
مقاله پژوهشی

دريماران بستريدر بيدياز نصب کاتتر وريت ناشيفلبيبررس
بعثت شهر سنندج يمرکز پزشکيو . سي. بخش آي

١ييرمانسرين علي

19/4/87رش یتاریخ پذ،10/3/87تاریخ دریافت 

چكيده

داشتن يك راه وريدي ضروري بخش مراقبت ويژهستري در ها و انجام اقدامات طبي در بيماران بمنظور رسانيدن آب و مايعات و تأمين الكتروليتبه:مقدمه

ي بيمارستاني هاعفونتهكنندرغم ارزش درماني يكي از عوامل ايجاداين روش علي.باشدي شايع تهاجمي نصب كاتتر داخل وريدي ميهااست و يكي از روش

.باشدميمركز پزشكي بعثت شهر سنندج يو. سي. آيدر بخشيماران بستريتعيين ميزان فلبيت ناشي از نصب كاتتر وريدي در بو هدف از اين مطالعهاست

يو. سي. آيبخشبيماران بستري كه در حين تحقيق دره پژوهش شامل كليهمقطعي بوده و جامع–مطالعه توصيفي يکپژوهش حاضر:كارمواد و روش

بندي تشخيص فلبيت تعيين اطالعات از طريق پرسشنامه كه در آن درجه.تخاب گرديدنفر كه به روش تصادفي ان۱۰۰تعداد نمونه .باشدميحضور داشتند

مورد تجزيه و آزمون کاي دوتكميل گرديد و سپس با استفاده از )توسط پژوهشگر با بررسي محل نصب كاتتر وريدي از طريق مشاهده و لمس(،گرديده بود

.تحليل آماري قرار گرفت

%۶۸و %۷۳روز ۱۴تعداد روزهاي بستري بيشتر از ،بودندسال۴۱–۶۰در حدود سني%۵۹مذكر و %۷۹هاان داد كه اكثريت نمونهنشهايافته:هايافته

ن مدت زماموارد %۴۹وصل و درراه وريدياز وريد سافن پاي راست %۱۹در.بودند۴-۸تراكياستومي با سطح هوشياريداراي لوله تراشه و يا لولههانمونه

/۳ترين سرم مصرفيساعت بوده و شايع۴۹–۷۲وصل آنژيوكت 
۲،۳/

نشان داد كه درهايافتههمچنين.كردندميبود و همگي آنتي بيوتيك مصرف %۶۹با ۱

نشان دادهايافته.دندداراي فلبيت درجه چهار بو%۸سه و هفلبيت درج%۱۴،دوهفلبيت درج%۲۵،يكهفلبيت با درجداراي%۳۲،فلبيت وجود نداشته۳۱%

از طرفي در بيماراني كه مدت استفاده از كاتتر در ،عدم فلبيت ديده شدياترين ميزان فلبيتكمبودساعت ۲۴بيماراني كه مدت استفاده از كاتتر كمتر از در

ژيوكت گذشته بود داراي درجاتي از فلبيت درجه سه و ساعت از وصل آن۴۹-۷۲دو و بيماراني كه بين ساعت بوده داراي فلبيت درجه۲۵-۴۸محل تزريق بين 

.چهار بودند

در مطالعه اي كه دستجردي سال .اندداراي درجاتي از فلبيت بوده%۶۹هانمونهنتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن بود كه اكثريت :گيريو نتيجهبحث

در سويفرهمچنين. گزارش كرد%۶/۷۶ي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام داد ميزان فلبيت را هادر رابطه با شيوع عوارض تزريقات وريدي در بيمارستان۶۹

پژوهشگر در اين مطالعه به اين نتيجه رسيد كه مدت زمان وصل آنژيوكت در ايجاد بروز درجاتي از .گزارش كرده است%۳۵نيز ميزان بروز فلبيت را ۱۹۹۸سال

۴۸ساعت به ۷۲رسد كه مدت زمان وصل آنژيوكت از مينظر هترين عامل بوده و بكردند مهممييماران آنتي بيوتيك دريافت بيهكه كلفلبيت با توجه به اين

.ي بيمارستاني است كاسته شودهاكننده عفونتعنوان يكي از عوامل ايجاده تر تقليل يابد تا از بروز فلبيت كه بساعت و كم

.يو. سي. آيبيماران بستري در ،ريديكاتتر و،فلبيت:كليديهايواژه

۱۳۸۷پاييز ،۱۲۷-۱۳۴ص ،شماره سوم،سال ششم،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

علوم پزشکي کردستاندانشگاه ،سنندج:آدرس مكاتبه
Email: n-aliramaei@yahoo.com

مربي و عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کردستان١

ه مقدم

هـا و انجـام   تيـ ن الکتروليمأعات و تيدن آب و مايمنظور رسانهب

داشـتن  يو . سي. آيبخشدريبسترمارانيدر بياقدامات طب

يع تهاجميشايهااز روشيکياست و يضروريديک راه وري

رغم ارزش ين روش عليا.باشديميدينصب کاتتر داخل ور
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.اسـت يمارسـتان يبيهـا عفونتهجاد کنندياز عوامل ايکييدرمان

درمان يشوند در طيممارستان يکه وارد بيمارانياز ب%۹۰باً يتقر

اسـتفاده ياهرگيمارستان از درمـان درون سـ  يشان در بو مراقبت

جاد يممکن است ايديعات داخل وريو مدت استفاده از ماکننديم

وستن يهم په بازيا عفونت ناشيت يفلبترومبوز و منجر به ترومبو

سـفانه ايـن روش درمـاني مفيـد    أمت.)۱(شوديميا باکتريها کاتتر

زان يم.)۲(عوارض متعددي را به همراه دارد وخالي از عيب نبوده

گزارش شده %۱۸تا ۰ن يبيد مرکزيورياز کاتترهايعفونت ناش

ن يونـت بـ  ن عفير در رابطه با ايزان مرگ و ميکه ميدر حال،است

.)۳(گزارش شده است %۲۵تا صفر

هيـ محـل تعب يبهداشـت يهـا ت مراقبـت يفيک:سدينويمسون يهار

يندرت در فرده ب،که کاتتر در محل قرار دارديکاتتر و مدت زمان

کند و اشـاره  يمجاد عفونت ياست ايعيطبيکيمنولوژيکه از نظر ا

داخـل  يکاتترهـا اًخصوصـ يکند خارج سـاختن جسـم خـارج   يم

مـرتبط بـا جسـم    ١کـونس از درمـان عفونـت   ياغلب جزئـ يديور

يمـار دچـار تـب اسـت و دارا    ياگـر ب .دهـد يمـ ل يرا تشکيخارج

ترشـح ا يـ وتنـدرنس ي،سـفت ،قرمزي(يپوستيريدرگيهانشانه

.)۴(د انجام شود يه کاتتر است کشت بايدر محل تعب)يچرک

۲۵۰۰۰ده سـاالنه  االت متحـ يـ کنـد کـه در ا  يمان ينژاد بيرسول

از هايکند باکتريمشود و اشاره يمجاد يااز کاتتريناشيميباکتر

هـا راهنيتـر از مهـم يکي،دست پرسنلرسنديمچند راه به کاتتر 

،که در سر راه ست سـرم قـرار دارد  ييلترهايف،ماريپوست ب،ستا

ا يـ محل اتصال ست سرم به سوزن ،محل اتصال ست سرم به سرم

حـائز  يمنفـ ز گـوال لوکوک کـوآ  ياستافبا يآلودگناشي ازتوکيآنژ

يهـا شـه يشيع مـورد مصـرف و حتـ   يمـا ،لتر هوايف،ت استياهم

.)۵(سرم يحاو

دهـد  يمـ يمار رويدر بيديکه تب جديسد زمانينويمسون يهار

ير داده شود مگر در مواردييز تغيکاتتر برداشته شود و محل آن ن

1 Cons

مـدت  ياستفاده طوالن.جود داشته باشدويگريديکه کانون عفون

ز داروهـا و  يتجـو يطـور ثابـت بـرا   هبـ يديـ داخـل ور ياز کاتترها

ع و خطـر عفونـت   يماران شايه در بيو انجام تغذيخونيهافراورده

شــود از درمــان داخــل يمــه ين توصــيبنــابرا.خــون را در بــر دارد

د يـ ز بايـ کرد و در هنگام استفاده نيد خوداريبايطوالنياهرگيس

ثابـت کـرد کـه از حرکـت آن در     يرا طـور يرگـ اهيکاتتر داخل س

ح سـوزن  يدر وارد کردن صحضمناًشود يرياهرگ جلوگيداخل س

مشــاهده و ،محافظــت از محـل ورود سـوزن  ،اهرگيداخـل سـ  ه بـ 

،ت دقـت يـ بـا نها ياهرگيو ست سـرم داخـل سـ   يمراقبت از بطر

بـه يطـ يمحيمسـتقر در داخـل عروقـ   ين کاتترهـا يض روتـ يتعو

،)بـار کيـ هر سـه روز  (مشخص يد در فواصل زمانيجديهامحل

ک يک آسپتياستفاده از تکن،بدون استفادهيخارج ساختن کاتترها

د يجديديداخل وريکاتترهاينيگزيمناطق جا،کاتترتعبيهيبرا

يز نگهداريتممحل کاتترورد يق قرار گينه دقيتحت معايميدو ق

.شود

يهـا از کـل عفونـت  %۲۵زان عفونـت  يـ ميـو  . يسـ . آيدر بخش

گـر  يديهاوع عفونت در بخشيبرابر ش۵-۱۰است که يمارستانيب

يمستعد عفونت مربوط به کاتترها%۱۶ماران ين بيباشد و در ايم

.باشنديميداخل عروق

يابيـ کـه در ارز يمارسـتان يبـالقوه ب يهـا از عفونـت يکـ ين يبنابرا

يميد مـد نظـر باشـد بـاکتر    يـ ب شـده با داً دچار تيکه جديماريب

.)۴(است يل و ابزار داخل عروقيمرتبط با وسا

دهک دوره يـ در طول که ٢قات انجام شده توسط برگنزريتحقيط

يـبررسـ رايـطيد محـيج مربوط به وجود کاتتر داخل وريروزه نتا

ده ـش دهنـ يافزاياـفاکتورهک ـسيردـرديـص گـو مشخکـرد يم

ورود کاتتر و يکيمحل آناتوم،يانهيو زمياساسيهايماريبشامل 

،مورد استفادهن کاتتر يا چندمين ياول،قطر کاتتر،روش وارد شدن

يدرمان آنتوکردن نصبروش ،مارستانيمحل ب،روش وارد شدن

2 Bergenzer
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مـورد نصـب کـاتتر   ۶۰۹کـه در  نشـان داد هايافتهو بوديکيوتيب

ده شـده و  يـ دحـل کـاتتر  در مو عفونـت انسداد درصد۷/۱۹-۹/۶

ر کـاتتر  يروزانه در مسيوجود خط طولباون خروج کاتتريکاسياند

.)۶(بود 

وسيله ه افتد بيي كه در محل اطراف كاتتر اتفاق ميهااغلب عفونت

صـورت كولـوني در پوسـت قـرار    است كه بـه ييهاارگانيسمميكرو

از %۷۰دك برآوريدر.دارند مخصوصاً استافيلوكوك كوآگوالزمنفي

.اختصـاص داد لوكوك اپيدرميس بـه خـود  يرا استافهاونتهمه عف

،هـا كلـي فـرم  ،هاي ديگـر شـامل اسـتافيلوكوك ارئـوس    ارگانيسم

در .)۷(سـت اهـا پسودوموناس آرئوژينوس و استرپتوكوك،كانديدا

مربـوط بـه كـاتتر    يميـزان بـاكتريم  نويسـد يمـ حالي كه خطايي 

.)۳(است%۱۵/۰تر از محيطي كم

ي زيادي كه درمـان وريـدي حاصـل شـده امـا      هارغم پيشرفتعلي

راه حـل قطعـي بـراي    مشكالت آن همچنـان بـاقي اسـت و هنـوز    

را هابنابراين بايد تالش.جلوگيري از اين عوارض حاصل نشده است

ي بعـدي  هـا آماده سازي و ضد عفوني محل كاتتر و مراقبتمتوجه

لـذا  .)۸(دارند ار پرستاري قراراين موارد در حيطه كهنمود كه هم

تحقيقي با هدف بررسي فلبيـت ناشـي از نصـب کـاتتر وريـدي در      

مرکـز پزشـکي بعثـت شـهر     يو . سي. آيبخشبيماران بستري در

.سنندج انجام شد

كارروشمواد و 

بوده و جامعه پـژوهش  تحليلي-يفيتوصياپژوهش حاضر مطالعه

. آيبخشدرق ين انجام تحقيکه در حين بسترمارايبهيشامل کل

بخـش  ط پژوهش شـامل يمح.ندو تحت درمان بوديبستريو. سي

۱۰۰بعثت بود و نمونه پژوهش به تعداد يمرکز پزشکيو. سي. آي

د و يـ بـر هـدف و بـه روش آسـان انتخـاب گرد     ينفر بود که مبتن

ص يتشـخ يق پرسشـنامه کـه در آن درجـه بنـد    يـ اطالعات از طر

محـل نصـب   يتوسط پژوهشگر با بررس،بوددهين گردييت تعيفلب

.ديل گرديق مشاهده و لمس تکمياز طريديکاتتر ور

دريمـاران بسـتر  يمورد پژوهش شامل تمام بيمشخصات واحدها

يداشـتند و دارا ۴-۸ن يبـ ياريکه سطح هوشيو . سي. بخش آي

. آرام بخش نگرفته بودندکهبودهياکستوميا لوله ترکيلوله تراشه و 

د يه گرديسؤال ته۱۰با اي پرسشنامه ل به اهداف پژوهش ينجهت

مـورد  يک واحـدها يـ مشخصـات دموگراف شـامل سـؤال اول نهکه 

يبنددرجهمعيار .ت بودين درجه فلبييسؤال تعيكپژوهش بود و 

ن يکسب شده مبـ ازاتيو جمع امتدرجه متفاوت بود۴از صفر تا 

آن بـا اسـتفاده از   ييروا.ت بودياز وجود فلبيا درجاتيعدم وجود 

د صاحب نظر ياز چند تن از اساتيو نظر خواهيروش اعتبار محتو

.د قرار گرفتييکرونباخ مورد تأيق آزمون آلفايطرآن از يائيو پا

اهافتهي

مـورد پـژوهش   يت واحـدها يپژوهش نشان داد که اکثريهايافته

يت روزهـا يـ اکثر،%۵۹سـال  ۴۱-۶۰يدر گروه سـن ،%۷۹مذکر 

ــتر ــتر از يبيبس ــ%۷۳روز ۱۴ش ســطح يدارا%۶۸ن يو همچن

از ،)%۶۹(پژوهشيت واحدهايدر اکثر.بودند۴-۸ن يبهوشياري

.کردنديمافت يک دريوتيبيآنت،يديورراهناهم

مخلـوط از  سـرم %۶۹يافتيـ نشان داد بر حسب نوع سرم درج ينتا

هيـ بتعتوکـ يشـماره آنژ .دنـ کرديمافت يک سوم دو سوم درينوع

وکـت سـبز رنـگ    يمـورد پـژوهش آنژ  ياز واحدها%۷۳يبراشده

يهـا نمونهکلنشان داد که درهاافتهين يهمچن.بود) ۱۸شماره (

%۱۵،کيت درجه يفلب%۳۲،تيعدم وجود فلب%۳۱مورد پژوهش 

ت از نوع درجـه  يفلب%۸ت درجه سه و يفلب%۱۴،ت درجه دويفلب

).۱جدول شماره (داشتندچهار 
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تيمورد پژوهش بر حسب درجه فلبيواحدهاينسبو مطلقيع فراوانيتوز):۱(شماره جدول

فراواني 

درجه فلبيت
درصدتعداد

۳۱۳۱)در لمسيتورم و سفتي،قرمز-درد محل(عدم وجود درجه صفر

۳۲۳۲دردناک بودن–د يعدم لمس ور–يو قرمزيبدون درد و سفتدرجه يک

۱۵۱۵ديعدم لمس ور–دردناک –قرمز -رممتودرجه دو

۱۴۱۴قيمحل تزريمتر بااليسانت۵/۷د قابل لمس تا حدود يور–قرمز –متورم درجه سه

درجه چهار
يمتر بااليسانت۵/۷شتر از يد بيور–ق سفت يمحل تزر–د متورم و دردناک يور

ق قابل لمسيمحل تزر
۸۸

۱۰۰جمع

که مدت استفاده از کاتتر در يمارانيشان داد بنهاافتهيطور نيهم

را ت يـ زان فلبيـ ن ميتـر کـم بود صـفر تـا  ساعت ۲۴تر از کمهاآن

که مدت استفاده از کـاتتر در محـل   يمارانيدر بياز طرف،داشتند

يمـاران يت درجه دو و بيفلبيساعت بود دارا۲۵–۴۸ن يق بيتزر

يه بــود داراوکــت گذشــتيســاعت از وصــل آنژ۴۹-۷۲ن يکــه بــ

انگر يـ ن بيهمچنهاافتهي.ت درجه سه و چهار بودندياز فلبيدرجات

ت بـا  يوکت و درجه فلبيآنژجاي گذارين مدت زمان يآن بود که ب

۱/۲۰=۲x ۰۱/۰و <Pولي. وجود داشتيداريمعنيارتباط آمار

ارتبـاط  P>۰۱/۰و۲x=۲ت بـا يـ وکت و درجـه فلب ين شماره آنژيب

).۲و۳جدول شماره(مشاهده نشديداريمعنيآمار

يديمورد پژوهش بر حسب مدت زمان وصل کاتتر وريو مطلق واحدهاينسبيع فراوانيتوز):۲(شماره جدول

فراواني 

مدت زمان وصل کاتتر وريدي

درصدتعداد

۱۹۱۹ساعت ۲۴< -

۳۲۳۲ساعت ۴۸-۲۴

۴۹۴۹ساعت ۷۲-۴۹

۱۰۰۱۰۰جمع

لبيت در واحدهاي مورد پژوهش فتوزيع فراواني مطلق و نسبي ارتباط بين شماره آنژيوکت و درجه ):۳(اره جدول شم

شماره آنژيوکت

فراواني

درجه فلبيت                   

جمع)۲۰(صورتي )۱۸(سبز 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۲۲۲۲۹۹۳۱۳۱درجه صفر

۲۵۲۵۷۷۳۲۳۲درجه يک

۹۹۶۶۱۵۱۵درجه دو

۱۱۱۱۳۳۱۴۱۴درجه سه

۶۶۲۲۸۸درجه چهار

۷۳۷۳۲۷۲۷۱۰۰۱۰۰جمع
۲=۲x۰۱/۰<p۴=Df
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مـورد  ياز واحـدها %۴۹داد کـه در  نشـان هـا افتهيدر اين مطالعه

سـاعت بـوده و بـا   ۴۹-۷۲يديپژوهش مدت زمان نصب کاتتر ور

۰۱/۰<P۲=۹۲/۲۵وx وجـود داشـت  يداريمعنـ ياختالف آمـار.

واحـدها نصـب کـاتتر در وريـد     %۱۹همچنين مشاهده شد که در 

).۴و ۵جدول شماره (سافن پاي راست بوده است 

مورد پژوهشيهات در واحديو درجه فلبيديان مدت زمان نصب کاتتر وريارتباط ميمطلق و نسبيوانع فرايتوز):۴(شماره جدول

مدت زمان نصب کاتتر

فراواني

درجه فلبيت                   

جمعساعت۴۹-۷۲ساعت۲۴-۴۸ساعت۲۴بيشتر از

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۴۱۴۱۰۱۰۷۷۳۱۳۱درجه صفر

۳۳۹۹۲۰۲۰۳۲۳۲درجه يک

۲۲۶۶۷۷۱۵۱۵درجه دو

۰۰۴۴۱۰۱۰۱۴۱۴درجه سه

۰۰۳۳۵۵۸۸درجه چهار

۱۹۱۹۳۲۳۲۴۹۴۹۱۰۰۱۰۰جمع
۹۲/۲۵=۲x۰۱/۰<p۸=Df

يديمورد پژوهش بر حسب محل نصب کاتتر وريو مطلق واحدهاينسبيع فراوانيتوز):۵(شماره جدول

فراواني 

مدت زمان وصل کاتتر وريدي

درصدتعدادمحل قرارگيري کاتتردرصدتعداد

۳۲۳۲دست راست

۱۰۱۰ساعد

۱۵۱۵پشت دست و مفصل پشت 

۷۷چين آرنج

۲۷۲۷دست چپ

۱۵۱۵ساعد

۷۷پشت دست و مفصل پشت 

۵۵چين آرنج

۳۴۳۴پاي راست

۱۹۱۹مچ پا 

۱۳۱۳باالي پا

۲۲زير چين زانو

۷۷پاي چپ

۱۱مچ پا 

۳۳باالي پا

۳۳زير چين زانو

۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

گيريبحث و نتيجه

مـرگ و  ،ش مشـکالت يدر افزاينقش مهميمارستانيبيهاعفونت

عوامـل  از جملـه  (.مـار دارد يبياضـاف يهـا نـه ين هزير و همچنيم

در مطالعه)يديداخل ورينصب کاتترهافلبيت ناشي از ،عفونت زا

از يت ناشـ يـ از فلبيپژوهش درجـات يهانمونهحاضر نيز در کليه 

در وريـد سـافن   هاآن%۱۹که ماران مشاهده شدينصب کاتتر در ب

.پاي راست بوده است

يکه در ارتبـاط بـا خطـر بـاال    ياز جمله عوامل:سدينويميآندرول

هستند وجـود کـاتتر در   يديداخل وريعفونت مربوط به کاتترها

يباشـد تـا وجـود کـاتتر در انتهـا     يمـ و کشاله ران يتحتانيانتها
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بـروز  يبـرا ع يمعمـول و شـا  يپاها نواحيعروق تحتان.)۹(يفوقان

تهـاب  الت و يـ صورت فلبهباشند و خود را بيمير عاديغيهالخته

يه داخلـ يـ ب الياز آسـ يتواند ناشـ يمدهند که يمک رگ نشان ي

ا يو خون شودد لختهيک و توليجه تحريدر نتويبافت عروق خون

،اهـا پتجمع خـون در ناشي از علت خاصيت گراويتهبهممکن است

و آسـيب  هـا عروق به علت اثر فشاري لباسکشيدگيا يو يحاملگ

در .باشـد شـوند  يمـ که سبب برگشت خون بـه قلـب   ييهاچهيدر

د يتواند مفيميارتجاعيهاکنندهتياستفاده از حماين مواقعيچن

.)۱۰(باشد

مـدت زمـان نصـب کـاتتر     از واحدها%۴۹نشان داد که در هاافتهي

بيشـترين زمـان   كـه حـال آن ،ه اسـت ساعت بـود ۴۹-۷۲يديور

ساعت بعد از وصل ۲۴-۴۸ي تهران هارخداد فلبيت در بيمارستان

.)۱۱(كاتتر بوده است

ـ ينويمين رابطه گنجيدر ا وکـت  ياسـتفاده از آنژ يطـور کلـ  هسد ب

باشـد و بـا مشـاهده عالئـم     يمـ ساعت مجـاز  ۷۲تا يطيعروق مح

حـل  ض و در ميد آن را تعـو يـ در محل ورود کاتتر بايجلدالتهاب

.)۱۲(ه کرد يتعبيگريد

تـر باشـد و تعـداد    سد هر چه اندازه کاتتر بـزرگ ينويمنژاد يرسول

يدر صورت.)۵(شتر استيشتر باشد شانس عفونت بيبآن اتصاالت

وکـت را نشـان   يت و شـماره آنژ ين درجه فلبيبيارتباطهاافتهيکه 

.نداد

ت درجه يفلب%۴،۱۴ت درجه ياز واحدها فلب%۸حاضريدر بررس

كه بـا  ندداشتيكت درجه يفلب%۳۲و دوت درجه يفلب%۱۵،سه

بيمـار  ۱۵۹بر رويشيوع فلبيت ارتباط بادر کهپژوهش نصرياني

بيمـار  ۴۰طوري کـه  خواني داشت بهانجام داده همآنژيوكت داراي

تنــدرنس و %۲۲/۲۲،قرمــزي%۲۹/۱۶مــي از فلبيــت يعنــي يعال

خـروج  %۱/۴۸درومبـوز وريـد و  تر%۱۶/۶۶سـفتي رگ و  ۸/۴۴%

اي ممكـن  ي گـرم منفـي روده  هاباكتري.)۱۳(وجود داشتچرك 

قـرار  زمـان مـدت .طور هماتوژن عفـوني سـازند  هاست كاتترها را ب

،پرسـنل عـدم تجربـه  ،كـار رفتـه  هتعـداد كـاتتر بـ   ،داشتن كـاتتر 

با افزايش راههغير استريل و استفاده از كاتترهاي چند يهاتكنيك

باكتريمي ناشـي از كاتترهـاي محيطـي    .)۱۴(دهستنطر همراهخ

%۰۵/۰كـه فقـط   در حـالي .اسـت %۴۸/۴و وريدهاي مركزي ۳۷%

شوند در بيمارسـتان بـه بـاكتريمي    بيماراني كه درمان وريدي نمي

.)۱۵(گردنديممبتال 

ه کـاتتر يـ در محـل تعب يپوستيريمار دچار تب است و درگياگر ب

و کردياردخوديطوالنياهرگياز درمان داخل سد يبا،وجود دارد

ثابـت  يرا طـور ياهرگيد کاتتر داخل سـ يز بايدر هنگام استفاده ن

.)۱۶(شـود  يرياهرگ جلـوگ يآن در داخـل سـ  کرد که از حرکـت 

سن اكثريـت که نشان داد نيز رياني و همكارانش نصپژوهشنتايج 

%۷/۵۴حداقل سال و ۶۰گروه سني باالتر از درو%۲۸/۵۴واحدها

مـرد و  %۶/۴۱سال و از نظر جنس اكثريت ۱۱-۲۰در گروه سني 

در بخـش داخلـي بسـتري    %۱۴/۶ت يـ در مورد بخش بستري اكثر

و ۲۰شــماره %۷۲/۴۲بيشـترين آنژيوكـت اسـتفاده شـده     .بودنـد 

۱۵۹بيمار ۱۹۹ساعد بود از %۷۹/۶۸گذاريبيشترين محل جاي

مـي از فلبيـت داشـتند و    يالبيمـار ع ۴۰نفر آنژيوكت داشتند كـه  

ارين پـ با مصـرف ه فراواني فلبيت با مصرف آنتي بيوتيك افزايش و

.)۱۳(خواني داردکه با تحقيق حاضر نيز همكاهــش داشـت

ه بـ ازيناشـ يسـطح يهاتيفلبيبا هدف بررسنيزواديمطالعه ج

نمونـه  ۲۸۸يبـر رو ۱۳۷۴در سـال  يطيمحيکاتترهايريکارگ

طـور  ه بـود و بـ  %۲۵/۳ن مطالعـه  يت در ايفلبيراوانانجام شد و ف

کـار  ه بـ يديـ بار کاتتر داخـل ور چهارتا يكهر فرد يمتوسط برا

يبا مصـرف آنتـ  يت سطحيفلبيفراوان،رفته بود و نشان داده شد

افتـه اسـت و   ين کـاهش  يش و با مصرف هپاريافزايقيک تزريوتيب

-هبـ يبـرا يشتر و پشت دست محـل مناسـب  يوع آن در زنان بيش

.)۱۷(کاتتر مشخص شده است يريکارگ

اولين مالكي كه در طول مدت قرار داشـتن كـاتتر بايـد مـورد     لذا 

-مراقبـت هدف اصلي در.كاتترهاي وريدي است،رديبررسي قرارگ
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و شروع درمان درمان وريديي بهداشتي انتخاب درست وسايل ها

داخل عروقـي  كاتترهاي معمولتعويض .)۱۸(با حداقل زمان است

ي هـا خطر عفونت،بارساعت يك۷۲مستقر در عروق محيطي هر 

.)۱(دهد يممرتبط با كاتتر را كاهش 

ي سنگيني كه بر هاعالوه بر هزينههاتعويض زودرس و مكرر كاتتر

كند باعث صدمه جسمي و روحي بيشتر بيمار و جامعه تحميل مي

سـتاني مسـتعدتر   ي بيمارهـا شده و او را بـراي اخـذ عفونـت   بيمار

كـه  چنـان گردديمطور باعث اتالف وقت پرستارانهمين.سازديم

وقـت خـود را صـرف درمـان وريـدي      %۷۵پرستاران بيش از ۸۱%

عالوه فلبيت خود منبع بالقوه خطرنـاكي بـراي ايجـاد    ه ب،كننديم

با حضور فلبيـت شـانس بـروز ايـن     وي سيستميك است هاعفونت

تـه کنتـرل عفونـت    يکم.)۹(يابـد يمـ زايش برابر افـ ۱۸هاعفونت

و يکليهاروش،ق برنامه کنترل عفونتياز طريستيمارستان بايب

يهـا برنامـه بـا  ن نموده و ييرا تعهاکنترل عفونتيبراياختصاص

يدر دستکار(يضد عفونيهاق بهبود روشيفشرده از طريآموزش

ه ن عفونت را بزايم،هاآنترو خروج هر چه سريع)يل تهاجميوسا

نظـارت و  يهـا روشبـا کليـه  و ) ۱۹(کـاهش دهنـد  يطور مـوقت 

،مـاران يبيبـرا را ط ممکن ين محيترامن،شناخته شدهيريشگيپ

.)۱۶(فراهم نمايند کارمندان و مالقات کنندگان 
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online] 2004. 2WL. Jon, 29(1), Available

from http://www.Zipmal/com. 29/1/2004

.بررسي شيوع عوارض تزريقات وريدي.مدستجردي.۱۱

دانشكده پرستاري ،تهران،نامه كارشناسي ارشدپايان

.۱۵۶-۱۶۵فحات ص،۱۳۷۰،دانشگاه تهران

يهاعفونتيريشگيکنترل و پ.رميگنج.۱۲

مقاالت .ژهيمراقبت ويهادر بخشيمارستانيب

،تهرانيمارستانيکنترل عفونت بيزآموزش بايهما

–۱۱۴ات صفح،۱۳۷۷بهشت يارد۳۱ت يلغا۲۹

۱۰۷.

بررسي شيوع عفونت كاتتر وريد محيطي .نصرياني خ.۱۳

زدهمين كنگره سي.۱۳۸۳در بيمارستان در سال 

۲۵لغايت ۲۱،هاي عفوني و گرمسيري ايرانبيماري

.۴۴ص،شر انستيتو پاستور ايرانن،تهران،۱۳۸۳آذر 

مباني طب داخلي سيسل .لوسکالزو ک،گريگز آ.۱۴

،ترجمه ارجمند م.هاي عفونيبيماري–۲۰۰۴
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نسرين علي رمايي

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1387پاییز، سومدوره ششم، شماره 134

ستوده نيايش،انتشارات نسل فردا، تهران، ،قاسمي م

.۱۶۵-۱۷۰،صفحات۱۳۸۳

15. Keenlyside Dorthy, every detail counts: Infeetion

control in IV. Therapy, professional nurse. 1992.

AJN. 226-233.

16. Smeltzer, Suzanne C & Bare, Brenda. G. Text

Book of Medical Surgical Nursing. Lippincott.

Philadelphia. New York. 2004, pp: 338-354.

به يت سطحيوع فلبيشيبررس.گرانيو دواد ميج.۱۷

مار يمورد ب۲۸۸در يديق داخل وريدنبال تزر

.زديد دکتر رهنمکون يمارستان شهيشده در بيبستر

يد صدوقيشهيلوم پزشکدانشگاه ع.ان نامه دکترايپا

.۱-۹،صفحات ۱۳۷۴.زدي

18. Phillips L, Manual D. of IV.

Therapeutics Philadelphia. F.A.Davis

company.1993, pp: 94.

19. Kaspper Dennis L. Harrison’s principles

of internal Medical. 16th Ed. New York.

McGraw-hill. Company. 2005, pp: 702-

756.
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