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ــار  ــه بیم ــود ک ــی ش ــالق م ــی اط ــه عفونت ــتانی ب ــت بیمارس      عفون
در زمــان بســتري بــودن بــه آن دچــار نبــوده و در دوره کمــون آن 
ــد و  ــی دارن ــت هــای بیمارســتانی شــیوع باالی ــوده باشــد. عفون هــم نب
ــند و  ــی باش ــی م ــتی درمان ــز بهداش ــرای مراک ــدي ب ــکل ج ــک مش ی
هرســاله هزینــه هــاي زیــادي را بــه بیمــاران و مراکــز بهداشــتی درمانــی 
ــورد  ــون م ــش از دو میلی ــالیانه بی ــا س ــد )1(. در دنی ــی کنن ــل م تحمی
عفونــت بیمارســتانی گــزارش مــی شــود کــه هزینــه هــای زیــاد،  بــرای 
ــد  ــی باش ــارد دالر م ــا 29 میلی ــر 17 ت ــغ ب ــا بال ــت ه ــن عفون ــان ای درم
)2(. شــیوع عفونتهــای بیمارســتانی در ایــران نیــز از1/9 تــا 25 درصــد 
گــزارش شــده اســت )3( . در مطالعــه  Ghazvini میــزان عفونتهــای 
ــایع ترین  ــه و ش ــت ری ــل عفون ــایع ترین مح ــتانی 10/85% و ش بیمارس
ــت  ــاد عفون ــه ایج ــه ب ــا توج ــود )4(. ب ــینتوباکتر ب ــی اس ــل میکروب عل
ــراي پیشــگیري  هــاي بیمارســتانی علیرغــم رعایــت مــوارد بهداشــتی ب
از آن، مطالعــه حاضــر بــه بررســی شــیوع عفونــت هــاي بیمارســتانی و 

ــردازد. ــا آن مــی پ ــط ب ــی مرتب عوامــل میکروب

ــت  ــه عفون ــال ب ــار مبت ــی، 91 بیم ــی مقطع ــش توصیف ــن پژوه       درای
ــی  بیمارســتانی در ســالهای 92-1391 در بیمارســتان آموزشــی و درمان

ــه صــورت سرشــماری مــورد مطالعــه قــرار  ــه ب نهــم دی تربــت حیدری
گرفتنــد. ابزارگــردآوری داده هــا پرسشــنامه ی روا و پایــا بــود. بیمارانــي 
کــه بــدون هیچگونــه عالئــم عفونــت پذیــرش شــده و 48 ســاعت بعــد 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــد، م ــده بودن ــت ش ــم عفون ــار عالئ ــتري دچ از بس
ــه  ــات محرمان ــام اطالع ــده و تم ــدی ش ــا کدبن ــنامه ه ــد. پرسش گرفتن
بــوده اســت. داده هــا از طریــق پرونــده بیمــاران و توســط محقــق جمــع 
آوری شــده اســت. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از روش هــاي 
ــزار  ــرم اف ــط ن ــذور کاي و توس ــاري مج ــون آم ــي و آزم ــار توصیف آم
آمــاری  SPSS  نســخه 19 و بــرای توصیــف داده هــا از جــداول توزیــع 
فراوانــی اســتفاده شــده اســت. در طــول ســالهای 91 و 92، تعــداد 91 
بیمــار مبتــال بــه عفونــت بیمارســتانی بــا میانگیــن ســنی 41/15±25/8 
ســال، شــناخته شــدند کــه 59 نفــر )64/8%( مــرد و32 نفــر )%35/2( 

زن بودنــد. 

ــال  ــتان در دو س ــن بیماس ــتانی در ای ــت بیمارس ــروز عفون ــزان ب        می
ــل  ــب مح ــه ترتی ــه ب ــد ک ــت آم ــه دس ــد ب ــٌا 0/7 درص 91- 92 تقریب
جراحــی 53 نفــر )58/2%(، پنومونــی 24 نفــر )26/4%(، عفونــت 
ادراری 8 نفــر )8/8%( و عفونــت خونــی 6 نفــر )6/6%( از شــایع ترین 
عفونــت هــای بیمارســتانی بیمارســتان نهــم در تربــت حیدریــه بودنــد.

ــزان شــیوع عفونــت هــای بیمارســتانی %0/7      در مطالعــه حاضــر می
مطالعــه  و  آمــار %10/85  ایــن   )4(  Ghazvini مطالعــه  در  بــود. 
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Ghorbani )5( 10% بــود. بــه نظــر مــی رســد کــه بــا توجــه بــه میــزان 
شــیوع عفونــت بــاال در ســایر مطالعــات انجــام شــده، شــیوع عفونــت 
بیمارســتانی در بیمارســتان آموزشــی درمانــی نهــم دی تربــت حیدریــه 
ــن  ــل ای ــن دالی ــم تری ــوان از مه ــی ت ــه م ــوده ک ــی ب ــطح پایین در س
ــن  ــی ای ــان درمان ــه اهتمــام جــدی و کامــل مســوولین و کارکن ــر،  ب ام
بیمارســتان در انجــام اقداماتــی از قبیــل تشــکیل کمیتــه کنتــرل عفونــت 
بیمارســتانی، انجــام کشــت هــای مکــرر، آمــوزش کارکنــان درمانــی، 
اســتفاده از کیســه هــای مجــزای زرد رنــگ بــرای زبالــه هــای عفونــی، 
ــع ســوزن هــای  ــرای دف ــی ب اســتفاده ســطل هــای مخصــوص محافظت
ــرد.  ــاره ک ــی اش ــات درمان ــل از اقدام ــا قب ــت ه ــتن دس ــوده و شس آل
ــک بیمارســتان آموزشــی  ــن بیمارســتان، ی ــی کــه ای ــن از آنجای همچنی
ــوزش در  ــرای آم ــای پیراپزشــکی ب ــی باشــد و  دانشــجویان رشــته ه م
ــا  ــی و ب ــارت مرب ــا نظ ــن را  ب ــته و کار بالی ــور داش ــن حض ــط بالی محی
ــوان ایــن موضــوع را یــک  ــاط بیشــتری انجــام مــی دهنــد، مــی ت احتی

ــت هــای بیمارســتانی دانســت.  ــر در کاهــش عفون ــل موث عام

     در نتایــج بدســت آمــده، عفونــت محــل جراحــی )58/2 درصــد(، 
پنومونــی )26/4 درصــد( و ادراری )8/8( بــه ترتیــب از شــایعترین  
عفونــت  بیمارســتانی مــی باشــند کــه بــا مطالعــه Sohrabi همخوانــی 
نــدارد )6(. اکثــر مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه )4،7(، عفونــت 
ــا  ــد کــه ب ــر گــزارش کــرده ان محــل جراحــی را در رده هــای پاییــن ت
ــی کــه اعمــال جراحــی در  ــدارد. از آنجای ــه حاضــر مطابقــت ن مطالع
اتــاق عمــل انجــام مــی شــود و اســتاندارد هــای روز در اتــاق عمــل ایــن 
بیمارســتان رعایــت نشــده اســت، بــه نظــر مــی رســد کادر اتــاق عمــل 
نتوانســته انــد مراقبــت هــای الزم را در جهــت حفــظ ســالمت بیمــار و 
جلوگیــری از انتقــال آلودگــی از محیــط بــه محــل جراحــی بیمــار انجام 
ــا بررســی ایــن مشــکل از دیــدگاه  ــا ب دهنــد، لــذا پیشــنهاد مــی شــود ت
کادر اتــاق عمــل، عامــل یــا عوامــل ایــن ضعــف را شناســایی کــرده تــا 

مداخــالت آموزشــی و برنامــه ریــزی هــای مدیریتــی در جهــت ارتقــاء 
ــا توجــه بــه ایــن  عملکــرد پرســنل و بهبــود اســتاندارهای اتــاق عمــل ب

عوامــل انجــام پذیــرد.

        همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه وجــود بیمــاری زمینــه ای همــراه 
ــن  ــر ای ــرگ و می ــش م ــد در افزای ــی توان ــتانی م ــای بیمارس ــت ه عفون
بیمــاران موثــر باشــد بــه طــوری کــه آمــار خیــره کننــده ایــن مطالعــه از 
مــرگ و میــر بیمــاران مــد نظــر، نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه 
ــش  ــه ای، افزای ــت بیمــاری هــای زمین گاهــی بیمــاران از اهمی عــدم آ
ســن آنهــا و از طرفــی نارســایی سیســتم بهداشــتی درمانــی در آمــوزش و 
ارائــه مراقبــت هــاي درمانــی از بیمــاران بســتری بــه خصــوص بیمــاران 
ــتانی و  ــت بیمارس ــود عفون ــد در ع ــی توان ــه ای م ــاری زمین دارای بیم
خطــر مــرگ بیمــاران نقــش مهمــی داشــته باشــد، لــذا انجــام معاینــات 
دقیــق و مراقبــت هــای مســتمر از ایــن گونــه بیمــاران بســتری در 
بیمارســتان و انجــام برنامــه هــای آموزشــی بــرای کادردرمانــی بــه منظور 
ــود.  ــه می ش ــکالت توصی ــن مش ــراز ای ــق ت ــرل دقی ــگیري و کنت پیش
بنابرایــن در ایــن پژوهــش شــیوع عفونــت هــای بیمارســتانی در ســطح  
پایینــی گــزارش شــد. شــایع تریــن عفونــت بیمارســتانی، محــل جراحــی  
بعــدی  پنومونــی، عفونــت ادراری و خونــی در رده هــای  بــوده، 
بودنــد. لــذا بــه  منظــور کاهــش عفونــت هــاي بیمارســتانی؛ تشــخیص 
اولیــه، بررســي مســتمر میکروارگانیســم هــاي موجــود و رعایــت اصــول 
ــري  ــراي جلوگی ــات الزم ب ــام اقدام ــان  انج ــیله کارکن ــتي بوس بهداش
ــه  ــت توصی ــوزش بهداش ــتاني و آم ــاي بیمارس ــت ه ــترش عفون از گس

می گــردد. 
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