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 بیماران خلط های نمونه در پنوموکک ،اپیدرمیدیس استافیلوکوک شناسایی

  زنجان شهر های بیمارستان در بستری نوتروپنیک
 

 دارابی امیر

 زًجاى ٍاحذ اظالهی آزاد داًؽگاُ ،زا تیواری ّای هیکرٍب گرایػ هیکرٍتیَلَشی ارؼذ کارؼٌاظی داًؽجَی

 

 چکیده

کِ تِ اؼکال اتَزٍهال غالة، خَد تخَدی ٍ اکتعاتی ترٍز هی ًوایذ ٍ تِ صَرت کاّػ  ًَترٍپٌی دٍرُ ای تیواری ًادری اظت

عالئن . تعذاد ًَترٍفیل ٍ در هَاردی ظایر ظلَلْای خًَی تصَرت دٍرُ ای ٍ تا تٌاٍب حذٍد ظِ ّفتِ ای هؽخص هی گردد

ة، ضعف، زخن ّای هخاطی، الٌفادًَپاتی تیواری هعوَال در دٍراى کَدکی آغاز هی گردد ٍ تصَرت حوالت هٌظن دٍرُ ای از ت

در هیکرٍلیتر از قثیل  200ٍ عفًَت ّای ًعج ًرم ٍ در هَاردی عفًَت ّای ؼذیذ هخصَصا در صَرت ٍجَد ًَترٍپٌی کوتر از 

در ایي پصٍّػ تِ ارزیاتی عفًَت ّای اظتافیلَکَک  .ظپتی ظوی، پٌَهًَی، ًکرٍز رٍدُ ٍ پریتًَیت تظاّر هیٌوایذ

خػ ّای عفًَی، ّواتَلَشی ٍ آی ظی یَ تیوارظتاى ٍلیعصر زًجاى در تیواراى ت ط، پٌَهَکک در افراد ًَترٍپٌیکاپیذرهیذی

ًتایج حاصل از تجسیِ ٍتحلیل دادُ ّا حاکی از تاییذ توام فرضیِ ّای تحقیق ٍ عالین ٍجَد تیواری هی پرداختِ ؼذُ اظت. 

ًفر( هرداى ٍ  8درصذ ) 36/36تیوار،  22هؽخص ؼذ کِ از هیاى  تاؼذ. تر اظاض تررظی ّای اًجام ؼذُ در ایي پصٍّػ

پٌَهَکَک، ٍ اظتافیلَکَک اپیذرهیذیط، تَدُ اًذ کِ تیواراى در تازُ ظٌی هثتال تِ تیواری ّای ًفر( زًاى  10درصذ ) 64/63

یي تیواری تَدُ اًذ. ؼَاّذ ظال تِ تاال( تیؽتر از گرٍُ دیگر در هعرغ ا 40ظال تِ تاال )تِ عثارت دیگر  60ظال ٍ  40-59

ظال تِ تاال ّعتٌذ. ًکتِ دیگر ایي ًتایج، عذم اتتال تِ تیواری  40درصذ تیواراى هثتال ؼذُ در تازُ  77/77ًؽاى هی دّذ کِ 

 ظال تَدُ اظت. 40اظتافیلَکَک اپیذرهیذیط ترای تیواراى زیر 

 

 اظتافیلَکَک اپیذرهیذیط -ًَترٍپٌی تیواری های کلیدی:  واژه
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