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 دانشگاه بیمارستانهای در آن بر مؤثر عوامل و عمومی ویژه مراقبتهای بخش در بیماران بستری دتم طول بررسی

 مشهد پزشکی علوم
 زاده حسن مجید

 m_hassanzadeht@yahoo.com. حیدریه تربت، حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه. حیدریه تربت، مربی
 گتامی  بعنوان، آن بر مؤثر عوامل و( یو سی آی) ویژه هایمراقبت بخش در یبستر مدت طول تعیین هدف با مطالعه این :هد مقدمه و 

 .گرفت شکل سالمت سیستم در کارایی بهبود و منابع از تر مناس  استفاده، بیمارستانی هایسیاست بازنگری به کمک جهت در

 ۳۳۳ روی بتر  و مشتهد  پزشتکی  علوم نشگاهدا بیمارستانهای از جنرال یو سی آی بخش ۷ در و مقطعی بصورت پژوهش این :روش کار 

 APACHE II score (Acute Physiology and، بیمارستتانی  عفونت وجود، بیماری نوع، سن مثل متغیرهایی. گردید انجام بیمار

Chronic Health Evaluation II ،)افزار نرم از. گرفتند قرار بررسی مورد غیره و SPSS  کپارامتریت  غیتر  آزمونهتای  انجتام  جهتت 

Mann Witney U گردید استفاده رگرسیون و. 

 میتانگین . بتود ( بیمتار  ۳۷) %۰۷7۷ بیماران میر و مرگ. بود روز ۳( ۰-۶) آن میانه و ۶7۷±۰۷7۳ بیماران بستری مدت طول میانگین :نتایج

 APACHE II scoreمیتانگین (.  r، 0.001>p=۳7۳۳) یافتت  افتزایش  بستتری  متدت  طتول  سن افزایش با که بود ۳۳7۶±۳۳7۳۶ سن

 بتا  بیمتاران  در(.  r ، 0.01=p=۳7۰۷) یافتت  متی  افتزایش  بستری مدت طول امتیاز افزایش با که گردید مالحظه و بود ۰۳7۳±۷ بیماران

 به نیاز(، p<0.001) بیمارستانی عفونت دیگر مؤثر عوامل جمله از. بود کمتر روز ۷7۶۰ بستری مدت طول میانگین، جراحی هایتشخیص

 افتزایش  باعتث  داری معنی بصورت که بودند(  p=0.012) قبلی بیماری سابقه و (p<0.001)بستری اول ساعت ۳۳ در کیمکانی تهویه
 .شدند بستری مدت طول

 بیمتاران  ستن  و بیمارستتانی  عفونتت ، بیمتاری  نوع مطالعه این در بستری مدت طول بر گذار تأثیر عوامل ترینمهم جمله از:گیری نتیجه

 از نیمتی  اینکته  بته  توجته  بتا . باشد می پیشنهادی اقدامات جمله از بیماران سالمت و ایمنی حفظ در تراثربخش مداخالت اجرای لذا. بودند
 امری هستند نیازمند واقعاً که بیمارانی برای یو سی آی منابع از بهتر استفاده برای پروتکلهایی گذاشتن،بودند بستری روز دو از کمتر بیماران
 .باشدمی ضروری

 بستری مدت طول، ویژه مراقبتهای بخش :کلیدی اتکلم
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