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Abstract: 
 

Background: The health of patients with weakened immune systems is endangered by 

presenting of bacteria and fungi in the internal units of hospital as well as development of 

nosocomial infections in them. The current article aimed to investigate the bacterial and fungal 

contamination degree in internal units and outdoor of the hospital in which some points are 

mainly considered such as the nosocomial infections and the discussion of improving the 

quality of hospital spaces and providing appropriate conditions to maintain the health of 

patients. 

Materials and Methods: This study is a cross sectional study conducted in Kashan Beheshti 

hospital in 2018. Air sampling is done by direct bacterial sampler (Quick Take 30) along with 

identification of type and the number of fungi and bacterial colonies including 180 samples 

from internal units and outdoor spaces. Data was analyzed statistically by SPSS 22, EXCELL 

and BONFERRONI test.  

Results: The obtained results from 180 samples showed that bacterial and fungal 

contamination among 180 samples was 97% and 47.8%, respectively. Also, the most bacterial 

and fungal contamination presented in medical units and outdoors, respectively.  

Conclusion: The results revealed that the micro-organism concentration in internal units is 

more than in outdoors that results can be related with the presence of the patients, air 

conditioning and inappropriate cleaning. For this reason, improving sanitation standards and 

setting the appropriate air-conditioning are suggested in internal units of the hospital.  
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 مقدمه

ها یکتتی از مرا ته مهتتم درمتا  و مرا بتت  از بیمارستتا 

 (WHO)باشتتت دا ستتتازما  بهداشتتت   هتتتانی بیمتتتارا  می

ارائته ختدما  بترای ای  ته دلیل نقت  عمتدههها را ببیمارستا 

ناپتتریر از ع وا  بخشتتی  داییهبتت ،درمتتانی در  ام تته دارنتتد

بتترد  تته در  تتور  عتتدم  و تته بتته محتتیا ا تمتتاعی نتتام می

هتتای بیمارستتتانی ، م جتتر بتته عفون آ مستتائل بهداشتتتی در 

 ا [2،1] شودمی
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  28/07/1399 تاریخ پذیرش نهایی:                                11/04/1399 :تاریخ دریافت

 از شتود  تههتایی اطتالم میبیمارستتانی بته عفون های عفون 

ستاع  پتا از  48ستاع  پتا از بستتری شتد   تا  72 ا  48

میتتها  شتتیون ایتتن ا [4،3]د افتتت تترخیب بیمتتار، ا فتتام می

 30 تا  5و از باشتد میها در  شتورهای مختلت ، متریتر عفون 

یتتتر بررستتتی در  ا[6،5] شتتتوددر تتتد  خمتتتین زده می

 55در  وستتا ستتازما  بهداشتت   هتتانی  اپیتتدمیولوکیر  تته

 شتتور مختلتت  انجتتام شتتد، مشتتخب  ردیتتد  14بیمارستتتا  از 

ها، دارای در تد از بیمتارا  بیمارستتا  7/8طور متوستا  ه بته

میلیتتو  نفتتر در  4/1بتتی  از انتتد و عفونتت  بیمارستتتانی بوده

ها در بیمارستتتا ایجادشتتده سراستتر  هتتا  از عتتواری عفتتونی 

متد  در ایتن عتواری شتامل بستتری طو نی ا[7] برنتدرنج می

بیمارستتتا ، استتترس روانتتی، نتتا وانی عملکتتردی و  تتاه متتر  

در ایتتا   متحتتده  ،طبتتگ  هارشتتا ا [9،8] شتتودبیمتتارا  می

های حتاد در تد از  تل بستتری 5این نتون عفونت  در  ،آمریکا

بیمتار  5000ول متر  هتر یتر از ؤدهد و همچ تین مسترخ می

میتها  ایتن عفونت  ا [10]د باشتآمریکتایی میهای در بیمارستا 

 25در  شتتورهای در حتتال  وستت ه مان تتد ایتترا   تتا بتتی  از 

ای  ته مطال ته ،1997در ستال  ا[11] در د  هارش شتده است 

های  شتور آلمتتا  در بیمارستتتا بستتری  بیمتتار 14996بتر روی 

 خالصه:

را به خطر  سیستم ایم ی ض ی دارای های داخلی بیمارستا ، سالمتی بیمارا  ها در هوای بخ ها و  ارچحضور با تری :و هدف سابقه

و فضای  دو بخ  داخلیاین  حقیگ به بررسی میها  آلود ی با تریایی و  ارچی  اشودهای بیمارستانی در بیمارا  میباعث عفون  انداخته،

ی بیمارستانی، بحث ار قای  یفی  فضاهای بیمارستانی و فراهم هاپرداخته اس   ه از نظر اهمی  عفون بهشتی  اشا  آزاد بیمارستا  

 باشدانمود  شرایا م اسب  ه  حفظ سالم  بیمارا  حائه اهمی  می

برداری از هوا  وسا نمونه انجام شدا 1397در سال  در بیمارستا  بهشتی  اشا باشد  ه میمقط ی از نون این  حقیگ  ها:مواد و روش

 180شامل  هاو   داد  ارچ ها  داد  ل ی با تری  ور  همهما  برای   یین نون وبه (Quick Take 30) میکروبی بردار مستقیمنمونه

ها با استفاده از ا دادهانجام شدهای داخلی و فضای آزاد بیمارستا  بخ هوای  از( چنمونه  ار 90 و با تری نمونه 90نمونه )

 آزمو  بونفرونی آنالیه آماری  ردیداو  Excel، 22ویرای   SPSS افهارهاینرم

آلود ی  ارچی داشت دا  ،هادر د نمونه 8/47آلود ی با تریایی و  ،هادر د نمونه 97 ه  دادنشا  نمونه  180از  حا ل نتایج :نتایج

 ا شد همشاهدآلود ی  ارچی در فضای آزاد بیمارستا  و بیشترین آلود ی با تریایی در بخ  طبی بیشترین 

 واند باشد  ه دلیل آ  میها در محیا داخلی بیشتر از فضای آزاد می ه غلظ  میکروار انیسم مطال ه حاضر نشا  دادنتایج : گیرینتیجه

ار قای استانداردهای پا سازی و سیستم  هویه م اسب ، با حضور بیمارا ، سیستم  هویه و پا سازی نام اسب در ار باط باشد؛ به همین دلیل

 ا ردداخلی بیمارستا  پیش هاد میهای ددر بخ 

 بیمارستا   هایبخ   ارچی، آلود ی با تریایی، آلود ی واژگان کلیدی:

 658-665  فحا  ،1399اسف د  -بهمن  ،6 شماره چهارم، و بیس  دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                       
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هتتای بیمارستتتانی را در  تتور   رفتت ، میتتها  شتتیون عفون 

مشتتابه  ایدر مطال تته ا[12]  تتهارش  تترددر تتد  5/3مجمتتون 

میتها  شتیون ایتن انجتام شتد، بیمتار  470 ه در هل د بتر روی 

ا ایتتن در حتتالی استت  [13] در تتد اعتتالم  ردیتتد 5/9عفونتت ، 

ع وا   ه میها  شتیون عفونت  بیمارستتانی در  شتور برزیتل بته

 اعتتالم شتتده استت  در تتد 2/21یتتر  شتتور در حتتال  وستت ه 

هتتتای هتتتای ایجتتتاد عفون  تتترین راها یکتتتی از مهم[14]

ه گتتام عطستته، ا باشتتدبیمارستتتانی،  تت فا در هتتوای آلتتوده می

ستترفه و  تتحب   تترد ،  طرا تتی از دهتتا  و بی تتی ختتار  

ها بیتتو آئروستتلشتتود  تته ایتتن  طتترا   حتت  ع تتوا  می

میکروبتتی،  یتتاهی یتتا حیتتوانی(  أها یتتا ارا  بتتا م شتت)آئروستتل

زما   وان تد، متد از خشتر شتد  میشوند  ته پتا  لقی می

 زیتتادی در هتتوا م لتتگ بمان تتد و باعتتث انتقتتال بیمتتاری شتتوند

داری بتتین مطال تتا  نشتتا  داده  تته ار بتتاط م  تتی ا[16،15،1]

های بیولتتوکیکی مو تتود در هتتای بیمارستتتانی و آئروستتلعفون 

م تتابع  ،های هتتوابردا میکروار انیستتم[17،16] هتتوا و تتود دارد

و هستتت د ها ا تتلی آلتتود ی هتتوا در محتتیا داخلتتی بیمارستتتا 

 ،، ار بتتاط زیتتادی بتتا   تتداد و نتتون بیمتتارا هتتاغلظتت  آ 

هتتای پهشتتکی،  کتترار و روش  میتته  تترد ، شتترایا آ  ف الی 

ا [17،3] و هوایی، میتها   جدیتد هتوا و طراحتی ستاختما  دارد

ی هتتوای محتتیا داخلتتی، بیمتتارا  را در م تتری خطتتر بیشتتتر

شتده دهتد؛ زیترا فضتای محبوسنسب  به هوای بیترو   ترار می

ستطو  عفتونی رشتد در دهتد  تا ها ا تازه میداخل به آئروسل

هتتای های ا تتلی ایجاد   تتده عفون ا میکروار انیستتم[18]د یاب تت

های  تترم متبتت ، بیمارستتتانی شتتامل استتسرکیلوس، باستتیل

باستتیلوس و یا، استتتافیلو و ، استتترپتو و ، شتتنایستتریا، سرا

 ه از طریگ هتوا، پوست ، هتوای بتازدم، ا تام شوند میهایی آ 

هتتای آلتتوده بیمتتارا  انتقتتال عمتتل، وستتایل  راحتتی و لباس

هتتای بیمارستتتانی بتتا  و تته بتته اهمیتت  عفون ا [19،5]د یاب تتمی

میتتر بیمتتارا  بستتتری،   تتترل و پیشتتگیری از ایتتن ودر مر 

یمارستتتا  خواهتتد های اساستتی هتتر بهتتا یکتتی از برنامتتهعفون 

بتتا و تتود مطال تتا  فتتراوا ،  مبتتود اطالعتتا  در ا [20] بتتود

متتورد نوستتانا  بارهتتای میکروبتتی مو تتود در هتتوا بتتا  رییتتر 

آ  و  و دارایویژه در  شتتور در حتتال  وستت ه فصتتول، بتته

ای در  یفیتت  هتتوای داختتل هتتوای  رمستتیری، نقتت  عمتتده

 ا عوامتتل محیطتتی[21] ستتاختما  و آلتتود ی میکروبتتی دارد

مان د میها  بارند ی بی  از حتد نیته ممکتن است  بته افتهای  

ا [22] های مو تتود در هتتوا  متتر   تتدغلظتت  میکروار انیستتم

های  هویتته مطبتتون در مرا تته افتتهای  استتتفاده از دستتتگاه

مه دستتی نکتتا  بتتدو  رعایتت   ،درمتتانی مو تتود - بهداشتتتی

م اسب بترای حفتظ دمتا و رطوبت  نستبی در ستطن متوردنظر، 

شتودا ب تابراین انجتام ها میهیل رشتد میکروار انیستمباعث  ست

مطال ا  ختا  در محتل بترای  تدوین ا تداما  پیشتگیری از 

دلیل اهمیت  ایتن موضتون بتها [23،22]است  عفون  ضتروری 

و عدم و تود مطال ته  تام ی در ایتن زمی ته در شتهر  اشتا ، 

این مطال ه با هدف بررستی میتها  آلتود ی میکروبتی و  تارچی 

هتتای داخلتتی بیمارستتتا  بهشتتتی  اشتتا  و فضتتای بخ هتتوای 

 و ،  ه  آ تاهی از میتها  آلتود ی میکروبتی و  تارچیآ آزاد 

 های غالب انجام شدانون میکروار انیسم

 

 هامواد و روش

 صویب  95117این مطال ه در  الب طر   حقیقا ی با  د 

انجام  دانشگاه علوم پهشکی  اشا  و با حمای  م اون  پژوهشی

 KAUMS.RECIR..121.1395  د اخالم این طر  شدا

 -در بیمارستا  آموزشی  1397در سال  مقط ی این مطال ه باشدامی

 خ  ف ال انجام  650طبقه ساختما  و  4درمانی بهشتی  اشا  با 

برداری ها، نمونهبه م ظور شمارش   داد  ل با تری ابتدا رف ا در 

برداری به م ظور س ج  ایستگاه نمونها [17] از هوا  ور   رف 

 یفی  هوای داخل بیمارستا  و با  و ه به محدود بود  امکانا  

بخ  بستری بیمارا   6برداری، از بین برای انتخا  چ د محل نمونه

 ه برداری ع وا  محل نمونهبهساع  بستری(، بخشی  24 )بی  از

نقطه ا [20،5] انتخا  شد بیشترین  را م  م ی  در آ  و ود داش 

و عفونی و بخ  طبی برداری، در ا ام بستری بیمارا  بخ  نمونه

ها نمونها بودمتری از سطن زمین(  5/1ها )در محدوده   فسی آ 

ها در هوای   داد  ل ی با تری زما  برای   یین نون و ور  همبه

برداری ا محل نمونه[24] آوری  ردید،  معبیمارستا آزاد مجاور 

و زما    USEPAبا  و ه به دستورال مل در هوای آزاد

های میکروبی با استفاده از نمونها برداری ب دازظهر   یین شدنمونه

، ساخ   شور ( 30Quick Takeبردار میکروبی هوا )نمونه

انجام  د یقه، 15مد  لیتر در د یقه و به 28انگلستا ، با میها   ریا  

آمده از محیا دس ههای بهای حاوی نمونهپلی ا [25]  رف 

) متر از دو ساع ( به آزمایشگاه  بیمارستا ، در اسرن و  

میکروبیولوکی دانشگاه علوم پهشکی  اشا  م تقل شد  ا بررسی 

های  ور  پریردا برای این م ظور، پلی  با تریایی روی عوامل

ساع  در دمای  24مد  حاوی نمونه، به( آلما  Merck) بالد آ ار

ها و  ل ی با تری  داد سسا ا [10،11]د نبه شددر ه، انکو 37

دستگاه  ل ی  انتر )  داد  ل ی بر مترمک ب(، ها با  مر  ارچ

های متفاو  با تری، آمیهی  رم از  ل یو برای رنگشد شمارش 



  ، اااهای داخلی و فضای آزاد بیمارستا آلود ی با تریایی و  ارچی هوای بخ 

 

 

  6شماره  |24دوره  |1399|اسف د-بهمن |نامه فیضدوماه                                                                                                  661

 رد  اسمیر  هیه  ردیدا پا از خشر شد  اسمیر، عمل فیکا

 ور   رف ا پا آمیهی  رم با تری  وسا ش له انجام شد و رنگ

از   یین  رم متب  یا م فی بود  با تری و نون آ  از نظر باسیل یا 

 Mast) های ا سیداز و سی، برای بررسی  کمیلی از  س 

آلما DNase (Merck  ،)آلما (،  Merck)  ا ا ز انگلستا (،

CAMPهای خا ، مان د مانیتول سال  آ ار) ، محیاMerck 

  در د )پیشگام ایرا (، سری آزمای  5/6آلما (،  فرا، نمر 

IMVIC (Merck   آلما ( ) سiron agar Triple sugar ،

و در نهای  شد ( استفاده SIM اوره، سیترا ، وکپراسکوئر و  س 

  ا[11،16] نون با تری مشخب  ردید

 

 1397در سال  برحسب مکان و فصل در بیمارستان بهشتی کاشانها باکتری کلنی وضعیت -1جدول شماره 

  P حدا تر حدا ل (P10 – P90) میانه 

 مکا 

آزاد فضای  30 6/82 – 4/3  0 119 

002/0 6/11 – 8/144 83 طبی   0 143 

5/75 عفونی  8/151 - 3/14  7 119 

 فصل
2/4 – 119 40  ابستا   0 143 

032/0  
6/14 – 152 72 پاییه  3 157 

 

 1397در سال  کاشان یبهشت مارستانیب در یکلن نوع برحسب هایباکترتعداد )درصد(  -2 شماره جدول

 نون با تری
  ل بخ  عفونی بخ  طبی فضای آزاد

 (ر دد)  داد     داد )در د(    داد )در د(      )در د(   داد 

 (42) 42  (16) 16  (21) 21  (5)  5                 استافیلو و 

 (2)  2     0    0  (2)  2   لبسیال

 (9)  9  (3)  3  (3)  3  (3)  3  اس یتوبا تر

 (6)  6  (3)  3  (2)  2  (1)  1  شیگال

 (1) 1    0    0  (1)  1  سالمونال

 (7) 7  ( 1)  1  (1)  1  (5)  5  باسیلوس

 (3) 3  (1)  1  (1)  1  (1)  1  هاف یا

 (10) 10    (2)  2  0  (8)  8   دیفتروئید

 (4) 4  (2)  2  (2)  2  0  اشرشیا  لی

 (1) 1    0   0  (1)  1  سراشیا

 (3) 3          (1)  1   0  (2)  2  نایسریا

 (2) 2    0  (1)  1  (1)  1   مور سیال

 (2) 2  (2)  2  0   0  میکرو و 

 (3) 3  (2)  2  (1)  1    0  سودوموناس

 (1) 1    0   0  (1)  1  یرس یا

 (1) 1    0    0  (1)  1              هاسایر  رم م فی

 

 1397در سال  برحسب فصل در بیمارستان بهشتی کاشاننوع باکتری )گرم مثبت یا گرم منفی(  حضور قارچ و تعداد )درصد( -3جدول شماره 

 

 
 

  ابستا 

   داد )در د(

 پاییه

   داد )در د(

  ل

)در د(  داد   
P  

 با تری
(62) 62  (33) 33 (29) 29  رم متب   

754/0  

(19) 19  رم م فی  19 (19 )  38 (38)  

  ارچ

 و ود

 
      20 (2/22)     23 (6/25)  

43 (8/47)  

527/0  
 عدم و ود

 
   25 (8/27)  22 (4/24)  

47 (2/52)  
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1397در سال  برحسب مکان در بیمارستان بهشتی کاشاننوع باکتری )گرم مثبت یا گرم منفی(  حضور قارچ و )درصد( تعداد -4جدول شماره   

 مکا 

 

     

  آزاد فضای

  داد )در د( 

 طبی

   داد )در د( 

 عفونی

   داد )در د(
P  

 با تری 
(18) 18  رم متب   23 (23 )  21 (21)  

512/0  
م فی  رم  14 (14)  10 (10)  14 (14)  

  ارچ
(3/23) 21 و ود   10 (2/11)  12 (3/13)  

01/0  
(10) 9 عدم و ود   20 (2/22)  18 (20)  

 

 نتایج

فضای نمونه از  30  رفته شد  ه نمونه 90در این مطال ه، 

 30نمونه بخ  طبی و  30شامل و نمونه از فضای داخل  60 و آزاد

در د از  97دا بوبهشتی  اشا  نمونه بخ  عفونی بیمارستا  

در د فا د آلود ی  3ها، آلود ی با تریایی داشت د و   ها نمونه

 گینداری بین میانبودندا با  و ه به نتایج، ار باط م  یبا تریایی 

شدا  های مختل  بیمارستا  دیدهها و بخ   داد  ل ی با تری

داری نسب  به فضای آزاد بیمارستا  بهشتی  اشا   فاو  م  ی

داش ا آ   (=018/0P)و بخ  عفونی  (=003/0P)بخ  طبی 

برحسب مکا  و فصل در را ها ،   داد  ل ی1 دول شماره 

دهدا نتایج آزمو  بونفرونی نشا  بیمارستا  بهشتی  اشا  نشا  می

 83 یدر بخ  طب   داد  ل ی گینمیانبیشترین داد  ه 

(3CFU/m8/144=90P 10=6/11 وP) داد  گینو  مترین میان  

باشد می (10P=4/3و 3CFU/m6/82=90P) 30  ل ی در فضای آزاد

 72ه   داد  ل ی آلود ی با تریایی در فصل پایی گینو همچ ین میان

(3CFU/m8/144=90P 10=6/11وP)  نسب  به فصل  ابستا  با

بیشتر  (10P=2/4 و 3CFU/m119=90P) 40   داد  ل ی گینمیان

برحسب نون را ها ،  وزیع فراوانی با تری2 دول شماره  اس ا

 دهدا طبگ این  دول،در بیمارستا  بهشتی  اشا  نشا  می  ل ی

در د(،  42شده؛ استافیلو و  )های با تریایی یاف با  رین  ونه

های  ونه در د( و  مترین 9در د(، اس یتوبا تر ) 10دیفتروئید )

شده؛ یرس یا، سراشیا و سالمونال )هر دام یر در د( با تریایی یاف 

 رم  ،های  رم متب با تری میها  فراوانی، 3باشدا  دول شماره می

برحسب فصل در بیمارستا  بهشتی  اشا  نشا   را  ارچو  م فی

در د  رم م فی  38 رم متب  و  ،هادر د از با تری 62دهد  ه می

شده از بیمارستا  بهشتی  اشا  و نمونه برداش  90از و بودند 

آلود ی  در د دارای آلود ی  ارچی بودندا 8/47فضای آزاد، 

( در د 4/24)در فصل پاییه  در بیمارستا  بهشتی  اشا ، ارچی 

، 4 دول شماره  ( مشاهده شدادر د 2/22) از فصل  ابستا بیشتر 

برحسب مکا  در بیمارستا  را  رم وض ی  حضور  ارچ و با تری 

طبگ نتایج آزمو  بونفرونی، بیشترین  دهدابهشتی  اشا  نشا  می

بهشتی  ( بیمارستا در د 3/23آلود ی  ارچی در فضای آزاد )

 آ ( در د 2/11 اشا  و  مترین آلود ی  ارچی در بخ  طبی )

 مشاهده شدا

 

 بحث 

دو ماه در  6در مد   ه نتایج حا ل از این بررسی طبگ 

)طبی و عفونی( و فضای آزاد بیمارستا  بهشتی  اشا   بخ  داخلی

 ،با رعای  شرایا استاندارد  الیبراسیو  و استرالیهاسیو  انجام شد

ها شمارش و در مجمون ها و همچ ین   داد  ارچ  داد و نون با تری

آمده، دس ها با  و ه به نتایج بندنون با تری  داسازی شد 16

ها با استاندارد آکانا محیا زیس  ایال   ل با تری مقایسه  را م

ها در دهد  ه  را م  ل با تری( نشا  می3CFU/m500متحده )

طبگ  ا[26]  ر از حد پیش هادی اس بیمارستا  بهشتی  اشا  پایین

 رفته  وسا رضایی و همکاران  در مطال ا   ور 

مترمک ب هوا  ده درشهای  شکیل  داد  ل ی ، هرا  هایبیمارستا 

( با  ر بوده اس  3CFU/m500در د موارد از استاندارد ) 14در 

ها در هوا   داد با تری ه با نتایج ما در این مطال ه مطابق  نداردا 

 واند  ابع عواملی نظیر  را م  م ی ، میها   هویه، شرایا می

ا در [27] بهداشتی ساختما  و   داد افراد حاضر در ساختما  باشد

ها م ابع عمده با تری ،ای در س گاپور مشخب شد  ه بیمارا مطال ه

هست دا همچ ین نتایج حا ل از این مطال ه نشا  داد  ه   داد  ل 

از فضای آزاد اس   ه بیشتر ها در هوای داخل بیمارستا  با تری

ها در هر دو بخ  عفونی و طبی در مطال ه ما نیه   داد  ل با تری

بیشترین   داد  ،ا در این مطال ه[28] زاد بیشتر اس نسب  به فضای آ

ای  ه اساس مطال هبرها مربوط به بخ  طبی بود  ه  ل ی با تری

در  شور نیجریه  ور   رف ، د یل ا رشده  Sagamuدر شهر 

  داد افراد حاضر در بخ ،   داد دف ا  باز و بسته شد  مربوط به 

آلود ی میکروبی در ا [29]د باشمیها و نون  هویه درها و پ جره

ها فصل پاییه بیشتر از  ابستا  اس   ه بسته بود  ا تر درها و پ جره

و همکارا ، از میا   چوبی هدر مطال ه ا [30]  واند دلیل آ  باشدمی

، نظرمورد شده در بیمارستا های ش اساییمیکروار انیسم



  ، اااهای داخلی و فضای آزاد بیمارستا آلود ی با تریایی و  ارچی هوای بخ 
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های  رم با تریاستافیلو و  و انترو و  یاف  شدند  ه هر دو از 

دلیل ههای  رم متب  ممکن اس  ب و سی متب  بودندا غلظ  با ی

ا [31] ها به فشار یا حرار  محیطی باشدحساسی   متر این با تری

هست د های پرخطر ها از د یل مهم عفون  در  روهاستافیلو و وس

باش د و این مقاوم میو خشر، به شرایا سخ  نسب    امالًو 

در مواد غرایی و  شا ها را در محیا،  کتیرزند ی آ  ،ویژ ی

مطال ه حس وند در خرمشهر  ا[32]   دآسا  می شا  راپریریسرای 

شده در فصل ش اسایی هایبیشترین در د  ونه با تری ه داد نشا  

  ه احتما ً باشد میهای  رم متب  ها و  و سیباسیل ،بهار و پاییه

 واند خشکی هوا باشد  ه باعث مر  یکی از د یل مهم آ  می

های  رم م فی نسب  به حساسی  با تری ، چو  رددها میبا تری

ب ابراین های  رم متب  اس ؛ خشکی هوا بیشتر از با تری

   د  ه در مطال ه خشکی را بیشتر  حمل می ،های  رم متب با تری

ا [33] ودندهای  رم متب  بیشتر از  رم م فی بما نیه، در د با تری

های  داشده  رین با تریشایع ،و همکارا  Zazouliدر مطال ه 

با تری نیه اس یتوبا تر و  ، لی،  لبسیال، انتروبا تر  رم م فی؛ اشرشیا

 ه این مطال ه بیانگر غالب  ندا داشده  رم متب ، استافیلو و  بوده

 آمیههمخاطرهای عفون ع وا  ههای  رم م فی ببود  با تری

های  رم متب  با تریطبگ آ  باشد و با مطال ه ما  ه بیمارستانی می

های ا در مطال ه بررسی عفون [34] غالب بودند، مرایر  دارد

 لی با  اشرشیا ه شد  هبیمارستانی در بیمارستا  شاهرود نشا  داد

و ب د از دارد ها در بین با تریرا در د( بیشترین فراوانی  3/64)

ا [35] در د( بودند 1/8) یالدر د( و  لبس 2/11) استافیلو و آ  

 اسمیا  و همکارا  در مطال ه خود بیشترین آلود ی میکروبی را به 

نسب  دادند  ه در مطال ه ما نیه بخ   ICUهای عفونی و بخ 

ا [36] و  هویه نام اسب آلود ی با  ری داش زیاد دلیل  ردد هطبی ب

بیمارستا  یر ش اسی  ه در دو واحد خو مطال ه دیگری طبگ 

فرانسوی انجام شده اس ،  رییرا  فصلی در بارهای  ارچی نشا  

3CFU/m 1/-3 و هی )طور  ابلداد  ه غلظ   ارچ در زمستا  به

 ه با ر اس   پایین (3CFU/m 2-5/4) نسب  به  ابستا  (7/2

 از آ  اس آمده حا ی دس هنتایج ب ا[37] مطال ه ما همخوانی دارد

ها در محیا داخلی بیشتر از فضای آزاد  ه غلظ  میکروار انیسم

ها، سیستم  واند با حضور بیمارا ، ف الی  آ باشد  ه دلیل آ  میمی

 هویه و پا سازی نام اسب در ار باط باشد؛ به همین دلیل پای  

مستمر، ار قای استانداردهای پا سازی و سیستم  هویه م اسب در 

 ه وض ی   رددا در  ور یداخلی بیمارستا  پیش هاد می هایبخ 

بر آلود ی میکروبی هوای داخلی بیمارستا  نادیده  رفته شود، عالوه

های مختل ، مو ب اختالل در روند بهبود بیمارا ، ایجاد عفون 

های شد  زما  بستری و افهای  ههی هپیشرف  بیماری، طو نی

 شودادرما  می

 

 گیرینتیجه

 ه غلظ   آمده حا ی از آ  اس دس هنتایج ب

باشد  ه ها در محیا داخلی بیشتر از فضای آزاد میمیکروار انیسم

ها، سیستم  هویه و  واند با حضور بیمارا ، ف الی  آ دلیل آ  می

پا سازی نام اسب در ار باط باشد؛ به همین دلیل پای  مستمر، 

های  هویه م اسب در بخ  ار قای استانداردهای پا سازی و سیستم

 ه وض ی  آلود ی  رددا در  ور یداخلی بیمارستا  پیش هاد می

بر اختالل میکروبی هوای داخلی بیمارستا  نادیده  رفته شود، عالوه

های مختل ، مو ب پیشرف  در روند بهبود بیمارا ، ایجاد عفون 

درما  های شد  زما  بستری و افهای  ههی هبیماری، طو نی

 شودامی

 

 تشکر و قدردانی

دانشگاه علوم پهشکی  اشا   ه از همکاری و مساعد  

   مال  شکر را داریما ،شرایا این مطال ه را فراهم نمودند
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