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)ره( مام خمینیاترین علل منجر به بستری سالمندان در بخش عفونی بیمارستان شایعبررسی 

 5988-5935های کرمانشاه در سال

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

سال شود که درسال اطالق می 56سالمندان به جمعیت باالی 

ایران، مارسازمان آطبق اطالعات و 4 جمعیت جهان 7/44% ، 3142

با وجود  .اندجمعیت ایران را تشکیل داده %41، 4231در سال 

ای هتشخیص و درمان بیماری های زیاد در پیشگیری،پیشرفت

 هایتغییرات فیزیولوژیک دراندامبه دلیل ، 3عفونی سالمندان

ون کاهش پرفوزی نظیرمشکالت سیستم ایمنی  نیز و مختلف

و  Tهای کاهش تولید و تمایز سلول ،4،2 خون،تغییرات دژنراتیو

-ومیزان مرگ ،2های جدیدکاهش تولید آنتی بادی علیه آنتی ژن

-. عالوه بر آن عفونت4،2باال است در این افرادمیر ناشی از عفونت 

-افراد سالمند میها، باعث ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در 

ای ریوی و اغلب این  بیماران دارای اختالالت زمینه .1شود

ایشگاهی های فیزیکی و آزمتفسیر یافتهکه  دستگاه ادراری هستند

 این  چنین سمیت دارویی درهمکند و را با مشکل روبرو می

 

 

 

به دلیل نقص در سیستم ایمنی، . 3سازدمیمشکل بیماران درمان را 

کننده ایمنی و شرایط نامناسب های سرکوبمصرف دارو

 به مدت بیشتری ترنسبت به بیماران جوان سالمندان، 6زندگی

جوامع سالخورده با مشکالت خاص از بنابراین .  5شوندبستری می

با توجه  .درمانی مواجه هستند وبهداشتی  قبیل مشکالت اقتصادی،

کمبود به اهمیت تشخیص سریع، درمان مناسب و همچنین 

اطالعات در زمینه شیوع بیماری عفونی مختلف در سالمندان، این 

مطالعه با هدف بررسی علل عفونی منجر به بستری درسالمندان و 

 ها انجام شد.پیامد آن

 ها:مواد و روش

در این مطالعه توصیفی به روش سرشماری، با مراجعه به پرونده 

ان ش عفونی بیمارستسال بستری در بخ 56بیمار سالمند باالی  314

، فراوانی 4234تا اسفند4211از فروردین  کرمانشاهخمینی)ره(امام

 و های عفونی منجر به بستری، عالیم بالینی و میزان مرگبیماری

، 4سحر افضلی ، * 9، 2ثریا بیلوایه ،5شکوه صادقی 

 7، بهزاد مهدویان6، افشین الماسی1ترانه بهمنی

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی پیرا، دانشکده رادیولوژیگروه -4

 کرمانشاه، ایرانکرمانشاه، 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  ،کمیته تحقیقات دانشجویی -3

 ایران کرمانشاه،

گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  -2

 کرمانشاه، ایرانکرمانشاه، 

لوم عگروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه  -1

 ایران کرمانشاه،پزشکی کرمانشاه، 

ی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکگروه بیوتکنولوژی،  -6

 شیراز، شیراز، ایران

اه علوم دانشگگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت،  -5

 ،ایران کرمانشاهپزشکی کرمانشاه، 

، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاههای رفتاری، مرکز مشاوره بیماری -7

 کرمانشاه،ایران

دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات کرمانشاه،  * عهده دار مکاتبات:

 دانشجویی

Email: sbilvayh1371@gmail.com    

   

 

 چکیده
 

 

این مطالعه  دراند. جمعیت جهان را به خود اختصاص داده بخش قابل توجهی ازسالمندان 

بخش عفونی  المند بستری درس 314مراجعه به پرونده  توصیفی به روش سرشماری با

های عفونی منجربه فراوانی بیماری، 4234-4211ازسال  خمینی)ره( کرمانشاهبیمارستان امام

 SPSS نرم افزار اطالعات با استفاده از شد. بررسیا هناشی ازآن ومیرمیزان مرگ بستری و

 در ومیرنرخ مرگرد و م %2/13و زن %7/61 ،این بیماراناز  .شدتحلیل آماری   31ویرایش 

، بیماران تترین شکایشایعو  (%16پنومونی)عفونت، ترین شایع بود. %11/43بیماران 

 .گزارش شد (%1/11تب)

 بستری ،عفونت سالمندان، :هاواژهکلید
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ها بررسی شد. معیار الزم برای ورود به مطالعه، میر ناشی از عفونت

سال و بستری بودن در بخش عفونی بود.  56داشتن سن باالی 

خون باال، مشکل ریوی و دیابت و ای فشارمهمترین بیماری زمینه

ای مصرف سیگار، مصرف تریاک، سابقه مهمترین فاکتور زمینه

شد. تنها بیمارانی که اطالعات گرفته نظرپخت نان و سونداژ در

موجود در پرونده آنها ناقص بود از این مطالعه خارج شدند. 

-و آزمون کای 31ویرایش   SPSSزارافاطالعات با استفاده از نرم

 گرفت.و تحلیل آماری قراردو مورد تجزیه 

 :نتایج

 413 سال و 75/76± 11/3میانگین سنی کل افراد       

دو آزمون کای( مرد بود. %2/13بیمار) 33( زن و %7/61بیمار)

ان های مطالعه نشاختالف معناداری بین ترکیب جنسیت در سال

 .(P=75/1) نداد

( %16ترین علت عفونی منجر به بستری، پنومونی)شایع    

ای بودند که ( دارای بیماری زمینه%2/14بیمار ) 12(. 4بود)جدول 

 ( %3/33بیمار)43، ( فشار خون باال%6/21بیمار) 23از میان آنها 

(  %3بیمار) 41( دیابت داشتند. تنها %43بیمار) 41مشکل ریوی و 

زیر  موارد ای بودند که به ترتیب شاملهای زمینهدارای فاکتور

( مصرف %3/33بیمار) 1 ،( مصرف تریاک%6/11بیمار) 1شود: می

( سابقه پخت %4/44) بیمار 3( سونداژ و %3/33بیمار)  1، سیگار

( بود. توزیع بیماران فوت % 11/43بیمار) 36میرومیزان مرگ  نان.

شده براساس بیماری عفونی منجر به بستری به ترتیب به شرح زیر 

 3، عفونت خون ( %25بیمار) 3( پنومونی، %11بیمار)44: بود

( اسهال عفونی و %1بیمار) 4سل،  (%1بیمار)4، ( مننژیت%1بیمار)

ین ب توزیع عالئم بیماری بررسی شده در عفونت چشم. (%1بیمار)4

بیمار  31لرز،  ( تب و%1/11بیمار) 31بیماران به شرح زیر بود: 

بیمار  21( تنگی نفس، %3/33بیمار) 15 ،( سرفه و خلط1/11%)

( تکرر و سوزش %1/43بیمار) 36حالی، ( ضعف و بی3/41%)

 ( تهوع و استفراغ.%3/44بیمار ) 31ادرار و 

 

 

 فراوانی بر اساس نوع بیماری عفونی منجر به بستری . 4جدول

 نوع بیماری عفونی تعداد درصد

 پنومونی 34 41

 عفونت خون 23 56

 عفونت ادراری 21 51

 اسهال عفونی 32 1/55

 سل 47 1/8

 مننژیت 2 1/5

 بیماری عفونی نامشخص 2 1/5

 تب بامنشا ناشناخته 4 1/0

 عفونت چشم 4 1/0

 کلجمع  314 500
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 :گیریو نتیجه بحث

 ترین بیماری عفونی منجر به بستری،در مطالعه حاضرشایع     

ثانی تواناییو 7هرویپنومونی بود که نتایج مشابهی درمطالعه مومن

به دلیل مشکالت مربوط به آسپیراسیون، عدم  .5استگزارش شده

ی کنندههای تضعیفرعایت بهداشت دهان، مصرف دارو

رفلکس سرفه، پنومونی از علل شایع منجر به بستری در افراد 

فشار خون باال، بیماری ریوی و دیابت به ترتیب  .2،1سالمند است 

-ای را در به خود اختصاص دادهمینههای زبیشترین درصد بیماری

ای در مطالعه گلشا فشار خون باال، ترین بیماری زمینهاند. شایع

  COPDمقام دیابت ودر مطالعه عالی و   1دیابت و بیماری قلبی

نتایج یکسان در مطالعات مشابه بیانگر این . 3استگزارش شده

ازمند نیهای عفونی در سالمندان، است که پیشگیری از بیماری

و  باشد. مصرف تریاکای میهای زمینهتشخیص و کنترل بیماری

ها و اژخواری ماکروفسازی عملکرد بیگانهبا مختلسپس سیگار 

ها در دستگاه  مژکی میکروارگانیسم-عمل پاکسازی مخاطی

مانند در مطالعه حاضر  .2شودتنفسی باعث بروز بیشتر پنومونی می

یشترین ببود اما  بیماران تب تترین شکایشایع 7هرویمطالعه مومن

در  و 41حالیضعف و بیزاده، در مطالعه آصفشکایت بیماران 

. به دلیل 6مطالعه ضیایی، سرفه وتنگی نفس همراه با درد شکم بود

خوانی عالئم بالینی در مطالعات مختلف و عدم وجود عدم هم

بستری در  هارتباط بین عالئم بالینی و نوع بیماری عفونی منجر ب

مطالعه حاضر، این احتمال وجود دارد که سالمندان به دلیل 

 شود، در تشخیص، ادراکاختالالتی که موجب نقص شناختی می

 ،2وندشو بیان تغییرات در وضعیت سالمتی خود دچار مشکل می

های عفونی عالوه بر توجه به نتیجه برای تشخیص بیماری در

ی درعملکرد سالمند را باید جدی تلقعالئم بالینی، هرگونه تغییر 

 .7کرد

 
 
References: 
      
     1. Gerald LM, Bennette EJ, Raphael D. Principle and 
practice of Infectious Disease. Churchill Livingstone. 
New York 2000; 4:3164-31. 
      2 Malini S, Kaye D. Antibiotic agents in the elderly. 
Infect Dis Clin 2000; 14(2):357-67. 
      3. Hatami H, Razavi S, Eftekhar Ardabili H, Majlesi 
F. General Health. 3ed. Tehran. Ketab Arjmand; 
2013:1837-1893. 
       4. Gavazzi G, Herrmann F, Krause K. Aging and 
Infectious Diseases in the Developing World. Clinical 
Infectious Diseases 2004; 39:83–91. 
       5. Ziyaei M, Sharifzadeh Gh, Mirzae J, Lotfi L. 
Admission reasons and common clinical findings in 
elderly patients were admitted in infectious disease 
ward of Vali- e- Asr hospital in Birjand in 2009-2010. 
J Birjand Nurs Midwifery Fac 2012; 8(4): 205-211. 
[Persian] 
     6. Tavanaee Sani A, Mirkarimi H. Evaluation of 
Etiology of Infectious Diseases in Elderly Patients 
Admitted to the Infectious Ward of Imam Reza 
Hospital  . Med J Mashhad Univ Med Sci 2011; 54 

(1):31-37. [Persian]    

     7. Momen Heravi M, Afzali A, Soleimani Z, Matin M. 

Common Infection Diseases among the Hospitalized 
Elderly Patients. Salmand 2011; 6(20):64-70. 

(Persian) 
     8. Golsha R, Golshah E, Jalali Z,  Rajabli N, Roshandel 
Gh .Final Diagnosis and Outcomes in Old Patients 

Admitted to the Infectious Diseases Ward. Med J 

Mashhad Univ Med Sci 2012; 55(3):158-163. 

[Persian] 
     9. Ali Magham M, Bahador M. Survey of infection 

prevalence in elderly patients (>65) in Infection 
Ward of hospital of SBUMS. Iranian j infect dis trop 

med 2003; 8(22): 57-61. [Persian] 

     10. Asefzade M, Ghasemi Barghi R, Zaoghi F. 
Evaluation of routine infectious diseases in elderly 
patients admitted in infectious ward in BoAli 
Hospital Qazvin (2001-2002). Bumj 2006; 
12(22):53-54. [Persian] 

 
       
  
 



 

 
 

 477        5931تابستان ، دوم، شماره پنجم، سال پیراپزشکیدر علوم  مجله تحقیقات بالینی

 

 

 

The most common causes hospitalization of elderly patients in 

the infectious ward of Imam Khomeini Hospital, Kermanshah 

(2010- 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abstract 

 

 

The elderly people a Considerable part of world populations. 

In this descriptive study using Counting procedure out of 201 

files of hospitalized patients in infectious disease ward of 

Kermanshah Imam Khomeini hospital between 2010 and 

2014 were studied. We studied the most common causes of 

infectious diseases leading to hospitalization and death rate. 

Data was analyzed by Spss20. Out of elderly patients were 

50.7% female and 49.3% male.Death rate was 12.44%. The 

most Common infection and sign were pneumonia (45%) 

and fever (48.8%), respectively. 
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