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 مقدمه 

پریتونیت عبارت است از التهاب صفاق یا بخشی از آن می باشد و به عنوان یکی از اورژانس های جراحی عمومی محسوب می شود 

دهد. در پرده صفاق ممکن است براثر آلودگی با درمان بموقع مرگ و میر را تا سه برابر افزایش میکه در صورت عدم تشخیص و 

 میکروارگانیسم ها، مواد شیمایی محرک یا هر دو آماس بوجود آید. 

 به طور کلی پریتونیت عفونی را به دو گره کلی تقسیم می کنند:

 خودی یا ایدیوپاتیک( که در آن منشا اصلی عفونت داخل شکم مشخص نیست.  . پریتونیت اولیه ) خود به1

 د. باش. پریتونیت ثانویه که همراه با یک کانون عفونی مشخص در داخل شکم )پارگی آپاندیست و زخم معده و اثنی عشر( می2

زهرا مرکز آموزشی درمانی ال واحد دیالیز صفاقی(در خصوصاً پریتونیت قارچیبراین اساس و با توجه به اهمیت و افزایش پریتونیت )

ی در مددجویان دیالیز صفاقی قابل درمان مدیکال به تنهایی نبوده و می بایست کاتتر بیمار خارج و از آنجایی که پریتونیت قارچ

بطور کامل از پروسه دیالیز صفاقی خارج شود و در بعضی از بیماران خارج شده از دیالیز صفاقی امکان همودیالیز نیز وجود نداشته و 

 زیالیدر بخش د تیتونیپردر این مطالعه به بررسی علل ایجاد  می گردند. متعاقب آن دچار عوارض شدید و بستری مکرر و مرگ

 پرداخته شد. 1931- 1011در طی سال های الزهرا )س( یدرمان یمرکز آموزش یصفاق

 روش بررسی 

واحد دیالیز  این مطالعه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( انجام شد. کارشناسان کنترل عفونت مرکز در مرحله اول با بازدید از

و محلول ها را مورد بررسی  زاتیتجهو نحوه ضدعفونی  پرسنل صفاقی مرکز مواردی مانند رعایت بهداشت دست را در مددجویان,

 های مجدد در خصوص رعایت کامل بهداشت دست و سطوح را ارائه کردند. قرار دادند و آموزش

نوبت جواب آن منفی بود. همچنین  2ی مددجویان به عمل آمد که در در مرحله بعد آزمایش کشت از محلول دیالیز صفاقی مصرف

 مرداد)  یصفاق دیالیز واحد انسانی نیروی در تغییر بررسینیز استاندارد بود. بررسی درصد محلول الکلی مصرفی بین مددجویان 

 اب زمان هم) گذشته سال یک در پریتونیت به شده مبتال مددجویان بین در جدید مددجوی وجود عدم به توجه با که انجام گرفت

سال  6در طی استفاده شده کیفیت تجهیزات  قرار گرفت بررسیدیگر مواردی که مورد از  .شد رد نیز مورد این( واحد در نیرو تغییر

 های به دست آمده اشاره می شود.  اخیر بود. در ادامه به یافته

 یافته ها

 1931و در سال درصد 11حدود  1011در سال  را نشان می دهد.بیماران مبتال به پریتونیت و درصد فراوانی ، 1و نمودار  1جدول 

نسبت  33و  38اران مبتال به پریتونیت شده اند. این در حالی است که درصد ابتال به پریتونیت در سال های بیمدرصد  11/8حدود 

 کمتر بوده است.  1931و  1011به 
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  سال گذشته ۶واحد دیالیز صفاقی در در تیتونیپر يها سیک یبررس : 1جدول                    

 پریتونیت کل بیماران سال
درصد پریتونیت به 

 کل بیماران

1395 1636 62 3.79 
1396 1685 67 3.98 
1397 1566 126 8.05 
1398 1219 70 5.74 
1399 883 57 6.46 
1400 560 56 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1044-1931درصد فراوانی افراد مبتال به پریتونیت در سال هاي : 1نمودار 

 :یریگ جهینت

 دیکمبود شد لیبدل 1931در سال مشخص گردید،  1011تا  31مربوط به بخش دیالیز صفاقی بین سال های  زاتیتجه یبررسدر 

و  1938در سال . ه استقرار گرفتشده و مجددا مورد استفاده  Reuse برخی تجهیزاتدر گمرک  زاتیتجه صیاز عدم ترخ یناش

نشان  ، نتایجهای الزم در خصوص رعایت اصول کنترل عفونت توسط واحد دیالیز صفاقی و کنترل عفونت مرکز با ارائه آموزش 1933

استفاده تجهیزات استاندارد قبلی از چرخه  1011داد که درصد ابتال به پریتونیت کاهش یافته است. این در حالی است که در سال 

با توجه ( ا هکتورشدن کان کسیعدم ف، محلول یها سهکیسوراخ بودن  رینظ مشکالتی دارایخارج شده و تجهیزات با کیفیت پایین )

وارد مرکز شدند و در اختیار بخش ها قرار گرفتند. بنابراین احتمال افزایش ابتال به پریتونیت  ,به نشت محلول روی لباس مددجویان

دی که جلساتی با شرکت تولی دلیل افت کیفیت تجهیزات مصرفی به خصوص کانتورهای مورد استفاده می باشد. به 1011در سال 

  تجهیزات مزبور برگزار شد و مقررگردید تا حد امکان مشکالت مربوطه رفع گردد.
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