
 بررسي ميزان تراكم غلظت آئروسل هاي بيولوژيكي در بخش هاي مختلف بيمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهد

 مقدس

 چكيده:

باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زا، ويروس ها،  بیوآئروسل ها در واقع ذرات هوابردی هستند که شامل: هدف و زمينه

قارچ ها، کپك ها، آلرژن ها با وزن مولكولي باال، سموم آندوتوکسین باکتريايي، سموم قارچي، پپتیدوگلیكان ها، گرده ها و 

 .(1) مي باشندفیبرهای گیاهي 

 نقص سیستم ايمني منجر به ايجاد عفونت  مي گردد. يكي در بیمارستان به ويژه در بیماران دارایژتماس با آئروسل های بیولو

 و نوع تعیین بنابراين دارد، مستقیمي رابطه ها بیوآيروسل نوع و تراکم با بیمارستاني های عفونت میزان که اين به توجه با

 .(2)است اهمیت دارای ها میكروارگانیسم وفور و پراکندگي چگونگي

پراکندگي بیوآئروسل ها در فضای محیط کار بیمارستاني بوده است تا بدين ترتیب هدف در اين پژوهش تعیین نوع و میزان 

 میزان انتشار آلودگي در هوای عمومي و مقدار مواجهه افراد شاغل با عوامل زيان آور محیط بیمارستاني را مشخص شود.

انجام گرفت. جامعه 1398ت لغاي 1395مقطعي در سال های  –توصیفي  به صورت روش مطالعه در اين پژوهش  :روش ها

 سل و اتاق های ايزوله تنفسي در بخش عفوني بیمارستان مي باشد.تشخیص مورد نظر شامل آزمايشگاه میكروبي، آزمايشگاه 

در اين مطالعه به منظور ارزيابي و تعیین تراکم آالينده های هوابرد ذره های هوای عمومي ساختمان، از دستگاه نمونه بردار 

SPAR MAX VACUUM PUMP  ساخت کشور تايوان استفاده گرديد. دبي پمپ نمونه برداریL/min 28.3  و مدت زمان

دقیقه برای نمونه برداری هوای بیمارستان انتخاب شد. جهت نمونه برداری، دستگاه نمونه بردار در ارتفاع  10اری دنمونه بر

 ا و موانع استقرار يافت. متری از سطح زمین و با فاصله بیش از يك متر از ديواره 1.20

 يافته ها:

ي و قارچي در اتاق ايزوله بخش عفوني يبیشترين تراکم باکتريايي و قارچي در آزمايشگاه تشخیص سل و کمترين تراکم باکتريا

عواملي نظیر عدم وجود سیستم هواساز ، ساختار فیزيكي نامناسب آزمايشگاه تشخیص سل و نگهداری نامناسب  مشاهده شد.

 گرديد. سل تشخیص آزمايشگاه درتم های تنظیم حرارت منجر به افزايش تراکم باکتريايي و قارچي سیس

 های عدم تعويض به موقع فیلترها و نگهداشت نامناسب سیستم های هواساز نیز منجر به تراکم عوامل بیولوژيكي در اتاق

 ايزوله بخش عفوني گرديد.



 نتيجه گيري:

در اين مطالعه میزان پراکندگي بیوآئروسل ها در فضاهای مختلف بیمارستان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين 

ي يکارکنان و همچنین تعیین اولويت هابیماران و ايمني و سالمتي مطالعه را میتوان به منظور ارزيابي اثرات آالينده هوابرد بر 

مناسب برای محیط های بیمارستاني  تهويهاصالحي و انتخاب روش کنترل و انتخاب سیستم های برای اقدامات مداخله ای و 

يك وژدر بخش ها اعم از بیماران ، کارکنان و همراهان بیمار در افزايش عوامل بیول مورد استفاده قرار داد. در واقع تراکم زياد افراد

 برای مهم خطر عامل يك عنوان به تواند مي مطالعه مورد واحدهایبخش و  در هوابرد های باکتری باالی تراکمموثر است. 

 نامناسب نگهداری عدم وجود سیستم تهويه استاندارد و مناسب ، وجود نظیر عواملي .باشد مطرح بیماران و شاغلین سالمت

 .دهد قرار تاثیر تحت تواند مي را بیولوژيك عوامل تراکم بیمارستان در حرارت تنظیم های سیستم

 های بخشفضاهای فیزيكي   ساز و ساخت و طراحي  گردد مي پیشنهاد درماني مراکز در بهداشتي وضعیت ارتقاء منظور هب

 بهداشت کارشناسان نظارت و مشاوره با و مربوطه محیطي بهداشت استانداردهای با مطابق بیمارستان تشخیصي ، بستری

 .پذيرد انجام  محیط

 بیمارستان امام رضا)ع(، عفونت بیمارستاني ،بیولوژيكيهای آئروسل  واژگان كليدي:

 مقدمه و بيان مسئله:

 ،ها ی باکتر مانند ارگانیسم های زنده  شامل که دشو مي گفته اوـه توسط هشد منتقل ذرات بهبیولوژيكي   یها سلوئرآ

 (. 3)، سموم قارچي و ...مي باشند آلرژن ها با وزن مولكولي باال ، ها چ راـق ها، وسيرو

میكرومتر بیشترين  10میكرومتر مي باشند. ذرات کوچك تر از  3/0-100ی ازهدــنا دارایژيكي وــبیول ی اــه لــسوئرآ

درصد آلودگي هوای داخل ساختمان مربوط به آئروسل های  5-34 . نگراني را از نظر بهداشتي به خود اختصاص مي دهند

 .(4)ولوژيكي مي باشدیب

چالشهـای مهـم در کنتـرل عوامـل محیطـي بیماريهـا و عوامـل عفوني، همان پاتوژنهای هوابرد است که در يكي از مشكالت و 

بیماريهای  الزم به ذکر است که تنها درصد کمي از افراد مبـتال بـه.صورت يك معضل تبديل شده اسـت  محیطهای بیمارستاني به

های منتقله توسط هوا در سراسر جهان مسئول مرگ میلیونها  عفونت.د عفوني، ممكن است باعـث انتشـار گسـترده آنها شون

  . (5)نفر در سال در کشورهايي با درآمد کم و متوسط میباشد



در معرض  کارکنان، کادر درماني، خدماتي، کنندگان مالقات و بیمارانبیمارستان ها محیطهای محصوری هستند که در آن 

عرض ت افراد در مالمسايمني و  و در صورت وجود بیوآئروسول های هوابرد در غلظتهای باال استنشاق بیوآئروسول ها قرار دارند

 . (6)تهديد جدی قرار خواهد گرفت

 های عفونت ، کارکنانو کنندگان  مالقاتسالمت بیماران،  در ها بیوآئروسل استنشاق از ناشي بهداشتي عوارض از گذشته

تحمیل  باعث بیمارستاني های عفونت. باشد مي حاضر قرن ازمعضالت يكي و شده محسوب جهاني مشكل يك نیز بیمارستاني

 . (7)شوند مي توسعه درحال کشورهای خصوص به کشورها بهداشتي سیستم به سنگین های هزينه

داشته باشد انتشار بیوآئروسل ها در هوای محیط های کار بیمارستان اهمیت زيادی در ايجاد عفونت های بیمارستاني مي تواند 

زيرا از ذرات قابل استنشاق محسوب شده و مي توانند در ناحیه های مختلف دستگاه تنفس جايگزين شوند و يا از راه تماس با 

 .(8)پوست اثرات خود را بر جای گذارند

بیماری زا از قبیل از اين رو افراد مي توانند تحت تاثیر تمام میكروارگانیسم های بیماری زا مانند ويروس ها و باکتری های 

کتری های سل و سرخك که از بیماری های عفوني اند و از طريق هوا از يك فرد به فرد ديگر منتقل مي شوند، قرار بگیرند. اب

طوالني مي توانند به صورت معلق در  يمیكرومتر هستند که برای مدت 0.5بیوآئروسل ها ذرات معلق بسیار کوچكي در ابعاد 

، بیمارستان  اننددر نتیجه خطر ابتال به عفونت های هوابرد بسیار باالست و قرار گرفتن در محیط هايي مهوا باقي بمانند. 

 .(9)درمانگاه و يا فضاهای محصور دارای ريسك بااليي مي باشد

 پيشينه تحقيق:

ت های ويژه نوزادان و خردساالن بیمارستان ( بار میكروبي در هوای داخل بخش های مراقبمیالدی2015 و همكاران ) هداپد

مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج اين مطالعه ، حداکثر بار میكروبي در زمان اوج را در يكي از بیمارستان های هندوستان 

 .(10)ت ها )صبح( مشاهده شدیفعال

ژه عصبي يبرد موجود در بخش مراقبت های و( در مطالعه ای خصوصیات میكروارگانیسم های هوامیالدی2015يو و همكاران )

بزرگتر به میزان قابل در بخش های های هوابرد  یرا مورد بررسي قرار دادند. براساس نتايج اين مطالعه ، میانگین باکتر

  .(11)باالتر از بخش های کوچكتر بود یمالحظه ا

رفیعي و همكاران به بررسي تراکم و نوع بیو آئروسل های مرتبط با عفونت های بیمارستاني در بخش های مختلف بیمارستان 

ل های باکتريايي و در شهر تهران پرداختند. براساس نتايج اين مطالعه غلظت بیوآئروس(ارتش جمهوري اسالمي ايران)های آجا



التر از استانداردهای موجود بود که نشان دهنده راندمان پايین سیستم تهويه در قارچي در بیمارستانهای مورد مطالعه با

 .(12)بیمارستان های مورد مطالعه است

 به وابسته آموزشي های بیمارستان در باکتريايي های بیوآئروسول وتراکم نوع به بررسي (خورشیدی1394)حضرتي و همكاران

 های-گونه ترتیب به خمیني امام بیمارستان در شده مشاهده های باکتری ترين فراوانپرداختند.  اردبیل پزشكي علوم دانشگاه

 ترين بیش و انتروکوک غیر  D گروه های منفي و استرپتوکوک ی کوگوالزها استافیلوکوک سودوموناس، های گونه انتروکوک،

 گونه سودوموناس، های گونه منفي، کوگوالز های استافیلوکوک ترتیب به علوی بیمارستان در شده مشاهده های باکتری درصد

 تواند مي مطالعه مورد های بیمارستان در هوابرد های باکتری باالی تراکم .آمدند دست به انتروکوک های گونه و کلبسیال های

 (.13)باشد مطرح بیماران و شاغلین سالمت برای مهم خطر عامل يك عنوان به

 مختلف های بخش درهوای ها بیوآيروسل تراکم و نوع در مطالعه ای به بررسي (خورشیدی1390) صادقي حسنوند و همكاران

 گرديد مشخص بخش بیمارستان 7 در شده انجام های گیری نمونه اساس بر.پرداختند خرمشهر شهرستان ولیعصر بیمارستان

مربوط  167CFU/m3/ 02غلظت با  پايیز در و CFU/m3 238 /51با غلظت در فصل بهار  آلودگيغلظت  میانگین بیشترين که

 آن در يقارچ کلني گونه هیچ در دو فصل بهار و پايیز که بود ccu خشب مربوط به  آلودگيمیانگین  کمترينبه بخش عفوني 

 .(14)نكرد رشد

، چشم انداز جهاني بار میالدی 2011 ساختارمند انجام شده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال ی در مطالعه مرور

، بخش های مراقبت ويژه و بود.عالوه بر اين  %1/19تا %7/5بین بیمارستاني ارائه شد. شیوع عفونت بیمارستاني اندمیك عفونت 

ئاشته اند که  %9/88تا %4/4اندازه گیری شده بین  بیمارستانياتاق های عمل ، بیشترين میزان خطر را با میزان شیوع عفونت 

 .(15)است توجه بیشتر در اين زمینه نیازمند

ارتباط مثبت مشاهده  در مطالعه انجام شده در بیمارستاني در شمال تايوان بین تعداد کارکنان در اتاق جراحي و غلظت باکتريايي

 شد .

بیشترين  تابستان در قارچي آلودگي میزان نمود مشخص داد انجام يونان در بیمارستان محیط سه در که تحقیقي در پاناگوپولو

 .(16)نمود معرفي آسپرژيلوس را بیمارستان در قارچي از بار  %70حدود و  دارد را مقدار کمترين زمستان در و

  اهداف تحقيق:

 هدف اصلي تحقيق : 

 مقدس مختلف بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهد و واحدهایبررسي میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در بخش 



 اهداف فرعي تحقيق :

 بررسي میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در آزمايشگاه میكروبي بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهد -1

 مقدس

 سل بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهدشخیص تبررسي میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در آزمايشگاه  -2

بررسي میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در اتاق های ايزوله تنفسي بخش عفوني بیمارستان امام رضا )ع(  -3

 در شهر مشهد

 اهداف علمي :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقي به روش شناختي که درآن بكار مي رود بستگي دارد و هدف علمي اين تحقیق ارزش و 

فرضیه يا سوال تحقیق مي باشد تا اين تحقیق بتواند در باال بردن سطح دانش عمومي مورد نیازاستفاده اعتبار بخشیدن به 

 .موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبي برای تحقیقات آتي در ساير مراکز آموزشي و پژوهشي باشد ،کنندگان

 اهداف كاربردي:

قانونمنديها ،اصول و فنوني که در تحقیقات پايه تدوين مي شوند را برای تحقیقات کاربردی ، تحقیقاتي هستند که نظريه ها ، 

حل مسائل جاری و واقعي بكارمي گیرند، اين نوع تحقیقات بیشتر به موثرترين اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه 

های مختلف بیمارستان امام و واحدمیزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در بخش تحقیق حاضربه بررسي  قرارمي دهند.

مديران  ن،امي پردازد که نتايج حاصله ازاين تحقیق مي تواند مورد استفاده سرمايه گذار مقدس رضا)ع( در شهر مشهد

 .وسايراستفاده کنندگان درون سازماني و برون سازماني قرار گیرد 

 سواالت تحقيق : 

 سوال اصلي تحقيق :

چگونه  مقدس  های مختلف بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهدواحد های بیولوژيكي در بخشمیزان تراکم غلظت آئروسل 

 است؟

 

 



 سواالت فرعي تحقيق : 

 مقدس میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در آزمايشگاه میكروبي بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهد -1

 چگونه است؟

 مقدس سل بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهدتشخیص در آزمايشگاه میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي  -2

 چگونه است؟

در شهر میزان تراکم غلظت آئروسل های بیولوژيكي در اتاق های ايزوله تنفسي بخش عفوني بیمارستان امام رضا )ع(  -3

 چگونه است؟مقدس مشهد 

 قلمرو تحقيق

اعتبار  یو دارا رديآن قلمرو خاص انجام پذ يتا مطالعات و آزمون محقق در ط دينما يرا فراهم م يچارچوب ق،یقلمرو تحق

بر کار  يمراحل احاطه کاف يداشته باشد تا پژوهشگر در تمام یشده ا فيدامنه مشخص و تعر ديهر پژوهش با باشد. شتریب

 يزمان ،يپژوهش از لحاظ موضوع نيمرو ادهد. قل میتعم یحاصل از نمونه را به جامعه آمار یامدهایخود داشته باشد و بتواند پ

 باشد: يم ريبه شرح ز يو مكان

 قلمرو مكاني  

جامعه مورد نظر شامل آزمايشگاه میكروبي، محیط پژوهش مكاني است که تحقیق در آن انجام مي شود و در اين تحقیق 

 مي باشد. مقدس سل و اتاق های ايزوله تنفسي در بخش عفوني بیمارستان امام رضا )ع( در شهر مشهد تشخیص آزمايشگاه

 قلمرو زماني 

دامنه ی زماني انجام پژوهش و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها در قلمرو زماني مورد اشاره قرار مي گیرد.قلمرو زماني تحقیق، 

 .خورشیدی را در بر مي گیرد 1398خورشیدی لغايت  1395ساله 4دوره ی 

 قلمرو موضوعي

بررسي میزان تراکم غلظت آئروسل های  موضوع مورد بررسي تحقیق را شامل مي شود. قلمرو موضوعي در تحقیق حاضر

 مي باشد.مقدس  های مختلف بیمارستان امام رضا)ع( در شهر مشهد و واحد بیولوژيكي در بخش

 

 



 قيروش تحق

 كي ايمانع  كي ز،یچ كيپژوهش، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنكه درباره  نديگام در فرآ نيدشوارتر

اهداف پژوهش و دامنه  ت،ینوع، ماه دياست. در هر پژوهش ابتدا با نییتع ازمندیکه ن یديوجود دارد، ترد ديمبهم ترد تیموقع

پژوهش از نوع هدف  نيا نيبنابرا. افتيدست  هاتیمعتبر به واقع یهاشود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه نیآن مع

هر مطالعه و پژوهش وجود اطالعات  اتياز ضرور يك.يخاص است نهیزم كيدر  یتوسعه دانش کاربرد ،ی، پژوهش کاربرد

 نیو هم چن ازیمورد ن یهاداده یگرد آور یپژوهش برا ني. در اباشديبه آن م يمربوط و قابل اتكاء و سرعت و سهولت دسترس

  1395های در سال  يحاضر به صورت مقطع يفیاستفاده شده است.مطالعه توص یپژوهش، از روش کتابخانه ا ینظر يمبان

 انجام گرفت.  خورشیدی 1398لغايت  خورشیدی

ني بیمارستان مي سل و اتاق های ايزوله تنفسي در بخش عفو تشخیص جامعه مورد نظر شامل آزمايشگاه میكروبي، آزمايشگاه

 باشد.

در اين مطالعه به منظور ارزيابي و تعیین تراکم آالينده های هوابرد ذره های هوای عمومي ساختمان، از دستگاه نمونه بردار 

SPAR MAX VACUUM PUMP  .شامل ها نمونه از هريك اطالعات برداری، نمونه هنگامساخت کشور تايوان استفاده گرديد 

 .شد آوری جمع بخش هر کارکنان تعداد تهويه، نوع برداری، نمونه زمان مدت برداری، نمونه مكان و زمان کشت، محیط نوع

دقیقه برای نمونه برداری هوای بیمارستان انتخاب شد.  10اری دو مدت زمان نمونه بر L/min 28.3دبي پمپ نمونه برداری 

متری از سطح زمین و با فاصله بیش از يك متر از ديوارها و موانع  1.20جهت نمونه برداری، دستگاه نمونه بردار در ارتفاع 

 استقرار يافت. 

گرديد. محیط کشت مورد استفاده نمونه ها ساخت درصد استفاده  70برای گندزدايي غربال دستگاه نمونه بردار، از الكل اتانول 

برای عوامل  Chapman Agarشرکت مرک در کشور آلمان و شامل سابرو دکستروز آگار برای عوامل میكروبي قارچي و 

ه برداری پلیت های استريل حاوی محیط کشت در داخل دستگاه قرار گرفته و پس از نمونه ني بوده است. در محل نموباکترياي

دستگاه خارج و پس از بستن درب آن ها، به آزمايشگاه منتقل شدند. نمونه  ، پلیت ها از داخلNIOSH 800اری طبق روش برد

درجه سانتیگراد تنظیم شده  37تا  35های جمع آوری شده در اسرع وقت به داخل دستگاه انكوباتر )که از قبل دمای آن در 

 بود( انتقال يافتند.

روز برای محیط  6الي  5محیط کشت حاوی باکتری و حدود  ساعت( برا ی 48ساعت )به طور متوسط  56تا  40بعد از گذشت 

های کشت حاوی قارچ، اين محیط ها مورد بررسي قرار گرفته و کلوني های تشكیل شده بر روی آن ها شمارش شدند. به منظور 

سبه تراکم کلوني های شمارش شده بر روی کلوني های تشكیل شده از روش چشمي استفاده شده است. برای محاشمارش 



محیط کشت و ثبت آن در جدول مربوطه، ابتدا حجم هوای نمونه برداری با توجه به دما و فشار محیط تصحیح و سرانجام تراکم 

در اين مطالعه نوع اسپورهای قارچي و  CFU/M3(Unit)محاسبه شد  Forming Colony CFU/M3(Unit)برحسب 

ده در هوا به لحاظ کیفي شناسايي شدند. برای تشخیص افتراقي اولیه قارچ ها از روش های شناسايي منظره باکتری های پراکن

 .ظاهری کلني در روی پلیت و شكل های میكروسكوپي آن ها استفاده شد

 جهت محاسبه تراکم بیوآئروسل ها در هوای بیمارستان از رابطه زير استفاده شد: 

CFU/M3داری شده/ تعداد کلني های شمارش شده= حجم هوای نمونه بر 

مي  CFU/M3 100مقدار  14644( ISOحدود مجاز پیشنهادی: حد مجاز پیشنهادی ارائه شده برای بیوآئروسل ها توسط )

 باشد.

 و آمار توصیفي انجام گرفت.      Excelتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

ISO 14644 

Air Classification 

Clean area 

classification (0.5 

)3um particles/ft 

ISO 

Designation 
 0.5 µm 

3particles/m 

Microbiological 

Active Air Action 

)3Levels (cfu/m 

Microbiological Active 

Air Action Levels (diam. 

90 mm; cfu/4 hours) 

100 5 3520 1 1 

1000 6 35200 7 3 

10000 7 352000 10   5 

100000 8 3520000 100   50 
 

  

 

 

 

 

 

 



 يافته هاي تحقيق :

 بیولوژيك عوامل اندازگیری نتايج

 1398زمان اندازه گیری: تیر ماه 

 زمان نمونه برداری: شیفت صبح

 NIOSHروش نمونه برداری  و اندازه گیری: نمونه برداری و آنالیز آزمايشگاهي مطابق با روش های استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف

 محل نمونه برداری

تراکم باکتريايي 
CFU/M3 

تراکم قارچي 
CFU/M3  تعداد افراد

 در معرض
 ارزيابي

نتايج کشت پلیت های 

 قارچ

نتايج کشت پلیت 

استاندارد بر اساس  های کلي فرم
ISO14644  

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

1 
آزمايشگاه میكروبي/ 

 اتاق فني
 6 11 پايین تر از حد مجاز 6 39 21

2 
آزمايشگاه میكروبي/ 

 اتاق کشت
 28 4 باالتر از حد مجاز 6 14 100

 0 0   6 - - نمونه شاهد 3

4 
تشخیص آزمايشگاه 

 سل/ اتاق آماده سازی
 0 100< باالتر از حد مجاز 1 - 357بیش از 

5 
آزمايشگاه سل/ دريچه 

 تحويل نمونه ها
 0 0 باالتر از حد مجاز 1 64 43

6 

آزمايشگاه سل/ اتاق 

تقسیم محیط های 

 کشت باکتری

 8 4 پايین تر از حد مجاز 1 14 29

 12 18   1 - - نمونه شاهد 7

8 
بخش عفوني/ اتاق 

 414ايزوله 
 5 7 پايین تر از حد مجاز 1 25 18

9 
بخش عفوني/ اتاق 

 401ايزوله 
 0 0 باالتر از حد مجاز 1 54 36

 10 15   1 - - نمونه شاهد 10
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 بیولوژيك عوامل اندازگیری نتايج

 رديف

 محل نمونه برداری

تراکم باکتريايي 
CFU/M3 

تراکم قارچي 
CFU/M3 

تعداد افراد 

 در معرض
 ارزيابي

نتايج کشت 

پلیت های 

 قارچ

نتايج کشت پلیت 

 های کلي فرم

 نتايج

 کشت

 باکتری

 گرم های

 مثبت

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

1 
آزمايشگاه میكروبي/ اتاق 

 فني
43 7 6 

پايین تر از 
 حد مجاز

2 5 7 

2 
آزمايشگاه میكروبي/ اتاق 

 کشت
36 4 1 

پايین تر از 

 حد مجاز
1   10 

 1 29 143 آزمايشگاه سل/ اتاق فني 
باالتر از حد 

 مجاز
8 5 35 

3 
آزمايشگاه سل/ اتاق 

 آماده سازی
93 11 1 

پايین تر از 

 حد مجاز
3 6 20 

4 
بخش عفوني/ اتاق ايزوله 

402 
61 7 - 

پايین تر از 

 حد مجاز
2   17 

5 
بخش عفوني/ اتاق ايزوله 

414 
46 11 - 

پايین تر از 

 حد مجاز
3 3 10 

6 NICU /  1اتاق  114 25 - 
باالتر از حد 

 مجاز
7 10 22 

7 NICU /  4اتاق  178 0 - 
باالتر از حد 

 مجاز
    50 

8 csr / 13 7 39 اتاق تمیز 
پايین تر از 

 حد مجاز
2   11 

9 csr / 13 4 25 اتاق کثیف 
از  پايین تر

 حد مجاز
1   7 

 0 0 0     0 0 نمونه شاهد 10
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 بیولوژيك عوامل اندازگیری نتايج

 محل نمونه برداری رديف

تراکم باکتريايي 
CFU/M3 

تراکم قارچي 
CFU/M3 ارزيابي وضعیت اتاق 

نتايج کشت پلیت 

 های قارچ

نتايج کشت باکتری های 

 گرم منفي

کشت  نتايج

باکتری های 

 گرم مثبت

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

1 

آزمايشگاه مرکزی/ 
روی میز سمت راست 

 ورودی آزمايشگاه

16 52 
و  نهواساز روش

 پنجره باز

باالتر از حد 

 مجاز
13 2 2 

2 
آزمايشگاه مرکزی/ بین 

 2و  1دو هود شماره 
16 - 

و  نهواساز روش

 پنجره باز

پايین تر از 

 حد مجاز
 - 2 2 

3 
آزمايشگاه مرکزی/ 

 داخل اتاق نمونه گیری
16 - 

و  نهواساز روش

 پنجره باز

پايین تر از 

 حد مجاز
-  2 2 

4 
آزمايشگاه سل/ اتاق 

 میاني
8 8 

تهويه موضعي 

 روشن

پايین تر از 

 حد مجاز
2  - 2 

5 
آزمايشگاه بخش 

 2عفوني/ طبقه 
 روشن هواساز 40 24

پايین تر از 
 حد مجاز

10 3 3 

6 
بخش عفوني/ اتاق 

 402ايزوله 
16 8 

دستگاه تصفیه 

 هوا روشن

باالتر از حد 

 مجاز
2 2 2 



 1395 ماه تیر: گیری اندازه زمان

 صبح شیفت: برداری نمونه زمان

 NIOSH استاندارد های روش با مطابق آزمايشگاهي آنالیز و برداری نمونه: گیری اندازه و  برداری نمونه روش

 

 

 

 نتيجه گيري:

 محل نمونه برداری رديف

تراکم باکتريايي 
CFU/M3 

تراکم قارچي 
CFU/M3  تعداد افراد در

 معرض
 ارزيابي

نتايج کشت پلیت های 

 قارچ

نتايج کشت باکتری 

 های گرم منفي

نتايج کشت 
باکتری های 

 گرم مثبت

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

استاندارد بر اساس 
ISO14644  

1 
بخش عفوني/ اتاق 

 430ايزوله 
64 14 35 

پايین تر از 

 حد مجاز
4 8 10 

2 
اتاق بخش عفوني/ 

 431ايزوله 
82 21 35 

باالتر از حد 

 مجاز
6 8 15 

3 

آزمايشگاه مرکزی/ 
آزمايشگاه میكروب 

 شناسي

71 36 8 
پايین تر از 

 حد مجاز
10 11 9 

4 
آزمايشگاه سل/ اتاق 

 کار
82 7 3 

باالتر از حد 

 مجاز
2 9 14 

5 
 1اتاق عمل شماره 

 بخش قلب باز
57 18 50 

پايین تر از 

 حد مجاز
5 7 9 

6 
 1اتاق عمل شماره 

 بخش سوختگي
71 21 25 

پايین تر از 

 حد مجاز
6 3 17 

7 

 6اتاق عمل شماره 

بخش اتاق عمل 

 مرکزی

57 3 67 
پايین تر از 

 حد مجاز
1 5 11 

8 

 3اتاق عمل شماره 

بخش اورژانس 

 عدالتیان

46 3 70 
پايین تر از 

 حد مجاز
1 4 9 

9 
 3اتاق عمل شماره 

 بخش اورولوژی
43 6 50 

پايین تر از 

 حد مجاز
2 4 8 

10 
اتاق ريكاوری بخش 

 اورولوژی
61 3 50 

پايین تر از 

 حد مجاز
1 5 12 



رفع مشكالت  یبرا ييتواند مبنا يم قیتحق یها یریگ جهیدارد ، چرا که نت ييبسزا تیاهم قیتحق جي، نتا قیهر تحق نديدر فرآ

 قاتیانجام تحق یبرا شنهاداتیتواند اساس پ يم نیمطلوب باشد و همچن تیموجود به سمت وضع تیبهبود وضع ايموجود و 

 .باشد یبعد

بیمارستان نهاديست که با ارائه خدمات درماني به مردم، در ارتقاء سطح سالمت جامعه نقش به سزايي دارد، اما به علت ماهیت 

  برای بیماران، مراجعه کنندگان و کارکنان مي شود.و تنوع خدماتي که ارائه مي دهد، سبب ايجاد خطراتي 

 شاغلین سالمت برای مهم خطر عامل يك عنوان به تواند مي مطالعه مورد بخش و واحدهای در هوابرد های باکتری باالی تراکم

 باشد مطرح بیماران و

 هواساز در زمان مقرر، نگهداری نامناسبعدم وجود سیستم تهويه مناسب و استاندارد ، عدم تعويض فیلترهای عواملي نظیر 

 سیستم های تنظیم حرارت در بیمارستان تراکم عوامل بیولوژيك را مي تواند تحت تاثیر قرار دهد.

بخش های فضاهای فیزيكي ساخت و ساز و  طراحي  مراکز درماني پیشنهاد مي گردددر ارتقاء وضعیت بهداشتي به منظور 

و نظارت کارشناسان بهداشت محیط  مطابق با استانداردهای بهداشت محیطي مربوطه و با مشاورهتشخیصي بیمارستان بستری ، 

 .انجام پذيرد

 فهرست منابع : 

1.Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D, Bioaerosol health effects and exposure assessment: 

Progress and prospects. Ann Occup Hyg, 2003, 47(3):187-200. 

2.Choobineh AR RR, Tabatabai RH. type and density of the air Byvayrvsl training to selected 

hospitals of Shiraz University of MedicalSciences in 2008. Labour’s Health Journal 2009. 

3.Stetzenbach LD, Buttner MP, Cruz P. Detection and enumeration of airborne biocontaminants. Curr 

Opin Biotechnol 2004 

 4. Cox CS, Wathes CM. Bio-aerosols in the environment. In: Cox CS, Wathes CM, editors. 

Bioaerosols handbook.Boca Raton: Lewis Publishers; 1995 

5.Corbett EL, Watt CJ, Walker N, Maher D, Williams BG, Raviglione MC, et al. The growing burden 

of tuberculosis: global trends and interactions with the HIV epidemic. Archives of internal medicine. 

2003;163(9):1009-21. 

6. Choobineh AR RR, Tabatabai RH. type and density of the air Byvayrvsl training to selected 

hospitals of Shiraz University of MedicalSciences in 2008. Labour’s Health Journal 2009 



.7. A. N. Mcrobial contamination of liquid soap used in seven hospitals mashhad. Twelfth 

Conference on Environmental Health Tehran:. Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences; 2007. Persian 

8. Beekmann SE, Doebbeling BN. FRONTIERS OF OCCUPATIONAL HEALTH: New 

Vaccines, New Prophylactic Regimens, and Management of the HIV–Infected Worker. 

Infectious disease clinics of North America. 1997 

9. Dehdashti A, Sahranavard N, Rostami R, Barkhordari A, Banayi Z. Survey of bioaerosols 

type and concentration in the ambient air of hospitals in Damghan, Iran. Occupational 

Medicine Quarterly Journal. 2013 

10. Hadapad D, Sonth S, Solabannavar SS. Indoor airborne bacterial load in neonatal, 

perinatal intensive care units and pediatric wards at Tertiary Care Hospital Bagalkot, India. 

International journal of current microbiology and applied sciences. 2015; 4(11):136-142. 

11. Yu Y, Yin S, Kuan Y, Xu Y, Gao X. Characteristics of airborne micro-organisms in a 

neurological intensive care unit: results from China. Journal of international medical 

research. 2015; 43(3):332-340 

12 Rafiee A, Pesarakloo V, Hosseini M, Shabani H, Faraji Hormozi S, Shahedi A.Assessment 

of the density and type of the bio-aerosols associated with nosocomial infection in different 

wards of the selective AJA hospitals in Tehran Journal of medical Naja.2017 

13. Hazrati S, Rostami R, Farjaminezhad M, Fazlzadeh M. Preliminary assessment of BTEX 

concentrations in indoor air of residential buildings and atmospheric ambient air in Ardabil, Iran. 

Atmospheric Environment. 2016 

14. . Hasanvand S, Sekhavatjo MS. Assessment the Bio Aerosols Type and Concentration in Various 

Wards of Valiasr Hospital, Khorramshahr during 2011. Iranian Journal of Health and Environment. 

2013 

15. Panagopoulou P, Filioti J, Petrikkos G, Giakouppi P, Anatoliotaki M, Farmaki E, Kanta A, et al. 

Environmental surveillance of filamentous fungi in three tertiary care hospitals in Greece. Journal of 

Hospital Infection. 2002;52:185-91. 

. 


