
 در بیماران بستری  98-97-96ماهه اول سالهای   6عنوان مقاله:بررسی مداخله ای بروز عفونت بیمارستانی در 
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ساعت  72الی  48ز اعفونت بیمارستانی است که پس  ICUبیمارستان ها به ویژه بخش های  چالشهای  امروزه یکی از بزرگ ترین هدف: 

دستگاه  نت هایبیمارستانی انواع مختلف داشته از جمله عفوعفونت های . در بیمارانی که در بخش بستری می شوند دیده می شود

ر بر داری زا را ای بیمتنفسی ، ادراری ، عفونت خون و ... ، همچنین عوامل عفونت های بیمارستانی طیف وسیعی از باکتری ها ویروس ه

ر دیمارستانی فونت براوانی برای کاهش عمی گیرد . علل زیادی در بروز عفونت های بیمارستانی دخیل هستند و همچین راه کار های ف

ان از یرش بیماریزان پذدر سال های اخیر بیمارستان پاستورنو با افزایش باالی م .سطح بیمارستان ها ارائه شده و انجام می شود

 کرد شناسایی نترل ک   ICUدر بخش  یکی از روش هایی که می توان از عفونت بیمارستانی .است سایر بیمارستان ها مواجه گردیده

ران ه سایر بیماببیمارستانی  عفونت انتقالاحتمال  که بدین ترتیب می باشداز سایر مراکز    یارجاع  بیماران موارد عفونت بیمارستانی در 

به  انیبیمارستنت ما بروز عفو انجام شد تا منظور این  این پژوهش به به حداقل می رساند.  اتخاذ  تدابیر  به  هنگام  و  هوشمندانهبا  را

 را  مارستان پاستور نودر بی 1398 و1397و1396 هایسال سال  اول نیم در سهبیماران ارجاعی سایر مراکز  سایر بیماران بستری بخش از 

 .نماییمبررسی 

االت ر ها و اتصم کاتتاز تما باکتک در بدو ورود به بخش های ویژه ی بیمارستان نمونه کشت پذیرش شده از بیماران ابتدا روش اجرا: 

ررسی های آماری را با بو  دگردی INISاطالعات بدست آمده وارد نرم افزار  جواب دریافتی به صورت د. یبیمار به آزمایشگاه ارسال گرد

قدام به ا -1 ،فونتعبرای کاهش برای رفع کلونیزاسیون این بیماران   اقدام مداخله ای. دادیمانجام  spss25استفاده از  نرم افزار

شستشوی پرینه  -2 د بو %2با محلول کلر هگزیدینICU استحمام بیماران انتقالی از سایر بیمارستان ها قبل از ورود به بخش 

یه در سه شیفت انجام بیماران دهانشو جهت  -3با بتادین سپس محلول نرمال سالین  در هر شیفت یک نوبت انجام میشد 

تایج ذیل ن به  ده شبر اساس مداخالت انجام  بدست آمده حاصل نتایج کشتهای میکروبی های آماریداده  در نهایت با بررسی .گردید

 دست یافتیم.

 نتیجه:
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1 2 3

بیماران انتقالی از سایر مراکز با عفونت 34 21 21

کل بیماران دارای عفونت 37 23 29

کل بیماران پذیرش شده قبل  103 381 227

ماهه اول سال 6در ICUپذیرش بیماران 

96 97 98
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جه میزان باالیی مواجه شده ایم . در نتیICUدرصدی عفونت  27همان طور که در نمودار های فوق مشاهده می شود با کاهش 

ز بروز ات ذکر شده داخالمکه با انجام .پاستورنو از سایر بیمارستان ها به این بیمارستان منتقل می گردد از عفونت بیمارستان

 عفونت بیمارستانی در بیماران بستری این مرکز پیشگیری شد.

  بیمارستان - عفونت بیمارستانی کلمات کلیدی:

 

1 2 3

بیماران انتقالی از سایر مراکز با عفونت 62 42 36
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