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Abstract
Background and Aim: Nosocomial infections are defined as infections occurring
during a patient's stay at hospital (48-72h after admission).Nosocomial infections are
one of the important problems of health. This study aimed was determine the
prevalence of nosocomial infections, and related factors in hospitals with more than
100 beds in south Khorasan Province.
Materials and Methods: In this crass-sectional study, an investigator-administered
questionnaire was completed for each patient with nosocomial infections diagnosis in
hospitals with more than 100 beds in South Khorasan. This questionnaire conation
demographic characteristic of patients, department, duration of admission, kind of
pathogen and risk factors that was designed according to standard questionnaire of
Iranian Nasocomial infections surveillance system (INIS) of Center for communicable
Disease Control, Ministry of Health. Data were analyzed with SPSS 16 software.
Results and discussion: Number of patients with nosocomial infection was 358. The
incidence of nosocomial infection was 0.9%. ICU had the highest incidence rate
(17.3%). The most common nosocomial infection was pneumonia (43%), and urinary
tract infection (UTI) (15.1%). In 33.5% culture result were negative. In other cases,
culture results showed klebsiella spp. (12.8%) and Pseudomonas aeruginosa (9.8%)
were the most prevalent bacteria. Most factors associated with nosocomial infection in
patients were urinary catheters (70.4%), suction (66.8%) and tracheal tube (54.2%).
24% of patients expired. The results showed lower ratio of nosocomial infection, that
the main reason is failure to detection and reporting of actual cases of nosocomial
infection. Promoting detection and reporting system for Prevention and control of
nosocomial infection was recommended.
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عفونتهای بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای استان خراسان جنوبی
4

بیتا بیجاری ،1علی عباسی ،2مینا همتی ،3کیوان کرابی
.1

گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

.2

گروه مبارزه با بیماریها ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،بیرجند،ایران

 .3گروه بیوشیمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
.4

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
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عفونت بیمارستانی به عفونتی که طی بستری در بیمارستان (حداقل  84تا  27ساعت

دریافت9313/04/91:

بعد از پذیرش) اتفاق بیفتد اطالق میشود .عفونتهای بیمارستانی یکی از مشکالت مهم سالمت میباشد .این

پذیرش9313/01/91:

مطالعه به هدف تعیین شیوع عفونت بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای باالی 011

انتشار آنالین9313/90/9:

تختخوابی استان خراسان جنوبی انجام شد
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نویسنده مسئول:
دکتر بیتا بیجاری
گروه پزشکی اجتماعی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

مواد و روش کار:

در این مطالعه مقطعی برای کلیه بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی در

بیمارستانهای باالی  011تختخوابی استان خراسان جنوبی پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل مشخصات
دموگرافیک ،بخش بستری ،مدت بستری ،نوع پاتوژن و عوامل خطر در سال  0930تکمیل شد .این پرسشنامه
بر اساس پرسشنامه استاندارد نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی مرکز کنترل بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت تدوین شد .دادهها پس از جمعآوری توسط نرمافزار ) spss(16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافتهها و بحث:

تعداد بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی  954نفر بود .میزان بروز عفونت

بیمارستانی در بیمارستانهای استان  %1/3محاسبه شد .بیشترین میزان بروز در  ICUبود (.)%02/9
شایعترین عفونت بیمارستانی پنومونی ( )%89و بعد از آن عفونت ادراری ( )%05/0بود .در  %99/5موارد

نتیجه کشت منفی بود و شایعترین پاتوژن عامل عفونت گونه کلبسیال ( )%07/4و پسودموناس ائروژینوزا
( )%3/4بود .شایعترین عوامل خطر همراه با عفونت بیمارستانی داشتن کاتتر ادراری ( ،)%21/8ساکشن
( )%66/4و لوله تراشه ( )%58/7بود %78 .از بیماران فوت کردند .نتایج مطالعه میزان پایینتری از عفونت
بیمارستانی را نشان داد که علت اصلی آن عدم تشخیص و گزارش موارد واقعی عفونت بیمارستانی
میباشد .جهت کنترل و پیشگیری عفونتهای بیمارستانی ارتقای نظام شناسایی و گزارش دهی موارد

تلفن1591-1125411 :

پست الکترونیک:
Bita.bijari@yahoo.com

عفونتهای بیمارستانی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :عفونت بیمارستانی ،بیمارستان ،خراسان جنوبی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
عفونت بیمارستانی عفونتی است که بهصورت محدود یا
منتشر و در اثر واکنشهای بیماریزای مرتبط با خود عامل
عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد شود به شرطی که حداقل
 41یا  22ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود و

عفونتهای بیمارستانی یا عفونتهای اکتسابی از بیمارستان
یک مشکل جهانی در بیمارستانهای دنیا میباشد ( .)9و یکی از
مشکالت مهم سالمت بویژه در کشورهای درحالتوسعه محسوب
میشود)2( .

در زمان پذیرش بیمار در دوره نهفتگی نباشد (.)3
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بیمارستانی را با تعاریف و فرم یکسان به مرکز مدیریت بیماریها

بر اساس آمارهای ارائه شده ساالنه در جهان جمعیتی بیش از
 2میلیون نفر از عفونتهای بیمارستانی رنج میبرند و نزدیک به

گزارش کنند (.)3

 111111نفر از این عفونت میمیرند ( .)4در کشورهای

با توجه به اهمیت عفونتهای بیمارستانی ،تعیین علل مرتبط
با آن و دستیابی به راهکارهایی جهت کنترل آن ضرورت دارد.
کنترل و توجه به این امر ،موجب کاهش مرگ و میر و عوارض
عفونتهای بیمارستانی ،کاهش تداخالت درمانی و میانگین مدت
بستری ،کاهش هزینههای تحمیلی بیمارستانی ،افزایش تأمین و
حفظ و ارتقای سالمت افراد جامعه و رضایتمندی از سیستم

توسعهیافته صنعتی میزان ابتال به عفونتهای بیمارستانی حدود
 5تا  ،%11در کشورهای درحالتوسعه بهصورت متغیر و در
کشورهای توسعهنیافته حدود  %21تا  %25است (.)3
مطالعات انجامشده در سراسر دنیا شیوع عفونت بیمارستانی
را بین  4تا  %42گزارش کردهاند )5-1(.در مطالعهای طی

خدمات درمانی میشود (.)3

سالهای  2112تا  2111در بیمارستانهای کشور شایعترین
عفونت بیمارستانی عفونت ادراری  %32/2و عفونت خون %19/3
بود؛ و بیشترین میزان عفونت بیمارستانی در بخش مراقبتهای

هدف از این مطالعه تعیین میزان بروز عفونتهای بیمارستانی
و تعیین انواع آن و مشخصات دموگرافیک افراد مبتال در
بیمارستانهای باالی  111تختخوابی استان خراسان جنوبی در
سال  1361بود.

ویژه و بخش جراحی بود (.)8
مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل مرتبط با افزایش احتمال ابتال
به عفونتهای بیمارستانی را سن بیمار ،وجود بیماریهای زمینه-
ای ،طول مدت بستری ،ضعف سیستم ایمنی ،اقدامات تشخیصی
درمانی تهاجمی مانند کاتتر ادراری ،کاتتر ورید مرکزی ،ونتیالتور
عنوان کردهاند که با اقدامات مناسب میتوان خطر ابتال به عفونت

مواد و روشها
در این مطالعه کوتاه مقطعی پرونده بیماران که در سال
 1361با تشخیص عفونت بیمارستانی در یکی از سه بیمارستان
ولیعصر (عج) بیرجند ،امام رضا (ع) بیرجند و شهدا قائن بستری
بودهاند استخراج شد .چک لیستی بر اساس اهداف طرح طراحی
شد که شامل مشخصات دموگرافیک مبتالیان ،نام بخش بستری،
طول دوره بستری ،نوع پاتوژن ،نوع عفونت بیمارستانی ،عوامل
خطر ،نوع درمان و نتیجه بیماری بود که بر اساس پرونده بیماران
تکمیل شد.

بیمارستانی را کاهش داد (.)1
عفونتها بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستانها همواره
یکی از مشکالت عمده بهداشتی درمانی بوده و با افزایش مدت
اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتال و مرگ و مبر از
این عفونتها شده و در نتیجه هزینههای بیمارستانی را به شدت
افزایش میدهد (.)3

این چکلیست برم بنای پرسشنامه استاندارد نظام مراقبت
عفونتهای بیمارستانی مرکز کنترل بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ) (INISطراحی شد که روایی و پایایی تأیید شده است.

برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی و برقراری نظامهای
مراقبتی در بعضی کشورها سابقه طوالنی دارد ،از جمله در آمریکا
بیش از  41سال است که اطالعات مربوط به این عفونتها
جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و منتشر میشود .بررسی و کنترل
عفونتهای بیمارستانی در ایران سابقه طوالنی ندارد .طی
سالهای گذشته در جهت کاهش شیوع عفونتهای بیمارستانی
تالشهای زیادی صورت گرفته است که تشکیل کمیتههای
کنترل عفونت بیمارستانی ،در سطح بیمارستانها یکی از آن
اقدامات بوده است .با برقراری نظام مراقبت کشوری عفونتهای
بیمارستانی  NNISاز سال  1315انتظار میرود تمام
بیمارستانهای دولتی و خصوصی بهصورت منظم آمار عفونتهای

جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه بیماران بستری
در بخشهای مختلف بیمارستانهای باالی  111تختخوابی استان
خراسان جنوبی به مدت یک سال از اول سال 1361
(فروردینماه) ،لغایت آخر سال ( 1361اسفندماه) با تشخیص
عفونت بیمارستانی بودند .بیماران با پرونده ناقص که دسترسی به
اطالعات نداشتیم از مطالعه حذف شدند.
دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  19شد و با استفاده از
تستهای آماری توصیفی (درصد ،فراوانی و میانگین و انحراف
معیار) محاسبه میزان بروز و استفاده از تست تحلیلی کای اسکوئر
21
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و آزمون فیشر در سطح معنیداری  α=1/15مورد تجزیهوتحلیل

قرار گرفت.

جدول  :1میزان بروز عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مختلف بیمارستانهای استان خراسان جنوبی در سال 1361
نام بخش

تعداد کل افراد بستری

تعداد افراد مبتال

میزان بروز

بروز به ازای هر ده هزار نفر

ICU
NICU

1142
1121
529

166
61
13

%12/5
%1/19
%2/42

1251
119
242

زنان

2335

15

%1/2

21

جراحی

4515

12

%1/24

24

داخلی

5616

11

%1/19

19

سایر بخشها

16212

11

%1/16

6

مجموع

36222

351

%1/6

61

PICU

عفونت بیمارستانی به دلیل کمبود امکانات آزمایشگاهی معتبر و
یا عدم گزارشدهی آن میباشد.

یافتهها و بحث
تعداد افراد مبتال به عفونت بیمارستانی  351نفر از 36222
مورد بستری در سال  1361بودند ،میزان بروز عفونت بیمارستانی
 %1/6بود (جدول  .)1میزان بروز عفونتهای بیمارستانی در
بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند  ،%1/11در بیمارستان امام رضا
(ع) بیرجند  %1/12و در بیمارستان شهدای قاین  %1/63بود
تفاوت در میزان بروز عفونت بیمارستانی در بیمارستانهای استان
از نظر آماری معنیدار نبود ( .)p=1/45میانگین سن مبتالیان به
عفونت بیمارستانی  32/93±31/216و کمترین میزان سن یک
ماه و بیشترین آن  61سال بود .بیشترین مبتالیان در گروه سنی
 1تا  11سال ( )%31/4و گروه سنی  21سال و باالتر ()%22/9
قرار داشتند.

در این مطالعه بیشترین میزان بروز در بخش  ICUبه میزان
 %12/5و بعد از آن  NICUبه میزان  %1/19بود( .جدول  )1در
سایر مطالعات نیز میزان بروز در بخش مراقبتهای ویژه نسبت به
سایر بخشها باالتر گزارش شده است ( 8و  90و  )92عوامل شایع
در بیماران  ICUکه خطر اکتساب عفونتهای بیمارستانی را در
بخش مراقبتهای ویژه افزایش میدهد عبارتاند از :شدت
ناخوشی بیمار ،پاسخ به استرسهای فیزیولوژیک آسیب و درد،
اضطراب ،سن ،استفاده نابجا از پادزیستها ،محرومیت از خواب و
سوءتغذیه میباشد (.)90
بیشترین نوع عفونت در بین افراد مورد مطالعه پنومونی
( 154)%43بود پس از آن به ترتیب عفونت ادراری (،51)%15/1
سپسیس بالینی ( ،42)%11/2عفونت خون ( ،33)%6/2عفونت
محل زخم جراحی ( 22)%2بود .کمترین نوع عفونت برونشیت و
آرتریت و عفونت زخم سوختگی و پوسچولوزیس شیرخواران
 %./13بود (جدول .)2

در سایر مطالعات انجامشده بروز عفونت بیمارستانی طی
سالهای  2112تا  2111در کشور  )8( %1/52در یکی از
بیمارستانهای قم  35در ده هزار ( )90و در شیراز در سالهای
 2111تا  %6/4 ،2116گزارش شده است ( .)99علت تفاوت در
مطالعات مختلف میتواند مربوط به تفاوت در زمان انجام
مطالعات و ارتقای نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی و تعداد و
نوع بخشهای مورد بررسی در مطالعات مختلف باشد .با توجه به
اعالمیه سازمان جهانی بهداشت که میزان ابتال به عفونتهای
بیمارستانی حدود  5تا  %11در کشورهای توسعهیافته و حدود

در مطالعهای که در بیمارستانهای کشور انجامشده
شایعترین عفونت بیمارستانی عفونت دستگاه ادراری و عفونت
جراحی بود ( .)8در مطالعه  aminiو همکاران شایعترین عفونت
بیمارستانی پنومونی و بعد عفونت ادراری و عفونت زخم جراحی

 %25برخی از کشورهای درحالتوسعه برآورد کرده است (.)3

بود که با مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)92

بروز عفونت بیمارستانی در مطالعه حاضر در مقایسه با آمارهای
جهانی خیلی پایینتر است که علت اصلی آن عدم تشخیص موارد
21
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طول مدت بستری در بیماران مورد مطالعه بین  1تا 112
روز با میانگین  21/95±11/296روز بوده است .میانگین مدت
بستری در بیمارستان امام رضا (ع) ،26/9±21/4در بیمارستان
ولیعصر (عج) 22/1±11/ 2و در بیمارستان شهدای قائن
 6/1±6/3روز بود 222 )%29( .از بیماران بهبود یافته و تعداد
( 19)%24از بیماران فوت کردند.

با توجه به اینکه درصد باالیی از بیماران مبتال به عفونت
بیمارستانی دارای لوله تراشه ،استفاده از ساکشن و ونتیالتور
بودند این اقدامات تهاجمی ،بیمار را بیش از بقیه مستعد ابتال
میکند.
در اکثر موارد نتیجه کشت منفی بوده ( )%33و در سایر موارد
پاتوژن ایجادکننده عفونت به ترتیب کلبسیال (،)%12/1
سودوموناس آئروژینوزا ( ،)%6/1اشریشیاکلی (،)%6/5
استافیلوکوکوس اورئوس ( )%9/1بود (جدول  .)2در سایر مطالعات
شایعترین میکروارگانیسمهای مسئول در عفونت بیمارستانی

جدول  :2توزیع فراوانی مشخصات عفونتهای بیمارستانی در
بیمارستانهای استان خراسان جنوبی در سال 1931
مشخصات

اشریشیاکلی ،کوکسی های گرم منفی و سودوموناس در قم ()90
اسینتوباکتر و اشریشیاکلی در بیمارستان مصطفی خمینی بود
(.)92

نوع عفونت
بیمارستانی

بیشترین تعداد بیماران دارای ریسک فاکتور دارای کاتتر
ادراری ( ،)%21/4ساکشن ( ،)%99/1لوله تراشه (،)%54/2
ونتیالتور ( ،)%51/4سابقه جراحی ( ،)%45/1تراکئوستومی
( )%11/5بود( .جدول )2

نوع

در مطالعه  Laripourو همکاران در یکی از بیمارستانهای قم

میکروارگانیسم

شایعترین عامل مساعدکننده همراه کاتتر ادراری بود)90( .
در افراد مبتال به عفونت بیمارستانی که دارای کاتتر ادراری
بودند  %16دچار عفونت ادراری شده بودند .در افراد مبتال به
عفونت بیمارستانی که دارای عامل زمینهساز جراحی بودند.
 %19/9دچار عفونت زخم شده بودند .پنومونی همراه باوجود لوله
تراشه در  ،%94/4پنومونی همراه با ساکشن در  %51/2و پنومونی
همراه با ونتیالتور  VAPدر  %93/9بیماران مشاهده شد.

عوامل خطر
همراه

بیشترین پادزیست مصرفشده در بیماران مورد مطالعه
وانکومایسین  )%53/3( 161بوده و پس از آن به ترتیب
سفتریاکسون  ،)%51( 126ایمی پنم )%32/4( 119
کلیندامایسین  )%22/1( 62بود.

پنومونی
عفونت ادراری
سپسیس بالینی
عفونت محل زخم
عفونت خون
سایر
عدم رشد
کلبسیال
سودوموناس

اشریشیاکلی
استافیلوکوک اورئوس
سایر
کاتتر ادراری
ساکشن
لوله تراشه
ونتیالتور
سابقه جراحی

تعداد

درصد

154
54
42
25
33
51
121
49
35
34
22
111
252
236
164
114
194

43
15/1
11/2
2
6/3
13/6
33/5
12/1
6/1
6/5
9/1
21/1
21/4
99/1
54/2
51/4
45/1

نتایج این پژوهش نسبت پایینتر عفونت بیمارستانی را در مقایسه
با آمار جهانی و نتایج مشابه با سایر مطالعات انجامشده در کشور
نشان داد که علت اصلی آن عدمتشخیص و گزارش دهی موارد
واقعی عفونت بیمارستانی میباشد .با توجه به اجرای نظام مراقبت
عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای استان و آموزش
کارکنان در خصوص اهمیت و تشخیص و گزارش دهی بهموقع
عفونتهای بیمارستانی انتظار میرود موارد واقعی عفونتهای
بیمارستانی شناسایی و با اقدامات پیشگیریکننده شاهد کاهش
وقوع ان باشیم.

در بخش  ICUو  PICUشایعترین نوع عفونت بیمارستانی
پنومونی بود .در بخش زنان و جراحی عفونت محل زخم و در
بخش  NICUسپسیس بالینی شایعترین عفونت بیمارستانی بود.
ارتباط بین نوع عفونت و بخش بیمارستان از نظر آماری معنیدار
بود (.)P=0.001

22

1363  ▐زمستان4  شماره1 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال
 مربوط به آقای کیوان کرابی با راهنمایی915  با کد1361 سال
.دکتر بیتا بیجاری میباشد

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل از پایاننامه دانشجویی مقطع پزشکی
عمومی با عنوان بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای بیمارستانی در
 تختخوابی استان خراسان جنوبی در111 بیمارستانهای باالی

:تعارض منافع
.بین نویسندگان هیچ تعارضی وجود ندارد

9.
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