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 :چکیده

باشد که باعث افزایش اشغال تخت، مدت زمینه و هدف: عفونت پس از جراحی ارتوپدی یکی از عوارض شایع بعد از عمل می

گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل در بیماران ارتوپدی اقامت و هزینه بیمار می

ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است انجام گردید. مواد و روش 1093بیمارستان استاد مطهری جهرم در سال 

 93بیمار که پس از عمل ارتوپدی دچار عفونت زخم محل عمل شده بودند با  93گیری در دسترس که در آن به روش نمونه

محل عمل، نوع  بیمار که دچار عفونت زخم محل عمل نشده بودند، مقایسه شدند. هر دو گروه از نظر سن، جنس،

شکستگی، فصل مراجعه و محل بستری همسان گردیدند. از طریق بارش افکار، گروه متمرکز و روش نمودار استخوان ماهی 

محاسبه گردید.  88/1ای در سه حیطه، علل مربوط به بیمار، حادثه و بیمارستان تهیه شد. روایی و پایایی آن پرسشنامه

 8سال بود.  91/91±08/10ها: میانگیـن سن بیماران استفاده شد. یافته  01SPSSرم افزار جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از ن

( از بیماران با یک بیمار عفـونی هم اتاق بودند. آزمون آماری تی مستقـل وکای دو نشان داد که بین دوگـروه %80/01مـورد )

های دیگر، انجام حی، حضـور قبل از عمل در بیمارسـتاناز نظر وجود همـاتوم در محل تـروما، نیاز به خون پس از عمل جرا

های تهاجمی مانند استفاده از ساکشن و لوله درون نای، نیاز به پانسمان در منـزل، تعـداد روزهای ماندن در مـراقبت

زمان عمل جراحی،  بیوتیـک بعد از عمل، مدتبیوتیـک پروفیالکسی و تعـداد دوز آنتیبیمارستان قبل از عمل، تعداد دوز آنتی

 10/1Pتعـداد روزهای بستری و دفعـات تعـویض پانسمـان در روز در بیمـارستان اختالف آماری معنادار وجـود دارد )
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