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 فرشـته طاهرخـانی ،  ، حمیدرضـا نجـاريدکتر،  دکتر شیوا لقائی ، علی رضا حبیبی مجد : نویسندگان

،سـمیرا  فاطمه باقرآبادي ،، الهام شالی پور  پورهاجر اسد ، سارا شکرگزار  لیال احمدي،  فهیمه رحمنی ،

  نظرپور

 در یا بیمارستان در شدن بستري دوره خالل در که شود می گفته عفونتهایی به بیمارستانی عفونتهاي  مقدمه:

یـک مشـکل مشـترك در  (HCAI) عفونت هاي ناشی از مراقبت هاي بهداشتی آیند. می پدید شدن بستري اثر

دسترس در خصوص روند فزاینده بـار ناشـی از ایـن عفونـت هـا و  مستندات در . تمام کشورهاي دنیا می باشند

هـا بـه عنـوان  هایی در جهت کاهش آن در حال افزایش می باشد. این گروه از عفونت ضرورت تدوین استراتژي

تهدیدي مداوم براي عملکرد موثر و صحیح سیستم هاي ارائه دهنده خدمات سالمت می باشد. همچنین منجـر 

دت اقامت در بیمارسـتان، بـروز نـاتوانی هـاي طـوالنی مـدت ، افـزایش ناخواسـته مقاومـت به طوالنی شدن م

  WHOمیکروارگانیسم ها به آنتی بیوتیک ها ، تحمیل بار اقتصادي سنگین و افزایش مـرگ و میـر مـی شـود.

 به اشاره با و است نموده " در مقابل عفونت هاي بیمارستانی  بیماران از حفاظت " امر به اي ویژهتوجه 

 آمـار بیمارسـتانی، عفونتهـاي اثـر در سال هر در جهان سراسر در نفر میلیون  1,7  از بیش شدن مبتال

 توسـعه حال در کشورهاي از برخی در و % 10 تا 5 حدود در یافته توسعه کشورهاي براي را بروز میزان

  پیش  بینی میشود. %  15تا10در ایران این میزان  .است کرده اعالم %   25 از بیش

گـزارش اطالعـات مربـوط بـه  مقطعی صـورت گرفتـه و –این مطالعه به روش توصیفی  روش تحقیق:

تجزیـه  جمـع آوري ومـورد 96 درطـول سـالقزوین ستان ا بیمارستان هاي درسطح عفونت بیمارستانی

  تحلیل قرار گرفت.



نفـري کـه  217242عفونت بیمارستانی از کل بستري مورد 4222ازمجموع  96در طول سال  یافته ها:

یافته هـاي ذیـل حاصـل  شده اند بررسی شناسایی و قزوین ستانابیمارستان  15 بیمارستان ازکل14در 

   .شد

مـی  13,09روز –بـر اسـاس بیمـار  بروز عفونت     .می باشد درصد    1,94عفونت بیمارستانی  بروز  -

  .باشد می  %38   انمرددر و %62  ان زندر عفونت بیمارستانیبروز  -   باشد.

  % NICU  9و   % 11جنـرال   icuو  % icu      25بخش هاي در عفونت بیمارستانی بروز بیشترین -

  . می باشد   %10 قلب کمترو ENTچشم ودر بخش هاي   بروز کمترین و % 7سوختگی ، 

،   %7 سال  15 -24 ،  % 3  سال  5 -14،   % 6,32سال  0  -4گروه سنی زیر  در بیمارستانیعفونت  -

    .می باشد %36 سال  65باالي و   % 22سال  45-64،    25,5سال  %    44-25

   بیماریابی  شده اند.  % 51وبا کشت مثبت   % 49با تشخیص بالینی  عفونت بیمارستانی -

 81،فلوروکینولون  % 88آسینتوباکتر نسبت به داروي سفازیدیم بیشترین مقاومت میکروبی به میکروب -

  گزارش شده است. % 81پنم با،کار % 80،آمینوگلیکوزید  %

 ،، ونتیالتور  %9، کاتتر اداراري   % 88کاتتر وریدي  با اقدام تهاجمی  عفونت بیمارستانی بیشترین بروز -

میانگین زمان تعبیه ابـزار تـا گزارش شده است. %/. 3 و نافی ، کاتتر شریانی %  3 تراکئوتومی، لوله تراشه

  روز گزارش شده است. 11,6بروز عفونت 

 3,15کلبسیال  % 4,47آسینتو باکتر   %6,42   اي کلیبا میکروبهاي  عفونت بیمارستانی بیشترین بروز -

 عفونـت بیمارسـتانی بـروز میـزان بـروز - گـزارش شـده اسـت.  % 1,67سدومونا  و%1,65 انتروباکتر  %

 ، % / . 25 البرز   ،  % / .18   بوئین زهرا ،  % 7,4، تاکستان  % 1,5 قزوین شهرستان بیمارستان هاي در

  می باشد. % 0آبیک 



در گذشته اقدامات موثري انجام  عفونت بیمارستانیبه منظور کنترل آثار زیان بار   بحث ونتیجه گیري:

میـزان در کشت بیماران نیازبه بررسی دقیق راه انتقال میکـروب دارد.وجود میکروب اي کلی شده است. ن

 32می باشد. عفونت در زنان شایعتر از مردان است.بیشترین نوع عفونت ادراري  % 1,94بروز کل عفونت 

بیشترین عامـل خطـر کـاتتر تشخیص بالینی بوده است.  % 49بیماران داراي کشت و  % 51 می باشد. %

می باشد که به نظـر مـی رسـد آمـوزش ورعایـت شـرایط  % 9رتبه دوم کاتتر ادراري  در و % 88وریدي 

ورتبـه دوم  % 6,42اي کلـی استریل در استفاده از ایـن روشـها ضـروري است.شـایعترین میکـروب هـا 

وکمترین عفونت دراثر میکروب % 1,6کاندیدا هرکدام سدومونا،،انتروباکتر، وکلبسیال، % 4,47آسینتوباکتر 

کوکسی گرم+،انتروکک اتفاق افتاده است.با توجه  استافیلوکک کوآگوالز منفی، اورئوس، استافیلوککهاي 

با توجه به اینکه .گیرد قرار توجه مورد باید آنها بر موثر آسپتیک مواد و داروها میکربها، این بودن شایع به

.مـی تـوان بـا آمـوزش  انـدنمـوده  اعالمدربعضی ازبیمارستانها گزارش بیشتري ازعفونت را دربیمارستان 

کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانی وبرگزاري کمیته کنتـرل عفونـت بیمارسـتانی نسـبت بـه تقویـت 

 ممکـنتا حـد بررسی استانداردهاي نظارتی عفونت هاي بیمارستانی را از طرفی با و دام نمود.بیماریابی اق

 کاهش داد.


