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دیده این پ. در کشورهاي در حال توسعه هستند عفونت هاي بیمارستانی یکی از مشکالت مهم سالمتمقدمه وهدف: 
می دهد و هزینه هاي هنگفتی را به بخش بهداشت و درمان کشور طول مدت بستري را افزایش میزان مرگ و میر و 

 یررسبآن این مطالعه با هدف  يبیمارستانی و عوارض شناخته شده هاي لذا با توحه به شیوع عفونتتحمیل می کند. 
   انجام شد. رانیدر ا یمارستانیب يعوامل مرتبط با بروز عفونت ها

 یبانک اطالعات چهار مقاالت مرتبط در مطالعه نیدر امند می باشد. ام نظاین مطالعه از نوع مروري پژوهش: روش 
بانک اطالعات مقاالت  ،کشور یاطالعات و مدارك علم يجستجو گاهیپا ،یجهاد دانشگاه یشامل بانک اطالعات علم

 وامل مرتبطبیمارستان و ععفونت بیمارستانی،  يهاواژه دیکشور با استفاده از کل اتیو بانک اطالعات نشر یعلوم پزشک
  را که مرتبط با هدف مطالعه بود انتخاب شدند. یمقاالت، مقاالت يجستجو شدند. با مطالعه با عفونت هاي بیمارستانی

ی را اري بیشترین درصد عفونت هاي بیمارستانرعفونت هاي تنفسی و ادبراساس نتایج مطالعات و اسناد علمی، نتایج: 
 باشد.می NICUو  ICUبیشترین میزان عفونت مربوط به بخش هاي ویژه خصوصاٌ ده اند. اختصاص دادر ایران به خود 

از . دعفونت هاي بیمارستانی بوده ان سال بیشتر مستعد ابتال به 65سال و سالمندان باالي  5از لحاظ سنی، کودکان زیر 
نظر تجهیزات  ازبوده است.   آنتروباکترلبسیال و مربوط به پسودوموناس، کبیشترین فراوانی نظر عوامل ایجاد عفونت، 
مچنین طبق ه و کاتتر وریدي بوده است.ادراري، لوله تراشه، ونتیالتور  ط به ساکشن، کاتترمهمترین عوامل انتقال مربو

ارستانی داشته اند بیشتر مستعد ابتال به عفونت بیم را انتظار افرادي که سابقه جراحی  و طول اقامت بیشتر در بیمارستان
   بوده اند.

و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان هاي مختلف متفاوت  لف حاکی از آن است که شیوع عفونتمطالعات مختبحث: 
ور باید کش بیمارستان هايمی باشد.  در هر بیمارستان کنترل و کاهش آن نیازمند نظام مدیریتی تخصصیبنابراین  ;است

هاي آسیب پذیر را شناسایی کرده  و جهت کاهش آنها بکوشند. میزان عفونت، عوامل خطر و گروه به صورت مستمر 
آموزش تمامی پرسنل بیمارستان، اجراي دستورالعمل هاي ابالغی وزارت بهداشت و نظارت مستمر بر رعایت همچنین 
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