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که متاسفانه در اکثر مراکز درمانی  تهاي بیمارستانی یکی از مشکالت عمده بهداشتی درمانی استعفون: مقدمه
. یکی از مهمترین تالشهاي ایران، به دلیل عدم تشخیص و گزارش دهی، کمتر از میزان موجود گزارش می شود

برنامه کنترل دف بررسی هاي کنترل عفونت بوده است. این مطالعه با هتشکیل کمیته ران،صورت گرفته در ای
  دانشکده علوم پزشکی مراغه انجام گرفت.وابسته به در بیمارستانهاي  عفونتهاي بیمارستانی

، در بهار هاي کنترل عفونت دو بیمارستان شهید بهشتی و امیرالمومنین مراغهدر این مطالعه کمیته روش کار:
این ابزار پیشگیري از عفونت بیمارستانی بررسی گردید.  برنامه کنترل وعملکرد ارزیابی  شاخصبا استفاده از ، 97

گویه) می  15گویه) و گایدالینها ( 10گویه)، سیستم نظارتی اپیدمیولوژیک ( 10شامل سه حیطه ساختاري (
  باشد.

از نظر ساختاري برنامه کنترل عفونت در هر دو بیمارستان با شاخص هاي این مطالعه نشان داد که یافته نتایج:
اي با تحصیالت تکمیلی در این برنامه کنترل و پیشگیري از عفونت بیمارستانی انطباق داشته و فقط افراد حرفه

گروه  برنامه حضور ندارند. از نظر سیستم نظارتی اپیدمیولوژیک، نظارت در فواصل منظم نبوده و بر حسب نیاز،
اي برحسب موارد موجود و اپیدمیولوژي معاونت بهداشتی از این برنامه حمایت می نمایند و گزارشات دوره

شود. همچنین، بصورت ناقص، در صورت نیاز، در اختیار پرسنل قرار داده شده و در اختیار عموم قرار داده نمی
هاي مختلف بیمارستانی مانند عفونتهاي تنفسی، کنترل و پیشگیري از عفونت يدر زمینهگایدالینهاي گوناگون 

ادراري، خون، استفاده از تکنیکهاي عفونی و بهداشت دست وجود دارد اما دستورالعمل خاصی براي ارزیابی و 
   .ارجاع مبتالیان به عفونتهاي بیمارستانی وجود ندارد

متخصص لزوم استفاده از افراد ی، دهی عفونتهاي بیمارستانبا توجه به اهمیت تشخیص و گزارش گیري:نتیجه
وجود سیستم نظارتی اپیدمیولوژیک در عالوه براین،  اي پیشنهاد می شود.اي و گزارشات دقیق دورهحرفه

  بیمارستان می تواند در تشخیص و گزارش دهی دقیق عفونتهاي بیمارستانی مفید باشد.
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