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عفونتهای بیمارستانی مشکل امروز جهان
ٔزوش تحمیمات ٔدیزیت سالٔت ،دا٘طٍا ٜعّ ْٛپشضىی تمی ٝا(..عج) تٟزاٖ ،ایزاٖ
* ٘ٛیسٙدٔ ٜسؤ :َٚتٟزاٖ ،خیاتاٖ ٔالغدرا ،دا٘طٍا ٜعّ ْٛپشضىی تمی ٝا(..عج) ،تٟزاٖ ،ایزاٖ .تّفٗ 88057022 :تّفٗ ٕٞزا09121097358 :ٜ
پست اِىتز٘ٚیهmehrab@bmsu.ac.ir :
دریافت 94/11/20 :پذیزش95/2/27 :

عف٘ٛتتتٞتتای تیٕارستتتا٘ی ٕٞتتٛار ٜیىتتی اس ٔطتتىالت عٕتتدٜ
تٟداضتی  ٚدرٔا٘ی تٛد ٚ ،ٜرٚس ت ٝرٚس إٞیتت تیطتتزی یافتتٚ ٝ
٘ظاْٞای سالٔت وطٛرٞا را ت ٝچاِص جتدی تزاٍ٘یتتت ٝاستت.
افشایص تیٕارستتاٖٞتا ،ظٟتٛر تیٕتاریٞتای ٘ٛپدیتد  ٚتاسپدیتد،
افشایص رٚسافشٔ ٖٚمأٚت ٔیىزٚتتی ٘ ٚیتاس تت ٝختدٔات ٔتٙتٛ
پشضىی ،تزٚس عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی ٘اضی اس خدٔات درٔتا٘ی را
اجتٙاب٘اپذیز وزد ٜاست .تٙاتزایٗ وٙتزَ عف٘ٛتٞای تیٕارستتا٘ی
 ٓٞاو ٖٛٙیه اِٛٚیت جٟا٘ی ٔحسٛب ٔیضٛد ( .)1عف٘ٛتٞای
تیٕارستا٘ی اس س ٝجٙثٝی اتتالٔ ،یزایتی ٞ ٚشیٙت ٝدارای إٞیتت
ٔیتاضد ،تدیٗ ٔعٙی و ٝایٗ عف٘ٛتٞا عال ٜٚتتز ٔتزي ٔ ٚیتز ٚ
ایجاد عٛارؼ ،تا افشایص ٔدت تستتزیٛٔ ،جتة افتشایص لاتتُ
تٛجٞ ٝشیٞٝٙای خدٔات درٔا٘ی ضد ٚ ٜدر ٟ٘ایت سثة ٘ارضایتی
ٌیز٘دٌاٖ خدٔات ٔیٌزدد (.)1
در ٔت ٖٛپشضىی ٌاٞی ایٗ عف٘ٛتٞا را عف٘ٛتٞای اوتساتی اس
تیٕارستتتاٖ (٘ 1)HAIیتتش ٔتتی٘أٙتتد .أتتا اغتتیال رایتتج ٖ
عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘یٔ 2یتاضد .ساسٔاٖ جٟا٘ی تٟداضت تعزیف
جأعتزی اس ایٗ عف٘ٛتٞا ارایت ٝوتزدٖٞ ٚ ٜتا را عف٘ٛتتٞتای
٘اضی اس ٔزالثتٞای تٟداضتیٔ 3یخٛا٘تد ( .)7 ٚ 1عف٘ٛتتٞتای
تیٕارستا٘ی  ٚیا عف٘ٛتٞتای ٘اضتی اس ٔزالثتتٞتای تٟداضتتی،
عف٘ٛتی است و ٝتیٕار در سٔاٖ دریافت درٔاٖٞای پشضىی  ٚیتا
ٔٛلعیت ٞای جزاحی وستة وتزد ٜاستت  ٚضتایعتتزیٗ رٚیتداد
٘أیّٛب ٘اضی اس خدٔات ٔزالثتٞتای تٟداضتتی استت ( )6وتٝ
ٔعٕٛالً تعد اس  48تا  72ساعت ظاٞز ٔیض٘ٛد.
تمزیثاً ٞز  5تا  %10تیٕاراٖ پذیزفت ٝضد ٜت ٝتیٕارستتاٖ ،دچتار
یه ٘ ٛعف٘ٛت ٔیض٘ٛد  %25 ٚاس ٔٛارد عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی
اس طزیك خ ٚ ٖٛتٙفس ٔٙتمُ ضدٜا٘د (.)2
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ٔجّ ٝتحمیمات ٘ظاْ سالٔت حىیٓ

تز اساس ٔیاِعٝی ٔزٚر سیستٕاتیه ساسٔاٖ جٟا٘ی تٟداضت،
ضی ٛعف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی در وطٛرٞای تٛسع ٝیافتٚ %7/6 ٝ
در وطٛرٞای در حاَ تٛسع ٝتیٗ  %5/7تا ٔ %19/1تغیز تٛد ٜاست
و ٝتیطتز ٔماالت تا ویفیت تاالتز تز  %10/1تٛافك داضتٝا٘د (.)6
در ایزاٖ ٔار دلیمی در ٔٛرد ضی ٛعف٘ٛتٞتای تیٕارستتا٘ی ٚ
عٛارؼ جا٘ی ٔ ٚاِی حاغّ ٝدر دستزس ٘یستِٚ ،ی تتز استاس
ٔیاِعاتی وت ٝدر خػتٛظ ٔیتشاٖ ضتی ٚ ٛتتزٚس عف٘ٛتتٞتای
تیٕارستا٘ی در ایزاٖ ا٘جاْ ضد ٜاست ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیجٌٝیتزی
ٕ٘ٛد ؤ ٝیشاٖ تزٚس ایٗ عف٘ٛتٞا در حتد تتاالیی لتزار دارد .در
ٔیاِعتتٝای وتت ٝدر لتتشٚیٗ در  1378غتتٛرت ٌزفتتتٔ ،یتتشاٖ
عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی در تیٕارستاٖٞای ٔٛسضی ٌ %6/8شارش
ضد ٜاست (.)3
اس عٛأُ ٔستعد وٙٙدٜی تیٕاراٖ ت ٝعف٘ٛتتٞتای تیٕارستتا٘ی
ٔیتٛاٖ ٔٛارد سیز را ٘اْ تزد ( - :)4سٗ تیٕتار (٘تٛساداٖ  ٚافتزاد
ٔسٗ)؛  -تیٕاری سٔیٝٙای ٔا٘ٙد ٘ارسایی عضت( ٛستیزٚس وثتدی،
دیاتت ّٔیتٛس ،تیٕاری ٔشٔٗ ا٘سداد ری٘ ،ٝارسایی وّی ،ٝسزطاٖ
ٛ٘ ٚتزٚپٙی)؛ ٘ -مع ایٕٙی ٔادر سادی یا اوتساتی (ایدس ،درٔاٖ تا
دارٞٚای سزوٛب وٙٙدٜی دستٍا ٜایٕٙی ،سٛءتغذی )ٝاختتالَ در
سد دفاعی جّدیٔ -تاطی ت ٝد٘ثاَ تزٔٚا ،ستٛختٍی ،جزاحتی،
٘دٚسىپی ،عف٘ٛتٞتای ٚاتستت ٝتت ٝواتتزٞتا؛  -تیٕتاریٞتای
پٛستی ٔ ٚتاطی؛  -تیٟٛضی ،ایجاد خٛاب ِٛدٌی و ٝت ٝسزوٛب
سزف ٝیا واٞص تٟٛی ٝریٛی ٔٙجز ٔیٌزدد؛  -فّٛر تیٕارستتا٘ی،
ا٘تتتتاب تتتاوتزیٞتتا  ٚلتتار ٞتتای جٟتتص یافتتتٔ ٚ ٝمتتا ْٚتتتٝ
٘تی تیٛتیهٞا  ٚا٘ٛا تاِمٔ ٜٛمتا)5( ْٚ؛  -استتفاد ٜاس دارٞٚتای
٘تی تیٛتیه ٘ ٚتیاسید (تغییز فّٛر ٔمیٓ تدٖ  ٚواٞص ٔمأٚت
در ٔماتُ جایٍشیٙی) ()8؛  -وّ٘ٛیش ٜضدٖ فّٛر  ٚدر ٘تیجت ٝتتزٚس
حاِت ٘الّی تاوتزیٞا  ٚلار ٞای فزغتطّتة؛  -عف٘ٛتتٞتای
ٟ٘فت ٚ ٝخأٛش  ٚفعاِیت ٔجدد ٖٞا ت ٝد٘ثاَ سزوٛب دستتٍاٜ
ایٕٙی (.)8
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علی مهرابی توانا

*

علی مهرابی توانا

عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی ٔیتٛاٖ ت ٝواٞص ٔیشاٖ ٔزي ٔ ٚیتزٚ ،
اتتال ت٘ ٝاخٛضتیٕٞ ٚ ،4چٙتیٗ وتاٞص ٞشیٙتٝی ٔزالثتتٞتای
سالٔت  ٚتار تیٕاریٞا اضار ٜوزد .در ایٗ راستتا حفتظ ستالٔت
واروٙتتاٖ تیٕارستتتا٘ی ،استتتفاد ٜاس تٟتتتزیٗ رٚشٞتتای جزاحتتی،
ٔٛسش واروٙاٖ وٕیتٝی عف٘ٛتت ٞتای تیٕارستتا٘ی ،ا٘تتتاب ٚ
استفادٜی غتحی اس ضتدعف٘ٛی وٙٙتدٜٞتا ٘ ٚتتیتیٛتیتهٞتا،
ٔدیزیت  ٚوٙتتزَ ٕ٘تٛدٖ تشریمتات ٚریتدی ٚ ،ارسیتاتی وٙتتزَ
عف٘ٛت اس راٜٞتای ایٕتٗ ،ستاٖ  ٚارساٖ ٚ ،لاتتُ اجتزا اس دیٍتز
الدأات وٕیتٝی عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی ٔیتاضد.
وٕیتٝی عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی تز ٔتٛارد سیتز ٘ظتارت دار٘تد:
 ضستٚضٛی دستٞا :تٟیٝی ب سآِ  ٚغات ٚ ٖٛاستفاد ٜاسٔحػٛالت اِىّی5؛  -تزرسی ضىایات؛  -استفاد ٜاس دستتىص در
جایی وت ٝضتزٚری تاضتد؛  -ایشٚالستی ٚ ٖٛرعایتت احتیاطتات
استا٘دارد؛  -جٌّٛیزی اس تزاوٓ تیٕاراٖ در تتصٞتای وت ٝالسْ
است؛  -اتتار تػتٕیات السْ تتزای پیطتٍیزی اس تیٕتاریٞتای
ٚاٌیز؛  -فزإٛ٘ ٓٞدٖ اتاقٞا  ٚتتصٞای السْ؛  -فزإٛ٘ ٓٞدٖ
اتاقٞای خػٛغی تزای تیٕاراٖ خاظ؛  -فزإٛ٘ ٓٞدٖ ضتزای
ٔاللات؛  -فزإٛ٘ ٓٞدٖ ضزای استفاد ٜاس ٌتاٖ 6در جتایی وتٝ
ضزٚرت داضت ٝتاضد؛  -فزإٛ٘ ٓٞدٖ ٔاسته ٔ ٚحتافظ چطتٓ؛
 فزإٛ٘ ٓٞدٖ تداتیز السْ تزای استفاد ٜاس ٚسایُ تیتش  ٚتز٘تدٜ؛ فزإٛ٘ ٓٞدٖ ضزای جٌّٛیزی اس ِٛدٌی ب  ٚغتذا؛  -اتتتارتػتتٕیٕات السْ ٔثٙتتی تتتز چٍتتٍ٘ٛی ٘ظافتتت  ٚضستتتٚضتتٛی
تیٕارستاٖ ،ضدعف٘ٛی ٔٙاسة ،دفع ٚسایُ سائد پشضىی (ستزً٘،
سٛسٖ  ٚ ،)..ٚدفع ٔٛاد سائد  ٚستاِتٝی تیٕارستتا٘ی؛  -استتفادٜی
وٕتز اس ٛٞاوصٞتا ()9؛  -استتفادٜی وٕتتز اس ٚستایُ تشریمتات
درٖٚرٌی (.)10
اعضای وٕیتٝی وٙتزَ عف٘ٛتت ٞتای تیٕارستتا٘ی عثارتٙتد اس:
 پشضه عٕٔٛی؛ ٔ -تتػع تیٕاری ٞای عف٘ٛی؛ ٕ٘ -ایٙدٜیجزاحاٖ تیٕارستاٖ؛ ٔ -یىزٚبضٙاس پشضىی؛  -پزستتار وٙتتزَ
عف٘ٛتتت؛ ٕ٘ -ایٙتتدٜی سٔایطتتٍاٜ؛ ٕ٘ -ایٙتتدٜی خا٘تتٝداری؛
 ٕ٘ایٙدٜی دارٚخا٘ٝ؛ ٕ٘ -ایٙدٜی اداری.ٔتأسفا٘ ٝوٕیتتٞٝتای عف٘ٛتت ٞتای تیٕارستتا٘ی ٞتز چٙتد در
تیٕارستاٖٞا تز حسة لا٘ٔ ٚ ٖٛمزرات تطىیُ ضد ٜاستتِٚ ،تی
ٚظایف  ٚاعضای ٖ ت ٝطٛر وأُ ٔطتع ٘ثتٛد ٚ ،ٜیتا ٔتغیتز
ٔیتاضٙد؛ در حاِی و ٝوٕیتٝی عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی تایستی اس
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ٞز یه اس اعضای تدٖ ا٘ستاٖ ٔتیتٛا٘تد در تیٕارستتاٖ دچتار
عف٘ٛت ٌزدد ِٚی در تیٗ ا٘ٛا عف٘ٛتٞای تیٕارستتا٘ی ،عف٘ٛتت
دستٍا ٜادراری ( ،)%42عف٘ٛت دستٍا ٜتٙفسی تحتا٘ی یا پ٘ٛٔٛٙی
( %15تا  ،)%20عف٘ٛت ٘اضی اس سختٓ جزاحتی ( ٚ )%24عف٘ٛتت
دستٍاٌ ٜزدش خ )%5-%10( ٖٛاس إٞیت خاغتی تزخٛردار٘تد.
طثك تزرستیٞتای ا٘جتاْ ضتد ،ٜعف٘ٛتت ادراری ضتایعتتزیٗ ٚ
پ٘ٛٔٛٙی وطٙدٜتزیٗ عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی ٔحسٛب ٔیضت٘ٛد،
ٌزچ ٝدر تعضی ٔزاوش عف٘ٛتٞای تیٕارستتا٘ی دستتٍاٌ ٜتزدش
خ ٖٛعّت اغّی ٔزي تیٕاراٖ ٔیتاضد (.)3
تتت ٝطتتٛر وّتتی در ٔیتتاٖ ا٘تتٛا عف٘ٛتتتٞتتای تیٕارستتتا٘ی،
اضزیطیاوِٛی ( )E. coliضایعتزیٗ عأُ تیٕاریسا تٛد ٚ ٜپس اس
ٖ استافیّٛوٛوٛس ٚرئتٛس در ٔزتثت ٝد ْٚلتزار داردE. coli .
ضتتایعتتتز یٗ عأتتُ عف٘ٛتتت دستتتٍا ٜادراری ،استتتافیّٛوٛوٛس
ٚرئٛس ضایعتز یٗ عأتُ عف٘ٛتت سختٓ جزاحتی ،ستٛد٘ٛٔٚاس
ئزٚجیٛٙسا  ٚاستافیّٛوٛوٛس ٚرئٛس ضتایعتتزیٗ عف٘ٛتتٞتای
دستٍا ٜتٙفسی تحتا٘ی ٚ ،وٛوسیٞای ٌتزْ ٔبثتت ضتایعتتزیٗ
ٔیىزٚارٌا٘یسٓٞا در ایجاد تاوتزیٕی اِٚی ٝتٛدٜا٘د (.)4
استزاتژیٞای وٙتزَ عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی عثارتٙتد اس :فعتاَ
ٕ٘ٛدٖ وٕیتٞٝای وٙتزَ عف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی ،تزلزاری ٘ظتاْ
ٔزالثت عف٘ٛتٞای تیٕارستتا٘یٔ ،تٛسش واروٙتاٖ  ٚتتٚ ٝیتژٜ
پزستاراٖ وٙتتزَ عف٘ٛتت ،تأویتد تتز ضستتٚضتٛی دستتٞتا،
جداساسی ٔٙاسة تیٕاراٖ ،ارسیتاتی ٔتٛارد ٕٞتٌٝیتزی  ٚا٘جتاْ
ٔداخالت السْ ،رعایت ٘ىات  ٚاغٌٙ َٛدسدایی  ٚستزٖٚستاسی،
دفع تٟداضتی ستأِ ،ٝزالثت اس واروٙتاٖ  ٚایٕتٗستاسی ٖٞتاٚ ،
ٔحدٚدیت ٔػزف ٘تیتیٛتیهٞای ٚستیعاِییتف .ضتایاٖ روتز
است وت ٝعّتیرغتٓ تىتارٌیزی تٕتاْ تٕٟیتدات ،عف٘ٛتتٞتای
تیٕارستا٘ی تٟٙا در یه سٛٔ ْٛارد لاتُ پیطٍیزی ٞستٙد (.)4
ٞدف اس تطىیُ وٕیت ٝعف٘ٛتٞای تیٕارستا٘ی ٕٞا٘ا پیطٍیزی
اس ٌستزش عف٘ٛتٞا در س٘جیز ٜی ٔزالثت تٟداضتی ٔیتاضتدٚ ،
عّٕىزد ٖ تز تٟی ٝغذای سآِ تزای تیٕار ،تٟداضتت  ٚستالٔت
در رختطٛیخا٘ ،ٝپاوساسی  ٚچٍٍ٘ٛی رعایت ٔٛاسیٗ تٟداضتتی
در ٔاللات تا تیٕاراٖ در تیٕارستأٖ ٚ ،زالثتتٞتای ٔستتمیٓ اس
٘اٖ ٔی تاضد .در طی تطىیُ وٕیتٝی عف٘ٛتٞتای تیٕارستتا٘ی
دادٜٞای ٔزتت ٛتت ٝتتاوتزی خیز٘تان جٕتع ٚری ٔ ٚتدیزیت
ٔیضٛد  ٚتا تٛج ٝت ٖ ٝسیاستٞای پیطٍیزا٘ ٝاس ایجاد عف٘ٛتت
اجزا ،طغیاٖ عف٘ٛتٞا در ٔزاوش تیٕارستا٘ی پیطٍیزی ٚ ،تا اتتتار
سیاست ٞای ٔٙاسة ،سیاستتٞتای ٔداخّتٝای تتزای وٙتتزَ ٚ
پیطٍیزی وٙتزَ عف٘ٛت اجزا ٔیٌزد٘د ٚ ،ت ٝواروٙاٖ  ٚتیٕتاراٖ
ٔتتٛسشٞتتای السْ ارای تٔ ٝتتیٌتتزدد .اس اٞتتداف دیٍتتز وٙتتتزَ
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تای ضتایع درٞ٘تٛای تیٕارستا٘ی تزای اس تیٗ تزدٖ عفٞ٘تٛعف
.ٕت ٔیٌٕار٘دٞ اٖٞتیٕارستا
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رٛتای وطتٖٞ اعضا) در سزاسز تیٕارستتاٚ ظایفٚ(  ِحاظٚز دٞ
.دٙاستا٘دارد تاض
تای تیٕارستتا٘یٞ٘تتٛی عفٝتار وٕیتتٙ در وٝ ایٗ وٜٚ عالٝت
یٝ تحتت أتز وٕیتتٝ٘تت لتزار دارد وتٛتزَ عفٙ تیٓ وٜارٕٛٞ
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