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همین امر سبب بروز  ،نادیده گرفته می شوند بیمارستانیهاي عفونت  که دربسیاري از موارداز آنجایی مقدمه : 
عفونت عوارض جبران ناپذیري می شود که منجر به صرف هزینه هاي گزاف و ضررهاي فردي می شود. 

بستري شدن در بیمارستان بروز نماید به ساعت پس از  72الی  48 بیمارستانی به عفونتی اطالق می شود که
میزان عفونت بیمارستانی  .بستري به آن دچار نبوده و یا در دورن کمون آن هم نباشد شرط آنکه بیمار در زمان

مریکا در آ روزانه  .شده در آن مرکز می باشد درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه یک مرکز بهداشتی در
هزار  80میلیون بیمار و  2نه ساالخود را از دست می دهند.  اي داخلی بیمارستانی جاننفر بر اثر عفونت ه 247

 320نه بیمارستانی ساال مرگ در آمریکا بر اثر عفونت هاي بیمارستانی اتفاق می افتد. در انگلستان عفونت هاي
هاي ویژه در کشورهاي  درصد بیماران در بخش 25هزار نفر را می گیرد.  5هزار نفر را بیمار می کند و جان 

عفونت هاي بیمارستانی مبتال می شوند. در کشورهاي در حال توسعه  پیشرفته و نیمه پیشرفته به یک نوع از
به عفونت  مریکا طی دهه هاي اخیر خطر ابتالدر بیمارستان فوت می کنند. در آ کودك به علت عفونت 4384

. می شودهزینه کنترل عفونت  رمیلیارد دال 7/5تا  7/4یافته و  افزایش چشمگیريهاي بیمارستانی به طور 
عفونت هاي  نرخ بروزانگلستان وارد می کند.  متحوزه سال ساالنه یک میلیارد هزینه به یعفونت هاي بیمارستان

بیمارستان کشور بستري می  800میلیون بیمار در  6ساالنه  به طوریکه درصد است 10بیمارستانی در کشور ما 
  شوند. 

بوده و پس از آن پنومونی  ) %40تا  30عفونت دستگاه ادراري ( شامل: بیمارستانیهاي ث : شایع ترین عفونت بح
ي انجام د. طی بررسی هاباشمی ) %10گردش خون () و عفونت دستگاه %24) و عفونت زخم جراحی (%20تا  15(

بین باکتري ها، اشریشیاکولی (در  بیمارستانی بوده و درهاي عفونت  ایی بیشترین عاملباکتریعوامل  شده،
ا، انتروکوك و کلبسیال، شایع ترین ، پسودومونا آئروژینو)، استافیلوکوك آرئوس (در اطفال و نوزادان)بالغین

مهمترین راه انتقال عفونت، تماس مستقیم و یا غیر مستقیم دربیمارستان  .هستند ي بیماریزامیکروارگانیسم ها
 يآب، داروها و مواد زاید معلق در هوا بیماران و کارکنان، غذا، هوا،بعضی مطالعات بیان می کنند که  است.

انواع عفونت ها شامل  عقیده این مطالعاتبه  می باشند. ها در بیمارستان زا بیمارستان ها از عوامل عفونت
ایدز، مننژیت و تب هاي خونریزي  تنفسی، چشم، تناسلی، پوست، سیاه زخم، ي و روده اي،ه اعفونت هاي معد

عدم توجه به علت چالش هاي ارتقاي سطح بهداشت بیمارستان ها را  پژوهش ها کمبودبود.  دهنده خواهند
 زم، عدم نظارت و پایش کافی، کم توجهیانسانی، عدم ارائه آموزش هاي ال منابع مالی و مدیران، عدم تخصیص

 ازاز بیمارستان ها  ساختار فیزیکی بعضیعقب بودن  ،مالی و پرسنلیبه محیط بیمارستان ها به علت مشکال ت 
شروع درمان با آنتی بیوتیک هاي  ،امکان تشخیص آزمایشگاهی بسیاري از عفونت ها، عدم هاي موجوداستاندارد

 ع تر وآنتی بیوتیک هاي متنواز استفاده  و در نتیجهیافته هاي بالینی  وسیع الطیف و تغییر آنها صرفا بر مبناي
 .می داننددرون بخشی  زمو عدم همکاري و هماهنگی الر گران ت



در این مقاله سعی شده استراتژي هاي کنترل عفونت بیمارستانی که شامل فعال نمودن کمیته هاي کنترل 
آموزش کارکنان و ، یتهیه متون علمی آموزشعفونت بیمارستانی، برقراري نظام مراقبت عفونت بیمارستانی، 

بهداشتی، تاکید بر شستن دست ها، تقویت اخیر استفاده از دستورالعمل هاي پرستاران کنترل عفونت، بویژه 
همه گیري و انجام مداخالت الزم، رعایت نکات و  جداسازي مناسب بیماران، ارزیابی مواردتوان آزمایشگاه ها، 

محدودیت مصرف ، سازي آن ها ایمن اصول گندزدایی و سترون سازي، دفع بهداشتی زباله، مراقبت از کارکنان و
  شود. پرداختهبه تفصیل وسایل حفاظتی فردي پرسنل بیمارستان ها  و تامینآنتی بیوتیک هاي وسیع الطیف 
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