
7139ر سال دهای ناشی از ارائه خدمات سالمت و عوامل مرتبط با آن در مراکز درمانی استان آذربایجان غربی بررسی عفونت  

 محبوبه اقدمی*1، بختیار علیزاده2، حسن آهنگری3، مهدی افالکی4

  aghdami.m@umsu.ac.ir                   . کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان )نویسنده مسئول(1*

کارشناس دفتر پرستاری معاونت درمان. کارشناس ارشد هوشیری، 2  

.کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، سوپروایزر بالینی بیمارستان امام خمینی )ره( ارومیه3  

پرستاری معاونت درمان کارشناس دفتر .کارشناس پرستاری،4  

 مقدمه:

نان در مراکز درمانی به عنوان مشکل به روز اهمیت زیادتری یافته و همچهای ناشی از ارائه خدمات سالمت روز عفونتزمینه و هدف: 

مانی درهای ناشی از ارائه خدمات سالمت و عوامل مرتبط با آن در مراکز گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی عفونتاساسی محسوب می

باشد. می7139 استان آذربایجان غربی در سال  

ت  کلیه سان کنترل عفونتوسط کارشنابا تشخیص عفونت بیمارستانی  ی کهمقطعی کلیه بیماران - توصیفیمطالعه در این ها: مواد و روش

 گردیده بودی بیمارستانی هاعفونت مراقبتوارد سامانه  1397در سال  آذربایجان غربی )دانشگاهی و غیر دانشگاهی( مراکز درمانی استان

 قرار گرفت.تجزیه و تحلیل مورد INIS توسط نرم افزار

که مانه ثبت گردیده، درصد( مبتال به عفونت بیمارستانی در سا 72/0نفر ) 2346نفر تعداد بستری،  323103طی یک سال از  یافته ها:

ی عفونت ادراری شایعترین عفونت بیمارستان (،%48/34سال ) 65سنی باالی %( و گروه  36/53یوع مربوط به جنس مونث )بیشترین ش

لی ن میزان مربوط به اشرشیاکباشد. از نظر نوع میکروارگانیسم باالتری( می%07/29%( و بعد از آن عفونت مربوط به ناحیه جراحی ) 17/35)

 %82/10اسایی شد. شن ICUمیزان عفونت بیمارستانی در بخش  ( بوده و بیشترین%26/6( و آسینتوباکتر )%26/6( و کلبسیال  )15/16%)

 مبتالیان عفونت بیمارستانی فوت نمودند.

شابه مبا مطالعات  شدر نوع عفونت بیمارستانی، نوع میکروارگانیسم و نوع بخهای مطالعه حاضر یافتههر چند  نتیجه گیری: بحث و 

ت اصلی آن عدم که عل ( خیلی کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است%72/0همخوانی دارد ولی میزان شیوع عفونت بیمارستانی )

سالمت،  رائه خدماتهای ناشی از اباشد. جهت کنترل و پیشگیری از عفونت تشخیص و گزارش دهی موارد واقعی عفونت بیمارستانی می

  ود.شتوصیه می های بیمارستانیهای بیمارستانی و ارتقای نظام شناسایی و گزارش دهی موارد عفونتنظام مراقبت عفونتآموزش 
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