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مقاومتت آنتتی بيتویيکی بتا      زینت  هتاي درمتان و   ه با افزایش طول مدت بستتري و  هاي بيمارستانی عفونت :مقدمه و هدف

در  .هاي مختلف بيمارستانها می باشتد  شت عمده بيماران در بخاین عفونت ها از معضال .كتریهاي مسئول عفونت همراه است

دف این مطالع  یعيين فراوانی ه. سال هاي اخير یوج  زیادي ب  نظام مراقبت و گزارش دهی این عفونت ها معطوف شده است

صتورت  در بيمارستان هاي دانشتگاه علتوم پزشتکی كردستتان     گزارش شده عفونت هاي بيمارستانی و مقاومت ميکربی  موارد

 . گرفت

و با استفاده از بررسی داده هاي نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستانی  وصيفیی – مقطعیاین مطالع  ب  روش  :بررسیروش 

كلي  متوارد گتزارش شتده عفونتت هتاي       .گرفتانجام  1331یخت استان كردستان در سالهاي  111ستان باالي بيمار 18در 

در اثر واكنش  ك ابتال ب  عفونت محدود یا منتشر شامل كلي  افراد داراي عالئم نظام مراقبت  برابر پرویکل كشوريبيمارستانی 

ستاعت   22یتا   48حتداقل   بستري شده بودند و بيماردر بيمارستان  هاي بيماري زاي مریبط با خود عامل عفونی یا سموم آن

آناليزهتاي آمتاري بتا    . آزمون حساستيت ميکروبتی انجتام شتد    شده بود و همچنين بعد از  پذیرش در بيمارستان ب  آن مبتال 

  .انجام شد 22ورژن  SPSSاستفاده از نرم افزار 

مورد  417213یعداد  1331وم پزشکی كردستان در سالهاي شش دانشگاه علبيمارستان یحت پو 18 از مجموع :یافته ها

ميزان بروز  .از این موارد فوت نمودند%( 17)نفر  222مورد عفونت بيمارستانی گزارش شده بود ك   1472 بستري شده، یعداد

ب  یریيب و اسفند كمترین خرداد و آبان بيشترین هاي  ماههايدر و  73/3ميزان بروز  1331در سال عفونت بيمارستانی 

 %( 2/22)سال مورد مطالع  بيشترین موارد یک  از كل موارد گزارش شده در طی .در هر هزار نفر بستري بود 73/2و  74/4

، % (8) خون، %( 1/21)، عفونت هاي جراحی %(2/21)وینتيالیور  باعفونت هاي مریبط  .بود مریبط با عفونت هاي ادراري

یوژن پابين  در .عفونتهاي بيمارستانی قرارداشتند در رده هاي بعدي گزارش %(7/12)و سایر موارد  %(1)عفونت هاي ینفسی 

 %(42/7) آسينتوباكتر ، %(77/7) سودومونا آئروژینوزا، %E.coli (31/12)هاي مختلف عامل عفونت هاي بيمارستانی نقش 

ب  آنتی بيویيک  Ecoliباكتري : ب  یریيب  ها عترین ميکروبشای .بيشتر بود پایوژن ها بقي  از %(22/3)وكلبسيالپنوموني 

 سفوكستينیا ك  ب  آنتی بيویيک اگزاسيليناستافيلوكوک اورئوس  و % 2/21كلبسيال ب  آنتی بيویيک ، % 11سفالوسپورین ها 

 .ندمقاوم بود% 41

نسبت بت    1331مارستانی در درسال ك  گزارش دهی موارد عفونت هاي بيیافت  هاي پژوهش نشانگر آن است  :نتیجه گیری

یکی از دالیل این موضوع می یواند اجراي طرح یحتول ستالمت و افتزایش یعتداد متوارد بستتري در       . افزایش داشت  است 37

همچنتين بيشتترین    .عفونت ادراري می باشتد  بيمارستانی ، شایعترین عفونت  وE.coli شایعترین باكتري . بيمارستانها باشد

 . با مطالعات قبلی همخوانی دارد این یافت است  بوده بيویيکی مربوط سفالوسپورین هامقاومت آنتی 
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