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

سالمندان به جمعیت باالی  56سال اطالق میشود که درسال

مصرف داروهای سرکوبکننده ایمنی و شرایط نامناسب

 %44/7 ، 3142جمعیت جهان 4و طبق اطالعات سازمان آمارایران،

زندگی ،6سالمندان نسبت به بیماران جوانتر به مدت بیشتری

در سال  %41 ،4231جمعیت ایران را تشکیل دادهاند .با وجود

بستری میشوند . 5بنابراین جوامع سالخورده با مشکالت خاص از

پیشرفتهای زیاد در پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماریهای

قبیل مشکالت اقتصادی ،بهداشتی و درمانی مواجه هستند .با توجه

عفونی سالمندان ،3به دلیل تغییرات فیزیولوژیک دراندامهای

به اهمیت تشخیص سریع ،درمان مناسب و همچنین کمبود

مختلف و نیز مشکالت سیستم ایمنی نظیر کاهش پرفوزیون

اطالعات در زمینه شیوع بیماری عفونی مختلف در سالمندان ،این

خون،تغییرات دژنراتیو  ،4،2کاهش تولید و تمایز سلولهای  Tو

مطالعه با هدف بررسی علل عفونی منجر به بستری درسالمندان و

کاهش تولید آنتی بادی علیه آنتی ژنهای جدید ،2میزان مرگو-

پیامد آنها انجام شد.

میر ناشی از عفونت در این افراد باال است .4،2عالوه بر آن عفونت-

مواد و روشها:

ها ،باعث ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در افراد سالمند می-

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

شود .1اغلب این بیماران دارای اختالالت زمینهای ریوی و

 314بیمار سالمند باالی  56سال بستری در بخش عفونی بیمارستان

دستگاه ادراری هستند که تفسیر یافتههای فیزیکی و آزمایشگاهی

امامخمینی(ره)کرمانشاه از فروردین 4211تا اسفند ،4234فراوانی

را با مشکل روبرو میکند و همچنین سمیت دارویی در این
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میر ناشی از عفونتها بررسی شد .معیار الزم برای ورود به مطالعه،

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

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

دارای فاکتورهای زمینهای بودند که به ترتیب شامل موارد زیر

مهمترین بیماری زمینهای فشارخون باال ،مشکل ریوی و دیابت و

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

مهمترین فاکتور زمینهای مصرف سیگار ،مصرف تریاک ،سابقه

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

پخت نان و سونداژ درنظرگرفته شد .تنها بیمارانی که اطالعات

نان .میزان مرگومیر 36بیمار( )% 43/11بود .توزیع بیماران فوت

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

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

اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  31و آزمون کای-

بود44 :بیمار( )%11پنومونی 3 ،بیمار( )%25عفونت خون3 ،

دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.

بیمار( )%1مننژیت4 ،بیمار( )%1سل 4 ،بیمار( )%1اسهال عفونی و

نتایج:

4بیمار( )%1عفونت چشم .توزیع عالئم بیماری بررسی شده در بین
بیماران به شرح زیر بود 31 :بیمار( )%11/1تب و لرز 31 ،بیمار

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

( )%11/1سرفه و خلط 15 ،بیمار( )%33/3تنگی نفس 21 ،بیمار

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

( )%41/3ضعف و بیحالی 36 ،بیمار( )%43/1تکرر و سوزش

اختالف معناداری بین ترکیب جنسیت در سالهای مطالعه نشان

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

نداد (.)P=1/75
شایعترین علت عفونی منجر به بستری ،پنومونی()%16
بود(جدول  12 .)4بیمار ( )%14/2دارای بیماری زمینهای بودند که
از میان آنها  23بیمار( )%21/6فشار خون باال43 ،بیمار()%33/3

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

تعداد

درصد

پنومونی

34

41

عفونت خون

23

56

عفونت ادراری

21

51

اسهال عفونی

32

55/1

سل

47

8/ 1

مننژیت

2

5/ 1

بیماری عفونی نامشخص

2

5/ 1

تب بامنشا ناشناخته

4

0/ 1

عفونت چشم

4

0/ 1

جمع کل

314

500
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بحث و نتیجهگیری:

عمل پاکسازی مخاطی-مژکی میکروارگانیسمها در دستگاه

در مطالعه حاضرشایعترین بیماری عفونی منجر به بستری،

تنفسی باعث بروز بیشتر پنومونی میشود .2در مطالعه حاضر مانند

پنومونی بود که نتایج مشابهی درمطالعه مومنهروی 7وتواناییثانی

مطالعه مومنهروی 7شایعترین شکایت بیماران تب بود اما بیشترین

گزارش شدهاست .5به دلیل مشکالت مربوط به آسپیراسیون ،عدم

شکایت بیماران در مطالعه آصفزاده ،ضعف و بیحالی 41و در

رعایت بهداشت دهان ،مصرف داروهای تضعیفکنندهی

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

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

عدم همخوانی عالئم بالینی در مطالعات مختلف و عدم وجود

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

ارتباط بین عالئم بالینی و نوع بیماری عفونی منجر به بستری در

بیشترین درصد بیماریهای زمینهای را در به خود اختصاص داده-

مطالعه حاضر ،این احتمال وجود دارد که سالمندان به دلیل

اند .شایعترین بیماری زمینهای در مطالعه گلشا فشار خون باال،

اختالالتی که موجب نقص شناختی میشود ،در تشخیص ،ادراک

دیابت و بیماری قلبی 1و در مطالعه عالیمقام دیابت و COPD

و بیان تغییرات در وضعیت سالمتی خود دچار مشکل میشوند،2

گزارش شدهاست .3نتایج یکسان در مطالعات مشابه بیانگر این

در نتیجه برای تشخیص بیماریهای عفونی عالوه بر توجه به

است که پیشگیری از بیماریهای عفونی در سالمندان ،نیازمند

عالئم بالینی ،هرگونه تغییر درعملکرد سالمند را باید جدی تلقی

تشخیص و کنترل بیماریهای زمینهای میباشد .مصرف تریاک و

کرد.7

سپس سیگار با مختلسازی عملکرد بیگانهخواری ماکروفاژها و
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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.
Keywords: Elderly patients, infection, hospitalization
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