مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

ارزیابی برنامه آموزشی كوتاهمدت كنترل عفونت سوختگی
فاطمه احمدی :عضو هیأت علمی ،گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری  ،دانشکده پزشکی ،پژوهشکده سالمت ،مرکز
تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
روح انگیز نشیبی* :عضو هیأت علمی ،گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
سارا ابوالقا سمی :ع ضو هیأت علمی ،گروه بیماریهای عفونی و گرم سیری ،دان شکده پز شکی،مرکز تحقیقات بیماری
های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
چكیده :مدیریت عفونتهای بیمار ستانی و عفونت زخم یکی از مهارتهای ضروری متخ صص بیماریهای عفونی
استتت .اجرای دوره کوتاهمدت کنترل عفونت در ستتوختگی ویژه دستتتیاران گروه بیماریهای عفونی که منطبق با
کوریکولوم آموزشی میباشد ،در جهت رسیدن به کسب این مهارت بوده است .از آنجایی که در طی دوره دستیاری
این آموزش صتتتورت نمیگیرد بر آن شتتتدیم تا با اجرای این دوره مهارت دستتتتیاران را افزایه دهیم .این مطالعه
مقطعی در پاییز  69برای دستیاران گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز که در مجموع
 9نفر بودند ،انجام شد .دوره به صورت دو روز کالس تئوری در بخه عفونی بیمارستان رازی و پنج روز دوره بالینی
در بیمار ستان سوختگی طالقانی برگزار شد .ارزیابی دوره آموزشی توسط نظرسنجی از دستیاران ،انجام آزمونهای
چهارگزینهای قبل و بعد از دوره و همچنین برگزاری امتحان  OSCEدو هفته پس از پایان دوره صتتتورت گرفت.
آزمون چهار گزینهای با استفاده از  T-testزوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری کمتر از 9090
در نظر گرفته شد .نظرسنجی از دستیاران مفید بودن دوره را نشان داد .میانگین نمره آزمونهای چهارگزینهای قبل
و بعد از دوره آموزشتتی به روش  Paired T testو با ) SPSS(16مورد مقایستته قرار گرفت که اختالم معنادار و
آموزش مؤثر را ن شان داد  (P <0.001).میانگین نمره  OSCEنیز  5000از  09بوده که حد قابل قبولی از ک سب
مهارت را ن شان می دهد .اجرای این دوره آموز شی برای د ستیاران گروه بیماریهای عفونی موجب ک سب مهارت
مورد نظر گردید.
واژگان كلیدی :برنامه آموزشی کوتاهمدت ،سوختگی ،کنترل عفونت ،هیأت علمی ،نگرش ،مدل تضمین آموزش

*نویسندهی مسئول :عضو هیأت علمی ،گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: Dr.r.nashibi@ajums.ac.ir

فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال هشتم ،شماره ی ، 3پاییز 6331

ارزیابی برنامه آموزشی...

323

مقدمه
یکی از وظایف مهم پز شك متخ صص بیماریهای
عفونی ،انجام مشتتاوره برای بیماران درگیر عفونتهای
بیمارستتتانی استتت .عفونتهای بیمارستتتانی موجب
طوالنی شتتدن اقامت در بیمارستتتان  ،افزایه هزینه
بی مار و افزایه مورب یدیتی و مور تالیتی می گرد ند
(میکائیل.)0959 ،
سوختگی موجب از د ست رفتن یکپارچگی پو ست به
عنوان یك ستد دفاعی مهم میشتود و به همین دلیل
در زخم سوختگی احتمال عفونت وجود دارد و هرچه
درجه و در صد سوختگی بی شتر با شد ،احتمال ا ضافه
شتتدن میکروارگانیستتمها و عفونی شتتدن آن افزایه
مییابد( .کلینتون)0955 ،
رویکرد صتتتحیح به بیمار دچار ستتتوختگی از همان
ابتدای سانحه اهمیت زیادی دارد و میتواند عوارض را
کاهه دهد (لورنس .)0955 ،اما در طی دوره آموزش
پز شکی عمومی ،آموز شی جهت این مهم وجود ندارد.
از طرفی در طی دوره تح صیلی د ستیاری ر شتههای
مرتبط (پوست کودکان_عفونی) نیز این دوره آموزشی
وجود ندارد .در کوریکولوم آموز شی ر شته تخ ص صی
بیماریهای عفونی ،مدیریت و م شاوره عفونت در انواع
بیماران و به عنوان مثال بیماران سوختگی بیان شده
استتتت .با توجه به موارد کر شتتتده ،گروه بیماریهای
عفونی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجرای
دوره آموزشتتی مدیریت ستتوختگی را الزم تشتتخیص
داد ند .به دن بال گام اول ج هت تدوین کوریکولوم
(هاردن )0990 ،اهدام آموزشی تعیین شد که شامل
موارد زیر بودند:
توانایی تعیین درصد و درجه سوختگیتوانایی مدیریت اولیه بیمار دچار سوختگیآشنایی با انواع پانسمانها در سوختگیآ شنایی با روشهای پی شگیری از عفونت در بیماراندچار سوختگی
توانایی درمان و کنترل انواع عفونت در این بیمارانطتتی جستتتجوهای انجتتام شتتده در ستتایتهتتای
اینترنتی دانشتگاههتای معتبتر جهتانی مشتخص شتد
کتته دورههتتای متفتتاوت برختتورد و درمتتان ستتوختگی
قابلیتتت اجتترا دارنتتد کتته از نظتتر گتتروه هتتدم و

محتتتتوای مباحتتتل و طتتتول متتتدت دوره متفتتتاوت
هستتتند( .ستتایت هتتای اینترنتتتی ابتتا و بتتی ن ام،
 )0955ولتی مطالعتهای مشتابه بتا مطالعته متا یافتت
نشتتتد .براستتتاس جستتتتجوهای انجتتتام شتتتده ،دوره
مشابهی برای دستتیاران گتروه بیمتاریهتای عفتونی
در سایر دانشگاههای ایران برگزار نمی شود.
با توجه بته لتزوم یتادگیری دستتیاران بیمتاریهتای
عفتتونی در آمتتوزش مشتتاوره عفونتتت در بیمتتاران
سوختگی بتر آن شتدیم تتا بتا اجترای ایتن دوره کته
مطابق با کوریکولتوم نیتز بتود ،ایتن برنامته آموزشتی
را اجرا و ارزیابی کنیم.

مواد و روشها
بر اساس اهدام آموزشی تعیین شده در اجرای این
دوره بی شترین تأکید بر آ شنایی با بیماران سوختگی
و آموزش روش های پیشتتتگیری از عفو نت و در مان
صتتتحیح آن بود .این مطالعه مقطعی در پاییز  69در
دانشتتت گاه علوم پزشتتتکی ج ندیشتتتاپور اهواز برای
دستتتتیاران گروه بیماریهای عفونی که در مجموع 9
نفر بودند انجام شد .منابع جهت مطالعه مباحل ،نحوه
برگزاری دوره و همچنین نحوه ارزشیابی به طور کامل
به اطالع دستیاران رسانده شد .دوره به صورت دو روز
کالس تئوری در بخه عفونی بیمار ستان رازی و پنج
روز دوره بالینی در بیمار ستان سوختگی طالقانی اجرا
شد.
محتوای مباحل بر استتتاس کتب رفرنس بیماریهای
عفونی و رفرنس های معتبر دیگر جمعآوری گرد ید.
برنامه مباحل تئوری بدین صورت بود روز اول :کلیاتی
درباره ستتتوختگی و انواع آن و درجه بندی و تعیین
درصتتد ستتوختگی ،نحوه برخورد صتتحیح و اور انس با
فرد دچار سوختگی در محل سانحه ،ر ساندن م صدوم
بتته بیمتتارستتتتتتان و اقتتدامتتات مهم در انتقتتال بین
بیمتتارستتتتتتانی( .لورنس )0955 ،روز دوم در مورد
مراقبتهای اولیه و انواع پانستتمانهای موجود و نحوه
مراقبت صحیح از زخم در بیماران سوختگی ،مراحل
پیشتتترفت عفونت همچنین نحوه تشتتتخیص و درمان
صتتتحیح عفونتتت هتتا ( کلینتون ;0955 ،کینگتون،
 ; 0955کلینتون)0959 ،
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عالوه بر ایراد ستتخنرانی ،فیلمهای آموزشتتی مختلف
درباره سوختگی ا ستن شاقی ،سوختگی شیمیایی و
ا صول اولیه ر ساندن م صدوم به بیمار ستان ،اقدامات
اولیه در مدیریت زخم ستتتوختگی در دراز مدت برای
دستتتتیاران نمایه داده شتتتد(.وبر ;0955 ،دملینگ،
) 0992
مرح له ب عد ،آموزش بالینی دستتتت یاران بود .ج هت
گذراندن کار عملی ستته گروه دو نفره طبق هماهنگی
قبلی ،به ریا ست محترم بیمار ستان طالقانی که مرکز
ارجاع بیماران سوختگی استان میباشد ،معرفی شدند.
برنامه  0روزه حضور دستیاران در بیمارستان طالقانی
به شرح یل بود:
 حضور در اور انس بیمارستان ویتتزیتتت بتتیتتمتتاران در بتتختتههتتای متتختتتتتلتتفزنان_مردان_کودکان
 ویزیت بیماران در ICU آشنایی با انواع پانسمانها و نحوه انجام صحیح آنها نحوه مراق بت صتتتحیح از زخم ها و پیشتتتگیری ازعفونت و تسریع بهبودی
 انجام مشاوره عفونی به همراه متخصص بیماریهایعفونی مسؤول مشاوره در بیمارستان طالقانی
 حضور و ویزیت بیماران در درمانگاه پیگیریارزیابی این دوره آموزشتتتی توستتتط نظرستتتنجی از
دستتتیاران ،انجام آزمونهای چهارگزینهای قبل و بعد
از دوره آموزشتتتی و نیز برگزاری یك نو بت امت حان
 OSCEدو هف ته پس از پا یان دوره صتتتورت گر فت.
دادهها با استتتفاده از آزمونهای آماری توصتتیفی و تی
ت ست زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح
 αکمتر از  0.05معنادار در نظر گرفته شد.
 09سؤال  2جوابی که به عنوان پیهآزمون طرح شده
بود ،پس از پایان دوره به صتتورت پسآزمون پرستتیده
شتتد .در بودجه بندی ستتؤاالت 9 :ستتؤال از مباحل
مقدماتی 2 ،ستتتؤال از مدیریت بیمار در اور انس 0 ،
سؤال از بحل مدیریت زخم سوختگی و  0سؤال آخر
در باره کنترل عفو نت و در مان صتتتحیح آن در نظر
گرفته شد.
دو هف ته پس از پا یان دوره نیز یك آزمون OSCE
برگزار شتتد .خالصتته ستتؤاالت ایستتتگاهها شتتامل-5 :
تعیین درجه ستتتوختگی  -0تعیین درصتتتد ستتتطح
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ستتوختگی -3تعیین  -2 Burn Zoneاقدامات اولیه
در اور انس -0اقدامات انجام شتتتده در محل حادثه تا
رستتیدن به اور انس  -9مدیریت زخم ستتوختگی -7
عفونت زخم ستتتوختگی و کرایتریاهای -8 Sepsis
اقدامات تشخیصی درمانی عفونت.

یافتهها
در مصتتاحبه انجام شتتده با دستتتیاران ،همگی این
دوره آموزشی را بسیار مفید دانستند ،دستیاران هم از
آموزش کالسهای تئوری و هم آموزش در بیمارستان،
انواع پانسمان و اقدامات انجام شده در اور انس و انواع
میکرو ار گانیستتتم های محت مل و بالطبع ر یم های
آنتیبیوتیکی صحیح رضایت خود را اعالم کردند.
میانگین نمرات آزمون های چهار گزینهای قبل و بعد
از دوره آموزش با تستتت آماری  Paired T- Testبا
نرم افزار ) SPSS(16مورد مقایستتته قرار گرفت و P
 Value <0.001به د ست آمد که تفاوت معنی دار
و آموزش مؤثر را نشان داد.
م یانگین نمره ها ق بل از آموزش  7/83از  09بوده که
پس از آموزش به  /57از  09رسید( .نمودار شماره )5
20
15
10
5
0
Post test

Pretest

نمودار -1مقایسه میانگین نمرات دستیاران قبل و بعد از آموزش در
آزمون کل مباحث

اثر دوره آموزشتتتی به تفک یك م با حل نیز شتتتا مل
مقدمات  ،مدیریت اور انسها ،مدیریت زخم و درمان
عفونتها بررسی شد.
میانگین نمرات در بحل مقدمات ستتوختگی از  3/0به
 0از کل  9نمره رستتتید( P Value= 0.06 .نمودار
شماره )0
در ب حل مدیر یت اور انس ها از  9/83به  3از کل 2
نمره رسید( P Value= 0.006 .نمودار شماره )3
در بحل مدیریت زخم و عفونت از  3/0به  7/0از کل
 59نمره ر سید( P Value= 0.004 .نمودار شماره
)2
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نمودار  -2مقایسه میانگین نمرات دستیاران همراه دامنه اطمینان
 ،%59درآزمون مبحث مقدمات سوختگی

نمودار  -3مقایسه میانگین نمرات دستیاران همراه دامنه اطمینان
 ،%59درآزمون مبحث مدیریت اورژانسهای سوختگی

نمودار  -4مقایسه میانگین نمرات دستیاران همراه دامنه اطمینان
 ، %59درآزمون مبحث مدیریت زخم وعفونت در سوختگی.

میتتانگین نمره  OSCEنیز  50/0از  09بوده کتته
حدقابل قبولی در کسب مهارت را نشان می داد.

بحث
با توجه به نمودارها و نیز برگزاری امتحان OSCE
مشخص شد که به طور کلی و نیز به تفکیك مقدمات،
اور انسها ،مدیریت زخم و عفونت تفاوت چشم گیری
در نتایج آزمون قبل و بعد از اجرای دوره وجود داشت.
ت فاوت در ن تایج آزمون در ب حل اور انس ها از ه مه
قستتمتها پر رنگتر بود و پس از آن در بحل مدیریت

زخم و عفونت و در نهایت مقدمات ستتتوختگی که با
توجه به اهدام برنامه آموزشی که همانا کنترل عفونت
در ستتتوختگی و شتتتیوه درستتتت مدیریت برخورد در
اور انسهای ستتتوختگی بود این نتایج قابل قبول می
باشند.
مراکز مراقبت از بیماران سوختگی ب صورت معمول در
بیمارستانهای آموزشی دانشگاهی نمیباشند ،که این
بیماران در مراکزی مجزا بستتتتری میگردند و بالطبع
د ستیاران با م شاورههای این بیماران آ شنا نمی شوند،
اما پس از فراغت از تحصتتتیل باید چنین بیمارانی را
مدیر یت کن ند و لذا برگزاری چنین دورهای الزم
میبا شد .برگزاری این دوره برا ساس محتویات مطرح
شده در کوریکولوم دستیاران بیماریهای عفونی شکل
گر فت و پس از ان جام بررستتتی های مختلف نحوه
برگزاری دوره های آموزشتتتی مرتبط با ستتتوختگی،
تصتتمیم گرفته شتتد ،دوره به صتتورت دو روز کالس
تئوری و پنج روز دوره بالینی اجرا شتتتود .دوره های
آموزشی انجام شده در جستجوهای حاصل از سایتها
به اشتتکال دیگری برگزار می شتتد و با توجه به همین
امر که مطالعه مشتتتابهی در داخل و خارز از کشتتتور
یافت نشتتد قادر به مقایستته نبودیم .همانطور که کر
شتتتد نتایج نظرستتتنجی و نیز نمرات کستتتب شتتتده
د ستیاران در ارز شیابی ،تأثیر مثبت آموزش این دوره
را نشتتان داد .به نظر میرستتد برگزاری این دوره برای
دستیاران مفید بوده است.
از نقتتاق قوت این مطتتالعتته او قال منطبق بودن بر
کوریکولوم دستتتیاران بیماریهای عفونی و ثانیاق مفید
بودن این دوره با توجه به مقیاسهای مطرح شتتتده و
تعداد کم دستتتیاران برای آموزش بهتر میباشتتد و از
نقاق ضعف این دوره این بود که شاید در آموزش برای
تعداد بیشتری از دستیاران نتایج از نظر آماری متفاوت
میبود.

نتیجهگیری
اجرای دورههای آموزشی سوختگی میتواند موجب
افزایه مهارت دستتتیاران گروه بیماریهای عفونی در
مورد عفونت زخم سوختگی شود .بنابراین ا ستفاده از
این روش به عنوان یك روش یادگیری توصیه میشود.
ضتتتم ناق اجرای این دوره برای ستتتتایر دستتتت یاران
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نویستتندگان مقاله از همکاری مدیریت و پرستتنل
.محترم بیمارستان طالقانی کمال تشکر را دارند
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Abstract: Management of Nosocomial infections and wound infection is one of the
essential skills for Infectious diseases specialist. Education of Short course to control Burn
infection for Infectious diseases residents adjust to Educational curriculum was a way of
achieving this skill. This cross-sectional study was conducted in winter 2011 in Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences that all residents of Infectious diseases took
part in this study. 6 resident students trained for two days in infectious ward of Razi
Hospital and five days in Taleghani Burn hospital. Course educational evaluation was done
by polling Infectious diseases residents, multiple choice questions (MCQ) before and after
period, and also OSCE examination two weeks after the course. Afterwards, MCQ exam
was analyzed by using paired T-Test; and P value less than 0.05 were considered as
significant. All the participants declared that the course was effective. The mean score of
MCQ before and after course was compared by using paired T-Test in SPSS software
(version 16). There was significant difference before and after test. (P value <0.001). Mean
score for OSCE exam was 15.5 of 20 that showed acceptable skill. Consequently, this study
showed that short-course education in the field of Burn infection control can be considered
as main priority for Infectious diseases residents.

Keywords: Educational program; Short-course education, Burns; Infection control,
Attitude.
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