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یزان فلبیت ناشی از کاتتر های داخل وریدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان های م بررسی
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 استادیار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران-۳

جمی است که برای بیماران بستری در بیمارستان هتا  کاتتر گذاری وریدی یکی از شایع ترین و تنش زاترین اقدامات تها  :و هد  مقدمه

انجام می شود و گاهی عالوه بر دردناک بودن، عوارض آن تهدیدی برای حیات بیماران می باشد که از جمله ی ایتن عتوارض متی تتوان     
العه تعیین میزان فلبیت ناشی از فلبیت را نام برد که باعث افزایش مدت بستری و هزینه های درمانی بیماران می گردد. لذا هدف از این مط

 می باشد. ۰۳۷۳کاتتر های داخل وریدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان های نکا در سال 

این پژوهش نوعی مطالعه ی توصیفی مقطعی می باشد که با هدف تعیین میزان فلبیت ناشی از کاتتر هتای داختل وریتدی در     :کار روش

بیمار، با روش نمونه گیری غیر تصتادفی مبتنتی بتر هتدف در      ۰۰۳با تعداد نمونه ی  ۰۳۷۳ری در بیمارستان های نکا در سال بیماران بست
تمام بخش های بیمارستان به جز ) اورژانس و اطفال( انجام شد.  بستری بودن در تمام بخش ها به جز ) اورژانس و اطفتال ( و همچنتین   

مان کاتتر گذاری از معیار های ورود ایتن پتژوهش بتود. جهتت جمتع آوری اطالعتات از پرسشتنامه ی        ساعت از ز ۶۳سپری شدن حداقل 

بخش اطالعات دموگرافیک ) جنس، سن و نوع بیماری ( ، اطالعات مربوط به وضتعیت بیمتار ) نتوع سترم      ۳مشتمل بر  (FLB)استاندارد 
ت و نوع داروی دریافتی ( و چک لیست مشاهده ای شامل درجتات فلبیتت   ساع ۳۳دریافتی، شماره ی کاتتر وریدی، میزان سرم دریافتی در 

سانتی متر باالی محل تزریق ( استفاده شد. تجزیه و تحلیتل داده هتا بتا     ۶7۳به معنی فلبیت بیش از  ۳به معنی عدم وجود فلبیت تا  ۳از ) 

 جام شد.ان  SPSS Ver.16استفاده از آمار توصیفی و کای دو و به وسیله ی نرم افزار 
بیشتر   ( مرد بودند. ۳۶سال  و اکثریت ) % ۳۳-۳۳( در فاصله ی سنی  ۳۰نشان داد که بیشتر واحد های مورد پژوهش) % یافته ها :نتایج 

درصتد   %۶۰بیماران در دست راست و  %۷۷( ساکن شهر بودند. محل کاتتر در  ۶۳( بی سواد و اکثریت ) % ۷۶واحد های مورد پژوهش ) %
بود. آزمون مجتذور   %۰۶روز کاتتر داشتند .میزان بروز فلبیت در این پژوهش معادل   ۳( به مدت ۳۳سفالیک بود. بیشتر بیماران ) %در ورید 

با میزان بروز فلبیت ( p=0.03)و همچنین مصرف دارو های خاص و آنتی بیوتیک ها (p=0.02) کای بین مدت زمان وجود کاتتر در ورید
 ان داد.ارتباط معناداری را نش

پرستاران مسئول انجام درمان های وریدی و مانیتورینگ پیامد های درمان و مدیریت عوارض فلبیت هستند. فلبیت موج   نتیجه گیری: 

بروز سپسیس، درد، درمان های اضافی، افزایش طول مدت و بار مالی می گردد. لذا بایستی پرستاران از عوامل افزایش احتمال بروز فلبیتت  
 اشته اقدامات مناس  و مطابق با استاندارد را جهت پیشگیری از فلبیت اتخاذ نماید.آگاهی د
 فلبیت، نکا، کاتتر   کلیدی:کلمات 
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