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 آیا عفونت پس از عمل جراحی شکستگی هيپ در زنان بيشتر است؟

 3، نعيم السادات كيا2فرد، محمد فروزش 1، احمد شيخي1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1

 عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، متخصص 2

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

 

مقدمه و هدف: يکي از مهمترين عوارض پس از جراحي شکستگي هيپ، عفونت است. اين عارضه موجب افزايش هزينه هاي درماني، موربيديتي 
 ز اين مطالعه بررسي ارتباط بين جنسيت و عفونت پس از جراحي شکستگي هيپ بوده است.و حتي مورتاليتي اين بيماران شود. هدف ا

سال اخير در  5سالي را كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي  65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها :در يک مطالعه توصيفي
انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، جهت مطالعه 

 صورت گرفت.SPSS16اطالعات دموگرافيک و بروز عفونت پس از عمل جراحي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از

 14سال( بود. 65-95)77±72/7بيماران  مرد بودند. ميانگين سنيو بقيه ( 7/53نفر زن )% 139بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه  259يافته ها: 
ارتباط  عفونت پس از عمل جراحيو  جنسيتبين ( مرد بودند.7/1نفر)%2( از آنان زن و 6/8نفر)%12( از بيماران مبتال به عفونت شدند كه 4/5نفر)%

 .(p=013/0معناداري مشاهده شد)
ز عمل جراحي شکستگي هيپ در بين زنان به طور معني داري بيشتر از نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، شيوع عفونت پس ا

 مردان است. بديهي است تدابير ويژه اي جهت جلوگيري از عفونت در زنان ضرورت مي يابد.
 كلمات كليدي: عفونت، زنان، عمل جراحي

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

