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ترین دالیل واهمه بیماران از مهم مالی،صرفنظر از مشکالت  ،هاي بیمارستانین ریسک عفونتآلودگی محیط و باالبود مقدمه :
عفونت بیمارستانی به شمار ها براي ابتال به ترین مکانمخاطره  از پر ICUهاي در مراجعه به مراکز درمانی است. بخش

هاي بیمارستانی صرف عفونت ایران میلیارد تومان هزینه در کشور 14تا  12ساالنه  ،براساس آمارهاي غیررسمی. روندمی
هاي مختلف شود. بنابراین رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی توسط پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان در بخشمی

ها که ، دیالیز و زایشگاهICU ،CCUهاي عمل، مثل اتاق ،باالستدر آن هایی که امکان عفونت بخش خصوص بیمارستان به
از عوامل احتمال  برخی .می باشد ، بسیار حائز اهمیتضعف سیستم ایمنیداراي و خاص  بیماراندر شرایط خاص دارند و 

ري، تضعیف سیستم ایمنی، افزایش سن، سوء تغذیه و مانند تشدید بیما ،دهندهاي بیمارستانی را افزایش میبروز عفونت
که عنوان مثال تهویه مکانیکی  به ،شوندهاي خاص میاعمال جراحی و از طرفی عوامل دیگري هستند که باعث بروز عفونت

شدت بیماري نقش مهمی در احتمال بروز  ICUدهد. همچنین در بیماران بستري در بخش احتمال پنومونی را افزایش می
 ICUلذا شناخت نقش پرستار مرتبط با عفونت هاي بیمارستانی و راه هاي جلوگیري از ایجاد آن در  عفونت بیمارستانی دارد.

  داراي اهمیت ویژه اي می باشد. 

  رفت.مطالب این مطالعه با مراجعه به مقاالت الکترونیکی و کتابخانه اي معتبرصورت گ روش :

است و  %10 - 15به طور متوسط  ICUعفونت در بخش هاي  بروزخطر مطالعات نشان می دهد که  :بحث و نتیجه گیري 
، محل )%3/1(جریان خون ، )%7/18(، سیستم ادراري )%3/77سیستم تنفسی ( شایعترین محل هاي عفونت به ترتیب شامل:

بخش هاي  هاي بیمارستانی در عفونتو کنترل پیشگیري رستار در مطالعات مهمترین نقش پاکثر در  بودند. )%7/2(جراحی 
استریل،  کردن به روش ساکشن ،وسایل صرفا یکبار مصرففاده از استنظارت بر رعایت بهداشت دست،  را مراقبت ویژه

نظارت بر محل جراحی،  چسب آنتی باکتریال دراستفاده از  ،استفاده از ماسک اکسیژن شخصی ،استفاده از ترمومتر شخصی
معرفی صحیح زباله تفکیک نظارت بر  و تیکستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیالکرعایت د ،ICU رعایت برنامه اسکراب بخش

استفاده از روش هاي درمانی تهاجمی فقط  ،نکات بهداشتی و توجه به اهمیت رعایت در برخی پژوهش هاکرده اند. همچنین 
پیشنهاد را  ICUتوسط پرستاران بخش هاي درمانی یک در انجام پروسیجرآسپت کارگیري روش هايصورت لزوم و بدر 
  ه اند.نمود

  ICUپرستار، پیشگیري، استاندارد، هاي بیمارستانی،  عفونت  کلید واژه ها :

  


