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االنه تقریبتا ستعفونت های بیمارستتانی ده است .شل مراکز درمانی تبدیبرای  چالش بزرگیعفونت های بیمارستانی به زپیشگیری ا

یژه می باشد .حدود وهراز مورتالیتی ساالنه ، پنجمین علت منتهی به مرگ در بخشهای 90میلیون نفر را مبتال میکنند و با میزان 2

نتت و نتو  مارستانی می شوند این عفونتت هتا بتا توبته بته موتل عفویماران بستری در بخش های ویژه مبتال به عفونت بیب 30%

قبت های ویژه مرا امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تجهیز بخشدرصد افزایش میدهند . 80-20میکروارگانیسم میزان مرگ ومیر را 

استفاده  و عوارض (nosocomial infection)عفونت های بیمارستانی ,و استفاده روز افزون از دستگاه تنفس مصنوعی)ونتیالتور(

ورتالیتی مموربیدیتی و  می باشد که هم پنومونی بیمارستانیرو به افزایش است . از عوارض مهم استفاده از این دستگاه  از ونتیالتور

ل متی تومیت دو بامعهبیمارستان افزایش می دهد و از این طریق بار اقتصادی زیادی را برفر اقامت بیمار درباالیی دارد و هم مدت 

دف هتن مطالعته بتا ایمی باشد د و تغییر الزم بهت بهبود کیفیت هر فراین از آنجایی که برخورداری از اطالعات عملی ،شرط نماید.

رل عفونت هتای راهکارها و اصول پیشگیری و کنت نامه ریزی بهت و برژه در بخش های ویهای تنفسی فراوانی عفونت علل و بررسی

 . انجام شده استبیمارستانی 

 ر: روش کا

نجام شتد ا منتخببیمارستان درمانی و ویژه ش های خدر کل ب 96در سال گذشته نگری مقطعی بصورت توصیف این مطالعه بصورت

فتونی و حساستیت عساعت بعد از بستری دچار عالئم عفونت شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. عوامتل  48و بیمارانی که بعد از 

ستتری، بعوامتل متو ر درعفونتهتای بیمارستتانی ماتل ستابقه  .میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک هتا توستآ آزمایشتگاه انجتام شتد

 . بمع آوری و آنالیز شدو نرم افزار کنترل عفونت ا استفاده از پرسشنامه کاتترها، ساکشن .. ب سونداژوی،حبرا

  یافته ها:

و بطور  بودند شده دچار بیمارستانی عفونت بهدرصد  61/0 مجموعاًبیمار مورد بررسی ،  4878از مجمو  بق نتایج این مطالعه ط

مورد و  5در نتایج کشت های به عمل آمده بیشترین فراوانی مربوط به کلبسیال  عفونت بیمارستانی گزارش شد و %8/0متوسآ 

MRSA  4  مورد بودند. همچنین بیشترین مکان های گزارش کنترل در بخش هایICU  براحی وICU .طول زمان  داخلی بودند

در هر  VAP استفاده از رسپیراتور احتمالدر طی هفته اول ارتباط مستقیم دارد ,  VAPبا بروز استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی

 می افزایش %28 به 30  روز و, %9  20% , روز  6/5اینتیوبیشن  پس از 10به ترتیب در روز  VAPافزایش می یابد.  %3روز به 



اقامت  3افزایش می یابد. نشان داده شد از روز  نیز عارضه این احتمال یابد افزایش  یشنهر چه طول مدت ایتیوبترتیب  بدین, یابد

 .افزایش می یابد NP بیمار در بیمارستان ریسک

 نتیجه گیری: 

یاستت هتا و سصورت گرفته است اما انتخاب راهکارابرایی و بومی بتا توبته بته  VAPباطبا پیگیری زیادی در ارتاگرچه توقیقات 

بهتت ذیتل  ایراهکارهتر راستای یافته های به دست آمتده دهمچنین  طبق نتایج این مطالعه فرایند های مرکز درمانی می باشد .

مل شتا VAPآموزش های ضروری بهتت کتاهش گردید برنامه ریزی  VAPمربوط به تنفسی های پیشگیرانه از عفونت ارتقاء روش

 موارد زیر می باشد:

 راشته یکتی ازمراقبت  از دهان به علت  کلونیزاسیون میکروارگانیسم ها در حوزه دهم و حلق و آستپیره ترشتوات بته داختل ت -1

ها و تمیتز شت دهان شتامل مستواز زدن دنتدانبه شمار می رود که در بیماران توت ونتیالتور توبه به بهدا VAPمهمترین علل 

 ست.کردن  حفره دهان با یک سواپ آغشته به یک مولول ضدعفونی کننده مخصوص دهانشویه و سپس ساکشن  دهان ضروری ا

درمتانی  شستشوی مداوم دستها یکی از مهمترین علت بلوگیری از انتقال عفونت بته بیمتاران در حتین انجتام پروستیجر هتای-2

 در بخشهای ویژه می باشد .خصوصاً 
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تقال عفونت را موقعیت تماس با بیمار می باشد که گام مهمی در پیشگیری ان 5نکته طالیی و کلیدی رعایت بهداشت دست در  -9 
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