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 ٍضعیت عفًَت ادراری هزتثط تا کاتتز ادراری در تیواراى تستزی

 سیدُ اکزم حسیٌی

 کارضٌاط ارضد آهَسش پزستاری، داًطکدُ پزستاری قَچاى
@yahoo.com19Hossainia  

 

 ٍّدف:هقدهِ

کارگیزی کاتتزّای ادراری تِ دّد. تِهیتیوارستاًی را تطکیلّای درصد توام عفًَت 04ادراری تیص اس عفًَت سیستن

خًَی را تِ ضَد کِ گاّا خطزات ٍخیوی ّواًٌد عفًَتتزیي عاهل در ایي تارُ هحسَب هیٍیضُ در طَالًی هدت، اصلی

تفع ساختي ادراری ٍ ًیش راّکارّای هزی حاضز تا ّدف تطزیح علل ایجاد ٍ گستزش عفًَتداضت. هطالعِدًثال خَاّد

 تاضد.آى در تیواراى تا کاتتز ادراری هی

 کار:رٍش

ی هزٍری است کِ در آى هقاالت ٍ هتَى هزتثط تا هَضَع تا استفادُ اس فْزستی اس ٍاصگاى ایي پضٍّص یک هطالعِ

 هَرد تزرسی قزار گزفت.   pubmed ، sid ، elsiverّای اطالعاتی کلیدی در پایگاُ

 ّا:یافتِ

درصد هَارد اًدیکاسیَى هٌاسة ٍ  12-75ضًَد. در حدٍد کاتتزّای ادراری تِ صَرت گستزدُ استعوال هیاهزٍسُ 

ی دیاتت، هصزف دارٍّای کَرتَى ٍ سزکَب کٌٌدُ ایوٌی ٍ اس ٍاضحی ًدارًد. تعثیِ کاتتز ادراری در تیواراى تا ساتقِ

-کٌد. هحدٍدتیوارستاى سهیٌِ را تزای عفًَت فزاّن هیالطیف در قثل اس پذیزش در ّای ٍسیعتز آًتی تیَتیکّوِ هْن

کزدى استفادُ اس کاتتز ٍ ًیش حذف سٍدٌّگام آى در پیطگیزی اس ضزٍع عفًَت تسیار هؤثز است، عالٍُ تز آى ًقص 

 جِ است.ی هزاقثت عوَهی اس کاتتز ًیش قاتل تَپزستار تِ عٌَاى هؤثزتزیي فزد در  اهز درهاى تا آهَسش تِ تیوار در سهیٌِ

 کلی:ًتیجِ گیزی

خطز تِ لحاظ عفًَت، ًقص پزستار را تِ عٌَاى کلیدی تأکید هتَى تز هحدٍد کزدى استفادُ اس کاتتز ادراری در تیواراى پز

گزفتي ایي دّد. اها تا ٍجَد هَرد غفلت قزارکارگیزی تحزیکات حسی در هَرد هثاًِ ًطاى هیدر کاّص عفًَت تا تِ

 تِ تعثیِ کاتتز رعایت ضزایط استزیل ٍ هزاقثت اس آى حائش اّویت است. ّا ٍ توایلهزاقثت

 کلیدی:کلوات

 ادراری ادراری، کاتتزتیوارستاًی، عفًَتعفًَت
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