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  مقدمه

عفونتهاي بيمارستاني يا عفونتهاي اكتسابي از 

بيمارستانها از قرن  بيمارستان، همزمان با گسترش

چهارم ميالدي همواره يكي از مشكالت عمده بهداشتي 

حدود يك سوم مرگ و ميرها  درماني بوده است و

. را در بيمارستان به خود اختصاص داده است

عفونتهاي بيمارستاني روز به روز اهميت بيشتري 

يافته و نظام سالمت كشورها را به چالشي جدي 

مارستانها، ظهور بيماريهاي افزايش بي. كشانده است

پديد، افزايش روزافزون مقاومتهاي  پديد و نو باز

ميكروبي و نياز به خدمات متنوع پزشكي بروز 

ناپذير  عفونتهاي ناشي از خدمات درماني را اجتناب

  مقدمه

عفونتهاي بيمارستاني  خطربودن  باال .ايجاد عفونت استرابطه با در  باال خطر هاي با بيمارستان از محيط :زمينه و هدف

عفونت بيمارستاني بعد از . مهمترين داليل واهمه بيماران در مراجعه به مراكز درماني است ، نظر از مشكالت هزينه صرف

بنابراين، اين . اين عفونت معموالً با مرگ و مير و ناخوشي قابل توجه همراه است. دهد پذيرش بيماران در بيمارستان رخ مي

انجام  1389تبط با آن در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال بيمارستاني و علل احتمالي مر هاي عفونت شيوعمطالعه جهت تعيين 

  .ه استشد

اين مطالعه، يك مطالعه مقطعي است كه با جمع آوري اطالعات از طريق معاينات باليني، تستهاي آزمايشگاهي و پر : روش كار

داده ها با . انجام شده است 1390تا  1389كردن فرمهاي بيماران با عفونت بيمارستاني در بيمارستان بوعلي اردبيل از سال 

  .و به صورت فراواني و درصد بيان شده است SPSSاستفاده از نرم افزار 

اين . مؤنث بودند% 4/52مذكر و % 6/47. با عفونت بيمارستاني شناسايي شد%) 3/1( مورد 42بيمار،  3254از كل : يافته ها

و %) 8/23( عفونت خون و ، پنوموني%)3/33( سپسيس. شايعتر بود% 8/23سال با  1ماه تا  1عفونت در بيماران با سنين بين 

. روز بود 86/26ميانگين طول مدت بستري در بيمارستان . شايعترين عفونتها بودندترتيب  به %) 19( عفونت دستگاه ادراري

  . بودبيشتر %) 1/38( NICUفراواني عفونت در . گزارش شده بود%) 8/23( كلبسيال شايعترين پاتوژن

توزيع عفونت با سن، بخش و طول مدت . رستاني كمتر از ساير مطالعات بوددر اين مطالعه فراواني عفونت بيما :نتيجه گيري

  .رابطه داشتبستري در بيمارستان 

 بيمارستان بوعلي اردبيل ؛عفونت بيمارستاني ؛اتيولوژي: كليديكلمات 



  1391 زمستانويژه نامه پايان نامه ها، ، پنجم، شماره دوره دوازدهم                   اردبيل   دانشگاه علوم پزشكيمجله   34

شايعترين عفونتهاي بيمارستاني به ترتيب  .مي سازد

 پنوموني ،%)28( عفونت خون: فراواني عبارتند از

اين عفونت ها به طور %). 12( عفونت  ادراري ،%)21(

معمول در نوزادان و جنس مذكر خطر ابتالي باالتري 

بيشترين ميزان عفونتها از بخش مراقبتهاي . دارند

گزارش گرديده است كه ارتباط بيمارستان ويژه 

شايعترين  .مستقيم با مدت بستري بيماران دارد

، رشياكلي، اشسوشها استافيلوكوك، كلبسيال

  ]. 1-4[ سودوموناس بوده است

هاي  كه بيمارستان از محيطاست نشان داده  مطالعات

بنابراين در كنار  .در ايجاد عفونت است باال خطر با

 تالشهاي انجام شده در جهت سالمت بيمار، بايد بتوان

 خطربودن  باال. دمحيط امني براي بيمار ايجاد كر

 ايجاد نظر از مشكالت عفونتهاي بيمارستاني صرف

مهمترين داليل واهمه بيماران در مراجعه به  ،هزينه

  گزارشبر اساس آخرين  ].1[ مراكز درماني است

، ساالنه در 2005اكتبر  13سازمان جهاني بهداشت در 

ميليون نفر از عفونتهاي 4/1 جهان جمعيتي بيش از

كشورهاي توسعه يافته در . برند ميبيمارستاني رنج 

 صنعتي ميزان ابتال به عفونتهاي بيمارستاني كمتر از

، در كشورهاي در حال توسعه به صورت متغير و 5%

  ].2[ است% 20در كشورهاي توسعه نيافته حدود 

بررسي و كنترل عفونتهاي بيمارستاني در ايران سابقه 

طي سالهاي گذشته در جهت كاهش . طوالني ندارد

هاي زيادي صورت شبيمارستاني تال هايشيوع عفونت

 هاي كنترل عفونت تشكيل كميته .گرفته است

بيمارستانها يكي از اين اقدامات  بيمارستاني در سطح

با توجه به مطالعات، آسيب پذيرترين . بوده است

نوع عفونت . دنباش ميسنين باال افراد ، اطفال و هاقشر

بخش بيمارستاني در اطفال بر اساس سن كودك، 

بستري و ابزار مورد استفاده در طي بستري 

  ].3[ متغيراست

بررسي وكنترل عفونتهاي بيمارستاني هم اكنون در  

سطح دنيا يك اولويت جهاني است كه با هدف به 

حداقل رساندن عفونتها عالوه بر كاهش مرگ و مير، 

سبب كاهش مدت بستري بيماران در بيمارستان و 

 شود ميه هاي درماني نيز كاهش قابل توجه هزين

به لحاظ اينكه تاكنون، هيچگونه مقاله يا گزارشي . ]2[

از وضعيت عفونتهاي بيمارستاني بيمارستان اطفال 

شهر اردبيل چاپ يا منتشر نشده بود، لذا تحقيق 

حاضر انجام شد تا وضعيت عفونت بيمارستاني در 

  .شهر اردبيل مشخص شود

  

  روش كار

كليه  امعه آماري شاملج 1در اين مطالعه مقطعي 

ساعت  72تا  48مدت بيش از بودند كه به بيماراني 

: بيمارستان اطفال بوعلي، شامل در بخشهاي مختلف

به  NICU و PICU، عفوني، نوزادان، 2اطفال  ،1اطفال 

، )ماه فروردين( 1389مدت يك سال از اول سال 

ه شدبستري  )اسفندماه( 1389 لغايت آخر سال

تمام بيماراني كه بر اساس تعريف عفونت . بودند

بيمارستاني، در سيستم بررسي عفونت هاي 

بيمارستاني وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشكي 

 در اين مطالعه. وارد مطالعه شدند باشد ميموجود 

بيماراني كه در . نبودند ماران سرپايي مورد نظريب

 جمعيت مورد مطالعه، دچار عفونت بيمارستاني از

نوع عفونت خون، ادرار و پنوموني شدند، ثبت 

روش محاسبه . و مورد بررسي قرار گرفتند هگرديد

متغير هاي  .حجم نمونه به صورت سرشماري بود

، ادراري عفونت :مورد بررسي عبارت بودند از

پنوموني، عفونت خون ثابت شده در آزمايشگاه و 

  . عفونت خون باليني

ميزبان به دليل در آن اي است كه  عفونت، پديده

رشد و تكثير عامل بيماري زاي عفوني  تهاجم،

طبق تعريف نظام كشوري  .]2[ شود ميدچارآسيب 

مراقبت عفونتهاي بيمارستاني، عفونتي است كه به 

صورت محدود يا منتشر و در اثر واكنش هاي 

بيماريزاي مرتبط با خود عامل عفوني يا سموم آن 

                                                
1
 Cross Sectional 
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معيارهاي ورود به  .ودش ميدر بيمارستان ايجاد 

بستري و ماندن در بخشها : مطالعه عبارت بود از

ساعت بعد از پذيرش بيمار در  72تا  48 بيش از

عاليم آشكار عفونت مربوطه  ، عدم وجودبيمارستان

در زمان پذيرش و ترخيص بيمار از بيمارستان، وجود 

در بيماران  معيارهاي مرتبط با عفونتهاي اختصاصي

ساعت از پذيرش، بروز عاليم  48- 72بستري بعد از 

و معيارهاي مرتبط با عفونتهاي باليني خون، عفونت 

خون ثابت شده در آزمايشگاه، عفونت ادراري و 

  . پنوموني در بيماران بستري

بيماران سرپايي و تحت نظر، بيماران  ،در اين مطالعه

مانند دو بستري در باي شناخته شده  بيماري زمينه با

نقص ايمني و  ديابت، متابوليك شناخته شده، بيماري

بيشتر مستعد  افراد مواردي كه بيمار را نسبت به بقيه

و بيماران همراه  كند ابتال به عفونتهاي بيمارستاني مي

با عاليم آشكار عفونتهاي مربوطه در بدو بستري از 

  .شدند مطالعه خارج مي

ده از طريق سركشي به ابتدا اطالعات جمع آوري ش

بخشها و تكميل فرمهاي مربوط به عفونت بيمارستاني 

در مرحله بعد، جهت پردازش داده ها، . تفكيك شدند

ه شد SPSSاقدام به دسته بندي و ثبت در نرم افزار 

در نهايت نتايج به صورت فراواني و درصد ارائه و 

  .شد

  

  يافته ها

كه از  دهد مينتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان 

الي آخر اسفند ماه سال  1389اول فروردين ماه سال 

، از بين بيماران بستري در بيمارستان اطفال 1389

، )بيمار3254( بوعلي اردبيل طبق شرايط ذكر شده

بيمار مبتال به عفونت بيمارستاني %) 3/1( مورد 42

بيمار مبتال به عفونت  42از ميان . شناسايي گرديد

 22جنس مذكر و %) 6/47( مورد 20بيمارستاني، 

  . جنس مؤنث بودند%) 4/52(مورد 

بيشترين ميانگين طول مدت بستري مربوط به 

روز و  75/25؛  NICU،روز 33/77با  PICUبخشهاي 

  .روز بود 9 ؛كمترين مدت مربوط به بخش اطفال يك

در اين مطالعه، شايعترين عفونتهاي بيمارستاني به  

 مورد 14سپسيس باليني با : ترتيب فراواني عبارتند از

در درجه اول، پنوموني و عفونت خون ثابت %) 3/33(

در %) 8/23( مورد 10شده در آزمايشگاه هر كدام با 

در %) 19( مورد 8درجه دوم و عفونت ادراري با 

  . درجه سوم

، %)NICU )50يس باليني در بخش بيشترين سپس

، %)40( PICUو %) NICU )50پنوموني در بخش 

و  %)5/37( عفونت ادراري در بخش اطفال دو

. بود %)NICU )30عفونت خون ثابت شده در بخش 

 مورد 17مورد عفونت بيمارستاني،  42از بين 

%) 5/59( مورد 25داراي كشت منفي و %) 5/40(

 14كشتهاي منفي شامل . داراي كشت مثبت بودند

كشت %) 6/17( مورد 3كشت خون و %) 4/82( مورد

 مورد 10كشتهاي مثبت شامل . لوله تراشه بودند

 7كشت ادرار و %) 32( مورد 8كشت خون، %) 40(

%) 36( مورد 9. كشت لوله تراشه بودند%) 28( مورد

از جنس مؤنث %) 64( مورد 16از جنس مذكر و 

شت مثبت در عفونت ك. داراي كشت مثبت بودند

 مورد 10، عفونت خون %)100( مورد 8ادراري 

و سپسيس باليني %) 70( مورد 7، پنوموني %)100(

فراواني كشتهاي مثبت در بخشهاي . صفر مورد بود

، %)100( مورد PICU 6مختلف به ترتيب شامل 

، %)75(  مورد 3، نوزادان %)80( مورد 4اطفال دو 

NICU 8 و %) 9/42( مورد 3، عفوني %)50( مورد

  .بودند%) 25( مورد 1اطفال يك 

ترتيب فراواني نوع باكتري شايع كشت يافته به  4

، %)8/23( مورد 10كلبسيال : از عبارت بودند

 5، سودوموناس %)3/14( مورد 6استافيلوكوك 

در %). 5/9( مورد E.coli 4و %) 9/11( مورد

%) 4/71( مورد 5پنوموني شايعترين باكتريها كلبسيال 

، در عفونت خون %)6/28( مورد 2و سودوموناس 
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 مورد 6ثابت شده در آزمايشگاه استافيلوكوك 

 1و كلبسيال %) 30( مورد 3، سودوموناس %)60(

و كلبسيال هر  E.coli، در عفونت ادراري %)10( مورد

در جنس مذكر . بودند%) 50( مورد 4كدام 

 شايعترين باكتريها به ترتيب فراواني شامل

 مورد E.coli 1، %)4/83( مورد 5استافيلوكوك 

 مورد 1، سودوموناس %)20( مورد 2، كلبسيال %)25(

 مورد 8و در جنس مؤنث شامل كلبسيال %) 20(

 مورد E.coli 3، %)80( مورد 4، سودوموناس %)80(

طبق . بودند%) 6/16( مورد 1و استافيلوكوك %) 75(

يافته به شايعترين باكتريهاي كشت  1 نتايج جدول

، استافيلوكوك %8/23ترتيب فراواني شامل كلبسيال 

. بودند% E.coli5/9 و % 9/11، سودوموناس 3/14%

در پنوموني بيمارستاني،  2طبق نتايج جدول 

و % 4/71شايعترين باكتري كشت يافته كلبسيال 

  .است% 6/28سودوموناس 
  

ت توزيع فراواني انواع باكتريهاي كشت شده در عفون. 1جدول 

  بيمارستاني

نوع باكتري كشت 

  شده

  درصد  فراواني

E.coli 4  5/9  

  8/23  10  كلبسيال

  3/14  6  استافيلوكوك

  9/11  5  سودوموناس

  5/59  25  كل

  5/40  17  كشت نشده

  100  42  كل
    

  توزيع فراواني انواع باكتريها در پنوموني. 2جدول 
  درصد  فراواني  انواع باكتريها در پنوموني

E.coli 0  0  

  4/71  5  كلبسيال

  0  0  استافيلوكوك

  6/28  2  سودوموناس

  100  7  كل
  

ترين  در عفونت خون ثابت شده در آزمايشگاه، شايع

، %60 استافيلوكوكشامل يافته   باكتريهاي كشت

طبق نتايج  .بودند% 10و كلبسيال % 30سودوموناس

     در عفونت ادراري، شايع ترين باكتريها  3 جدول

E-coli  بودند% 50و كلبسيال هر كدام.  
  

  

  توزيع فراواني انواع باكتريها در عفونت ادراري. 3جدول

  درصد  فراواني  انواع باكتريها در عفونت ادراري

E.coli 4  50  

  50  4  كلبسيال

  0  0  استافيلوكوك

  0  0  سودوموناس

  100  8  كل
  

همچنين در اين مطالعه، شايعترين باكتري در جنس 

و در جنس مؤنث كلبسيال % 4/83مذكر استافيلوكوك 

در جنس مذكر  .بودند% 80و سودومونا هر كدام 

، E.coli 25%بقيه باكتريها به ترتيب فراواني شامل 

و در جنس % 20كلبسيال و سودوموناس هر كدام 

% 6/16و استافيلوكوك  E.coli 75% مؤنث شامل

اين اختالف به لحاظ آماري بين دو گروه . بودند

  .دار نبود معني

  

  بحث

در  1389نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه در سال 

% 3/1مورد معادل  42بيمارستان بوعلي اردبيل 

بر اين اساس . عفونت بيمارستاني شناسايي گرديد

ا مطالعه حاضر در مقايسه باز آمار بدست آمده 

البته . آمارهاي جهاني و داخل كشور پايينتر است

در  .]2[ باالتر است%) 5/0( نسبت به يكي از آمارها

مطالعات ساير محققان شايعترين انواع عفونتهاي 

بيمارستاني شامل عفونت خون، پنوموني و عفونت 

آسيب پذيرترين قشر، . ادراري گزارش شده است

اغلب برتري جنسي . بيماران با سن باال و اطفال است

وجود ندارد، ولي گاهاً در جنس مذكر بيشتر از جنس 

با طول مدت  ارتباط مستقيم .دهد ميمؤنث رخ 

آمارموارد عفونت . بستري بيمار در بيمارستان دارد

بيمارستاني در بخشهاي مراقبت ويژه نسبت به ساير 

همچنين در اين مطالعه،  .]1[ بخشها بيشتر بوده است
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شايعترين باكتري در جنس مذكر استافيلوكوك 

و در جنس مؤنث كلبسيال و سودومونا هر % 4/83

 ،ر اساس ساير مطالعاتب. شناخته شد% 80 كدام

عفونتهاي ناشي از استافيلوكوك كواگوالز  %75حدود 

منفي، بر اثر استافيلوكوك اپيدرميديس روي 

استافيلوكوك ساپروفيتيكوس، علت نسبتاً . دهد مي

 باشد ميشايع عفونتهاي ادراري نزد خانمهاي جوان 

]4،5[.  

بر اساس نتايج مطالعه حاضر، در جنس مذكر بقيه 

، كلبسيال E.coli25% باكتريها به ترتيب فراواني شامل 

و در جنس مؤنث % 20و سودوموناس هر كدام 

اين . بودند% 6/16و استافيلوكوك % E.coli75  شامل

اختالف به لحاظ آماري بين دو گروه معني دار نبود، 

ين مطلب باشد كه حاكي از ا تواند مياين نتيجه 

  . جنسيت بر نوع باكتري كشت يافته اثري ندارد

سازمان جهاني بهداشت در  گزارشبر اساس 

كشورهاي توسعه يافته صنعتي ميزان ابتال به عفونتهاي 

، در كشورهاي در حال توسعه %5بيمارستاني كمتر از

به صورت متغير و در كشورهاي توسعه نيافته حدود 

ميليون نفر  2يا معادل % 10حدود . ]2،6،7[ است% 20

در آمريكا حدود . در طي يك سال آلوده مي شوند

در فرانسه حدود  ميليون عفونت بيمارستاني، 7/1

 ،%4/8، اسپانيا %5/8، فنالند %7/6ايتاليا  ،4/5%

 و% 5/2 ، بيمارستانهاي دانشگاه شيكاگو%6/11سوئيس

عفونت بيمارستاني از مراكز  %2/6در صربستان 

بيمارستان  100در  .]8[  ترل عفونتها گزارش شدكن

تهران  و در% 1/8در كرمان ،%5/0كشور  بزرگ نسبتاً

  .]2[ عفونت بيمارستاني گزارش شد% 5/8تا % 8/5

ي كشور كودكان بستري شده در بيمارستانها% 5- 3 

شوند كه مطابق با نتايج  دچار عفونت بيمارستاني مي

  .]2،7[ باشد ميساير پژوهشگران 

طبق نتايج مطالعه حاضر ميانگين سني بيماران مبتال به 

. ماه بود 8روز معادل  95/250عفونت بيمارستاني 

% 31. روز بودند 1800تا  7بيماران مبتال در بازه سني 

بيش % 8/23سال و  1ماه تا  1بين % 2/45ماه،  1زير 

بر اين . سال سن دچار عفونت بيمارستاني شدند 1از 

سال  1بيمارستاني بيشتر در سنين زير اساس عفونت 

بنابراين آمارمطالعه ما با ساير آمارها مطابقت  بوده،

نتيجه گرفت كه سن در  توان ميپس . ]2-8[ دارد

انواع متفاوتي از  .عفونت بيمارستاني نقش دارد

عفونتهاي بيمارستاني وجود دارد، در حاليكه مطالعه 

اع عفونتهاي نوع از انو 4حاضر بر اساس بررسي فقط 

بيمارستاني بوده، بنابراين بيانگر آمار تمام انواع 

همچنين ما بيماران با . عفونتهاي بيمارستاني نيست

نقص ايمني و بيماري زمينه اي در بدو بستري را از 

دليلي بر  تواند مي مطالعه حذف نموديم، اين خود

، زيرا در باشد ميپايين بودن آمار مطالعه ما 

شده بيماران با بيماري زمينه اي و  مطالعات انجام

از بروز عفونتهاي  %70عامل حدود  نقص ايمني

  .]2[ بيمارستاني اند
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ABSTRACT 

 

Background & Objectives: Nosocomial infections occur following admission of patients in 

the hospitals and usually are accompanied by significant mortalities. This study was 

conducted to determine the frequency of nosocomial infections and the causatives in Ardabil 

Bu Ali hospital during 2010. 

Methods: This study was a cross-sectional study which has been done on collection of 

information through practical examinations, laboratory tests and files of nosocomillay 

infected patients in Ardabil Bu Ali hospital during 2010. Data were analyzed by SPSS. 

Results: From a total of 3254 patients, 42 (1.3%) had got nosocomial infections. Of these 

infected patients 47.6% was males and 52.4% was females. Infection was more frequent in 

patients with ages between 1 month to1 year old (45.2%). Sepsis (33.3%), pneumonia and 

blood stream infections (23.8%) and urinary tract infection (19%) were the most frequent 

infections. The mean length of hospital stay was 26.86 days. Klebsiella pneumoniae was the 

most common pathogen reported (23.8%). Infection was more common in NICU (38.1%). 

Conclusion: In this study, the frequency of nosocomial infection was lower than other 

studies. Distribution of infection differed with age, ward and length of stay in the hospital. 

Key words: Nosocomial Infection; Bou-Ali Hospital of Ardabil. 
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