئوالن محترم و شركتكنندگاني
كه در انجام این پژوهش كمال همکاري را داشتند سپاسگزاري
ميگردد.
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