 -1تخديه چرك با يا بدو تأييد آزمايشگاه از محتل بترش

*عفونت بيمارستانی
عفونتهای اكتسابی طی اقامت

در بيمارستتا ع عفونت

سطحی .

تای

 -2جدا شد ميکروب از كش

بيمارستانی ناميده می شوند و به عفونتی گفته می شود كه پت
مديريت درمان استان گيالن

بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت
واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مديريتی و اعتباربخشی

از پذيرش بيمار در بيمارستا (  98تا  22ساع
دوره ای مشخص (  10تا  00روز پ
ای زخم جراحی ع پ

 %عفون

بعتد يتا طتی

مچو دردع تندرن

از تترخيص بيمتار هتا ر متی

دوره نهفتگی خود نيز نبايد قرار داشته باشد .در صورتی كه بته

عفونتهای بيمارستانی
را بهتر بشناسيم

شود (  Implantع عفون

از اينگونه اعمالع به وقوع بپيوندد .عفون

ای بيمارستانی متی

توانند عالوه بر بيمارا ع كاركنا و عيادت كنندگا را نيز مبتتال
سازند .

كد مدرك 89- TR-R-17 :
شمارة ويرايش 01 :
صفحه 2 – 1 :
ورود به سيستم  :مرداد89

تاريخ انتشار مجدد  :مهر99

* تقسيم بندی عفونتهای بيمارستانی
شايعترين عفونتهای بيمارستانی به ترتيب عبارتند از :
عفون

مجاری ادراری

%09

عفون

محل عمل

%12

عفون

دستگاه تنفسی تحتانی

% 10

( پنومونی )
عفون

تهيه و تنظيم :مریم شریفی ،کارشناس و عضو کمیته
کنترل عفونت بیمارستان با همکاری مریم غیاثمند رابط کنترل عفونت

( زیر نظر واحد آموزش )

خو ( باكتريمی يا سپتی سمی % 19

عفونت اداری ،شايعترين و پنومونی كشنده ترين عفونت های بيمارستانی
محسوب می شوند.

* تقسيم بندی عفونت های ناحيه عمل
عفونت های سطحی محل برش
* به وقوع عفون

طی سی روز بعد از عمتل جراحتی كته

محدود به پوس

يا بافتهای زيتر جدتدی محتل بترش يتا

انسيزيو می شود و حداقل با يکی از متوارد زيتر متراه
اس

:

ع تورم موضعیع قرمزی يا گرمی محل

انسيزيو ع مگر اينکه كش

گردند  .رخ د د و در زما پذيرش بيمتار وجتود نداشتته و در

بيمارستانی می تواند تا يکسال پت

.

 -0وجود حداقل يکی از عالئتم يتا نشتانه تای عفونت

از ترخيص بيمار (  22تا 20

دنبال اعمال جراحیع در بد بيمارا جسم خارجی كار گذاشتته

يا باف

طريق آسپتيک جمع آوری شده اس

سطحی برش كه به

منفی باشد .

عفونت عمقی محل برش :
 -وقوع عفون

طی سی روز بعد از عمل جراحی در مواردی كه

در موضع پروتز كار گذاشته نشود و يا طی يکسال اگتر پروتتز
در محل زخم وجود دارد و عفون

بافتهای عمقی محل برش را

گرفتار سازد و حداقل با يکی از موارد ذيل باشد :
 تخديه چرك از ناحيه برش عمقی و نه از عضو يا فضای عملجراحی .
 باز شد خود به خود يک انسيزيو عمقی يا باز شد عمقیآ توسط جراح كه حداقل با يکتی از عالئمتی چتو  :درجته
حرارت مساوی يا بيش از  08درجه و درد موضعی و حساسي
منفی گزارش شود .

باشدع مگر اينکه كش

 -وجود آبسه يا ساير شوا د عفون

انسزيو عمقی در معاينته

مستقيم جراح يا حين جراحی مجدد و يا از طريتق بررستيهای
راديولوژی و يا آزمايشات آسيب شناسی بافتی وجود نداشته و
در دوره نهفتگی آ نيز قرار نداشته و حين يا بعد از اقامت
بيمارستا رخ داده اس

و يکی از موارد زير را دارا می باشتد :

جدا شد پاتوژنهای شناخته شده از كش
پاتوژ با عفون

خو و عدم ارتباط

در كانو ديگرع يا جدا شد پاتوژ مرتبط بتا

وسيده داخل عروقی ( عفون
عفون

در

اوليه گردش خو

بيمارستانی در كتانو ديگتر (عفونت

خو ع تبع لرز يا اف
به طور شايع پوس

يا مترتبط بتا
وانويته گتردش

فشار خو و جدا شد ارگانيسمی كته
را آلوده می كند از دو نمونه كش

خو ع يا

از يک نمونه كش

خو در بيماری كه وستيده داختل عروقتی

دارد به شرط آنکه پزشک درما مناسب بتا آنتتی بيوتيتک را
شد آزمو آنتی ژ نمونه خو .

برای وی شروع كند يا مثب

به ياد داشته باشيم كه موثرترين راه پيشگيری از انتقال
عفونت شستن صحيح دستهاست .

راههای انتقال ميکرو ارگانيسم ها در بيمارستان
در بيمارستا ميکرو ارگانيسم ا می توانند به طرق مختدت
منتقل گردند و گا ی يک ميکروب می توانتد از چنتد طريتق
منتقل شود  .را های انتقال ميکروارگانيسم ا در بيمارستتا
عبارتند از :
 -1انتقال از طريق تماس (  contactتماس شتايعترين و
مهمترين راه انتقال عفون

ای بيمارستانی به شتمار متی

آيد و به زير گروه ای ذيل تقسيم می شود .
 تمتتاس مستتتقيم بتتا ستتطوح بتتدو انتقتتال فيزيکتتیميکروارگانيسم ا بين ميزبا حساس و فرد دچار عفونت
يا كدونيزه شده با ميکروب .
 تماس غير مستقيم ميزبا حساس با شیء واسطه آلتوده( وسايلع ستوز ع پانستما ع دستتکش آلتوده عقطرره (
 dropletتوليد شده توسط فرد حتين عطستهع سترفه و
صحب

كرد ع حتين ساكشتن كترد يتا برونکوستکوپی

مواجهه با مدتحمهع مخا ط بينی يا د ا .
 -2انتقال از طريق وسيده مشترك آلوده ماننتد غتذاع آبع
دارو ا و تجهيزات و وسايل آلوده .
 -0انتقال از طريق ناقدين مانند مگ
ا مي

ع پشه و متوش كته

چندانی در انتقال عفونتهای بيمارستانی ندارد .

 Ecoliشايعترين عامل عفونت دستگاه ادراری ،اسرتایيوو
آرئوس شايعترين عامل عفونت زخم جراحری ،پسرودومونا
آئروژينوزا و استایيوو

آرئوس شايعترين باكتريهای عفونت

دستگاه تنفسی تحتانی و كوكسی های گرم مثبت شرايعترين
ميکروارگانيسم ها در ايجاد باكتريمی اوليه هستند .
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منابع :
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