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به منظور رسانیدن مایعات و الکترولیت ها و انجام اقدامات طبی در بیماران بستري داشتن یک راه وریدي ضروري مقدمه : 
یکی از  ، اماتتر داخل وریدي می باشد. این روش علی رغم ارزش درمانیاک و یکی از روش هاي شایع تهاجمی تعبیهاست 

در تحقیقات  ونت بیمارستانی است. با توجه به شیوع عفونت بیمارستانی و عوارض شناخته شده آنعوامل ایجاد کننده عف
تترهاي وریدي بیماران بستري و به منظور تعیین شیوع آلودگی میکروبی او وجود گزارشات مبنی بر آلودگی کسراسر جهان 

انجام مروري  ه صورتب این مطالعه  ،یوتیک هاي رایجتترهاي وریدي و عوارض مرتبط با آن و میزان مقاوت آنها به آنتی باک
   گرفت.
 و Pubmed , Medlin , Iranmedexین منظور جستجو در سطح مقاالت یک سال اخیر منتشر  در دب روش :

پیشگیري انجام گرفت و استانداردهاي و  عفونت هاي بیمارستانیآمریکا به کمک واژه هاي  کنترل عفونتمطالعات انجمن 
عفونت هاي در ایجاد تترهاي وردیدي اک رابطه با عفونت مایی بالینی و مداخالت بالینی درمقاالت با روش کارآزبیشتر 

  مورد استفاده قرار گرفته است. بیمارستانی
که بطوریساعت بیان کرده بودند  72تا  48بستري را  انبه بیمار در بسیاري ازمطالعات، مدت زمان وصل آنژیوکت : یافته ها
موارد دچار فلبیت با  %70ند. همچنین یافته هاي فوق نشان داد که ه بودمصرف کردوریدي آنتی بیوتیک مستقیم  همگی

 ،ساعت بود 24تتر کمتر از ادرجات مختلف شده بودند. یافته هاي اکثر مطالعات نشان داد در بیمارانی که مدت استفاده از ک
 وریدي تترااز ککشت ، نمونه آنژیوکت به بیمارساعت بعد از وصل  24 ،در پژوهشی .ه بودشدمشاهده کمترین میزان فلبیت 

این اکثر در  .بودمنفی گرم استافیلوکوك کواگوالز  اتتر وریديکشت ک درشایعترین باکتري  نتایج نشان دادو  ه بودگرفته شد
در تتر اک محل تعبیهت و وجود فلبیاتتر، سن، طول مدت بستري، طول مدت استفاده از کعواملی همچون : پژوهش ها، 

  . بسزایی داشته استنقش آلودگی باکتریایی 
 تماسمنفی در اکثریت موارد عامل عفونت بالینی نمی باشد و در اثر گرم استافیلوکوك کواگوالز  گرچه : بحث و نتیجه گیري

باشد که بررسی علل یا  می تترهاي وریدي مسئله اي جدياآلودگی میکروبی ک ولیپوست ایجاد می شود،  طبیعی با فلور
به این نتیجه رسید که مدت زمان وصل آنژیوکت در ایجاد بروز  از مطالعات فوقپژوهشگر واقعی آن توصیه می گردد.  عوامل

ابتال عفونت مهمترین عامل  رده اند،دریافت می کوریدي بستري آنتی بیوتیک  ی که طیبیماران دردرجاتی از فلبیت 
 72مدت زمان وصل آنژیوکت از  در بیمارانی که آنتی بیوتیک وریدي دریافت می نمایند، ر می رسد کهبوده و به نظباکتریایی 
ساعت و کمتر تقلیل یابد تا از بروز فلبیت که به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت هاي بیمارستانی  48ساعت به 

  است، کاسته شود.
 تترهاي وریديانی، کفلبیت ، عفونت هاي بیمارستا کلید واژه ها :

  
  


