


Nosocomial Infections(NCI)
"nosus"   = disease 

"komeion" = to take care of

Infections that occur during 

hospitalization



:تعاریف

تکثیرورشدکردهحملهحساسمیزبانبهبیماریزاعاملآنطیدرکهفرایندی:عفونت

.شودمیمیزبانبهرساندنآسیبباعثیافته

بیمارستاندربیمارپذیرشازبعدساعت72تا48کهعفونتی:بیمارستانیعفونت

ماریبیونداشتهراعفونتآشکارعالئمفردپذیرشزماندرآنکهشرطبهشودمیایجاد

وسطتیاشودکسبمحیطتواندمیبیمارستانیعفونت.باشدنبودهخودکموندورهدر

دنشطوالنیها،هزینهافزاشباعثبیمارستانیعفونت.گرددایجادبیمارداخلیفلور

.شودمیبیمارانمرگوناتوانیبهبودی،زمان



Why nosocomial infections 

are so common 

Many medical procedures
bypass the body's natural 
protective barriers; 

Routine use of anti-microbial 
agents in hospitals  

http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_procedure


Risk Factors
Long hospital stay

Use of indwelling catheters

Failure of health care workers 
to wash hands

Overuse of antibiotics

Mechanical ventilation

Intravenous catheters

Serious disease 



تاریخچه عفونتهای بیمارستانی

سیاربدنیادربیمارستانیعفونتهایکنترلتاریخچه
برایکهشودمیآغاززمانیازواستقدیمی
نتاطدرمیالدیچهارمقرنازبیماراندرمانومراقبت
.گردیدتاسیسبیمارستاندنیامختلف

جهتفقیرزنانمیالدي،نوزدهموهیجدهمدرقرن
میزانوليمي نمودندمراجعههازايشگاهبهزايمان
سالدركهبودزيادحديبهمراكزايندرمیرومرگ

Thomas)فوتاليتتوماسمیالدي،1850

Lightfoot)نوشتلندنپزشكيمجلهدر:
سويبهزنانكنندههدايتهايدروازهبیمارستان ها"

."هستندمرگ



تاریخچه عفونتهای بیمارستانی

كهدادندنشانهمكاريسال20طي،1856سالدر
بیمارستاندرارتشينیروهايفراوانمیرومرگ

بیمارانازدحامومسريبیماري هايوجودازناشي
است

مراقبتنظامباراولینبرايفلورانسسالهاهماندر
گزارش)شاغلپرستارانتوسطبیمارستانيعفونت

وضعرا(پرستارانتوسطمیربیمارانومرگموارد
.نمود

وايز(Wise)نظامواپیدمیولوژيستپرستاروظايف
توضیح1960و1950هايدههدرراآمريكادرمراقبت

شاهدعفونتكنترلزمینهدرامروزآنچهلذا.داد
متعددمحققینساله150تالشحاصلهستیم،

.است



نظام مراقبت عفونت  بیمارستاني 
(Surveillance)

تحلیلتجزيه،آوري،جمعازاستعبارتمراقبتنظام
صورتبهبهداشتيهايدادهواطالعاتتفسیرو

پايشفرآيندطي(جاري)فعالوسیستماتیك
(Monitoring)بهداشتيواقعهيكتوصیفو.

وبكارگیريطراحي،جهتآمدهبدستاطالعات
بهداشتبهمربوطهايبرنامهومداخالتارزيابي

استفادهموردبیمارستانيعفونتكنترلوعمومي
.مي گیرندقرار



نظام مراقبت عفونت  بیمارستاني 
(Surveillance)

روزبازمي توانبیمارستانيمراقبتنظامبرقراريبا
جلوگیريبیمارستانيعفونتمواردسوميكحدود
نتعفوازمراقبتنظامبرقراريبامثالعنوانبهنمود،
%50راعفونتنوعاينمواردمي توانجراحي،زخم

.دادكاهش

اهمیتازبیمارترخیصازپسمراقبتنظامبرقراري
تمراقبسیستمحساسیتبهوبودهبرخوردارخاصي

.مي افزايد



اهميت عفونتهای بيمارستاني 

ز عفونت هاي بیمارستاني از چند جنبه حائ
: اهمیت مي باشند 

 مرگ و میر و ناخوشي بیماران

 افزايش طول مدت بستري بیماران در
بیمارستان 

 افزايش هزينه هاي ناشي از طوالني
و شدن اقامت بیماران، اقدامات تشخیصي

درماني 



اهميت عفونتهای بيمارستاني 

نفر5000بيمارستانیدراثرعفونتهایانگلستاندرکشور
بهالسدرپوندبيليونیکبهنزدیکاینوميميرندسالدر

کندمیتحميلهزینهکشوربهداشتیسيستم

نتهایعفوبدليلبيمارانکهاضافیروزهایتعدادميانگين
شدوبامیروزچهاراندبودهبستریآمریکادربيمارستانی

استدالرميلياردنيموچهارمازادهزینهسالدر



اهميت عفونتهای بيمارستاني 

مقاومتمشکلواستسنگینکشوربسیاردرهابیوتیکآنتیمصرفمیزان
ودرمانبهداشتسبدازآنهزینهکهشودمینمایانبیشترروزبروزمیکروبی
حتيوسفالوسپورين هاسومنسل.داردبازنگریبهنیازوشدهپرداخت

.نیستندعفونت هادرمانپاسخگويپني سیلین ها



اهميت عفونتهای بيمارستاني 

تمامدرآنتی بیوتیکمصرفمعادلايراندرآنتي بیوتیکمصرفآمارهابراساس
لايرمیلیارد6500ريالينظراز1390سالدرآنتي بیوتیکمصرفمیزان.اروپاست

استبودهلايرمیلیاردهزارهشترقماین91سالدروبوده



اهميت عفونتهای بيمارستاني 

patentالحدرداروییمقاومتواستتغییرحالدردنیادربیمارستانیعفونتهای
ه ایفاجعباما.نیستندمناسبدسترسدربیوتیکهایآنتیطرفیازاست،ایجاد
بیماری،کندمیمواجهایعمدهمشکلبارادنیاآیندهسال5-7کههستیمروبرو

یکاستممکنمی شودبستریبیمارستانیدرسادهآپاندیستیکباکه

نمایدفوتدلیلآنبهوبگیردآسینتوباکترمقاوم



Four main types of infections

Urinary tract (44%)

Lower respiratory tract (18%)

Surgical wound sites (11%)

Bloodstream (8%)

ICU and long-term care patients and 

are at greatest risk



CHAIN OF INFECTION



The interaction between the 6 

elements of the chain determine 

whether an infection will result.



( surveillance )برقراري نظام مراقبت 

عفونتهاي بيمارستاني در كشور



تعریف مراقبت

مراقبت به معنی جمع آوری منظم و مستمر داده ها، آنالیزو تفسیر
جرا آنها و انتشار به موقع اطالعات تولید شده به منظور برنامه ریزی، ا

.و ارزیابی اقدامات انجام شده است



برقراري نظام مراقبت 
در عفونتهاي بیمارستاني

كشور

داشتن اطالعات جامع، كامل و به موقع الزمه مديريت صحیح است 
و اين امر در خصوص مديريت عفونتهاي بیمارستاني نیز صدق مي

.كند

ها با برقراری نظام مراقبت مناسب، اطالعات میزان بروز این عفونت
در بخش های مختلف و دالیل بروز آنها تعیین شده و اولویت ها برای

.برنامه ریزی و مداخله مشخص می شود 

فونت بهترین ابزار برای ارزیابی و پایش اثربخشی اقدامات کنترل ع
.است



اجزای نظام مراقبت

اده استاندارد و یکسان بودن تعاریف برای ثبت و جمع آوری د-1

ها

تدوین فرم های ثبت داده ها و تعيين شاخص های مورد نظر-2

آموزش پرسنل عملياتی برای یکسان سازی عملکرد-3

های ارتقاء کيفيت جریان داده ها از طریق بکارگيری نرم افزار-4

رایانه ای 

منظم(feedback)برقراری پس خوراند -5

اتنظارت مستمر بر فرایند جمع آوری داده ها تا انتشار اطالع-6

(پرسنلی و مالی ) حمایت عملی از اجرای نظام مراقبت -7



ترل هماهنگي بين بخشي در اجرای سياستهای كن-2

عفونتهای بيمارستاني

چند وجهی بودن علل بروز این عفونت ها ❑

ورت طلب می نماید که برای کنترل آنها نيز به ص

.کار شودتيمی

کميته های کنترل عفونت در سطوح مختلف❑

کشوری، دانشگاهی، شهرستانی و 

ترل بيمارستانی وظيفه هدایت کليه اقدامات کن

.عفونت را عهده دار هستند

با مشارکت معاونت های مختلف دانشگاه در ❑

نت بخش های مربوطه زیر نظر کميته کنترل عفو

دانشگاه می توان به کاهش این عفونت ها 

.اميدوار بود



در آموزش و تغيير رفتار كاركنان بيمارستان-3
رابطه با كنترل عفونت

تار ارتقاء دانش و آگاهي براي تغيير رف❑

.الزامي است

موثرترين و ساده ترين اقدام در جهت ❑

كاهش عفونت بيمارستاني شستن 

دست است و به نظر مي رسد كليه 

سطوح شاغل در مراكز درماني نسبت به

اهميت آن آگاه باشند ولی رعایت آن 

.بسيار پایين است

وح، ایزوالسيون بيماران، گندزدایی سط❑

حيح استریليزاسيون  وسایل و استفاده ص

از وسایل حفاظت فردی از جمله نکات 

.مورد نياز آموزش هستند



تامين تجهيز بيمارستان ها به امكانات مورد نياز و-4

منابع مالي آن

ياز در کنار آموزش، تامين تجهيزات و امکانات مورد ن❑

بق با مانند اصالح ساختار فيزیکی بيمارستان ها منط

انند اصول کنترل عفونت، تهيه وسایل حفاظت فردی م

ماسک مناسب، دستگاه های استریل کننده و مواد

الزم برای شستن دست ها و گندزدایی صحيح 

.ضروری است



وتيكيتجهيز آزمايشگاه های بيمارستان ها و اجرای نظام پايش مقاومت آنتي بي-5

آزمایشگاه نقش کليدی در تعيين روند درمان ❑
.بيماران دارد

توانمندی آزمایشگاه سبب جلب اطمينان پزشک❑

.کندشده و به  تجویز آنتی بيوتيک متناسب کمک می

يل استفاده بي رويه از آنتي بيوتيكها يكي از دال❑

سم مهم ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي در ميكروارگاني

.ها است



يحمايت از پژوهش های مرتبط باكنترل عفونتهای بيمارستان-6

بر اساس یافته های نظام مراقبت، فرضيات ❑

متعددی تشکيل خواهد شد که ایده های مناسبی 

.برای پژوهش های کاربردی خواهند بود

اثر-پژوهش می تواند در راستای تعيين هزینه ❑

بخشی اقدامات کنترل عفونت یاری دهنده مدیران

.  بيمارستان ها باشد



حمايت از توليد مواد ضد عفوني كننده و گندزدا و -7

در داخل كشوردستگاه هاي استريليزاسيون



ساماندهي جمع آوری و دفع صحيح زباله های بيمارستاني-8

با هماهنگي سازمان هاي مرتبط از ❑

قبيل وزارت كشور، شهرداري ها، محيط 

زيست و ساير سازمان ها و بر اساس 

قانون پسماندهاي مصوب مجلس شوراي

اسالمي  وزارت بهداشت مصمم است 

اين مسئله را كه سالمت جامعه را تهديد

.مي كند ساماندهي نماید
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Most frequent sites of infection 

and their risk factors

34%

17%

13%

14%



:(ICC)عفونتکنترلکمیته

تمامجامانوارزیابیریزی،برنامهمسئولیتبیمارستان،عفونتکنترلکمیته

درمهموعمدههایگیریتصمیموداردعهدهبرراعفونتکنترلبامرتبطموارد

.باشدمیکمیتهاینوظایفاززمینهاین



:کمیتههدف

ـنلپرسـبیماران)بیمارستانیهایعفونتمواردکاهش

(کنندگانعیادت

بستریروزهایودرمانهزینهکاهشنتیجهدرو

بمناسهایروشانتخابطریقازبیمارستاندربیماران

عفونتکنترلجهتریزیبرنامهو



:بیمارستانعفونتکنترلکمیتهاعضاء

:کمیتهمرکزیهسته(الف

یا(باشدمینیزکمیتهمسئولکه)عفونتکنترلپزشكـ

بیمارستاناپیدمیولوژیست

عفونتکنترلپرستارـ

آزمایشگاهیعلوممتخصصیابالینیمیکروبیولوژیستـ

بیمارستانمدیریارئیسـ



:(Subcommittee)کمیتهگروههایزیر(ب

آنهانمایندهیاسوپروایزریاپرستاریمدیرـ

وینمایندهیاکارطبمتخصصپزشكـ

(...یابهداشتیرابطمحیط،بهداشت)بهداشتیمعاونتازاینمایندهـ

(...وICU)داخلیوجراحیمختلفهایبخشرؤسایـ

رخشویخانهمسئولـتغذیهکارشناسیامسئولـ

CSRمسئولـداروییامورمسئولـ

عملاتاقمسئولخدماتمسئولـ



:عفونتکنترلتیمنقشووظایفخالصه

وعاتموضوهافصلسرباعفونتکنترلجهتدرساالنهریزیبرنامهـ

مشخص

عفونتکنترلروشهایوهاسیاستها،مشیخطکردنمکتوبـ

(اطالعاتآخرینازاستفادهباآنهامنظمارزیابیشامل)

کنترلهایمشیخطزمینهدرسطوحکلیهدرپرسنلآموزشـ

آنهاوظیفهوشغلبامرتبطکارهایوعملینکاتعفونت،

ـ



:عفونتکنترلتیمنقشووظایفخالصه

سریعتریندرگیریهمهکشفبرای(Surveillance)نظارتومراقبت

ستانیبیمارعفونتاکتسابازآنهابابتوانکهاطالعاتیتهیهوممکنزمان

.آوردعملبهجلوگیری

عفونتکنترلزمینهدرکاربردیوعملیهایشیوهاصالحوتغییرـ

برایعفونتکنترلوپیشگیریزمینهدر(توصیهو)دستورالعملتهیهـ

روزاطالعاتاساسبروموضوعاتتمامیبارابطهدروسطوحکلیهدرپرسنل

روزبه



:ICDوظایفشرح:(ICD)عفونتکنترلپزشك

باشدعفونتکنترلکمیتهفعالاعضاءازیکیبایدویـ

ایهریزیبرنامهوهامشیخطتعیینجهتدرعفونتکنترلکمیتهبهکمكـ

مدتطوالنیوساالنه

ردموهایمشیخطمورددرنیزوبیمارستانعفونتکنترلهایزمینهتمامدرــ

.کندمیاجراییمسئولبهراهاییتوصیهمستقیمطوربهتوافق،

بهداشتیمختلفهایسرویسازحمایتمنظوربهگزارشاتتهیهدرشرکت-

درمانی

بیمارستانیعفونترابطهدرکیفیاستانداردهایارائهدردخالتـ



(ICN)عفونتکنترلپرستار

:ICNوظایفشرح

عملکردبارابطهدرمسئوالنهوکلیدینقشوبودهمطلعمشاوریویـ

.داردعفونتکنترلتیم

.باشدعفونتکنترلکمیتهاعضاءفعالازیکیبایدویـ

مشیخطینتعیوریزیبرنامهمنظوربهبیمارستانعفونتکنترلکمیتهبهکمكـ

عفونتکنترلجهتدر

پیشگیری،شناسایی،زمینهدرپرستاریتخصصیاطالعاتارائهوتهیهـ

بیمارستانداخلدرعفونتکنترلومانیتورینگ



What is Infection 

Control?
Things that we can all do to stop/reduce 

the spread of infection to patients, visitors 

and staff

“Infection Control is everybody’s business”

(Department of Health)
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Hand transmission

Hands are the most 
common vehicle to 

transmit health care 
associated organisms

Transmission of health 
care associated 

organisms from one 
patient to another via 

health care provider 
hands requires five 

sequential steps 



:انواع عفونت های بیمارستانی 
 عفونت های ادراری

 پنومونی بیمارستانی

 عفونت های محل جراحی

 باکتریمی بیمارستانی

(چهار نوع شایع می باشد )

 اولسرها ، سوختگی ها ) عفونت های پوست وعضالت صاف زخم های باز
تجمع باکتری ها را تسهیل کرده و ممکن است منجر ( و زخم های فشاری 

.  به عفونت سیستمیک شوند 

ه التهاب لوله ی گوارش شایع ترین عفونت بیمارستانی در اطفال است ک
صلی کلستریدیوم دیفیسیل علت ا. روتا ویروس پاتوژن مهم و اصلی است 

.  ت التهاب لوله گوارش بیمارستانی در بالغین کشورهای توسعه یافته اس

  التهاب سینوس

 التهاب اندومتر و سایر عفونت های اعضاء تناسلی به دنبال تولد نوزاد













پیشگیری از عفونت های 
:بیمارستانی شایع آندمیک 



:  (UTI)عفونت های دستگاه ادراری 

ی اقدامات موثر در پیشگیری از عفونت های ادراری بیمارستان
:  عبارتند از 

 پرهیز از کاتتر گذاری مجرای ادراری مگر اینکه  اجباری  وجود
.داشته باشد 

قبل از وارد کردن کاتتر به طور بهداشتی دست را بشویید و
.  د کاتتر را وارد کنید و درناژ را به داخل کیسه ی ادرار انجام دهی

 دستکش های استریل برای وارد کردن کاتتر

ز یک وارد کردن کاتتر ادراری به صورت غیرتروماتیک با استفاده ا
نرم کننده مناسب 

 حفظ یک سیستم درناژ بسته



: عفونت های زخم جراحی 

 عواملی که بر تکرار عفونت زخم جراحی
:  تاثیر دارند ، عبارتند از 

 تکنیک جراحی

 مدت زمان عمل جراحی

 وضعیت قبلی بیمار

 محیط اتاق عمل

مل انتشار ارگانیسم ها توسط تیم اتاق ع



:عفونت های دستگاه تنفسی 

 توصیه ها برای پیشگیری از این عفونت ها عبارتند از :

 ، ضدعفونی مناسب و مراقبت به هنگام استفاده از لوله ها
رسپیراتور ها و مرطوب کننده ها جهت محدود کردن آلودگی 

 تعویض مرتب لوله های دستگاه

 پرهیز از استفاده آنتی اسید ها

 ساکشن تراشه به طور استریل

پرهیز از تغذیه دهانی در بیمارانی که بلع طبیعی ندارند

 تمام وسایل تهاجمی که در طول بیهوشی استفاده می
.  شوند باید استریل باشند 

ندمتخصصین بیهوشی باید دستکش و ماسک استفاده کن.

 ساکشن استریل مکرر و مناسب



عفونت های ناشی از 
:مسیرهای داخل عروقی 

این عفونت ها در بخش های مراقبت ویژه شایع تر 
فعالیت های کلیدی برای همه کاتتر های. هستند 

: عروقی عبارتند از 

پرهیز از کاتتریزاسیون مگر اینکه اندیکاسیون
. پزشکی داشته باشد 

 حفظ سطح باالی روش ضدعفونی به هنگام وارد
کردن کاتتر و مراقبت از آن 

 محدودیت در استفاده از کاتتر ها ، و در صورت
استفاده حداقل زمان ممکن 



.ودکنترل و پیشگیری بیماری بطور خالصه شامل موارد زیر می ش-

ازبین عامل بیماری زا در مخزن یا منبع-1

قطع راههای انتقال-2

کنترل میزبان-3



نتیجه گیری
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اقداماتتماموجودبابیمارستانیهایعفونتازنیمیحدودو
.دادخواهدرخکنترلوپیشگیری
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