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 پوست 3010

 یکروبیبیمارستانی و مقاومت م هایعفونتهمراه در انتقال  یهاتلفننقش 
 یاهیس ایس یریم روشنک *,یریم فرزانهگان(: ) سندهینو

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 miri.farzaneh@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
. وسوی دیگر ایجاد باشدمیدرمان عفونتهای بیمارستانی مستلزم صرف هزینه وهمچنین افزایش طول مدت بستری شدن بیماران : مقدمه

 تواندمی مؤثرهای جزیی اما بنابراین اجرای برنامه مقاوم و شدید بیمارستانی پیامدهای مرگبار بسیاری را به دنبال داشته است. هایعفونت

ماردم تبادیل شاده و  ایحرفهباشد. امروزه تلفن های همراه به یک جزء الینفک زندگی روزمره و  صرفهبهمقروند و درکنترل عفونت، مفی

گیاردو باا قرار می مورداستفادهتوسط کارکنان درمانی در بیمارستان ها نیز  و داشته است؛ ایفزایندهاستفاده ازآن در چند سال اخیر روند 

های همراه دست تماس کارکنان مستقیم دارد. بنابراین نقش مهمی را در انتقال عفونت دارا است. بدین منظور در مطالعه حاضر نقش تلفن

 .استشدهبیمارستانی و مقاومت میکروبی بررسی  هایعفونتدر انتقال 

 .باشدمیو جستجو در اینترنت  مقاالت ،کتب آوریجمعاین مقاله توصیفی بوده و ابزار روش تحقیق: 

دستها و تلفن همراه دویست نفر از پزشکان، پرستاران و سایر  با انجام کشت از که و همکارانش در ترکیه« اولگر»دکتر نتایج مطالعه نتایج: 

هاا آلاودگی درصد از تلفن ها با باکتری 2/26ه که مراقبت ویژه و اتاق عمل بررسی شده نشان داد هایبخشکارکنان بیمارستانی را که در 

درصد مقاوم به  32های جدا شده از نمونه ها گرم منفی و سویه درصد 3/30 داشته که غالبا باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک است.

قاوم بودند. توزیع میکرو ارگانیسم های جدا شده از تلفن همراه مشابه به نموناه هاای کاه درصد به متی سیلین م 6/36سفتازیدیم بوده و 

آلاودگی وجودداشاته کاه نتاایج  درصد 2/62از تلفن های همراه پرسنل،  ازدست جدا شده بود. درمطالعه دیگری درارومیه ازدویست مورد

 سایرمطالعات راتایید می نماید.

 روزماره صاورتبه آلاوده اسات و توساط کارکناان درماانی همراه با انواع مختلفی از میکروارگانیسام هااتلفن های : گیرینتیجهبحث و 

هاای از و یک منبع عفونت بیمارستانی در بیمارستان است. بنا براین میتوان با اجارای برخای برناماه هاا و پروتکل قرارگرفته مورداستفاده

 ها جلوگیری نمود.در بیماران بستری در بیمارستان  هاآنانتشار 

بیمارستانی هایعفونت-تلفن همراه کلمات کلیدی:
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