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مقدمه  : نارسایی کلیه یک وضعیتی تهدید کننده حیات است و شیوع باالي هزار بـه ازاي 
مبتال به نارسایی یک میلییون نفر در کشورهاي توسعه یافته پیش بینی می شود.  بیماران 

داشتن عروقی مناسب  براي انجـام همودیـالیز بـا به  کلیه جهت انجام همودیالیز نیازمند 
دسـتیابی عروقـی ژانسی در مراحل اولیه بیماري تـا به صورت اورکه ، کیفیت باال هستند 

مناسب و یا  به علت مشکالت عروقی بیمار جهت تعبیه فیستول  پروتـوز  یـا گرافـت ، از 
شود. در حال حاضر بـروز عـوارض  تر ورید مرکزي به صورت دائم  یا موقت استفاده میکات

عدم همودیالیز  مناسب ، بسـتري شـدن بیمـاران در  عامل مهمی درعفونی ناشی از کاتتر 
المت و بهداشت صرف آن می سبیمارستان که سالیانه هزینه هاي بسیار زیادي در سیستم  

اي بیمارستانی  با هدف کنترل عفونت  عوارض ابتال بـه آن و . نظام مراقبت عفونت هگردد 
کاهش میانگین بستري براي کلیه بیمارستان ها ابالغ شده است ، لذا ضـرورت اثربخشـی 
اجراي نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی در کاهش عفونـت ناشـی از کـاتتر وریـدي در 

  .ی رسدمبیماران همودیالیزي ضروري به نظر 

ودیـالیز مبیمـار ه 65بی اولیـه عفونـت کـاتتر در یـادر این مطالعه جهـت ارزروش کار : 
 گناوه با داشتن شـاخص هـایی شـامل تـب ، لـرز ، عالئـم) ع (ومنین مامیرال بیمارستان 

سیستیک به همراه عفونت محل کاتتر ، کشت مثبت  خون  و اجراي دستورالعمل هاي نظام 
اران انجام گردید.داده هاي مبیز دراو مراقبت  ارستانی جهت شناختمي بیراقبتی عفونتهام

نـت وآماري محاسبه شاخص هـاي عف فاده از نرم افزارهاي اختصاصیتآمده با اس تبه دس
  بیمارستانی مورد تجزیه  تحلیل قرار گرفته است.



درشش ماهـه دوم  کاتتر وریدي مبتال به عفونت  بیمار 13بیمار همودیالیزي  65از یافته ها:
 40سال ، حداقل  65بیمار زن ، حداکثر سن  8و  بیمار مرد   5که  ، شدند شناخته   96سال 

 ودرصـد   86 شـار خـون ف،درصـد  92ابتال به دیابت  داشتند.سال  50  سال  و میانگین 
مـورد سـابقه بسـتري در  8ارتباط بین ریسک فاکتور دیابت با عفونت کاتتر وجود داشت.

ا تـل توغیرفعـال شـدن فیسـ ،ر جدید تتتعبییه کا وکاتترورد سابقه تعویض م 4بخش  و 
. و در مقایسـه بـا سـه  گزارش شددرصد سابقه بستري در بخش ویژه   2و ل  مدي کاوبهب

  تعداد بیماران به پنج مورد کاهش یافت.  97ماهه اول سال 

رد وم ی باشد که بایدماران دیالیزي ها منتیجه گیري : عفونت کاتتر شایعترین عارضه در بی
رل تسئولین به ویژه کارکنان در مورد اهمیت کنمسعه سیاسی در وایجاد ت .ه قرار گیردجتو
آمـوزش کارکنـان بـه ویـژه   ،ی  حمایت از اجـراي نظـام مراقـب آننتاونتهاي بیمارسعف

جداسازي مناسب بیماران ارزیابی مـوارد  ،پرستاران بخش همویالیز تاکید بر شستن دستها
مداخالت الزم رعایت نکات اصولی  گندزدائی و محدودیت مصرف آنتـی  همه گیري و انجام

  بیوتیک وسیع الطیف می تواند در کاهش عفونتهاي بیمارستانی تاثیر مناسبی داشته باشد. 

 ، همودیالیز، کاتتر وریدي نظام مراقب عفونت هاي بیمارستانیکلمات کلیدي: 


