
بسته ای پیشگیری از پنومونی های ناشی از ونتیالتور در  های اجرای مراقبت تاثیر بررسی

 1400در سال تبریز بهمن 29بیمارستان بخش مراقبت ویژه 

 بهمن تبریز 29سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی ، بیمارستان 

 بوستانچی، زهرا دشتیلعیا محبی، سیداسماعیل مقدس پور، فاطمه 

 افزایش با كه است ویژه مراقبت بخش در عفونت ترین شایع ونتیالتور به مربوط پنومونی :هدف پیش زمینه و

 بررسی هدف با مطالعه این .است همراه بیمارستان در فرد اقامت مدت شدن طوالنی و درمان هزینه میر، و مرگ

 .شد انجام پنومونی هاي ناشی از ونتیالتورشگیري از یپ در بسته اي هاي مراقبت تاثیر

 بهمن 29 بیمارستان ویژه مراقبت بخش در بستري اینتوبه بیماران را این مطالعه آماري جامعه مواد و روش ها:

نتوبه انجام می مراقبتهاي روتین از بیماران ای1400 سال  شش ماهه اولدر .دادند تشكیل1400 سال در تبریز

پنومونی  مراقبت هاي بسته اي در پیشگیري ازچک لیست مربوط به اجراي ،  1400گرفت ولی در نیمه دوم سال 

توسط سوپروایزرین  بر اجراي آن ناشی از ونتیالتور تهیه و به كاركنان آموزش داده شد در تمام شیفتها نظارت دقیق

 .ندانجام شد و نتایج دو نیمه سال مقایسه شد

بخش مراقبت  پنومونی ناشی از ونتیالتور در 1400در شش ماهه اول سال  داد نشان مطالعه این نتایج : یافته ها

و بعد از اجراي مراقبت بسته اي پیشگیري از پنومونی  ونتیالتور روز1000در   31 بهمن تبریز 29بیمارستان ویژه 

 .كاهش یافت ونتیالتور روز 1000در  14، به ناشی از ونتیالتور 

،  دست بهداشت شامل رعایت بسته اي مراقبتهايبا انجام داد  نشان مطالعه این نتایج :بحث و نتیجه گیری

 حاول هاي محلول با دهانی مراقبتهاي،  گلوتئال ساب ترشحاتساكشن گلوتیک و  ساب هاي تراشه لولهاستفاده از 

 باالتر، اندازه گیري درجه  45 تا 30 سر پوزیشنرعایت  كلرهگزیدین ،، حمام روزانه با فوم هاي حاوي كلرهگزیدین

 فیلتر از، استفاده  تراشه لوله ساكشن زمان ، رعایت تكنیک آسپتیک در بسته نوع ساكشن از، استفاده كاف فشار

ونتیالتور ي  ها لوله مسیر در آب تجمع، تخلیه و خشک كردن هرگونه  HME  باكتریال آنتی و ویرال آنتی هاي

 تاثیر معنی داري در كاهش پنومونی هاي ناشی از ونتیالتور دارد.

 


