
 

 

مركز جراحي قلب  عفونت های جراحي از طریق پیگیری تلفني پس از ترخیص بیماران بخش عنوان:بررسي 

 1397پزشكي آموزشي درماني رجایي سه ماهه اول 

 5 لیال شفیعی4سیاری سعیده ،3،علیرضا سلیمانی2، معصومه بابایی1سمیه قاسمی نویسندگان:

  ایران ، کرج ، البرز پزشکی علوم دانشگاه ، رجایی شهید درمانی آموزشی مرکز ، بالینی تحقیقات توسعه واحد

s.ghasemi52@iran.ir 
 ایران ، کرج ، البرز پزشکی علوم دانشگاه -سوپروایزر کنترل عفونت-کارشناس پرستاری-1

 ایران ، کرج ، البرز پزشکی علوم دانشگاه -ارتقاء سالمت سوپروایزر آموزشی و -کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-2

 ایران ، کرج ، البرز پزشکی دانشگاه علوم -متخصص عفونی،عضو هیات علمی-3

 البرز پزشکی علوم دانشگاه -ICU بخشپرستار-کارشناس پرستاری -4

 ایران ، کرج ، البرز پزشکی علوم دانشگاه -پرستار بخش اورژانس-س پرستاریکارشنا-5

 

 مقدمه:

 72- 48عفونت بیمارستانی، بدون تردید یکی از مهمترین معظالت مراکز بهداشتی درمانی جهان تلقی می شود که معموال 

ساعت پس از ارائه خدمات درمانی در بیمارستان ایجاد می شود. از مهمترین عفونت ها، عفونت جراحی می باشد، در جهت 

پیگیری پس از  خطرها،و ردیابی  موثر پایشبه ی بایست مبیمارستان  پایین آوردن خطر عفونت برای بیماران و کارکنان

تاثیر پیگیری پس از ترخیص در ارزیابی عملکرد فعلی بخش و برنامه لذا این مطالعه باهدف بررسی اران بپردازد. مترخیص بی

 ریزی آتی در کاهش عفونت بیمارستانی انجام شد.

 

  روش كار:

اطالعات از طریق تماس تلفنی واحد کنترل عفونت و ارتقاء سالمت طی روزهای  که ه بود مقطعی-این یك مطالعه توصیفی

بر اساس چك لیست ساخته محقق به دست  97پنجم و هفتم پس از ترخیص با بیماران جرای شده قلب باز در سه ماهه اول 

 آمد.

 یافته ها  

سال  40-25% 25و  65-40بین  %40سال به باال و  65سن % در 35% زن و 35% بیماران مرد، 65بیمار جراحی شده  150از 

ش گروهی و چهره به چهره درباره مراقبتهای پس از ترخیص و خودمراقبتی دیده  زدر طول بستری آمو داشته اند و بیماران

باره حقق تماس تلفنی برقرار شد،آگاهی بیماران درم بودند. در طی روزهای پنجم و هفتم ترخیص طبق چك لیست ساخته

% بستری بیماران پس از ترخیص با عالیم قرمزی و ترشح در ناحیه سینه و پا، رضایتمندی 4% ،75عالیم عفونت جراحی 

% 10% مراجعه به پزشك طبق برنامه زمان بندی داشته اند و 95% دارای ریسك فاکتور دیابت،45% ،90بیماران از عمل 

به اشته و از برنامه زمان بندی مراجعه به پزشك د زودترجراحی داشتند که  بیماران پس از تماس تلفنی ، عالیم خفیف عفونت

% بیماران 100% بیماران پاسخگو نبودند و 5در منزل فوت کرده بودند و  % بیماران2 صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

 طریق تلفن داده شد.طی ارزیابی اثربخشی آموزشهای داده شده در طول بستری، آموزشهای مجدد خود را از 
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 :بحث و نتیجه گیری

بخش مهمی از اطالعات مربوط به  به نظر می رسد که اگر بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان تحت مراقبت قرار گیرند،

ه بیمار ممکن است در زمان ترخیص در دوره کمون بیماری بوده و عالیم بیماریها کچرا  بیمارستانی حذف می شود، عفونت

روشهای پیشرفته مراقبتی را پس از ترخیص تحت مراقبت قرار داده و از طریق تماس تلفنی با  بظاهر شود، امروز اغلبعدا 

در برنامه ریزی جهت ی تواند یمارستانی می کنند، اطالعات به دست آمده از این مطالعه ببیمار اقدام به بیماریابی عفونت های 

کمك می تواند به صورت آینده گر و پیگیری پس از ترخیص طبق برنامه زمان بندی و ...  ماریابیراه اندازی بازتوانی قلب، بی

 شایانی کرد.
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