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مقدمه و هدف:

امروزه عفونت های بیمارستانی یکی از معضالت بزرگ در حوضه اقتصاد سالمت می باشد که عدم توجه به آن می تواند

آسیب های جدی بر منابع انسانی -مالی و روند درمان بیماران وارد نماید .یکی از عوامل موثر در ایجاد آن نقش وسایل کاربردی خارجی در
انتقال پاتوژن ها است به نحوی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در چرخه تماس با بیمار قرار می گیرند ازجمله ترمومتر ,اتوسکوپ,
اسباب بازیهای موجود در بخش اطفال و امروزه به صورت چشمگیر گوشی های همراه

روش کار:

مطالعه حاضر یک مطالعه میدانی است که طی آن نمونه ها به صورت تصادفی از تلفن همراه پرسنل درمانی و نیروهای خدماتی

بیمارستان سلمان فارسی در بخش های مختلف به وسیله سوآپ استریل درطول یک ماه و در شیفت های مختلف جمع آوری شده است.

یافته ها:

از 05نمونه جمع آوری شده 44نمونه مثبت بوده است .و از بین آنها عمده ترین آنها که باعث عفونت بیمارستانی می شوند شامل:

0مورد 2، E.Coliمورد سودوموناس4 ,مورد کلبسیال  .استاف اپیدرمیدیس با فراوانی  %50یکی از شایعترین باکتریهای جدا شده از نمونه ها
بوده است .بنا به یافته ها  %0آلودگی ها مربوط به گوشی پزشکان و  %05مربوط به گوشی پرستاران و  %0درصد مرتبط با نیروهای خدماتی
بوده است .بیشترین آلودگی مربوط به بخش داخلی زنان بافراوانی %50و کمترین آلودگی مربوط به بخش اطفال با فراوانی  %8می باشد .افراد
مورد تحیق به دو گروه تقسیم شدند .گروه اول پرسنلی که اظهار می کردند موبایل خود را در مناطق آلوده مانند ایستگاه پرستاری یا بر بالین
بیمار حمل نمی کنند و محدود به اتاق استراحت می باشد و قبل از تماس با گوشی بهداشت دست رارعایت می کنند ،گروه دوم موبایل خود را
بدون هیچ محدودیتی درزمان شیفت همراه خود دارند وبه بهداشت دست قبل ازتماس با گوشی و ضد عفونی گآن اهمیت نمی دهند .طبق
داده های آماری میزان آلودگی درگروه اول نسبت به گروه دوم  %3درصد کمتر می باشد.

نتیجه

گیری:مطالعه نشان می دهد که تلفن های همراه بعنوان یک منبع آلودگی نقش مهمی در گسترش آلودگی های باکتریایی در بین

بیماران و پرسنل بخش درمان دارد .اما از آن جای که این وسیله نقش مهمی در زندگی روزمره پزشکان و پرسنل درمان دارد محدودیت
استفاده از آن جنبه عملی ندارد و ضد عفونی نمودن این وسیله و بهداشت دست قبل از تماس با گوشی موبایل توصیه می گردد.
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