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 عنوان:

 نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و پیشگیری و کنترل عفونت های ناشی از ارایه خدمات سالمت

 مقدمه:

لکرد عم یمداوم برا یدیتهد بوده و به عنوان ایدن یمشترک در تمام کشورها یمراقبت سالمت مشکل مرتبط با خدمات/ یهاعفونت 

خدمات سالمت  تیفیناخواسته منجر به کاهش ک طوربه  و می توانند باشند یمراکز ارائه دهنده خدمات سالمت م حیموثر و صح

 Hospital Aquired infection (HAI)در متون پزشکی گاهی این عفونت ها را عفونت های اکتسابی از بیمارستان  .(1)شوند

از کلمات  Nosocomial اصطالح .( می باشدNosocomial infections) می نامند. اما اصطالح رایج آن عفونت های نوزوکومیال

سازمان جهانی بهداشت تعریف جامع تری از این عفونت ها ارائه  منشاء می گیرد.( مواظبت Komeion (و (بیماری) Nosos یونانی

همزمان با  .(6)می خواند ((Health care-associated infection تهای بهداشتیاز مراقبکرده و آنها را عفونت های ناشی 

 دیطول عمر و ام شیافزا ،یدر تنوع خدمات درمان شیسالمت، افزا یها خدمات/مراقبت مراکز ارائه تعداد شیافزا ت،یجمع شیافزا

 .تشده اس لیمهم سالمت تبد تیاولو کیاز ارائه خدمات / مراقبت سالمت به  یناش یها مشکل عفونت، در سراسر جهان یزندگ به

نفر به عفونت  کی، رندیگ یم سالمت قرار مراقبت که تحت ینفر 11از هر یبه طور کل یجهان بر اساس گزارش سازمان بهداشت

 بیماران حداقل به یک نوع از عفونت %11و در کشورهای در حال توسعه  %7بطوریکه در کشورهای توسعه یافته ( 1) شود. یمبتال م

درصد 7/8یبه طور کل. (2)یان به مرگ منجر می شوداز مبتال %11های بیمارستانی مبتال شده و ابتال به این عفونت ها تقریبا در 

درصد گزارش 22تا9/1از رانیدر ا یمارستانیب یعفونت ها وعیش (4)شوند.  یمبتال م یمارستانیب یشده، به عفونت ها یبستر مارانیب

بیمارستانی، عالوه بر افزایش طول مدت بستری در بیمارستان، افزایش مقاومت های میکروبی، افزایش عفونت های  (.2شده است)

 مرگ و میر و عوارض بیماری ها، منجر به تحمیل بار اقتصادی سنگینی به بیماران و مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت می شوند.

مطالعات  (.1)باشد کیوتیب یمقاوم به آنت یها کروبیاز م یتواند ناش یم یجراح موضع یها از عفونت یدرصد قابل توجه

تر است(،  عی) در سالمندان و نوزادان شا ماریرا سن ب یمارستانیب یاحتمال ابتال به عفونت ها شیعوامل مرتبط با افزا کیولوژیدمیاپ

 ای و یمانند کاتتر ادرار یتهاجم یدرمان یصیاقدامات تشخ ،یمنیا ستمیضعف س ،یطول مدت بستر ،یا نهیزم یها یماریوجود ب

از ارائه  یناش یها انتشار عفونتمی توانند  کنترل عفونت موثر یها که برنامه یدر حال .عنوان کرده اند التور،یاز ونت یناش یپنومون

 یمارستانیب یخطر عفونت ها توانیم نه هایهز لیو تحم هاکیوتیب یدر مقابل آنتها  مقاومت، ریخدمات / مراقبت سالمت، مرگ و م

موجود در بدن  یها سمیکروارگانیم ،یمارستانیعفونت ب جادیزا در ا یماریعامل ب نیمهم تر باید توجه داشت که (4)را کاهش داد

 بطوریکه .(4)ودش یمنتقل م مارستانیدر ب یدرمان یتوسط کارکنان بهداشت ایو  گرید ماریبا ب ماریب است که به صورت تماس مارانیب

و  ، کادر پزشکیعفونت های بیمارستانی عمدتا از طریق هوای ورودی به اتاقها، سایر بیماران بستری در اتاق، پرستاران وامل مولدع

یا همراهان و عیادت کنندگان و باالخره از راه لوازم مورد استفاده بیمار و یا وسایل تهاجمی نظیر لوازم جراحی، کتترها و غیره منتقل 

درصد عفونت های بیمارستانی ماحل تاثیر میکروفلور طبیعی و وسایل تهاجمی هستند.  21الی  22.برآورد شده است که شودمی 

ها معموال میزبان های حساس، سالمندان و یا افراد دچار بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی را بیش از سایرین  این میکروارگانیسم

 (.16ند)گرفتار می نمای

( 3رخ داده) ماریب یپس از بسترساعت  72الی  48شود که  یاطالق م یبه عفونت یمارستانیشده، عفونت ب انیف بتعاری بهبا توجه 

گروه اصلی تقسیم بندی  13عفونتها به  (4)نهفته آن هم قرار نداشته باشد دوره عفونت را نداشته و در نیا یبسترحین در  ماریبو 

عفونت های  عبارتند از:درصد کل عفونت های بیمارستانی را شامل می شود، 81بیمارستانی که  شایعهار نوع عفونت می شوند و چ

دستگاه تنفسی تحتانی یا پنومونی، عفونت ناشی از زخم جراحی و عفونت دستگاه گردش خون. عفونت  دستگاه ادراری، عفونت های

  (.2می شود)ن عفونت بیمارستانی محسوب ادراری شایعترین و پنومونی کشنده تری
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 ریامر، موجب کاهش مرگ و م نیبه ا توجه، جهت کنترل آن ییبه راهکارها یابیدست و یمارستانیب یعفونت ها تیبا توجه به اهم

 یخدمات درمان ستمیاز س یتمندیافراد جامعه و رضا سالمت یو حفظ و ارتقا نیتام شیافزا ،یمارستانیب یو عوارض عفونت ها

 یها مارستانیالخصوص درب یعل یمارستانیب یها عفونت قیمشکل و عدم وجود آمار دق نیا ینیبال تیتوجه به اهم با لذا. شودیم

ر و کشف اشکاالت موجود د یالملل نیب یها آمار با سهیضمن مقا تواند یم مطالعه نیا جی. نتارفتیپژوهش صورت پذ نی، اارتوپدی

 .کاهش مشکل فوق را فراهم آورد یارائه راه حل منطق نهیزم ،یرسان خدمات ستمیس

 

شود که برای مراقبت و درمان بیماران از قرن  ییار قدیمی است و از زمانی آغاز متاریخچه کنترل عفونت های بیمارستانی در دنیا بس

مواره یکی نها هگسترش بیمارستارستانی همزمان با عفونت های بیما چهارم میالدی در نقاط مختلف دنیا بیمارستان تأسیس گردید.

مرگ و میر از این  از مشکالت عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتالء و

ی رعفونت های بیمارستانی روز به روز اهمیت بیشتها شده و در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد. عفونت

یهای بازپدید و نوپدید، افزایش افزایش بیمارستان ها، ظهور بیمارخوانند.  یجدی فرا میافته و نظام سالمت کشورها را به چالشی 

-Health care تهای ناشی از خدمات درمانیبه خدمات متنوع پزشکی بروز عفون مقاومت های میکروبی و نیاز روزافزون

associated infections  (6)ناپذیر می سازدرا اجتناب. 

 تهاعفون نیدهد و ا یم یرو یمارستانیعفونت ب ونیلیم1.7 انهیسال گزارش داده است، یکه سازمان بهداشت جهان یبراساس آمار

نظر سازمان  تحت که یدر مطالعه ا. کند یم لیبه جامعه تحم نهیدالر هز ونیلیب32تا  26هزار مرگ و حدود99 ساالنه موجب

ه ب مارستانیشده درب یبستر 8.7انجام گرفت، نشان داده شد که  ایدن مارانیاز بکشور 12از  مارستانیب 22 یبر رو یبهداشت جهان

 (.3)است افتهی شیافزا %36تها عفون نیآمار ابتال به به ا ریدو دهه اخ یط .اند دهیمبتال گرد یمارستانیب یتهاعفون

در مراکز دانشگاهی و بیمارستان ها در زمینه بررسی وضعیت این عفونت ها انجام تاکنون در کشور بررسی ها و مطالعات پراکند های 

روی تمام  ماه و بر 6به مدت  1381نگر و مقطعی در نیمه دوم سال  هتحلیلی آیند -یک مطالعه توصیفی، به عنوان مثال: شده است

میزان  انجام گرفت. NNIS با روش استاندارد تهرانسال در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( در  12بیماران بستری شده زیر 

 .(6)گزارش شد PICU برآورد شد بیشترین میزان عفونت از بخش %8.2 کلی عفونت بیمارستانی در این گروه

درصدگزارش شد، 82/11عفونـت وعیشـ ینیخم یمصطف دیشه مارستانیب ژهیو در بخـش مراقبـتهـای و همکـاران ینیدرمطالعه ام

 عفونـت و درصـد7/2یجراحـ محـل درصد،7/18درصد،عفونـت ادراری3/77هیر عفونت به مربوط عفونـت ـزانیم نیشـتریب

 (.9)بود درصد3/1خون

عفونت بیمارستانی پیدا شد که میزان  کشت مثبت در بیماران مبتال به 376مورد بررسی شده  4617در یک مطالعه در کرمان از 

بود. استافیلوکوک، اشرشیاکولی و پسودوموناس به ترتیب شایع ترین جرم ها  مربوط به کودکانآنها  % 44بود و  % 8.14کشت مثبت

 .(6)بودند

گزارش شده  %9.1و  1.32، میزان عفونت های بیمارستانی 1399انجام یافته در سال آنالیز  متابا روش نظام مند و در یک مطالعه 

  .(8)است

درصد گزارش  22تا  1.9اشاره شده است که عفونت های بیمارستانی در ایران نیز از  92در سال  در مطالعه درویش پور و همکاران

انجام داده است  Ghazviniطی تحقیقی که  یمارستانیب یعفونت ها زانیمدر این مطالعه، بیان شده که شده است. همچنین 

 (.12گزارش شده است)میکروبی آسینتوباکترشایعترین محل عفونت ریه و شایعترین علل اعالم شده و در این بین  11.82%

 بوده است. %1.21 ،در این مرکز  1411الی پایان آذر ماه  1411میزان عفونت های بیمارستانی از ابتدای سال در این مطالعه 

 (%) درصد بستری جمع سایر VAE PNEU UTI BSI SSI بخش
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ICU 11 1 4 8 2 6 34 1384 2.42 

3بخش   1 1 1 1 2 4 6 4882 1.12 

 1.68 12611 86 43 42 1 1 1 1 بخش پنج

 1.42 11668 49 21 28 1 1 1 1 بخش دو

 1.19 12223 12 6 6 1 1 1 1 بخش شش

 1.82 11922 98 38 61 1 1 1 1 بخش یک

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 سه مردان

 1.12 1712 1 1 1 1 1 1 1 فیزیوتراپی

جمعیی   11 1 4 9 144 118 286 22398 1.21 

 

نفر در بیمارستان های آمریکا شده است میلیون  2طبق گزارش مرکز کنترل بیماری ها، عفونت های بیمارستانی ساالنه موجب مرگ 

هزار نفر اعالم شده به گونه ای که 81.در مطالعه ای دیگرمیزان مرگ در اثر عفونت های بیمارستانی در ایاالت متحده آمریکا (11)

بیمار بستری شده، یک نفر  136فر بر اثر عفونت های بیمارستانی جان خود را از دست می دهند و از هر ن 247در این کشور هر روز 

میلیون عفونت بیمارستانی رخ می  4الی  2در کشورهای در حال توسعه ساالنه به علت عفونت بیمارستانی به شدت بیمار می شود.

کزی است که ر بیمارستانی محسوب می شود.این ارقام مربوط به مرادهد و یازدهمین علت مرگ و میر و پنجمین علت مرگ و می

 (.17دارای سیستم فعال مراقبت و کنترل بوده و میتوان تصور نمود که بیمارستانهای کشور ما دارای آمار باالتری است)

طوریکه در نتایج به دست ببا تشخیص عفونت های بیمارستانی ثبت شده است.  در سالمورد مرگ  2111در انگلستان نیز ساالنه  

 .(7)نرخ مرگ و میر ناشی از عفونت های بیمارستانی را دارا می باشند درصد 2-11، کشورهای توسعه یافته  مختلف آمده از مطالعات

بوده  %3.49در این مرکز ذکر شده در بازه زمانی  مورد مبتال به عفونت های بیمارستانی  286در  میزان مرگ و میر گزارش شده

 است.

 بخش

تعداد 

پرونده 

 ها 

پیامد 

 نامعلوم 

گزارش 

 ترخیص 
  SSIفوت  BSIفوت  UTIفوت  PNEUفوت  VAEفوت

-فوت

 سایر 

جمع 

گزارش 

 فوت 

درصد 

گزارش 

 فوت 

ICU 34 1 24 3 1 1 2 1 3 11 29.41 

3بخش   6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 82 1 86 بخش پنج

 1 1 1 1 1 1 1 1 49 1 49 بخش دو

بخش 

 شش
12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 98 1 98 بخش یک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فیزیوتراپی

 3.49 11 3 1 2 1 1 3 272 1 286 جمع

 

بطوریکه مطالعه قنبری و همکاران  مطرح شده است، ماریسن ب یمارستانیب یاحتمال ابتال به عفونت ها شیعوامل مرتبط با افزااز 

-81 یدر دامنه سـن ( رادرصد46.6 )عفونت زانیم نیشتریب ،اصفهان یعتیشر مارستانیدر قسمتهای مختلف ب ،1393در سال 

 ـالاحتمــ و بـــوده ریپـذ بیآس عفونتها به ف،نسبتیضع یمنیا ستمیس داشـتن علت به . افرادمسننشان داده است سال61
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کودکان خردسال نیز به دلیل  .(9)ابدی یم شیافـزا آنهـا در طلـب فرصت های سمیکروارگانیم توســـط یمارســـتانیب عفونـــت

 (.11نابالغ و نارس بودن سیستم ایمنی، مستعد ابتال به عفونت های بیمارستانی می باشند)

 1411 بازه زمانی فروردین در در بخش های مختلف این مرکز، بستری 112692ازنشان داد که  مطالعه نیبه دست آمده از ا جیتا

 22) مربوط به گروه سنی جوانکه بیشترین درصد ابتال به عفونت بیمارستانی مورد ابتال وجود داشت 286 ،1411الی پایان آذر ماه 

 می باشد. %36.11سال( با  44الی 

 

کلدرصد  جمع  سایر   VAE  PNEU  UTI  BSI  SSI گروه سنی   (%)  

 1.14 3 2 1 1 1 1 1 سال 1-4

 3.14 9 2 6 1 1 1 1 (کودک) 2-14

 11.88 34 14 21 1 1 1 1 (نوجوان) 12-24

 36.11 113 47 24 1 1 1 1 (جوان) 22-44

 27.27 78 34 39 2 1 1 2 (میانسال) 42-64

 21.62 29 19 24 6 3 1 7 (مسن) ..-62

 111 286 118 144 9 4 1 11 جمع

 

نسبت مبتالیان به عفونت بیمارستان و جامعه از نظر جنسیت اختالف آماری معناداری  97مطالعه مجذوبی و همکاران در سال در 

صادق زاده، جامعه هدف صرفا زنان بودند، اما در مطالعه در مطالعه زمانزاد که مشابه با مطالعه فوق می باشد،  مشاهده نشده است.

 (.19بیشتر از مردان می باشد) تال به عفونت بیمارستانیمبسهرابی و باراک نسبت زنان 

 مورد مرد 214( و %22.17مورد زن)  72مورد ابتال به عفونت بیمارستانی،  286از فراوانی عفونت به تفکیک جنسیت نیز از نظر 

 گزارش شده است.( 74.82%) 

  (%) درصد کل جمع  سایر   VAE  PNEU  UTI  BSI  SSI جنسیت 

 74.82 214 88 111 6 1 1 8 مرد

 22.17 72 31 33 3 3 1 3 زن

 1 1 1 1 1 1 1 1 نامعلوم

 111 286 118 144 9 4 1 11 جمع

 

 یادرار یهستند. عفونتها یمارستانیب یعفونتها نیو عفونت خون از عمده تر یعفونت محل جراح ،یتنفس ،یادرار یعفونتها

مختلف  یدرگروهها یتنفس یارتباط دارد. عفونتها مارانیدر ب یبا سوندگذار  %81بوده که یمارستانیب ینوع عفونتها نیعتریشا

 استفاده کرده که درآن ژهیو یدر بخش مراقبتها یمصنوع هیهستند که ازدستگاه تهو یمارانیگروه، ب نی. مهمتردهدیرخ م مارانیب

 باشد،یم %2حدود یعنی؛یمارستانیب یازعفونتها یبخش کوچک ندهینما ،یخون یگزارش شده است. عفونتها %3عفونت روزانه  زانیم

به وفور رخ  زین یاختصاص داده است. عفونت محل جراح ودها را به خ سمیکروارگانیازم یبرخ یبرا%21از شیربیمرگ و م زانیاما م

وانند ت یعفونتها م نیاست. ا مارمتفاوتیب یا نهیزم تیو وضع یبرآورد شده که بسته به نوع عمل جراح %2-12نیو بروز آن ب دهدیم



5 
 

 رگذاری( تأثیروزاضاف3-21نیطول اقامت بعد ازعمل )ب و مارستانیب یها نهیهز بر را محدود سازند و یمنافع بالقوه مداخالت جراح

 (.12باشند)

اری مج عفونت آنها نیعتریشا دارند. از جمله یانواع متنوع رییاساس محل درگ بر یمارستانیب یعفونت هاهمانطور که اشاره شد، 

 (.13)است یسوختگ و زخم یاز جمله زخم جراح جلدی عفونتهای ،یمیباکتر ،یادراری، عفونت دستگاه تنفس

(، مرتبط با %39.76، شایعترین عفونت بیمارستانی به ترتیب عفونت ادراری)98در مطالعه کوهستانی و دوستان در سال 

 (.18( گزارش شده است)%1.7عفونت پوست و بافت نرم )( و %21.71، جریان خون)(%2192ونتیالتور)

 ن عضویتر عیشا یادرار ستمیس ،یمارستانیدر عفونت ب ریدرگ یاز نظر اعضابیان شده است که  1396در مطالعه رضایی اول در سال 

  .(4)اعضا قرار دارند ریسا تنفس، گردش خون، پوست و ستمیاست و بعد از آن س ریدرگ

محل زخم  عفونت بیو پس از آن به ترت %42با درصد  ی، عفونت ادرارعفونت های بیمارستانیانواع  نیب در نیعتریشادر مطالعه ای 

  .(3)درصد گزارش شده است 11تا  2 یمیباکتر ایگردش خون  عفونت درصد و 21تا  12 ی، پنومون%24 یجراح

عفونت خون  (%3.14) مورد9عفونت ادراری،  (%1.39)مورد  4عفونت مرتبط با ونتیالتور ریه،  ،(%3.84) مورد 11در این مطالعه نیز 

 عفونت محل جراحی گزارش شده است. (%21.34)مورد 144و 

 جمع  سایر   VAE  PNEU  UTI  BSI  SSI بخش 

ICU 11 1 4 8 2 6 34 

3بخش   1 1 1 1 2 4 6 

 86 43 42 1 1 1 1 بخش پنج

 49 21 28 1 1 1 1 بخش دو

 12 6 6 1 1 1 1 بخش شش

 98 38 61 1 1 1 1 بخش یک

 1 1 1 1 1 1 1 فیزیوتراپی

 286 118 144 9 4 1 11 جمع

 

 شیفزاا مطرح بوده و با یدرمان یاز مشکالت عمده بهداشت یکی عنوان مارستانها، بهیب با گسترش زمانهم  یمارستانیب عفونتهای

 شدت هب را یمارستانیب های نهیهز جهیو در نت شده عفونتها نیاز ا ریم و مرگ ابتال و شیموجب افزا مارستانیدر ب ماریمدت اقامت ب

جاد یه اک وجودی با دهدیم نشان و متفاوت است مارستانیب بخشهای مختلف در یمارستانیب بروزعفونتهای زانیم .خواهد داد شیافزا

 بستری شدن مدت یطوالن گریشده است، اما از طرف د ریوم مرگ کاهش نرخ بهبودی و شیمنجر به افزا ژهیِو مراقبتهای بخشهای

 اکنشو که خود به علت شده بخشها نیدر ا یمارستانیعفونت ب شیافزا باعث نگهدارنده دستگاههای و استفاده از انواع مارانیب نیا

 (.13)دارد اندامها را به دنبال ریسا یینارسا کیمنولوژیو ا کیمتابول

 ریوم مرگ تر، میوخ عوارض یبرا عیعلت شا کی یمارستانیب عفونت ؛یپرستار ای یپزشک یاز مراقبتها یناش بیآس تیاهم از جدا

 طبق چنانچهاست.  مارستانیب در (21)، ناتوانی طوالنی تر، افزایش هزینه ها، افزایش مقاومت میکروبیتر یطوالن اقامت و شتریب

میلیارد دالر در بخش مراقبتهای بهداشتی،  2-11حدود یا نهیبار هز با عفونتها ساالنه نیا کایمتحده آمر االتیا سالمت اداره گزارش

 (.14هزار نفر می شوند) 99باعث مرگ و میر 
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می باشد. بیشترین طول بستری مربوط روز  24.3در این مطالعه میانگین مدت بستری تا ترخیص بیماران با عفونت های بیمارستانی 

معموال جهت چندین مشکل تحت می باشند که  ICUبه بیماران با عفونت های خون می باشد که ضمن بررسی بیماران بستری در 

 درمان بوده و عالوه بر آنها با اضافه شدن عفونت بیمارستانی طول مدت بستری طوالنی دارند.

 

 جمع  سایر   VAE  PNEU  UTI  BSI  SSI بستری تا ترخیص 

 282 117 144 9 4 1 11 تعداد پرونده دارای ترخیص

 24.3 22.2 18 43 41.2 1 74.4 میانگین مدت بستری )روز(

 114.9 1 33.2 36.3 18.3 37.1 36.1 (SD) انحراف معیار

 

 روز از زمان21یدرصد ط72روز نخست و11در یمارستانیب درصد از موارد عفونت 21، 97مجذوبی و همکاران در سال در مطالعه 

 (.19)بستری اتفاق افتاده بودند

 روز می باشد. 4.9در مطالعه حاضر میانگین مدت بستری تا ایجاد عفونت 

 جمع  سایر   VAE  PNEU  UTI  BSI  SSI بستری تا عفونت 

 292 123 142 9 4 1 11 تعداد عفونت ثبت شده

)روز(میانگین بستری تا عفونت   32.6 1 2 13.8 1.6 2.4 4.9 

 82.8 1 8.1 21.2 6 33.9 28.4 (SD) انحراف معیار

 

 

 

از جمله میکروارگانیسمهای مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی کوکوس های گرم مثبت نظیر استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس 

سودوموناس اشراشیاکلی کلبسیال پروتئوس سراشیا و آنتروباکتر همچون آسینتوباکتر، و آنتروکوک و نیز باسیل های گرم منفی 

 (.16هستند که امروزه در برابر بسیاری از آنتی بیوتیکهای رایج مقاوم شده اند)

، از نظر عامل ایجادکننده عفونت، شایع ترین عامل ایجادکننده عفونت بیمارستانی 98در مطالعه کوهستانی و همکاران در سال 

انچینی نیز مدر مطالعه رحمانیان، سهرابی، الری پور، قنبری و  از آن، کلبسیال و آسینتو باکتر قرار دارد.بعد وده است واشراشیاکلی ب

وناآئروژینوزا کواگوالز منفی، کلبسیال، سودوماشراشیاکلی بیشترین عامل ایجادکننده عفونت بوده است.در مطالعات دیگر استافیلوکوک 

 (.18شترین عامل ایجاد کننده عفونت بیمارستانی بوده اند)و استافیلوکوک اورئوس بی

، (%4.12) ، آسینتوباکتر(%13.84)اشراشیاکلی، (%21.79) این مرکز نیز در بازه زمانی مطالعه، به ترتیب استافیلوکوکوس اورئوسدر 

 .بوده اند یمارستانیکننده عفونت ب جادیعامل ا نیشتریب (%3.8)سیتروباکتر، (%7.26)باکترآنترو

  (%) درصد جمع  سایر   VAE  PNEU  UTI  BSI  SSI میکروب 

 21.79 63 34 26 1 1 1 2 استافیلوکوک اورئوس
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 1.34 1 1 1 1 1 1 1 استافیلوکوک کواگالز منفی

 1.69 2 1 1 1 1 1 1 (پیوژن) A استرپتوکوک

 1.34 1 1 1 1 1 1 1 استرپتوکوک پنومونیه

 4.12 12 6 3 3 1 1 1 آسینتوباکتر

 1 1 3 1 14 21 41 13.84 (E coli) اشرشیا کولی

 7.26 21 8 11 1 1 1 2 انتروباکتر

 2.17 6 4 2 1 1 1 1 انتروکوک

 1.38 4 1 3 1 1 1 1 باسیلوس آنتراسیس

 1.69 2 1 2 1 1 1 1 باسیلوس سرئوس

 1.38 4 3 1 1 1 1 1 سایر باکتری

 2.17 6 2 3 1 1 1 1 سودومونا آئروژینوزا

 3.8 11 2 2 2 1 1 1 سیتروباکتر

 1.38 4 1 1 1 1 1 3 کلبسیال

 1.34 1 1 1 1 1 1 1 کلبسیال پنومونیه

 1.69 2 1 1 1 1 1 1 کورینه باکتریوم دیفتریا

 37.71 119 33 72 1 1 1 1 نامشخص

 111 289 121 144 9 4 1 11 جمع

 

 -ـتعفون یبه عنوان عامل اصل اورئوس لوکوکوسیاستاف خصوص گـرم مثبـت بـه سمهـاییکروارگانیتاکنون م الدییم81از دهه

 یف پوستـیمانند عفونتهای خف ماریها،یاز ب یعیوس فیط جادیا عامل اورئـوس لوکوکوسیانـد. اسـتاف شده یمعرف یمارستانیب های

 یمارستانیب یپوسـت ـقیهـای عم و آبسـه یپنومون ت،یاندوکارد ،یسمیسپت ماننـد ـاتیکننـده ح ـدیتهد کیسـتمیس ماریهاییو ب

 .دهدیم نشان .... مقاومـت ـدهاویاز جمله بتاالکتامها،ماکرول ها کیوتی بیآنت از یعیوسـ ـفیو نسبت به ط است از جامعه یو اکتساب

 .هسـتند و پوست یدستگاه تنفس ترشحات طور عمده زخـم، باکتری به نیاز ا یکانونهای عفونت ناش

 لوکوکوسیزولــه استافیا67  بــر روی ــوژنیفید ســکیبــه روش ددر تست حساسیت ضد میکروبی ، 97در مطالعه امیری در سال 

 :ه استبـود ـریز ـبیبـه ترتCLSIمختلف براسـاس جـدول کیوتیب یآنتـ 6 نسـبت بـه ها زولهیاورئوس،مقاومت ا

 37/22نیسیدرصد، جنتاما32/37نیکلیدرصد، تتراسا81/38نیسـیدرصد، ونکوما7/44نیلیدرصد، اگزاس111نیلیس یپن

 (.21)درصد( 2/11) کلیدرصدوکلرامفن

 خاص کیوتیب یآنت کیبه  ا مقاومتی تیاساس حساس بر سمهایکرارگانیاز م کی، هر1411در مطالعه مسگریان و همکاران در سال 

بودند  مقاوم مورد به کارباپنمها16کشت مثبت سودومونا،31که از شد شدند و نشان داده یبررس )به روش دیسک دیفیوژن(

مورد به کارباپنمها E-coli7مثبت کشت34درصد(، از74به کارباپنمها مقاوم بودند ) مورد 71نتوباکتریکشت مثبت آس94درصد(، از23)

 در آلمان، در مطالعه ماهلر و همکارانش. (%42)بودندمورد به کارباپنمها مقاوم 12الیکشت مثبت کلبس27از درصد( و21مقاوم بودند )

 (.2)بودند آنها به کارباپنمها مقاوم%16شد که دایپ مقاوم به چند دارو یگرم منف لیمورد باس2171

 ال،یکلبس باکتر،انترو سودوموناس، نتوباکتر،یبه آس یکیوتیب یآنت مقاومت نیشتریب بیبه ترت، 98در مطالعه یعقوبی و همکاران در سال 

ورد مطالعه داشت. بر م سمیکروارگانیم شش نیرا ب یفراوان نیشتریب نتوباکتریبود. آس مربوط اروئوس لوکوکوسیو استاف یاکلیشیاشر
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 به مقاومت را نیرو کمت نیسفالکس ن،یلیس یآمپ ن،یسفازول به بیحداکثر مقاومت را به ترت نتوباکتر،یآس ،یبررس نیا جیاساس نتا

 .(7)ه استداد نشان نیکاسیو آم نیبه افلوکساس بیرا به ترت تیحساس نیشتریباکتری ب نیکه ا یداشت در حال نیسیتوبراما

آنتی بیوتیکها در سالهای (، به ویژه استفاده بیش از حد از 19)مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های بیمارستانی در حال افزایش است

اخیر و به خصوص در بخش های مراقبت ویژه منجر به پیدایش ایزوله های مقاوم شده است.عفونت های بیمارستانی مقاوم به چند 

مرگ به واسطه  32111دارو همواره با افزایش عوارض، مرگ و میر و هزینه های مراقبت های بهداشتی همراه است و ساالنه تقریبا 

 . (21رخ می دهد) آن ها

سبت به ن مقاومت ده است.در مقابل بتاالکتامها گزارش ش یگرم منف یهایباکتر یراب مقاومت شترینیب در مطالعه سویه و همکاران

 )هایاز سایر باکتر ریبه غ یگرم منف یهایباکتر مقاومت، 97مطالعه مجذوبی و همکاران در سال ر د ده است.باال بو زیکوتریموکسازول ن

ن و به سفتریاکسو سفالوسپورینها باالترین مقاومت نسبت نیب نیهمچن درصد بوده است. 21ا باالی انتروباکتر( نسبت به بتاالکتامه

 .بطورکلی د بوده استدرص41از شتریبم پن یمقاومت به ایمو  م گزارش شده استیزوکس یمقاومت نسبت به سفت کمترین

بیمارستانی باالترین مقاومت را نسبت به نالیدیکسیک اسید، کارینی سیلین، داکسی سایکلین میکروارگانیسم های شایع عفونت های 

 (.19و کوتریموکسازول دارند اهمیت عدم تجویز بی رویه آنتی بیوتیک توسط پزشکان مشخص میشود)

( وژنیفید سکیخاص )به روش د کیوتیب یآنت کیمقاومت به  ای تیبر اساس حساس سمهایارگانوکریاز م کیهرنیز در این مطالعه 

 93.72و کلیندامایسین،  نیسفوکست ای نیلیاگزاسدرصدی به  111مقاومت  اورئوس لوکوکیاستافکه  شدند و نشان داده شد یبررس

 بتاالکتاماز یمهارکننده ها و همچنین4 ای3نسل  نیسفالوسپوردرصدی به  111مقاومت  یکول ایشرشادرصد به ونکومایسین، 

 نشان داده است. نولونیفلوروکبه  یدرصد 93.3 ،مقاومت  

 میکروب 
تعداد 

 میکروب 
 آنتی بیوتیک 

تعداد چک این آنتی 

 بیوتیک 

تعداد گزارش 

 مقاوم 

 درصد مقاوم

(%)  
 توضیح 

استافیلوکوک 

 اورئوس
62 

اگزاسیلین یا 

 سفوکستین
14 14 111 MRSA 

  111 28 28 کلیندامایسین  

  93.72 12 16 ونکومایسین  

  - 1 1 آمپی سیلین 6 انتروکوک

 VRE 111 1 1 ونکومایسین  

  111 1 1 لینزولید  

 2 کلبسیال
سفالوسپورین نسل 

4یا3  
2 2 111 ESBL 

  111 3 3 فلوروکینولون  

  
مهارکننده های 

 بتاالکتاماز
1 1 -  

 KPC 111 2 2 کارباپنم  

 اشرشیا کولی
(Ecoli) 

41 
سفالوسپورین نسل 

4یا3  
18 18 111 ESBL 

  93.33 14 12 فلوروکینولون  

  
مهارکننده های 

 بتاالکتاماز
9 9 111  

  111 13 13 کارباپنم  
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  111 2 2 سفتازیدیم 6 سودومونا آئروژینوزا

  72 3 4 فلوروکینولون  

  21 1 2 آمینوگلیکوزید  

  21 1 2 پیپراسیلین تازوباکتام  

  111 3 3 کارباپنم  

  111 3 3 سفتازیدیم 12 آسینتوباکتر

  111 2 2 فلوروکینولون  

  111 4 4 آمینوگلیکوزید  

  - 1 1 آمپی سیلین سولباکتام  

  111 4 4 کارباپنم  

  - 1 1 کلستین  

 

پرسنل  دیاست، که با شیبه افزا رو یاز معضالت درمان یکی یمارستانیتوان اظهار داشت عفونت ب یممطالعه  نیا جیبا توجه به نتا

الزم  یو با انجام استانداردها مهم توجهات الزم را به عمل آورند نیا یریشگیبه کنترل و پ درمان در امر مهم لیدرمان و افراد دخ

 یماریب شیو افزا یاقتصاد بار انیشود و با توجه به اثرات ز یریشگیروزافزون آن پ شیافزا از یمارستانیب کنترل عفونت نهیدر زم

 یاردهااستاند تیرعا دست شستن پرسنل، ،یمارستانیاز عفونت ب یریشگیپ یها روش نی. از بندیکنترل نما یحد وقوع آن را تا

ز مراکز انکار ال قاب ریجزء غ کی یمارستانیعفونت ببرخوردار بودند.  یقابل توجه تیاهم پرسنل از یآگاه شیکنترل عفونت و افزا

ترل برنامه کن یزیر طرح در یعمده ا لیو کنترل آن و دل یریجلوگ یبرا یهدف اصل ،یاصول مراقبت تیبوده و رعا یدرمان یبهداشت

 .باشدیعفونت م
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