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بررسي فراواني عفونتهاي بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بخش مراقبتهاي ويژه
) (ICUبيمارستان شهيد مصطفيخميني تهران بر اساس سیستم NNIS
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تاریخ اعالم قبولی مقاله87/10/4 :

چكيده
سابقه و هدف :عفونتهاي بيمارستاني بهعنوان يكي از معضالت قرون گذشته و حاضر بوده و سبب تحميل هزينههاي سنگين به
سيستمهاي بهداشتي ،زياد شدن مدت زمان بستري و افزايش مورتاليتي و موربيد یتي بيماران ميگردد .لذا شناخت شيوع و عوامل
مرتبط با عفونتهاي بيمارستاني و راههاي جلوگيري از ايجاد آن داراي اهميت ويژهاي ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده و بهصورت آيندهنگر در سالهاي ( ،)1385 -86برروي  691نفر از
بيماران بستري شده در ICUانجام شده است .گردآوري اطالعات بر اساس پرسشنامة طراحي شده توسط سيستم NNISصورت

گرفت .بيماران مرتب ًا از لحاظ عاليم باليني كنترل شده و در صورت مشكوك بودن به عفونت بر اساس عاليم باليني و معيارهاي
سيستم ذكر شده ،آزمايش و كشتهاي الزم جهت آنها انجامشد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSويرايش  15مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها :فراواني عفونت بيمارستاني در بخش مورد بررسي  %10/85بود .شايعترين محلهای عفونت به ترتيب ،ريه  ،%77/3سيستم
محل جراحي  %2/7و جریان خون  %1/3بودند .شايعترين عوامل باکتریال در عفونتهای ريه آسينتوباكتر،سيستم
ادراري ّ ،%18/7

ادراري  ،E-coliمحل جراحي استافیلوکوک طالیی و كلسبيال و جریان خون ،انتروكوك بودند .فراواني پنوموني بهطور معناداري بيش

از ساير عفونتها بود ( .)P = 0/01همچنين بين طول مدت بستري و ايجاد عفونت بيمارستاني رابطه معنيدار ديده شد (،)P = 0/001
و ليكن ميان سن ،جنس و استفاده از روشهاي درماني تهاجمي و ايجاد عفونت بيمارستاني رابطه معنيدار وجود نداشت.
نتیجهگیری :بر اساس يافتههاي تحقيق افزايش طول مدت بستري ،سبب باال بردن ريسك ابتال به عفونت ميشود .همچنين اهميت
رعايت مسائل بهداشتي توسط كاركنان بخش  ICUو استفاده از روشهاي درماني تهاجمي فقط در مواقع لزوم و بهكارگيري
روشهاي آسپتيك در انجام پروسههاي درماني پيشنهاد ميشود.
کلمات کلیدی NNIS :و  ،ICUعفونت بيمارستاني
مقدمه

بعد از بستری و حداکثر  6هفته پس از ترخیص ـ بهطوری که در

عفونتهای بیمارستانی دستهاي از عفونتها هستند که در نتیجۀ
اقامت در بیمارستان یا اماکنی مثل آن بهطور ثانویه در بیماران ایجاد

دورۀ کمون بیماری هم نباشند ،برای ا ّولین بار درفرد ایجاد ميشوند
( .)1این معضل از سالیان دور و با تأسیس بیمارستانها آغاز شده

ميشوند ،اینها شامل عفونتهايي ميباشند که ظرف  48تا  72ساعت

است ،علی رغم پیشرفتهای زیاد در روشهای درمان بیماران،

1ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد ،دانشکده پزشکی ،گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری (*نویسنده مسئول)
آدرس الكترونيكmamini@yahoo.com :
تلفن09121938423 :
2ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد ،دانشکده پزشکی ،گروه بیهوشی
3ـ پژوهشگر علوم پزشکی ،ایران ،تهران ،پزشک عمومی
4ـ پژوهشگر علوم پزشکی ،ایران ،تهران ،پزشک عمومی
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بهدلیل طوالنی شدن مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان و

است ،شیوع عفونت بیمارستانی ریوی  %36گزارش شده است

همچنین استفادۀ روز افزون از روشهای تهاجمی در روند تشخیص،

و انتوباسیون بهعنوان عامل خطر مهم در این امر ذکر شده

درمان بیماران و نگهداری آنها ،همانند استفاده از کاتترهای عروقی

است (.)10

و دستگاههای ونتیالتور ،ریسک ابتالی به عفونتهای بیمارستانی

در داخل کشور نیز تحقیقاتی بهصورت پراکنده صورت گرفته

افزایش یافته است ( .)2ریسک فاکتورهای موجود این عفونتها

که  260مورد بستری در سال  463 ،1380مورد بستری در سال

شامل :مواردی مانند :اینتوبه بودن ،سونداژ طوالنی مدت ،درنهای

 826 ،1381مورد بستری در سال  1382و  798مورد بستری در

جراحی ،سطح سالمت پايین ،سرکوب ایمنی ،انتقال خون ،عدم

سال  1383به ع ّلت عفونتهای بیمارستانی از سراسر کشور گزارش

استفاده از دستکش و عدم تعویض بهموقع پانسمان ميباشند (.)3

شده است (.)1

این عفونتها باعث ایجاد هزینههاي باالتر و نیز مدت زمان بستری

همچنین در مطالعهاي که در سال  1378در بیمارستان ولیعصر

بیشتر ميشوند ،همچنین ميتوانند سبب انتقال به سایر بیماران و

اراک انجام شده است ،بیشترین شیوع عفونت بیمارستانی %34/6

افزایش مورتالیتی و موربیدیتی آنها گردند ،چنانکه تخمین زده

گزارش شده که مربوط به بخش  ICUجراحی بوده و شایعترین

ميشود عفونتهای بیمارستانی ساالنه باعث  4/5میلیارد دالر

نوع عفونت ،عفونت محل جراحی بوده است (.)11

خسارت مالی و ازبین رفتن جان  88هزار نفر ميشوند (.)4

عالوه بر این در تحقیق دیگری که در همان سال در بیمارستان

درحالیکه تحقیقات نشان داده است جمع کل هزینههاي صرف

شهید رجايی تهران صورت گرفت ،میزان عفونت بیمارستانی در

شده برای کنترل عفونتهاي بیمارستانی در مقابل هزینههاي الزم

بخش مراقبتهاي ویژه ی غیرجراحی حدود  %5و این میزان برای

جهت درمان بسیار کمتر ميباشد (.)6 ،5 ،3

بخش مراقبتهاي ویژه ی جراحی  2-5برابر این مقدار گزارش

با وجود اینکه تعداد بیماران بستری در بخش مراقبتهاي ویژه

شده است (.)12

))(Intensive Care Unit (ICU

کمتر از سایر بخشها ميباشد ولی

هدف از این مطالعه بررسی میزان عفونت بیمارستانی در بخش

میزان عفونت بیمارستانی در این بیماران چندین برابر این مقدار در

مراقبتهاي ویژه

سایر بخشهای بیمارستانی است ( .)8 ،7تخمین زده ميشود بیشتر

ميباشد.

از  %20موارد عفونت بیمارستانی در  ICUاتفاق میافتد و مرگ و
میر خام ناشی از این عامل در  ICUبه  80-10درصد ميرسد (.)4
تاکنون مطالعههاي مختلفی در این زمینه انجام شده است:

● ●در مطالعهاي که در سال  2008بر روی  2688مورد فرد مبتال

)(ICU

بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بهصورت آینده نگر
در سالهای ( )1386-85بر روی بیماران بستری شده در بخش

به عفونت بیمارستانی انجام شده است ،شیوع عفونتهای

مراقبتهاي ویژه

بیمارستانی  %40/6گزارش شده است و سن فرد مبتال بهعنوان

انجام شده است.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد عفونت ذکر شده است (.)8

گردآوری اطالعات طبق پرسشنامه طراحی شده بر اساس سیستم

)(ICU

بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

● ●در مطالعهاي که در سال  2001انجام گرفته ،شایعترین عفونت

 (National Nosocomial infection surveillance) NNISو طبق الگوریتم

بیمارستانی در بخش  ،ICUپنومونی با شیوع  %45/5گزارش شده

تشخیص عفونت بیمارستانی برای چهار عفونت اصلی (ریوی،

و باسیلهاي گرم منفی بهعنوان شایعترین سوش ایجاد کننده

ادراری ،خونی و محل جراحی) درراهنمای کشوری نظام مراقبت

عفونت بیمارستانی نام برده شده است که در این مطالعه ،میانگین

عفونتهاي بیمارستانی که پایایی و روایی آن قب ً
ال اثبات شده است

روزهای بستری بیماران بهعنوان عامل مهم ایجاد عفونت بوده

( )16 ،15 ،14 ،13صورت گرفت.

است (.)9

بر این اساس پرستار کنترل عفونت طبق سیستم مذکور ،عالوه بر

● ●در مطالعهاي که در سال  1997بر روی  700بیمار انجام شده

ویزیت و مشاهدات خود ،گزارش روزانه بیماران را از سر پرستار

دكتر مريم اميني و همکاران
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بخش  ICUدریافت ميکرد و در صورت مشکوک بودن بیمار به

میانگین روزهای بستری در بیمارانی که در

عفونت بیمارستانی بر طبق معیارهای بالینی ،ضمن اطالع به پزشک

بیمارستانی شده بودند 26/44 ،روز [95%CI ]21/26 ، 31/62

کنترل عفونت ،پیگیریهاي بعدی در حضور پزشک کنترل عفونت

و بیمارانی که دچار عفونت بیمارستانی نشده بودند 7/34 ،روز

با تکمیل فرم از زمان مشکوک شدن به عفونت تا تاریخ ترخیص یا

[ 95 %CI ]2/16 ، 12/52روز بود .از نظر طول مدت بستری بین دو

فوت بیمار ادامه ميیافت و در صورتیکه بیمار واجد شرایط یکی

گروه مبتال و غیر مبتال به عفونت بیمارستانی اختالف معنا دار آماری

از تعاریف استاندارد هر کدام از چهار عفونت ميبود ،از جدول

وجود داشت ) ،(P<0/001ولی میان میانگین روزهای بستری در دو

کدهای  NNISاستفاده و کد تشخیصی در محل مربوطه ذکر ميشد.

گروه مردان و زنان اختالف معنادار آماری مشاهده نشد.

از بیماران آزمایش  ،CBCآزمایش ادرار ،کشت خون ،سایر ترشحها

از میان  75بیمار مبتال به عفونت بیمارستانی  58( %77/3نفر) مبتال

و گرافی قفسه سینه بهعمل ميآمد .بیمارانی که قبل از  48ساعت

به عفونت پارانشیم ریه14( %18/7 ،نفر) مبتال به عفونت سیستم

تب ميکردند و یا فوت مينمودند از مطالعه خارج ميشدند.

ادراری2( %2/7 ،نفر) مبتال به عفونت محل جراحی و 1( %1/3

جهت رعایت پایايی نتایج کشت موارد زیر رعایت شدند -1 :تهیه

نفر) مبتال به عفونت خونی (سپتی سمی) شدند که فراوانی عفونت

نمونه کشت توسط یک کارشناس پرستاری -2 ،یکسان بودن روش

پارانشیم ریه بهطور معنا دار بیشتر از سایر گروهها بود ).(P<0/01

نمونه گیری در همه بیماران و  -3انجام همه آزمایشهاي تشخیصی

شایع ترین سوشهای ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی

توسط یک متخصص در آزمایشگاه بیمارستان.

عبارتنداز ،آسنتوباکتر با فراوانی ( %29/3شایع ترین سوش ایجاد

دادهها در پرسشنامهها ثبت و با استفاده از نرم افزار ( Spssويرايش

کننده عفونت پارنشیم ریه) و  Ecoliبا فراوانی ( %12شایع ترین

 )15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت میزان عفونت

سوش ایجاد کننده عفونت سیستم ادراری) ،استاف و کلبسیال با

بیمارستانی و سایر عوامل مرتبط با آن با استفاده از آزمونهاي آماری

فراوانی ( %1/3شایع ترین سوشهاي ایجاد کننده عفونت جراحی)

 chi-squaredو آزمون دقیق فیشر بر (حسب شرایط) برای متغیرهای

و انتروکوک با فراوانی  %1/3بهعنوان شایع ترین سوش ایجاد کننده

کمی و کیفی و آزمونهای

student's t test

و

MannWhitney U

ICU

دچار عفونت

عفونت خونی.

(برحسب شرایط) ،برای متغیرهای کمی و با در نظر گرفتن سطح

همچنین میان استفاده از پروسیجرهای مختلف مثل اینتوباسیون،

معنیدار  ،P<0/05گزارش شدند.

استفاده از کاتترهای ادراری و کاتترهای عروقی و ایجاد عفونتهای

یافتهها
در مدت زمان انجام تحقیق تعداد  691بیمار در  ICUبیمارستان

پارانشیم ریه ،سیستم ادراری و عفونت خونی بهترتیب ارتباط
معناداری مشاهده نشد.

بستری شدند که از این تعداد  332نفر مرد و  359نفر زن بودند.

بحث و نتیجهگیری

از کل بیماران تعداد  75نفر دچار عفونت بیمارستانی شدند که

شیوع عفونت بیمارستانی در این تحقیق  %10/85بود که با شیوع

 36نفر ( )%48آنها مرد و  39نفر ( )%52زن بودن که میان این دو

عفونت بیمارستانی در بخش مراقبتهاي ویژه در کتب مرجع

گروه از جهت ابتالی به عفونت بیمارستانی اختالف معنا دار آماری

عفونی که شیوعی برابر  20-5درصد را ذکر کردهاند ( )2و تحقیق

وجود نداشت.

 SuBHو همکاران که شیوع %11/4هماهنگی دارد ( .)16ا ّما طبق

دامنه سنی افراد مورد مطالعه  16تا  92سال با میانگین  66/44سال

تحقیقات مالصادقی و همکاران این شیوع در بخش مراقبتهاي

[ 95%CI ]65/81 ، 73/07بود .میانگین سن مردان مبتال به عفونت

ویژه جراحی در بیمارستان شهید رجايی حدود  %25گزارش شده

بیمارستانی  69/78سال [ 95%CI ]64/38 ، 75/80و میانگین سن زنان

است ( ،)12در مطالعه انجام گرفته توسط عنبری و همکاران شیوع

مبتال  69/13سال [ 95%CI ]64/00 ، 74/20بود که میان سن بیماران

عفونت بیمارستانی  %36/4گزارش شده است ( .)11همچنین طبق

و ابتال به عفونت بیمارستانی ارتباط معنا دار آماری مشاهده نشد.

مطالعه  luzzatiو همکاران این شیوع  %30/4گزارش شده است
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( ،)9که علت این ناهماهنگی ميتواند ناشی از کمتر بودن اعمال

مدت زمان بیشتر از  14روز را بهعنوان ریسک خطر معرفی کرده

تهاجمی و استفاده کمتر از کاتترهای عمقی در  ICUبیمارستان شهید

است ( ،)22عدم هماهنگی وجود دارد که ع ّلت این عدم هماهنگی

مصطفی خمینی باشد.

ميتواند اقدامهاي تهاجمی کمتر و کنترل بهتر و دقیقتر عفونت در

در مطالعه حاضر میان سن و ابتال به عفونت رابطه معناداري مشاهده

بخش مورد مطالعه باشد.

نشد در حالیکه در مطالعات انجام گرفته توسط  Gangulyو همکاران

در این مطالعه میان پروسیجرهای انجام گرفته در  ICUاز قبیل استفاده

( Lunzzati ،)7وهمکاران ( )9و  Michaelوهمکاران ( ،)17بین افزایش

از اینتوباسیون ،کاتترهای ادراری و عروقی و ایجاد عفونتهاي

سن و ایجاد عفونت بیمارستانی رابطه معنادار آماری مشاهده شده

بیمارستانی ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد که این نتیجه با

است که ع ّلت این ناهماهنگی ميتواند میانگین سنی باالی افراد

مطالعه انجام گرفته در ژاپن هماهنگی دارد ()14؛ ولی با تحقیقات

بستری شده در  ICUبیمارستان مورد مطالعه ميباشد که مقایسۀ

انجام گرفته در ایتالیا ( ،)9آمریکا ( )17و پرو ( )23که استفاده از

صحیح آماری بین گروههاي سنی بیماران را دشوار ميسازد.
بیشترین شیوع عفونت بیمارستانی در تحقیق انجام گرفته ،عفونت
پارانشیم ریه ،با شیوع  %77/3بود که با نتایج تحقیقات  Gangulyو
)Hospital Stay (day

همکاران ( luzzatic R ،%45/5 )7و همکاران ( ،%64 )9هماهنگی
دارد .همچنین با تعداد زیادی از تحقیقات که عفونتهاي پارانشیم
ریه را بعنوان شایع ترین عفونت بیمارستانی در  ICUتلقی ميکند
هماهنگی کامل دارد ( .)21 ،20 ،19 ،18بین مدت زمان بستری
بیماران ،با ایجاد عفونتهاي بیمارستانی در آنها ارتباط معنا دار
آماری مشاهده شد ) .(P<0/001همانگونه که ذکر شد این میزان در

No

مطالعه صورت گرفته  26/44روز بود که با نتایج مطالعه صورت

Yes
Nosocomail Infection

گرفته در آمریکا که مدت زمان بیش از یک هفته را بهعنوان عامل

نمودار  Boxplotبرای نمایش ارتباط میان مدت زمان بستری با ابتال به عفونت
بیمارستانی در افراد مورد مطالعه

خطر ذکر کرده است ( )17و نیز تحقیق انجام گرفته در تایلند که
جدول درصد فراوانی پاتوژنهاي ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی
*
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* درصد موارد منفی عفونت مورد نظر در میان کل افراد مبتال به عفونت بیمارستانی ()75 = n

دكتر مريم اميني و همکاران

بررسي فراواني عفونتهاي بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بخش مراقبتهاي ويژه

13

وسایل مذکور را بهعنوان ریسک فاکتور ایجاد بیماری ذکر ميکند،

تحقیق حاضر و مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور

همچنین مطالعات انجام گرفته توسط  Apostolopoulu Eو همکاران

هماهنگی وجود دارد (.)31 ،30 ،13-9

( Torres A ،)24و همکاران ( Legray A .)25و همکاران ( )26و تعداد

و لیکن در مورد سوشهای مولد عفونتهاي جراحی و خونی بهدلیل

دیگری از مطالعات (28 ،27و  )29که به شکل اختصاصی اتصال به

کم بودن تعداد بیماران نميتوان قضاوت صحیحی انجام داد.

ونتیالتور را بهعنوان عامل خطر برای ابتال به پنومونی بیمارستانی

در مجموع بجز موارد عدم رابطه بین استفاده از وسایل تهاجمی ICU

ذکر کردهاند ،در تناقض است که علت این تناقض ميتواند ناشی

و ارتباط سنی بیماران با ایجاد عفونت بیمارستانی ،بین فاکتورهای

از کم بودن نمونههاي مورد بررسی از یک سو و رعایت اصول

مورد بررسی و سایر مطالعات هماهنگی وجود دارد.

بهداشتی در زمینۀ تخلیه به موقع ترشحات لوله تراشه و حین تعویض

هر چند که مطالعه صورت گرفته یک مطالعه آیندهنگر بود و از

کاتترها توسط پرسنل بخش مورد مطالعه باشد.

بسیاری از خطاهای یک مطالعه گذشته نگر مصون بود ،لیکن

در تحقیق صورت گرفته میزان شیوع عفونتهای جراحی و خونی

بدون محدودیت و خطا نبود ،تا حدّ امکان در این مطالعه سعی

به ترتیب  %2/7و  %1/3ميباشد که نسبت به مطالعات انجام گرفته

در حذف اثرهای مخدوش کننده شد ولی احتمال وجود سایر

در خارج و داخل کشور بسیار پايینتر است ( 5-3و  )12-7که

متغیرهای مخدوش کننده به قوت خود باقی است .متأسفانه بدلیل

علت این امر بهدلیل این است که  ICUبیمارستان مورد تحقیق،

محدودیتهاي زمانی و مکانی حجم نمونه این مطالعه کم بود که

اساس ًا به عنوان  ICUداخلی مطرح بوده و بیماران جراحی و ترومایی

باعث کاهش قدرت مطالعه در بیان ارتباط عوامل مؤثر در ایجاد

که نیازمند به اقدامهاي تهاجمی مثل کاتترهای وریدی و شریانی

عفونتها بیمارستانی شد.

عمقی و یا گرافتهاي جراحی هستند کمتر در آن بستری ميشوند

لذا مطالعات تکمیلی که در دامنۀ زمانی وسیع تر و با حجم نمونه بیشتر

و اساس ًا به دلیل کم بودن تعداد این دسته بیماران ،مقایسه آماری

انجام گیرد ،نتایج قطعی و معتبرتری را به جامعه پزشکی ارائه خواهد

آنها منطقی به نظر نميرسد.

کرد .تا بهوسیله آنها بهتوان با شناسایی شایعترین علتهای عفونت

در مورد سوشهای شایع ایجاد کنده عفونتهاي بیمارستانی نیز،

و میکروارگانیسمها تا حد امکان از انتشار عفونتهای بیمارستانی،

شایعترین عامل مولد پنومونی بیمارستانی  Acentobacterبا شیوع

افزایش هزینهها ،افزایش طول مدت بستری در بیمارستان و از همه

 %29/3و بعد از آن استاف با شیوع  28/5درصد و شایع ترین سوش

مهمتر مصرف بی رویه آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف و به تبع آن

مولد عفونت ادراری  Ecoliبا شیوع  %12بود که از این نظر میان

ایجاد مقاومتهای آنتی بیوتیکی چند گانه ،جلوگیری کرد.
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Abstract
Introduction: Nosocomial infections are one of the problems of past and recent centuries and are cause
of the urge of cost and expenditure to patients and health systems. Therefore identification of incidence and
related factors in hospital infections and prevention ways is especially important.
Methods and materials: This study was performed on 691 patients who were admitted to ICU of Shaheed
Mustafa-Khomeini hospital from 1385-1386.The collection of data was done to according of questionnaire of
the national nosocomial infection surveillance system (NNIS) . The clinical signs and symptoms of patients
were frequently controlled. In suspected patients, necessary laboratory tests and cultures was done. Data
was analyzed by SPSS version 15 software.
Results: The incidence of nosocomial infections was 10.85 percent. The most common type of infections
were pneumonia 77.3 %, UTI 18.3 %, surgical site infection 2.7 % and blood infection 1.3 %, respectively. The
most common microorganisms in pulmonary infections were Acinetobacter SPP, in UTI E.coli, in surgical site
Staphylococcus aurous and Klebsiella and blood infection Enterococci, respectively. Incidence of pneumonia
significantly is more than of other (p<0.01) . Also the correlation of ICU stay time and incidence of nosocomial
infection is significant (p<0.001) .But the effect of age, gender and invasive procedures were not significant.
Conclusion: To according of results of investigation, increasing of ICU stay time have direct relation with
risk of infections. Infection control practices and sanitary methods are rational and essential part in the ICU.
We suggest to use of invasive procedures limited to necessary times and use of aseptic method in treatment
process.
Keyword: ICU, NNIS, nosocomial infection
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