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  : مقدمه
و غاز می شود که براي مراقبت نیا بسیار قدیمی است و از زمانی آتاریخچه کنترل عفونتهاي بیمارستانی در د

عفونتهاي بیمارستانی در نقاط مختلف دنیا بیمارستان تاسیس گردید . درمان بیماران از قرن چهارم میالدي
زایش مدت اقامت ده بهداشتی و درمانی بوده و با افهمزمان با گسترش بیمارستانها همواره یکی از مشکالت عم

تها شده و در نتیجه هزینه هاي بیمارستانی را به افزایش ابتال و مرگ و میر از این عفون بیمار در بیمارستان موجب
  شدت افزایش می دهد .

عفونتهاي بیمارستانی به عفونتهایی گفته می شود که در خالل دوره بستري شدن در بیمارستان یا در اثر بستري 
 Hospitalدر متون پزشکی گاهی این عفونتها را عفونتهاي اکتسابی از بیمارستان ( .شدن پدید می آیند

Aquired infection) می نامند . اما اصطالح رایج آن عفونتهاي نوزوکومیال می باشد (Nosocomial 
infections(  اصطالح .Nosocomial  از کلمات یونانیNosos   (بیماري) وKomeion   ( مواظبت) منشا

ائه کرده  و آنها را عفونتهاي ناشی از می گیرد . اخیرا سازمان جهانی بهداشت تعریف جامع تري از این عفونتها ار
  ) می خواند . Health care-associated infectionمراقبت هاي بهداشتی (

 انعفونتهاي بیمارستانی بطور چشمگیري با پیدایش عوارض و بروز مرگ همراه بوده و مخارج زیادي را به بیمار
ز اهمیت بیشتري می یابد، افزایش بیمارستانها، عفونت بیمارستانی روز به رو.  بستري شده تحمیل می نمایند

ز نوپدید، افزایش روزافزون مقاومتهاي میکربی و نیاز به خدمات متنوع پزشکی بروظهور بیماري هاي بازپدید و 
در کشور ما طی سالهاي اخیر اقدامات موثري در  ناپذیر می سازد . را اجتناب عفونتهاي ناشی از خدمات درمانی

فعالیت کمیته هاي کنترل عفونت بیمارستانی صورت گرفته است ولی به دلیل اهمیت موضوع جهت تشکیل و 
  . و تازگی کار و به منظور ارتقاي کیفیت عملکرد آنها صرف زمان، برنامه ریزي و آموزش بیشتري الزم است

نموده  و با اشاره به مبتال شدن بیش از   "حفاظت از بیماران  "اخیرا سازمان بهداشت جهانی توجه ویژه اي به امر 
را براي کشورهاي  بروزمیلیون نفر در سراسر جهان در هر سال در اثر عفونتهاي بیمارستانی، آمار میزان  4/1

است، بنابراین اعالم کرده  %25بیش از توسعه  در حال کشورهايو در برخی از  %10تا  5 حدود  در توسعه یافته 



عفونتهاي بیمارستانی کاهش و به حداقل رساندن عفونتها تا حد ممکن می باشد، چرا که این کلی در کنترل  هدف
عفونتها عالوه بر مرگ و میر و ایجاد عوارض، با افزایش مدت بستري موجب افزایش قابل توجه هزینه خدمات 

  شده و در نهایت سبب نارضایتی گیرندگان خدمت می شود . درمانی
ایش شناخت عوامل پاتوژن عفونتهاي بیمارستانی، راههاي انتقال آنها، الگوهاي مقاومت پرواضح است که با افز

ختلف پیشگیري دریچه میکربی و کاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی کننده، روش هاي استریلیزاسیون و روشهاي م
  کنترل این عفونتها گشوده می شود . هاي نوینی در

امروزه برنامه کنترل عفونتهاي بیمارستانی در حیطه هاي مختلفی همچون نظام مراقبتی، تجسس موارد طغیان، 
آموزش و پیگیري مسائل مربوط به سالمتی پرسنل، مراقبت و نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک ها، برقراري سیستم 

برنامه کنترل با کنترل عفونت است .  هاي ارزیابی مناسب و سیاست گذاري جهت اقدامات و برنامه هاي مرتبط
از جمله در امریکا  ،عفونتهاي بیمارستانی و برقراري نظام هاي مراقبتی در بعضی از کشورها سابقه طوالنی دارد

  بیش از چهل سال است که اطالعات مربوط به این عفونتها جمع آوري، تجزیه و تحلیل و منتشر می شود . 
به منظور برقراري یک نظام مراقبت کشوري براي در ایران سابقه طوالنی ندارد . ارستانی مکنترل عفونتهاي بی

در مرکز مدیریت  1381عفونتهاي بیمارستانی اولین جلسه کمیته کشوري کنترل عفونت هاي بیمارستانی در آبان 
 1385از سال  هم اکنون با برقراري نظام مراقبت کشوري عفونتهاي بیمارستانی در کشور بیماریها تشکیل شد .

انتظار می رود تمامی بیمارستانهاي دولتی و خصوصی به صورت منظم آمار عفونتهاي بیمارستانی را با تعاریف و 
در کشور ما نیز به لحاظ قانونی مرکز مدیریت بیماري هاي  فرم یکسان به مرکز مدیریت بیماریها گزارش نمایند .

عفونتهاي بیمارستانی را بر عهده دارد که شامل جمع آوري منظم وزرات بهداشت مسئولیت برقراري نظام مراقبت 
و مستمر داده هاي مربوط به عفونتهاي بیمارستانی، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات دوره اي و ارائه پس خوراند 

  آن به تمام مسئولین در رده هاي مختلف می باشد . 
منظور برنامه ریزي ه ، بو عوامل خطر فراوانی میکروارگانیزمها  فراوانی عفونتها وو  بروزهدف از این تحقیق بررسی 

  . می باشد عفونتآموزشی و تدابیر کاهش بروز 
  مواد و روشها :

تحت  شهرستانهاي دولتی و خصوصی ستانبیمار 59. مورد پژوهش است نوع پژوهش حاضر مقطعی و توصیفی  
و رباط کریم و بهارستان و  شهریار  وغرب تهران  شمال ( مرکز بهداشت غرب و پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر ارائه شده توسط پورتال سایتباشد ، اطالعات این مطالعه از ) می شهر قدس 
 ،شده استتکمیل  پرستاران کنترل عفونت بیمارستانهاکه توسط و آموزش پزشکی  درمانوزارت بهداشت، 

   . ه استمورد بررسی و آنالیز قرار گرفت SPSSو در نرم افزار  هاستخراج شد
  یافته ها :
نفر دچار عفونتهاي  8310نفر بیمار بستري شده در این بیمارستانها  تعداد  420183تعداد از  1396در سال 

 دچار نفر  UTI  ،2190 نفر دچار  2613بیمارستانی شده اند . از این تعداد بیماران، به ترتیب 
VAE ،1223  نفر دچارSSI ،996   نفر دچارBSI ،928 فر دچار نPNEU  نفر دچار  648، و

بیمار  1000بروز عفونت در هر  می باشد . 97/1سایر عفونتها شده اند . میزان بروز عفونت در کل 
 CA-UTIبه ترتیب زیر می باشد :  ابزار  هاي مرتبط با عفونت می باشد . فراوانی 8/8روز –

و در مجموع  مورد  CA-BSI   433مورد و  520سایر مورد ،  VAP 1128مورد،  1265
) بر اساس ابزار روز به شرح زیر می DAIمورد می باشد . میزان عفونت مرتبط با ابزار ( 3346
کتتر  1000در   CA-BSI، تعداد  11/12روز –کتتر ادراري  1000در  CA-UTIتعداد باشد : 



روز  - مرکزي موقتیوریدي  کتتر  1000در CA-BSIتعداد ،   98/4روز    –مرکزيوریدي 
  می باشد .  ،  42/45 روز –ونتیالتور  1000در   VAPتعداد ،  86/6

 درصد،02/0 آسپرژیلوس در گروههاي اصلی عفونت به شرح زیر می باشد : وارگانیسم ها فراوانی میکر
 ، 24/0استافیلوکوك ساپروفتیکوس ،درصد 7,72استافیلوکوك اورئوسدرصد، 15/2استافیلوکوك اپیدرمیس 
، B( 38/0استرپتوکوك آگاالکتیا (گروه  ،46/2کواگالز منفی استافیلوکوك ، 3/0 استافیلوکوك کواگالز مثبت

 )Ecoliاشرشیا کولی (،  1/13آسینتوباکتر ، 14/0 استرپتوکوك ویریدانس ،09/0 )A(گروه  پنومونیهاسترپتوکوك 
 ، 04/0 سرئوس وسباسیل،  02/0وس آنتراسیسباسیل ، 58/1 فاسیوم انتروکوك،  75/2انتروباکتر  ، 52/17

 ، 8/8سدومونا آئروژینوزا  ، 32/0 سراشیا ، 02/0تیفی سالونال  ،73/0پروتئوس  ،06/0کلستردیوم دیفیسل 
 نامشخص،  04/0مورگانال  ، 02/0، مایکو باکتریوم توبرکلوزیس  29/8 کلبسیال ، 13/6کاندیدیا  ، 98/0 سیتروباکتر

14/8   
  بحث و نتیجه گیري :

. بروز عفونت می باشد درصد  97/1میزان بروز عفونت بیمارستانی در بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه در کل  
عامل خطر، کاتتر ادراري می و بیشترین  بوده UTIبیشترین نوع عفونت باشد .  می 8/8 روز– ماریب 1000در هر 
 عفونت  صورت گیرد . کتتر هاي ادرارياستفاده ازدر زمینه به نظر میرسد بیشترین آموزش براي کارکنان   و باشد
  .در رتبه دوم عفونتها قرار دارد  VAP با

آسینتوباکتر  دومین میکرب شایعو Ecoli( 52/17%اشرشیا کولی ( شایعترین میکرب در گروههاي اصلی عفونت،
با توجه به شایع بودن این میکربها، داروها و مواد آسپتیک موثر بر آنها باید مورد توجه قرار   . دمی باش % 1/13با 

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق بررسی بروز و فراوانی عفونتها و فراوانی میکروارگانیزمها و عوامل خطر  گیرد .
وعلی رغم اینکه سازمان جهانی بهداشت آمار ی و تدابیر کاهش بروز عفونت می باشد به منظور برنامه ریزي آموزش

 %25درصد و کشورهاي در حال توسعه را بیش از  10تا  5توسعه یافته را  بروز عفونت بیمارستانی در کشورهاي
بررسی و تحقیقات بیشتري  ضروري است ،می باشددرصد  97/1اعالم کرده است و بروز عفونت در این بیمارستانها 

  تا پایین بودن آمار بروز عفونت در این بیمارستانها مشخص شود .  صورت گیرد
  

 Health care - associated infection  - Nosocomial  -لغات کلیدي : عفونت بیمارستانی 
infections  - دانشگاه علوم پزشکی ایران    

  
Introduction: Nosocomial infections are the infections that occur  during the period of 
hospitalization. Sometimes In Medical scripts these infections are called “Hospital Aquired 
infection”. But the common term for it, is “Nosocomial infections” .The Origin of  “Nosocomial” 
term is from the Greek words: Nosos and Komeion. The World Health Organization has provided 
a more complete description for these infections :Infections caused by health care, “Health care-
associated infection” .Nosocomial infections are significantly associated with complications and 
mortality and inflict high costs for the hospitalization of patients .Recently, the World Health 
Organization has paid special attention to the “protection of patients” and referring to the 
suffering(catching) of more than 1,4 million people worldwide each year of nosocomial infections 
,The incidence rate Statistics announced for developed countries is about 5-10% and in some 
developing countries it is over 25% . Therefore the overall goal in  nosocomial infections control is 
reducing infections as much as possible , because these infections aside from mortality and 
complications, Increase the hospitalization time and therefore, cause a significant increase in 
health care costs and finally cause service recipients  displeasure. The aim of this study is  to 
evaluate the incidence rate and prevalence of infections and risk factors, in order for educational 
plans and actions  to reduce the incidence rate of infections . 



Materials and methods: This article is a descriptive cross-sectional study. This study is done on 
59 public and private hospital , each having over one hundred beds, covered by Iran University of 
Medical Sciences , the data for this study is extracted from the software provided by the Ministry 
of Health and Medical Education, that has been completed by nurses of infection control 
department, and has been analyzed using The SPSS software. 
Data: In the year 1396 from the total of 420183 patients, 8310 caught nosocomial infections. From 
the total of 8320 patients, 2613 patients were diagnosed as UTI, 1902 patients were diagnosed as 
VAE, 928 with PNEU, 1223 with SSI, 996 with BSI and 648 had other infections. The overall 
incidence rate of infection is 1.97 From 8310 patients diagnosed with  nosocomial infection  . The 
amount of risk factors for infection in groups are as follows: 423 of CA-BSI , CA-UTI: 1265  ,  
VAP: 1128 , others: 520  
Conclusion :  
The incidence rate of infections nosocomial  in hospitals covered by IUMS is 1.97%. Incidence has 
been reported to be 8,8 out of 1000 patients per day .The UTI type has been the most common And 
the urinary catheter among  the others. 
It seems the most necessary training for personnel is urinary catheter usage. The second most 
common infection is VAP . 
 The most common germ in main infection groups is E coli  (17,52%) and the second most common 
germ being asectobacter (13,1%) 
Bearing this in mind effective drugs and aspetic material should be considered. 
 The objective of this research is investigating the incidence rate and the quantity of infections, 
microorganisms and hazardous factors in order to create an educational program and reduce 
incidences. 
Although who has stated 5 to 10% incidence rate for developed countries and more than 25% for 
developing countries, the incidence rate for the hospitals in the discussion in this research is 1,97 
percents,  so it's necessary to conduct more research in order to indicate and investigate low 
incidence rates in these hospitals. 
 
  


