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 معاونت بهداشتی-قزوین دانشگاه علوم پزشکی آدرس:
 

همزمان با گسترش بیمارستان ها همواره یکی از  (Nosocomial Infections)عفونت های بیمارستانی :و هدف مقدمه
تحمیل  بیمارستان ها های زیادی را به بیماران و ساله هزینه هر و بوده اندمشکالت عمده بهداشتی و درمانی در جهان 

 هدف از این مطالعه بررسی عفونت های بیمارستانی در استان قزوین بوده است. .می کنند

 د عفونت های بیمارستانی که توسطبرای تمامی موارصورت گرفت.  مقطعی- توصیفی روش به مطالعه این :کاروش ر 

تشخیص 7931مین اجتماعی و خصوصی استان قزوین در سال اکنترل عفونت بیمارستان های دولتی، ت پزشک پرستار و

ثبت شدند. سپس  (INIS) بیمارستانیعفونت های  پرسشنامه بیماریابی تکمیل گردید و در سامانه ملی مراقبت  ،داده شدند

 اطالعات جمع آوری شده در گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای استان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

 نفرمرد 0212.شدندفونت های بیمارستانی تشخیص داده عنفر مبتال به  2000 بیمار بستری شده710279از  افته ها:ی 

درصد بود. بروز عفونت های بیمارستانی به ازاء هر  9.3بودند. بروز عفونت های بیمارستانی  (%41)نفر زن 9432 و (39%)

 .بودند (%03.2سال )04-33 و سپس (%93.0) ترباال و سال 24بیشترین گروه سنی مبتال بود. 74.7روز -بیمار7222

 و  01UTI=  ، 02.3=SSI ، 3VAE=، 1PNEU=، 2=BSIبرحسب عفونت های  فراوانی نسبی عفونت های بیمارستانی

 ،(%00)جراحی  ICU (،%33)داخلیICU بخش های  در به ترتیب بیمارستانی های بیشترین عفونت .بودند سایر=09.2

گروه های اصلی در شایعترین پاتوژن های شناسایی شده  .بودندNICU (79% ) و (%72)جنرال  ICU (،%02)سوختگی 

 ،(%0.9)کاندیدا ،(%0.4)ئروژینوزاآپسودومونا  ،(%9.7)سینتوباکترا ،(%9.3)کلبسیال ،(%1.1)اشرشیاکولیشامل  هاعفونت 

 عفونت اصلی های گروه در بستری زمان مدت میانگین (می باشد.%7.3)اورئوس-استاف ،(%0.7)اپیدرمیدیس-استاف

 .سایر بودند=3.2و  VAE ،71.3=BSI، 73.4=PNEU، 79.1=UTI، 1.1=SSI=93.3)برحسب روز( در بیمارستان هاها

ر ه عفونت های بیمارستانی به ازاءبروز  شاخص های درصد بروز عفونت های بیمارستانی و :بحث و نتیجه گیري

ن بخشی های بی که در نتیجه همکاری است روز نشان دهنده ثبت و مراقبت مطلوب عفونت های بیمارستانی-بیمار7222

 . ازاستان حاصل شده استو خصوصی ستان های دولتی، تامین اجتماعی و درمان دانشگاه و بیمار یمعاونت های بهداشت

این گروه را در داشتند بنابراین می توان  قرار سال و باالتر 24طرف دیگر در مطالعه ما یک سوم افراد مبتال درگروه سنی 

  ICUش هایتان در بخمعرض خطر باالی عفونت بیمارستانی محسوب کرد. بیشترین موارد عفونت های بیمارستانی در اس

 مورد توجه ویژه قرارگیرند. یعفونت های بیمارستانمراقبت در برنامه  نیاز است و سوختگی بودند که

 

 قزوین ،INIS عفونت های بیمارستانی، کلمات کلیدي:


