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دمه :مق    
پیشگیري و  عفونتهاي بیمارستانی از مهمترین مشکالت بیمارستانها میباشند و آگاهی از اپیدمیولوژي آنها میتواند در

 کنترل آنها کمک کننده باشد .
:  هدف   

می باشد.  1396 سال بررسی اپیدمیولوژیک یکساله عفونت بیمارستانی در   

   روش کار :
، توسط تیم کنترل عفونت از  NNISهاي بیمارستانی و بر اساس تعاریف  عفونت مراقبت نظام برپایه دادهبررسی 

  جمع آوري گردیده است .  کامکار مرکزبستري  تمامی بخش هاي
  نتایج:
بیشترین فراوانی  .) % 6/1   (شدند  عفونت بیمارستانی مبتال به بیمار  240، بیمار بستري   14436از تعداد

زخم عفونت مورد 14 و )  %42,9( پنومونی مورد 103 پس از آنو  عفونت ادراري ) مربوط به  %48,7(مورد117
در  .می باشددر پنومونی کلبسیال  و   )ECOLI (عفونت هاي ادراري در جرم رایج  می باشد.  ) %5,8(جراحی 

 میزان . نده ابیشترین فراوانی را در بین مبتالیان داشت وریديو پس از آن کاتترادراري بین عوامل خطر کاتتر 
دیابت بیشترین  . برابر دیگر بخشها می باشد 40و تقریبًا  ، ICU 41,1%عفونتهاي بیمارستانی در بخش  بروز

  خطر در مبتالیان بوده اند .  عامل 
   بحث و نتیجه گیري :

ر این میان بیشترین فراوانی را در بین مبتالیان به عفونت بیمارستانی داشته است که دادراري و وریدي کاتتر 
دستورالعمل رعایت و  خطر انتقال عوامل بیماري زاآموزش و آگاهی پرسنل از لذا دارند ، مهمی نقش پرسنل 



عفونت  هاي  میتواند در کاهش بهداشت و نظارت بر اجراي دستورالعملهاي بهداشت دست و بررسی نتایج آنها
  نقش بسزایی داشته باشد .بیمارستانی  

  بیمارستان کامکار  –قم  - اپیدمیولوژي –ت بیمارستانی عفونکلمات کلیدي : 

  


