
 96سال  اولدر شش ماهه  بررسی فراوانی عفونتهای بیمارستانی در یکی از مراکز درمانی آموزشی استان البرز

 

 نویسندگان :

  (5پریسا )  رهروان سحر (،4) ، صالحی نسرین(3)زهرا سلمانی   ،(2)سلیمانی علیرضا دکتر،(1)بابایی سودابه

 .دانشگاه علوم پزشکی البرز ، کرج ، ایران مجتمع امام علی )ع(،  واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع امام علی )ع( کارشناسی ارشد مراقبت ویژه ،-

 .دانشگاه علوم پزشکی البرز ، کرج ، ایران مجتمع امام علی )ع(،  واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع امام علی )ع( متخصص عفونی ، مدیر گروه عفونی دانشگاه ،. 2

 .دانشگاه علوم پزشکی البرز ، کرج ، ایران مجتمع امام علی )ع(،  واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع امام علی )ع(کارشناسی ارشد مراقبت ویژه ، دانشجوی -3

 ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج ، یران امام علی )ع(: واحد توسعه تحقیقات بالینی ، مرکز پزشکی آموزشی درمانی آدرس 

  و هدف : مقدمه

گسترش بیمارستانها همواره یکی از مشکالت بهداشتی درمانی بوده و باا ازازایم مادت اقامات عفونت های بیمارستانی همزمان با 

 13 در جهاانی بهداشات سازمان اعالمیه اساس . بربیمار در بیمارستان و اززایم میزان مرگ و میر و هزینه های درمانی شده است

تاا  5میلیون نفر ازعفونت های بیمارستانی رنج می برند و در کشورهای توسعه یازته صنعتی بای   4/1نه بیم از ، ساال2005اکتبر 

اززایم  %25بیماران بستری شده ، به عفونت های بیمارستانی مبتال می شوند و ای  رقم در کشورهای در حال توسعه  حدود  10%

 می یابد. 

 ر: روش کا

م هاای بیمارساتان خادر کا  ب 1396شاهریور تا پایان 1396زروردی  از گذشته نگرفی مقطعی بصورت صیتو ای  مطالعه بصورت

ساعت بعد از بستری دچار عالئم عفونت شده بودند مورد بررسای قارار گرزتناد. عواما   48انجام شد و بیمارانی که بعد از  منتخب

عفونتهای بیمارستانی مث  ساابقه موثر درعوام   .عفونی و حساسیت میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها توسط آزمایشگاه انجام شد

 ی، کاتترها، ساکش  .. با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و آنالیز شد. حبستری، جرا

  یافته ها:

عفونات بیمارساتانی گازارش شاد و  %7/0و بطور متوساط  بودند شده دچار بیمارستانی عفونت به بیمار 77 مجموعاً مطالعه ای  در

بیشتری  زراوانی را داشت و در نتایج کشتهای بعم  آمده، سودومونا آئروژینوزا  %39و بعد از آن خون با  %43کشت حلق و تراشه با 

 بخم هاای  ای گزارش کنندهبیشتری  زراوانی را داشت. همچنی  بیشتری  مکانه %31و استاف ارئوس با  %29و کلبسیال با  %31با 

  بود. NICUبزرگسال و سپس   ICU اطفال

 نتیجه گیری: 

کارکناان درماانی، آماوزش  ها بخصاو  توساطاستفاده صحیح و بموقع از مداخالت پزشکی، شست  دست طبق نتایج ای  مطالعه

ها و مراقبات بیوتیکشده از آنتیوسای  یک بار مصرف، استفاده کنترل بهداشت و نظارت مداوم در سطح بیمارستان، کاربرد صحیح

و گازارش  تری از عفونت بیمارستانی را نشان داد که علت اصلی آن عدم تشاخیصمیزان پایی .های جراحی اشاره کردزخم دقیق از

های بیمارستانی ارتقای نظاام شناساایی و گازارش دهای عفونت باشد. جهت کنترل و پیشگیریموارد واقعی عفونت بیمارستانی می

درمانی برای بیمااران  بیمارستانی و کسب نتایج مطلوبتر استراتژی پیشگیری و کنترل عفونتو اتخاذ بیمارستانی  هایموارد عفونت

 ضرروری می باشد .

 ا، سودومونا آئروژینوزاستاف ارئوسعفونت بیمارستانی،  کلید واژه :


