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 و بیمارستانی های عفونت مراقبت گزارش دهی در نظام سیاست های و تحلیل بررسی دقت

 اصالحی راهکارهای بسته ارایه

 یهااتالش. ستاخدمات بهداشتی درمانی  ارایه پیامد ناخواسته ترینیعشابیمارستانی  یهاعفونتمقدمه: 

-. نظام مراقبات عفوناتشده استدر کلیه کشورها انجام  هاعفونتپیشگیری و کنترل این  منظوربهزیادی 

، محافظات از هاعفونت به مبتالکشف بیماران  منظوربههای بیمارستانی یکی از این اقدامات مهم است که 

اسات.  شادهیطراحاثاربش  و  موقعباهو انجاام اقادامات  کنناداانمالقاتکارکنان تیم درمان، بیماران، 

 یردقیا غبیمارستانی در ایران  یهاعفونتکه آمارهای موجود مرتبط با  انددادهنشان  پیشین یهاپژوه 

دهای نظاام مراقبات هاای اازارشسیاست دهی و تحلیلاست. مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت ازارش

 .است شده انجام شدهیی شناسادر مورد مشکالت  کارهای اصالحیبسته راه ارایه عفونت بیمارستانی و

است که با رویکردهای کمی و کیفی در سه مرحله  یاچندمرحلهپژوه  حاضر از نوع مطالعات  روش کار:

 هادف باای اول مرحلاهدر اسات.  شده انجامشکی تهران دانشگاه علوم پزپوش  تحت  هاییمارستانبدر 

های بیمار ترخیص شده از بش  856های پزشکی بیمارستانی، پرونده یهاعفونت یدهازارشتعیین دقت 

 یآورجماعبا استفاده از فرم استاندارد بیماریاابی  هاداده. بررسی شدند نگری اذشتهمراقبت ویژه به شیوه

بیمارساتانی باا میایساه  یهااعفونت یدهاازارششدند. حساسیت، ویژای، ارزش اخباری مثبت و منفی 

توسط ارزیابان تعیاین  شده دادهتوسط پرستاران کنترل عفونت و موارد تششیص  شده ازارش یهاعفونت

بیمارستانی بود. دهی در نظام مراقبت عفونت های ازارشتحلیل سیاست این مطالعه، ی دوماردید. مرحله

های بیمارساتانی در دهی عفونتسالمت و ازارش هاییاستساسناد  و نظرانصاحببه این منظور دیدااه 

ایاری هدفمناد از با استفاده از روش نموناه ،پزشک و پرستارایران تحلیل شدند. شانزده کارشناس و مدیر

ن و مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشاکی های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسابیمارستان

و  ساونیلابا استفاده از چارچوب تحلیال سیاسات والات و  هادادهتهران و وزارت بهداشت انتشاب شدند. 

با حضور  بود که ی پنل خبراانی سوم مطالعه، جلسهند. مرحلهشدتحلیل  قراردادیی کیفی اتحلیل محتو

و کارشناسان هر سه ساط  بیمارساتان، دانشاگاه و وزارت بهداشات باا  نظرانصاحبهشت نفر از اساتید، 

در جلساه  شده هیارادر مرحله دوم انجام شد. راهکارهای  شده استشراجهدف تعیین راهکار برای مشکالت 

 شدند. یبندطبیه، دانشگاه و بیمارستان بهداشتپنل خبراان در سه سط  وزارت 

. حساسیت؛ ویژاای؛ ارزش اخبااری مثبات و منفای دشبررسی ویداد ر 951 و پرونده 856 در کل نتایج:

در نظام مراقبات  یدهکم ازارشدرصد بود. میزان  3/85و  69، 2/97، 5/27دهی روتین به ترتیب ازارش

و  %7/62، عفونات جریاان خاون %4/68، عفونات مجااری ادراری %2/82 یجراحادر عفونت زخم  روتین،

)عفونات در هر چهار نوع عفونت بیمارساتانی  یدهازارش ی بآمد. میزان  به دستدرصد  3/57پنومونی 



 یدهسازمانعواملی مانند درصد بود.  8 -15 یباًتیرزخم جراحی، مجاری ادراری، جریان خون و پنومونی( 

هاای آموزشای؛ برناماه کیفیات پاایینو مشارکت ضعیف؛ عادم آماادای سااختار؛  یمستندسازنامناسب؛ 

های اجرایی و ارزشیابی؛ تعارض منافع؛ التزام عملی ناکاافی؛ های کالن؛ چال استه سیاستپیامدهای ناخو

هاای دهای عفوناتعلال ضاعف در بیماریاابی و دقات اازارش ینترمهمو انگیزش شغلی ناکافی از جمله 

-ینهاای با. همچنین مطالبه و بازخورد ساازمانباشندیمبیمارستانی در نظام مراقبت عفونت بیمارستانی 

-در بهبود بیماریابی و اازارش اذارتاثیرعوامل  ازجملهنتایج پژوه   یریکارابهو  توجه مسیر درالمللی؛ 

کنتارل  یهابرناماهو اجرای  یزیربرنامه. مششص شدن متولی باشندیمدهی عفونت بیمارستانی در ایران 

دان  و مشارکت کلیه کارکناان تایم درماان،  یکنترل عفونت، ارتیا یهابرنامهعفونت، حمایت مدیران از 

شاغلی مناساب  هااییزهانگبیمارستانی و ایجاد  یهاعفونتاطالعات  یآورجمعتهیه و تدوین یک سیستم 

 .استبیمارستان در ایران  یهاعفونت یدهازارشبششی از راهکارهای اصالح 

های اصلی نظام مراقبت عفونت از چال  یدهکم ازارش های این پژوه  نشان داد که بی  و: یافتهبحث

 یدهاازارشاز عوامل ساازمانی و فاردی موجاب کااه  دقات  یامجموعهبیمارستانی در ایران است که 

دان  و  یرفع این مشکل ارتیا منظوربه نظرانصاحببیمارستانی شده است. با توجه به تجارب  یهاعفونت

موجود و حمایت از و مشارکت در  هاییرساختزو  هارالعملدستو یروزرسان بهنگرش مسئولین و کارکنان، 

 .استبیمارستانی نیاز  یهاعفونت یدهازارشبیماریابی و 

 .، ارزیابی دقتیدهازارشبیمارستانی، نظام مراقبت، بیماریابی،  یهاعفونتکلمات کلیدی: 
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Assessing the accuracy and policy analysis of reporting in nosocomial infections 

surveillance system and providing corrective solutions package 

 

Introduction: Health-care associated infections (HAIs) are the most frequent types of 

adverse events for providing health care. Many efforts have been made to prevent and 

control these infections in all countries. HAIs surveillance system is one of these important 

measures which has been designed to detect infectious patients, protect health care staffs, 

patients, visitors, and take timely, effective actions. The previous researches have shown the 

existing statistics regarding HAIs in Iran are inaccurate. This study aimed to investigate the 

accuracy of the routine surveillance system of HAIs reporting and analysis health policies 

related to HAIs reporting and providing a set of corrective strategies for detected 

challenges. 

Method: The present study is a multi-stage research which has been conducted in three 

phases with quantitative and qualitative approaches in hospitals affiliated to Tehran 

University of Medical Sciences (TUMS). At the first step in order to determine the accuracy 

of HAIs reporting, 856 medical records of patients who had discharged from general 

intensive care units (GICU) were assessed retrospectively. Data were collected using the 

case-finding standard form. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value 

of HAIs reporting were determined by comparing HAIs reported by infection control nurses 

in a routine surveillance system for these medical records and HAIs have diagnosed by the 

evaluators. The second phase of this study was the analysis of policies regarding 

surveillance system of HAIs reporting. In order to this, the documents of health policies and 

policies regarding surveillance system of HAIs reporting in Iran and the views of experts 

were analyzed. Sixteen experts and managers were selected by purposeful sampling from 

hospitals affiliated to TUMS and health and treatment deputies of TUMS, and ministry of 

health (MOH). Data were analyzed using Walt and Gillson's policy analysis framework and 

indirected qualitative content analysis. The third phase of the study was an expert panel 

meeting which held by eight experts from the hospitals, deputies of TUMS, and MOH to 

determine the corrective strategies for detected challenges in the second phase of the study. 

The strategies suggested at the Expert Panel meeting were categorized into three levels: 

MOH, University, and Hospitals. 

Results: Out of 856 medical records, 951 events were reviewed. Sensitivity, specificity, 

positive and negative predictive value of routine reporting was 27.5%, 97.2%, 69% and 

85.3%, respectively. Under-reporting in surgical site infection was 82.2%, urinary tract 

infection 68.4%, bloodstream infection 62.7% and pneumonia 57.3%. The over-reporting 

rate in all four types of HAIs was approximately 8-15%. Factors such as inappropriate 

organization and structure; poor documentation and participation; inadequate educational 

programs; unintended consequences of macro policies; executive and evaluation challenges; 

conflicts of interest lead to poor case finding and reporting of HAIs in Iranian nosocomial 

infection surveillance System (INIS). Requests and feedbacks of international 

organizations, on the way of attention and application of research results, are effective 

factors in improving the case finding and reporting of HAIs in INIS. Identify the lead 

organization for infection prevention and control programs (IPCs), managers support IPCs, 

enhancing the knowledge and participation of all health care staff, developing a 

comprehensive HAIs information data collection system, and provide appropriate job 



motivation for infection prevention and control of hospitals are suggested strategies to 

improve HAIs reporting in INIS. 

Conclusion: The findings of this study showed that under and over-reporting are two main 

challenges of HAIs reporting in INIS which some organizational and individual factors are 

caused by these challenges. According to the experiences and opinions of the experts in 

order to solve this problem, it is necessary to improve the knowledge and attitude of the 

authorities and staff, update the existing guidelines and infrastructure and supporting of 

administrators and participation of health care staff. 

Keywords: Health care associated infection, surveillance system, case finding, reporting, and 

accuracy examination.    

 

 


