بررسی علل و فراوانی عفونتهای تنفسی در بخش های ویژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم (عج)

نویسندگان :

دکتر مهران ایزدی(،)1دکترغالمرضا قباد زاده *( ،)2دکتر بنفشه دادتهتان( ،)3مهری ررییهز ( ،)4ماهه
آذرخش ()5
-1متخصص عفونی  ،معاون علمی پژوهشی ،گروه پزشکی مهرپاد  ،بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم کرج  .ایران
. 2متخصص اورولوژی  ،گروه پزشکی مهرپاد  ،بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم کرج  .ایران rezaghbd99@gmail.com
-3متخصص عفونی ،گروه پزشکی مهرپاد  ،بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم کرج  .ایران
 -4کارشناس پرستاری  ،سوپروایزر آموزشی  ،گروه پزشکی مهرپاد  ،بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم کرج  .ایران
 -5کارشناس پرستاری  ،سوپروایزر کنترل عفونت ،گروه پزشکی مهرپاد  ،بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم کرج  .ایران
آدرس  :گریه رزشکی مهرراد  ،بیمارتتان تخصصی ی فوق تخصصی قائ کرج  .ایران

مقدمه و هدف :

پیشگیری ازعفونت های بیمارستانی به چالش بزرگی برای مراکز درمانی تبدیل شده است .عفونت های بیمارستتانی ستاالنه تقریبتا
2میلیون نفر را مبتال میکنند و با میزان 90هراز مورتالیتی ساالنه  ،پنجمین علت منتهی به مرگ در بخشهای ویژه می باشد .حدود
 %30بیماران بستری در بخش های ویژه مبتال به عفونت بیمارستانی می شوند این عفونتت هتا بتا توبته بته موتل عفونتت و نتو
میکروارگانیسم میزان مرگ ومیر را  80-20درصد افزایش میدهند .امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تجهیز بخش مراقبت های ویژه
و استفاده روز افزون از دستگاه تنفس مصنوعی(ونتیالتور) ,عفونت های بیمارستانی )(nosocomial infectionو عوارض استفاده
از ونتیالتور رو به افزایش است  .از عوارض مهم استفاده از این دستگاه پنومونی بیمارستانی می باشد که هم موربیدیتی و مورتالیتی
باالیی دارد و هم مدت اقامت بیمار در بیمارستان افزایش می دهد و از این طریق بار اقتصادی زیادی را برفردو بامعه تومیتل متی
نماید .از آنجایی که برخورداری از اطالعات عملی ،شرط الزم بهت بهبود کیفیت هر فرایند و تغییر می باشد این مطالعته بتا هتدف
بررسی علل و فراوانی عفونتهای تنفسی در بخش های ویژه و برنامه ریزی بهت راهکارها و اصول پیشگیری و کنترل عفونت هتای
بیمارستانی انجام شده است .
روش کار:

این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی بصورت گذشته نگردر سال  96در کل بخش های درمانی و ویژه بیمارستان منتخب انجام شتد
و بیمارانی که بعد از  48ساعت بعد از بستری دچار عالئم عفونت شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند .عوامتل عفتونی و حساستیت
میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک هتا توستآ آزمایشتگاه انجتام شتد .عوامتل متو ر درعفونتهتای بیمارستتانی ماتل ستابقه بستتری،
براحی،سونداژو کاتترها ،ساکشن  ..با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار کنترل عفونت بمع آوری و آنالیز شد.
یافته ها:

طبق نتایج این مطالعه از مجمو  4878بیمار مورد بررسی  ،مجموعاً  0/61درصد به عفونت بیمارستانی دچار شده بودند و بطور
متوسآ  %0/8عفونت بیمارستانی گزارش شد و در نتایج کشت های به عمل آمده بیشترین فراوانی مربوط به کلبسیال  5مورد و
 4 MRSAمورد بودند .همچنین بیشترین مکان های گزارش کنترل در بخش های  ICUبراحی و  ICUداخلی بودند .طول زمان
استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی با بروز VAPارتباط مستقیم دارد  ,در طی هفته اول استفاده از رسپیراتور احتمال  VAPدر هر
روز به % 3افزایش می یابدVAP .به ترتیب در روز  10پس از اینتیوبیشن  , % 5/6روز  ,%9 20و روز  30به  %28افزایش می

یابد ,بدین ترتیب هر چه طول مدت ایتیوبیشن افزایش یابد احتمال این عارضه نیز افزایش می یابد .نشان داده شد از روز  3اقامت
بیمار در بیمارستان ریسک  NPافزایش می یابد.
نتیجه گیری:

اگرچه توقیقات زیادی در ارتباطبا پیگیری  VAPصورت گرفته است اما انتخاب راهکارابرایی و بومی بتا توبته بته سیاستت هتا و
فرایند های مرکز درمانی می باشد  .طبق نتایج این مطالعه همچنین در راستای یافته های به دست آمتده راهکارهتای ذیتل بهتت
ارتقاء روشهای پیشگیرانه از عفونت تنفسی مربوط به  VAPبرنامه ریزی گردید آموزش های ضروری بهتت کتاهش  VAPشتامل
موارد زیر می باشد:
 -1مراقبت از دهان به علت کلونیزاسیون میکروارگانیسم ها در حوزه دهم و حلق و آستپیره ترشتوات بته داختل تراشته یکتی از
مهمترین علل  VAPبه شمار می رود که در بیماران توت ونتیالتور توبه به بهداشت دهان شتامل مستواز زدن دنتدانها و تمیتز
کردن حفره دهان با یک سواپ آغشته به یک مولول ضدعفونی کننده مخصوص دهانشویه و سپس ساکشن دهان ضروری است.
 -2شستشوی مداوم دستها یکی از مهمترین علت بلوگیری از انتقال عفونت بته بیمتاران در حتین انجتام پروستیجر هتای درمتانی
خصوصاً در بخشهای ویژه می باشد .
 -3اگر بیمار  AIR WAYدارد حتما از دهان بیمار خارج شده و تمیز شود.
-4لب ها و مخاط و دندانها را روزانه از نظر خونریزی ،قرمزی ،زخم و بوی بد و التهاب کنترل کنید .
 -5بهت شست و شوی دهان از مولول دهانشویه فاقد الکل و سرنگ یا سواپ و ساکشن استفاده کنید.
-6هر دو ساعت دهان بیمار را مرطوب کنید.
 -7با دست دستکش پوشیده و با ژل نرم کننده مخاط دهان دهان بیمار را به آرامی ماساژ دهید.
- 8استفاده از وازلین با دست دستکش پوشیده بهت چرب کردن لبهای بیمار.
 -9نکته طالیی و کلیدی رعایت بهداشت دست در  5موقعیت تماس با بیمار می باشد که گام مهمی در پیشگیری انتقال عفونت را
ایفا میکند.
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