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 بعدساعت  27تا  84)حداقل  بیمارستان در بستری طی کهاطالق می شود  عفونتی به بیمارستانی عفونتمقدمه: 

مطالعه حاضر با هدف . باشد می سالمت نظام مهم مشکالت از یکی بیمارستانی عفونتهای. بیفتد اتفاق( پذیرش از

ته در کلیه بیمارستان های استان مرکزی انجام پذیرفو عوامل مرتبط با آن بررسی میزان بروز عفونت های بیمارستانی 

 است. 

پرسشنامه استاندارد نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، اطالعات در این مطالعه مقطعی با استفاده از  روش کار:

اج تخراس در بیمارستان های استان مرکزی بستری شده بودند 69بیماران مبتال به عفونت های بیمارستانی که در سال 

مورد تجزیه  SPSSنرم افزار با استفاده از با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی داده های به دست آمده گردید. 

 و تحلیل قرار گرفتند. 

درصد از  27درصد از بیماران بستری در بیمارستان های استان مبتال به بیماری های عفونی بودند.  28/0 یافته ها:

بیشترین میزان عفونت در و سال  70-76از گروه سنی ( %2/31این افراد مرد و مابقی زن بودند. بیشترین مبتالیان )

و بیشترین  (% 4/81با ابزار مربوط به لوله تراشه ) بیشترین میزان عفونت مرتبطرخ داده بود.  (% 36بخش داخلی )

 ( بود.% 2/70) عفونت بیمارستانی مربوط به باکتری آسینتوباکتر



گیرانه پذیرش اقدامات پیشاجرای برنامه های کنترل عفونت همانند برنامه های آموزشی جهت افزایش  نتیجه گیری:

و برنامه های کاهش مصرف  روش های درمانی و پرستاریدر انجام استفاده از روش های آسپتیک  ،توسط پرسنل

  . اقدامات ضروری در جهت کاهش عفونت های بیمارستانی می باشداز جمله غیرضروری آنتی بیوتیک ها 

 عفونت های بیمارستانی، بیمارستان، استان مرکزی ی کلیدی:واژه ها

 

 


