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  چکیده:

عفونت های بیمارستانی از علل شایع و مهم ناتوانی، افزایش طول مدت بستری، تحمیل و افزایش  :مقدمه 

هزینه های بیمارستانی و بروز مخاطرات بهداشتی و مرگ و میر می باشد. به همین دلیل هدف از این 

علوم  دانشگاهطالقانی الگوی عفونت های بیمارستانی در بخش های مختلف بیمارستان مطالعه تعیین 

 .می باشد ۹۱در هنگام پاندمی کووید پزشکی کرمانشاه 

پزشکی کرمانشاه در  پس از تأیید کمیته ی اخالق و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم روش مطالعه:

ایت اهلل طالقانی آغاز می شود. تمام داده ها و بروز و همچنین نوع عفونت های بیمارستانی در  بیمارستان 

ل عفونت وطول روز در سامانه عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت ثبت می شود و ما با هماهنگی مسو

ن بروز و تعیین استخراج شده و به بررسی میزا ۱9و  ۱۱ماهه اول سال های 6های بیمارستانی داده های 

 الگو های عفونت در طی این سه سال می پردازیم.

بیشترین میزان عفونت در جوانان،  افراد میان  ۱9نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد در سال  ها: یافته

سال و افراد مسن بود که مربوط اتصال دستگاه ونتیالتور می باشد. بعد از این نوع عفونت، عفونت محل 

در جوانان و عفونت های اداری در بیماران مسن بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده  جراحی

عفونت هایی که در اثر اتفاقات در اتصال ونتیالتور و همچنین در اثر میکروب های  ۱9در سال  بودند.

ه است. در حالی کاهش داشت ۱۱نسبت به سال  سودومونا آئروژینوزاو  آسینتوباکترکلبسیال، اشرشیاکومی، 

 به شدت افزایش یافته است.  کلبسیال، اشرشیاکومیدر اثر میکروب های  ۱۱که پنومونی در سال 

با توجه به این که میزان بروز عفونت تنفسی بیمارستانی در بخش مراقت های ویژه باالتر از گیری:  یجهنت

احتمال ایجاد عفونت تنفسی بیمارستانی  سایر بخش ها می باشد و با افزایش مدت زمان اینتوبه بودن بیمار،

نیز بیشتر خواهد شد، لذا پیشنهاد میگردد اقدامات مداخله ای جهت ارتقای شاخص های کیفی کنترل 

 عفونت های بیمارستانی در این بخش انجام شود. 

 عفونت بیمارستانی، عفونت تنفسی، بخش های بستری کلیدواژه ها:      
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