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 ايهد هزينده  ايجداد  و بسدتري  زمدا   شدن   طوالني سبب كه بوده پزشكي مشكالت مهمترين از بيمارستاني عفونتهاي زمينه و هدف :

 ايدن  گيرد مي چشمه سر درماني و مراقبتي مراكز ديگر يا بيمارستا  از كه است عفونتي بيمارستاني عفونت . گردد مي معنوي و مادي

 ندي  درمدا  زاتتجهيد  و سدوو   روي ميكروبدي  عوامد   حضدور  .باشدن  نمي نيز كمو  حالت در و نناشته وجود بستري زما  در فونتع

 نقدش  بيمارسدتاني  هاي عفونت ايجاد در و شنه محسوب سالمتي براي مهمي آور زيا  عام  بيمارستاني، مختلف هاي بخش در بيمارا 

 .نماين مي ايفا را اي عمنه

 شناسدانن   در مختلدف بيمارسدتاني   وسائ  آلودگي ميزا  وتعيين بيمارستا  هر در شايع هاي ميكروارگانيسم شناخت اينكه توجه به با 

 بيدوتيكي  آنتدي  درمدا   و كرد  عفوني ضن تر مناسب روشهاي گيري بكار ،آ  انتقال از پيشگيري روشهاي  بيمارستاني، عفونت منبع

درماني  و بيمارستاني هاي هزينه كاهش و آ  از حاص  و مير ومرگ بيمارستاني عفونتهاي كاهش سبب ك  رد و نمود خواهن كمك



 71پژوهشدي   مداني رد آموزشدي  مركدز  بيمارسدتاني  مختلدف  وسدائ   آلودگي ميكروبي ميزا  تعيين منظور به موالعه اين لذا شن خواهن

  شهريور رشت صورت گرفت.

بخشدها و  پزشدكي   وغيدر  پزشدكي  مختلدف  وساي  شام  موالعه جامعه مورد . است مقوعي توصيفي موالعه يك پژوهش اين   :روش

 هانمونه. گرديننن انتخاب آنها بودنن و نمونه هاي پژوهش ازبينشهريور رشت  71 مركز آموزشي درماني و پژوهشيواحنهاي مختلف 

 غيدر  و پزشدكي  وسدائ   مختلدف  سدوو   از شنه آغشته(   Triptocase-soy-Broth ) TSB مايع محيط به كه استري  سواپ بوسيله

 درجه 71 حرارت درجه ودر شنه داده قرار گليكوالت تيو مايع محيط در آزمايشگاه كارشناس يك توسط سواپ اين. شن تهيه پزشكي

.  ميشددن بررسددي بيهددوازي گانيسددمهاي ميكددروار رشددن نظددر از محدديط مددنت ايددن از پدد  شددنه انكوبدده سدداعت 42 مددنت بدده سددانتيگراد

 هدا محديط  ايدن .  ميشدن  داده پاسدا  (  بلدو  متديلن  ائوزين محيط) و آگار بالد محيط برروي(  Eosin-Metilen- Blue) EMBهمچنين

.  ميگرفدت  قدرار  بررسدي  مورد باكتري رشن عنم يا رشن نظر از ساعت 42 از وبعن ميشن انكوبه سانتيگراد درجه 71 در ساعت 42 بمنت

 پزشدكي  غيدر  يدا  پزشدكي  مختلدف  وسائ  از كه بود هائي نمونه در ميكروب رشن عنم يا رشن با مساوي آلودگي عنم يا آلودگي معيار

 .ميگرفت قرار شناسائي مورد ميكروبيولو ي استاننارد روشهاي اساس بر باكتري رشن صورت در . بود آمنه بنست

تخت بيمدارا  ،  انكوباتور ، ماشين دياليز ، ، مانومتر اكسيژ  ، پ، ساكشنالرنگوسكو از مورد 328 به تعناد ميكروبي كشت هاي نمونه 

 جمعراننوم  طوره ( ب 7711 الي 7717)  سال چهار منت طي دستگاه هود بورد كامپيوتر ، ايستگاه پرستاري وگوشي تلفن ، كييخچال ،

 شن. انجام Excel  افزار نرم از استفاده با داده ها تحلي  و تجزيه .آوري گردين

بيشترين .  بودنن منفي%( 13)  مورد 441 و مثبت باكتري وجود نظر از%(  73)  مورد 11 ، كشت مورد 743 از  داد نشا  نتايج  :ها یافته

% ( ، سودومونا و قارچ 1، انتروباكتر ) % ( 11) % (  و سپ  باسي  گرم مثبت27آلودگي ميكروبي مربوط به استافيلوكوک اپينرمي  ) 

% ( و كمتدرين آلدودگي   5)  پروفيتيكوس% ( ، اي كوالي و اسدتافيلوكوک سدا  5% ( ، كلبسيال و آسينتوباكتر ) 1% ( ، انتروكوكوس ) 3) 

% ( و به ترتيب واحدن درمانگداه   15آمبوالن  ) همچنين بيشترين آلودگي مربوط به  % ( گزارش شن.7ميكروبي اسافيلوكوک اورئوس )

% ( 45و ندوزادا  )   4داخلي ،  % ( 45)  7% ( ، داخلي 41)  PICU% ( ، 77% ( ، تاالسمي و اور ان  )  7175)  NICU% ( ، عفوني و 24)

  % ( گزارش گردين.3در بخش آننوسكوپي ) كمترين آلودگي %( و  7475دياليز ) ، % ( 47، جراحي و انكولو ي ) 



 پزشدكي  وغيدر  پزشدكي  وسائ  در قارچي عوام  و ومنفي مثبت گرم باكتريهاي  با ميكروبي آلودگي داد نشا  ها يافتهنتيجه گيری : 

ا توجه به باال بود  ميزا  آلودگي  در آمبوالن  به نظر مي رسن تهيه پروتك  . همچنين بدارد وجود اي كنننه نگرا  ميزا  به بيمارستاني

گنن زدايي مخصوص و  بازنگري آ  ، آموزش مناوم پرسن  مربوطه و نظارت بر حسن اجراي آ ،  انجام كشت هاي دوره اي  جهدت  

 ر حين حم  و نق  از اهميت بااليي برخوردار است.پيشگيري از انتقال عفونت به بيمار د

 همچندين  و مدواد  بهترين با غيرپزشكي و پزشكي وسائ  و گننزدايي عفوني ضن اقنام مهمترين بعنوا  دستها دقيق شستن ميگرد پيشنهاد

 به آ  انتقال روشهاي و ميكروبي آلودگي عوام  دقيق شناسائي ، پرخور ي بخشها و تجهيزات از اي دوره كشتهاي انجام و گيري نمونه

 كداهش  ، ميكروبدي  آلدودگي  ميدزا   كداهش  سدبب  ك  در الزم بيوتيك آنتي بهترين تعيين جهت بيوگرام آنتي تستهاي انجام و بيمارا 

 مي گردد. بيمارا  ومير ومرگ اقامت منت كاهش ، ها هزينه

 الودگي ميكروبي ،  تجهيزات بيمارستاني ، عفونت هاي بيمارستاني  کليد واژه :

 

 


