
 

 

 الملخص العربى

تأثير البرنامج التدريبي إعادة معالجة منظار الجهاز الهضمي على المعرفة والممارسة 
 للممرضات وحدوث التلوث الميكروبي

 طهنادية محمد  / دا م  و زينب حسين علي / دا م 
 قجامعة الزقازي حلوان وجامعة  التمريضكلية  باطنى وجراحيتمريض  استاذ مساعد

 

 مقدمه
ولمكافحة  .وعالج اضطرابات الجهاز الهضميللوقاية والتشخيص هو أداة مهمة  منظار الجهاز الهضمي

وأكثر الطرق شيوعا إلعادة المعالجة تكون باستخدام  ،يتطلب معالجة قبل استخدامها على المرضىالعدوى 
الممرضات لقواعد التنظيف وقد ارتبط انتقال العدوى عن طريق المنظار بعدم إتباع  المستوى،التطهير عالي 

 . الراسخة والمبادئ التوجيهية للتطهير / تعقيم أو استخدام معدات معيبة
 

 هدف البحث
 المعرفة على المعوي بالمنظار إعادة المعالجة الهدف من هذه الدراسة هو تقييم تأثير البرنامج التدريبي

  التلوث الميكروبيحدوث و لممرضاتلوالممارسة 
 

 البحث وأدواتطرق 
 شبه تجريبية. تدخليهدراسة التصميم البحثى : 

العيادات الخارجية  بمستشفى مستشفى عين شمس التخصصي  التابعين  اجرى البحث فى : الدراسةمكان 

 لجامعة عين شمس  . 

 لجهاز الهضمي.لمناظير  خمس، و  (04) الممرضات من هادفةعلى عينة  الدراسة اشتملت الدراسةعينة 

 جمع البيانات:أدوات 
بواسطة الباحثين استنادا إلى المراجع  هاتم تصميمثالث أدوات  وتشمل األدوات المستخدمة لجمع البيانات

 ورقة تقييم الميكروبيولوجية للمراقبةقائمة مرجعية  ذاتيةورقة االستبيان  وهى العلمية
العدوى  تقليل نسبة من قبل الباحثين  على أساس يةتمريضال تخالاتدلل ارشاداتتم إعداد : ت التمريضيةخالاالتد

التى تم  النتائج ، مقارنةداخل وحدة المناظير وتحسين اداء )معلومات ومهارات( الممرضات فى تلك الوحدات
 الحصول عليها من تطبيق أدوات الدراسة قبل التدخل ونتائج البحوث المماثلة.

 اختبار الثبات والمصداقية.
نتائجها : تم عمل دراسة استطالعية على عشر من المرضى وتم تعديل األدوات بناء علىيةالدراسة االستطالع  

 .0223ر سبتمبالى  0220ر نوفمب: استغرقت عملية جمع البيانات والمعلومات سنة ا ابتداء من جمع البيانات
 

 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:    النتائج : 
وجود نقص  مرض،تاإلناث ودبلوم  العينة من وكانت حوالي ثلثي 5..2±  2..0 بينالممرضات  يتراوح سن

في معلومات وممارسات الممرضات تجاة مكافحة العدوى وطريقة تطهير وتجفيف وتخزين المنظار وكذلك 
االستنتاج: هناك  وجود عدوى ميكروبية بعد تطهير المنظار بالطريقة التقليدية قبل تطبيق البرنامج التدريبى.

داللة إحصائية بين مرحلة ما قبل تنفيذ برنامج التدريب على مكافحة العدوى وتنفيذ برنامج إعادة  ذو فرق
 تطهير المنظار. معالجة 

 
 ات الممرضات وكذلك تقليل نسبة حدوث انتقال العدوى الميكروبية من خاللسارمتحسين معارف ومالخالصة: 

 الجهاز الهضمي منظار

 هاقيتطبوالتدخالت  دمج هذهومكافحة العدوى. ل البرامج التدريبية التعليمية المستمرةبتطبيق ينصح  صياتتوأل

ريظاالمن وحدات في جميع  




