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زمینه و هدف :مواجهه با باکتریها بهعلت حضور عوامل بيماريزا در بیمارستانها ،یکی از مهمترین
مشکالت بهداشتی در پرسنل درمانی است .سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال  ،2011شیوع
جهانی عفونتهای بیمارستانی را از  5/7تا  19/1درصد اعالم نموده است .هدف از این مطالعه
شناسایی پاتوژنهای باکتریایی در ایستگاههای پرستاری یک بیمارستان دولتی در تهران و به منظور
تعیین مخاطرات شغلی در آنها بوده است.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی در ایستگاههای پرستاری با سه بار تکرار و در  15بخش مختلف
از یک بیمارستان دولتی در تهران انجام شد 45 .نمون ه بر روی سه نو ع محیط کشت نوترینت آگار،
مک کانگی آگار و مانیتول سالت آگار تهیه شد .نمونههای هوا طبق روش  NIOSH0800و توسط
دستگاه مخصوص نمونه گیری باکتری از هوا با دبی  28/3 L/minو به مدت  5 minتهیه گردید.
نمونههای تهیه شده با روشهای تستهای تشخیصی میکروبی بررسی گردید.
یافتهها :میانگین پاتوژنهای باکتریایی در ایستگاههای بررسی شده)180/03 ±125/27 )CFU/m3
مشاهده شد .نتایج نشان داد نمونههای هوا در تمامی ایستگاههای پرستاری به باکتری گرم مثبت
 Staphylococcu aureusآلوده است .در  26/7درصد از ایستگاههای پرستاری مواجهه شغلی با
 Acinetobacter Iwoffiiبهعنوان شایعترین باکتری گرم منفی مشاهده شد .ایستگاه پرستاری
بخش ارتوپدی بیشترین تعداد باکتری ( )399/99 CFU/m3و بخش پیوند قلب و عروق کمترین
آلودگی ( )43/73 CFU/m3را نشان داد.
نتیجهگیری :میزان تماس شغلی در  80درصد نمونهها باالتر از استاندارد اعالم شده توسط
) )ACGIHمشاهده گردید .با توجه به حضور باکتریهای E.Coli ،Staphylococcus aureus
و  Acinetobacter Iwoffiiدر هوای ایستگاههای پرستاری خطر ابتال به عفونتهای بیمارستانی در
پرسنل درمانی وجود دارد .به نظر میرسد پاکسازی مناسب سطوح در بخشهای مختلف بیمارستان
و روشهای کنترل مهندسی در ایستگاههای مطالعه شده وجود ندارد که منجر به پراکنده شدن
بیوآئروسلها در هوا میگردد.

Please cite this article as: Montazer M, Soleimani N, Zendehdel R, Etemad K, Abtahi Mohasel M, Malmir M. Bacterial bioaerosols determination in
nurse stations in a governmental hospital in Tehran. Iranian Journal of Health and Environment. 2018;11(2):281-92.
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شناسایی بیوآئروسلهای باکتریایی در ...

مقدمه

بیمارستان��ی در کشمیر نشان داد ک��ه بیشترین درصد باکتری
موجود در نمونهه��ای هوا ،گونهه��ای استافیلوکوک اورئوس و

ه��وا ضروریترین نیاز بشر است که در ص��ورت آلوده شدن به

استافیلوکوک کواگوالز منفی است ( .)15همچنین  Napoliو

ذرات و پاتوژنهای بیم��اریزا ،مخاطرات بهداشتی مختلفی به

همکاران نشان دادند که در یکی از بیمارستانهای ایتالیا میزان

هم��راه دارد ( ،)1این درحالی است ک��ه تنفس در هر محیطی

آلودگی در اتاق عمل حین عمل جراحی افزایش مییابد (.)16

باع��ث میش��ود مقدار زی��ادی از این ذرات معل��ق توسط افراد

در مطالع��ات مختل��ف آلودگ��ی سط��وح و دس��ت پرسنل در

استنش��اق شود ،نوع ،اندازه و غلظت این ذرات به محیط زندگی

بیمارستانه��ا بهعنوان مهمترین عامل ب��رای انتقال عفونت در

و ک��ار افراد وابسته اس��ت ( .)2بیمارستان از جمله محیطهایی

بیمارستانه��ا گزارش ش��ده اس��ت ( )17-19و آلودگی هوای

است که در آن پرسنل درمانی ،کادر خدماتی ،بیماران و مالقات

تنفسی در بیمارستانها ب��ه پاتوژنها کمتر گزارش شده است.

کنندگان در معرض مواجهه با پاتوژنها قرار میگیرند و سالمتی

در حالیک��ه مطالعات انجام شده نشان میدهد که  10درصد از

آنه��ا تهدید میشود ( .)3انس��ان در طول  24 hحدود 20 m3

عفونته��ای بیمارستانی هوابرد ب��وده و همچنین  16درصد از

ه��وا و میکروارگانیسمهای موج��ود در آن را استنشاق میکند

عفونتهای بخش مراقبتهای وی��ژه ،نتیجه انتقال پاتوژنها از

( .)4انتش��ار بیوآئروسله��ای بیم��اریزا در ه��وای محیطهای

طریق هوا است .بهطورکل��ی  75درصد از میکروبها ،پتانسیل

ک��ار بیمارستان اهمیت زی��ادی در ایجاد خطر بروز عفونتهای

انتقال از طریق ه��وا را دارند .در این مطالعه با توجه به اهمیت

تنفس��ی در پرسنل درمان��ی را داراست ،زی��را پاتوژنها قابلیت

سالم��ت پرسنل درمانی می��زان تماس تنفسی ب��ا پاتوژنهای

جاگی��ری در نواحی مختلف دستگاه تنف��س را دارند ( .)5ابتال

باکتریای��ی در ایستگاهه��ای پرستاری ی��ک بیمارستان دولتی

ب��ه این عفونتها سبب معضالت��ی از قبیل کاهش بهره وری در

ارزیابی شد تا خطر بروز بیماریهای تنفسی در آنها پایش گردد.

محیط کار و غیبت را سبب میگردد (.)6

در محیطه��ای بسته ان��واع آئروسلها وج��ود دارد و میتوانند

مواد و روشها

سطوح متفاوتی از انواع عفونتها و بیماریها را ایجاد نمایند (.)7

ای��ن مطالع��ه توصیف��ی در ایستگاههای پرست��اری  15بخش

اگرچه بسیاری از مواد بیولوژیک��ی موجود در هوای استنشاقی

از ی��ک بیمارست��ان دولتی در شه��ر تهران انجام ش��د .در این

بهعنوان آلودگی ذک��ر نمیشوند و بسیاری از باکتریها مفید و

مطالعه از ه��وای ایستگاههای پرستاری در بخشهای اورژانس،

غیربیم��اریزا محسوب میگردند ( )8ول��ی ممکن است مقدار

غدد درون ری��ز زنان ،ارتوپدی ،جراحی ده��ان و فک و صورت،

آنها در ه��وای محیطهای بسته تا چندی��ن برابر مقدار موجود

زنان و زایمان ،CCU ،ICU ،پیوند مغز و استخوان ،انکولوژی،

در ه��وای آزاد افزایش یابند که باع��ث بیماری در افراد مواجهه

بستری قلب ،هماتولوژی ،گوارش ،جراحی عمومی ،پیوند عروق

یافته شوند ( .)10 ،9هوای محیطهای بیمارستانی حاوی طیف

و آزمایشگاه مرکزی نمونه برداری انجام شد .جهت تعیین میزان

گست��ردهای از انواع آلودگیهای میکروب��ی هستند (.)12 ،11

پاتوژنها در هوا از روش  NIOSH0800استفاده شد دستگاه

مقدار این آلودگیها از بخشی به بخش دیگر در یک بیمارستان،

و همچنین از بیمارستانی ب��ه بیمارستان دیگر متفاوت ( )13و

الک��ل  70درص��د و المپ  UVاستری��ل و در ارتفاع  1/5 mاز

به همین دلیل تماس ب��ا پاتوژنها از مهمترین عوامل زیان آور

زمین و  1 mاز تجهیزات و وسایل قرار داده شد .نمونه برداری

ب��رای پرسن��ل مشاغل درمان��ی است .ب��رآورد تراک��م و تنوع

با دب��ی  28/3 L/minو به مدت  5 minبرروی محیط کشت

میکروارگانیسمهای موج��ود در هوای بیمارستانها شاخصی از

انج��ام شد .به جهت جمع آوری کلیه باکتریها از محیط کشت

آلوده یا تمیز بودن این گونه محیطها است ( .)14نتایج مطالعه

مناس��ب برای باکتریه��ای گرم منفی و گ��رم مثبت و محیط

 Singو همک��اران در بررسی آلودگی باکتریایی اتاقهای عمل
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مخص��وص نمونه گیری باکتری از هوا قب��ل از نمونه برداری با

)(1
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مرضیه منتظر و همکاران
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کش��ت عمومی استفاده گردی��د .برای تعیین می��زان پاتوژنها
در ه��وای ایستگاهه��ای پرستاری برای هر ایستگ��اه با سه نوع

محیط کشت نمونه برداری انجام یافت بهطوریکه برای تعیین

)(1 / 96  0 / 86) 2 (0.6 * 0.4  0.2 * 0.8
)n  (1 / 96  0 / 86) 2 (0.6 * 0.24  0.2 * 0.8
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n
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n  30
n  30

ک��ل آلودگیها در ه��ر ایستگاه از محیط کش��ت نوترینت آگار
و ب��رای مشخص نمودن نوع آلودگ��ی باکتریایی در هر ایستگاه

ب��ه باکتریهای گرم منفی از محیط کش��ت مک کانگی آگار و
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تعداد کلنیهای رشد یافته در پلیت حاوی محیط کشت نوترینت

آگار بهعنوان کل آلودگی در ایستگاه گزارش شد .همچنین برای

کلنیهای رشد یافته در محیط کشت مانیتول سالت آگار ،تست
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 10 minانجامشد ولی پس از اجرای این شرایط بهعلت تراکم

رشد یافته در محیط کشت مک کانگی آگار با استفاده از محیط
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ﻛﺸﺖ ﻣﻚ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻚ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﮔﺮم ازﻣﻨﻔﻲ از
ﻫﺎيﻣﻨﻔﻲ
ﮔﺮم
ي
ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮآﮔﺎر )
اﺋﻮزﻳﻦ
ﻛﺸﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
آﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
شمارش ﻣﻚ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
محیط ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي رﺷﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎﻳﻴﺪ
((EMB)EMB
ﻛﺎﻧﮕﻲیها
صحیح کلن
کشتدرامکان
ﻛﻠﻨﻲ در
باالی باکتریها
گردید
تایید
E.Coli
بلوآگ��ار
متیلن
ائوزین
کش��ت

ﺣﺮارت
ﺣﺮارت
درﺟﻪﺑﺎ درﺟﻪ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ
درﺷﺪه در
ﺑﺮداري
ﺑﺮداري ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻠﻴﺖ
ﺷﺪ.ﻫﺎي
ﺖ
امکان18 h
ﻣﺪت
ﻣﺪتﺑﻪ18 h5
-35تاﺑﻪ 37و
برداریو
37
°C-35
زمان °C
min
نمونه
نگردید
فراه��م
تشخیصی ،باکتریهای گرم
تست( گال��ری
استفاده از
سپ��س با
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
NCCLS
رﻫﻨﻤﻮد
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )ﻃﺒﻖ
ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ،
ﮔﺎﻟﺮي
تغییر از ﺗﺴﺖ
ﺳﭙﺲلذاﺑﺎ بااﺳﺘﻔﺎده
شمارش صحیح کلنیهای باکتریایی فراهم شد .نمونه برداریها
منفی (طبق رهنمود  )NCCLSشناسایی شدند.
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﻮا از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  2ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ):(20

در فصل پاییز و در ساعات  12-9صبح انجام یافت.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ
اﺳﺘﻔﺎدهﻃﺒﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻫﻮا
ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻫﻮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﺨﺼﻮصﮔﻴﺮي
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮕﺎهدﺳﺘﮕﺎه
از
NIOSH0800
NIOSH0800
در بررسی )(2
ه��ای آماری با در نظر گرفتن خط��ای نوع اول  αبه

ﺑﺎﻛﺘﺮيازﻫﺎ در
در
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ
ﺑﺎﻻي
میزانﺑﺎﻻي
ﻋﻠﺖ
ﺗﺮاﻛﻢ
ﻋﻠﺖبهﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ
اﻳﻦ
اﺟﺮاي
اﺟﺮاياز اﻳﻦ
ﭘﺲ
ﭘﺲوﻟﻲاز
می��زانﺪ
وﻟﻲﺷ
اﻧﺠﺎم
10ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم
min
ﻣﺪت10
ﺪتﺑﻪmin
و
استفاده
ﺗﺮاﻛﻢو با
0/2
دوم β
ن��وع
خطای
 0/05و

گردید و
نیازﺗﺎ305
مورد
های
معادل��ه
ﺑﺮداري
ﺑﺮداري ﺗﺎ
نمونهﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻣﺎن
حجمﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺑﺎ1زﻣﺎن
ﮕﺮدﻳﺪ ﻟﺬا
ﮕﺮدﻳﺪ ﻧ ﻟﺬا ﺑﺎ
ﻫﺎ ﻧﻓﺮاﻫﻢ
ﻓﺮاﻫﻢ
ﻲﺢﻫﺎﻛﻠﻨﻲ
ﺻﺤﻴﺢ
ﺻﺤﻴﺢ
محاسبهﺷﻤﺎرش
ﺷﻤﺎرش
عدد اﻣﻜﺎن
اﻣﻜﺎن5
min
min
در این مطالع��ه  45نمونه بر روی سه نوع محیط کشت در 15

اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ.
ﺻﺒﺢﻳﺎﻓﺖ.
12اﻧﺠﺎم
ﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻋﺎت -9
ﺳﺎﻋﺎت 12-9
ﭘﺎﻳﻴﺰ و در
ﻓﺼﻞو در
ﻓﺼﻞدرﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺮداريﻫﺎ
ﻧﻪيﻫﺎ در

تراک��م کلنیهای شمارش شده در هوا از معادله  2بهدست آمد
(:)20
()2

ͲͲͲͳ  ൈ
ൈ

ሺ Ȁ݉ଷ ሻ ൌ

واﺣﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮا )(colony forming unit per cubic meter of air
ﻛﻠﻨﻲﻫﺎ ﺑ
ﺗﻌﺪاد
ایستگاه = C
ﺣﺴﺐگرفت.
بررسیﺮ قرار
مورد
پرستاری

 = Cتع��داد کلنیه��ا بر حس��ب واحد کلنی ب��ر مترمکعب هوا

ﺧﻄﺎي
ﺎي ﻧﻮع
ﺘﻦ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﻔﺎده از
باشدﺑﺎ
 =0/05ﺑﺎ 0/α2و
ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﺰانﺑﻪ 0/2و
دوم β
اول:ﺑﻪ
ﻧﻮع
دوم β
ﺧﻄﺎي
ﻧﻮع
ﺧﻄﺎي
 0/05و
ﻣﻴﺰانو
ﻣﻴﺰانﺑﻪ0/05 :
اول α
ﻣﺤﻴﻂZ1-
اگ��ر
نوع
خطای
احتم��ال
ﻧﻮع ﺑﻪاول α α
برابرﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر
ﻛﺸﺖ
)(colony forming unit per cubic meter of air
 =Tﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺷﻤﺮده ﺷﺪه در α/2
است.
1/96
 15در 15
ﻛﺸﺖ
ﻣﺤﻴﻂ در
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﻧﻮعﺳﻪ ﻧﻮع
رويﺑﺮﺳﻪروي
 45ﺑﺮﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 45
اﻳﻦ
اﻳﻦ در
ﮔﺮدﻳﺪ و
ﮔﺮدﻳﺪ و در
ﺳﺒﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺪد
اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﺴﺘﮕﺎه  =Tتعداد کل کلنیهای شمرده شده در محیط کشت نوترینت
 =tزﻣﺎن )(min

 :βاحتمال خطای نوع دوم :اگر  β = 0/2باشد  Z1-βبرابر 0/86
است.

 =fﺟﺮﻳﺎن ) (L/min

اﺳﺖ 1.اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺑﺮ /96
ﺑﺮاﺑﺮ1/96Z1-
ﺑﺎﺷﺪ
=0
α/2 Z
ﺎﺷﺪ1- α/2α
اطالعات مستخرج شده از مقاالت و مطالعات قبلی
با توجه ب��هﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

آگار

 =tزمان ()min

 =fجریان ( )L/min

اﺳﺖ P.اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻ /62
ﺣﺎﻟﺖ= 0
ﺣﺎﻟﺖدرﺑﺎﻻ /6
=در P1و
2 = 0P
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.

()1

در ای��ن مطالع��ه نمونههای هوا از ایستگاهه��ای پرستاری برای

بخشه��ای مختلف تهیه شد .میانگین پاتوژنهای باکتریایی در
ایستگاههای پرستاری ) 180/03 ±125/27 )CFU/m3است

ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ  15اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  Staphylococcus aureusوﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن
 P1=0/2P1=P02=/20/6P2=0/6و بیشترین تعداد کلنیها در ایستگاه پرستاری بخش ارتوپدی و
α =0/05
α =01/05
-β=%
1-80
β=%80
ﻣﻲدﻫﺪ در ﻫﻮاي ﺗﻌﺪادي از اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ  Staphylococcus aureusﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول  .(1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  Staphylococcus aureusو
دوره یازدهم /شماره دوم/
 1397ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ
تابستانﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺨﺶﻫﺎ را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ
 Acinetobacterﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ Iwoffii
2
2
]) 283 ( z1 / 2( z1z1/2) z*1[p)1 (1* [pp1 (11)  p12)(1pp2 (21)] p2
n
n


2
ijhe.tums.ac.ir
ﻧﻤﻮﻧﻪ( p1 p
ﻫﺎي (2 p) 21
ﺑﺨﺶ) p2
ﺑﺮداري ﺷﺪه ،ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻳﺪه ﺷﺪه در

2

2
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مشاور آمار مطالعه ،بهدست آمد شیوع عفونت با اشرشیا
نظ��راﺳﺖ.
اﺳﺖ0.
ﺑﺮاﺑﺮ و/86
0/86Z1-β
ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪZ1-ββ
=
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮا از اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در
ک�لای در حالت پایی��ن  P1 = 0/2و در حالت باال  P2 = 0/6به
یافتهها
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ
ﻛﻪ ﺷﻴﻮع
ﺷﻴﻮع
ﻛﻪآﻣﺪ
دﺳﺖ
دﺳﺖﺑﻪآﻣﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎور آﻣﺎر
ﻧﻈﺮ آﻣﺎر
ﻣﺸﺎور
اﺳﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتو ﻧﻈﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻻت و
ﻣﻘﺎﻻت و
هﺮجاز ﺷﺪه از
دست آمد .اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ) 180/03 ±125/27 (CFU/m3اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ ارﺗﻮﭘﺪي و

شناسایی بیوآئروسلهای باکتریایی در ...

ش��ده به دو گروه بخشهای مراقب��ت ویژه و بخشهای بستری

کمترین میزان در بخش پیوند قلب و عروق تعیین شد.

تقسیمبندی ش��د .نتایج بررسیها نش��ان داد میزان کلنیهای

بررسیها نشان داد که در هوای تمامی  15ایستگاه مطالعه شده

مشاه��ده شده در بخشه��ای مراقبت وی��ژه 88/23 ±50/48

آلودگ��ی ب��ه  Staphylococcus aureusوجود دارد .نتایج

کلنی بر مترمکعب است (جدول .)2

نشان میده��د در هوای تعدادی از ایستگاهه��ای پرستاری در

نم��ودار  1نش��ان میده��د ه��وای ایستگاههای پرست��اری در

بخشهای مطالعه شده عالوه بر Staphylococcus aureus

بخش انکولوژی تعداد کلن��ی باکتریایی باالتری نسبت به دیگر

پاتوژنه��ای باکتریایی دیگری نیز وجود دارد (جدول  .)1نتایج

بخشهای مراقبت ویژه داراست.

بررسیها نشان میدهد باکتری گرم مثبت Staphylococcus

میانگی��ن می��زان آلودگ��ی باکتریای��ی در بخشه��ای بستری

 aureusو باکت��ری گرم منف��ی Acinetobacter Iwoffii

 264/64 ±110/7کلن��ی ب��ر مترمکع��ب اس��ت .ج��دول 3

بیشت��ر بخشها را آلوده نموده اس��ت و شایعترین باکتریهای

نشاندهنده فراوانی کلنیه��ا در ایستگ��اه پرستاری بخشهای

گرم مثبت و منفی دیده شده در بخشهای نمونه برداری شده،

بستری است.

بودند.

با توجه به نمودار  2نتایج نشان میدهد که در هوای ایستگاههای

ب��ا توجه به تفاوت عملکرد پرسنل پرستاری ،بخشهای مطالعه

پرست��اری در بخش ارتوپ��دی تعداد کلن��ی باکتریایی باالتری

نسبت به دیگر بخشهای بستری قابل مشاهده است.

جدول  -1باکتریهای گرم منفی غالب مشاهده شده عالوه بر

نرم��ال ب��ودن توزی��ع دادهها با استف��اده از تس��ت کلموگروف

 Staphylococcus aureusدر هوای ایستگاههای پرستاری

ﺑﺨﺶ

-اسمیرن��وف ( )Kolmogorov–Smirnov testبررس��ی

ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ن

ش��د .با توجه به نرمال بودن توزیع غلظت آلودگی باکتریایی در

.AciinetobacterIw
woffii

ﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺟﺮاﺣ

ه��وای بخشهای بستری و بخشهای مراقبت ویژه از تی تست

ﻏﺪد ددرون رﻳﺰ زﻧﺎن

Sallmonella typh
himurium
P
Providenciar
rettgeri

( )t-testاستفاده شد .نتایج نشان داد که میانگین میزان آلودگی

ارﺗﻮﭘﺪي

A
Acinetobacter
rIwoffii

ICU

ﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ
ﺑﺴ

A
Acinetobacter
rIwoffii

از گ��روه بخشه��ای مراقبت ویژه اس��ت ( .)p=0/02قابل ذکر

E.Colii

ﻫﻤﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي

Pseudomonas aeuringosa

(ج��دول  )4ب��رای بخشهای بست��ری تفاوت معن��ی داری با

ﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎرري ،ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

باکتریایی در گروه بخشهای بستری به شکل معنی داری باالتر
است ک��ه میانگین تعداد پرسنل مستق��ر در ایستگاه پرستاری
بخشهای مراقبت ویژه ندارد (.)p=0/09

ﺑﺴﺘﺮيویژه
يمراقبت
های
برای بخش
هوا
باکتریایی
ﺑﺨﺶﻫﺎ
وﻳﮋه و
در و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ
آلودگیﻫﺎي
ﺶ
میزان ﺑﺨﺶ
 -2ﮔﺮوه
جدول دو
ﺑﻪ
ﺷﺪه ﻪ

ول .(2

60/94

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
وﻳﮋه
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ه
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﻮا ﺑﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ي
ن
ﺪول -2
ﺟﺪ
اﻧﻜﻮﻟﻮژي

43/73
173/75

ﺴﺘﺮي
ي

ﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري)ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ
ICUﺑﺎﻛﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴ
ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻜﻌﺐ((75/
83

ن
ﺳﺘﺨﻮان

86/87

CCU

60/94
43/73

و ق
ﻋﺮوق

ي

I

C

173/75
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75/83
86/87
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ﭘﺮﺳﺘﺎري)ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
اﻳﺴﺘﮕﺎه
در
ﺑﺴﺘﺮي
ﻣﻴﺰانﻫﺎي
داد ﺑﺨﺶ
ﻏﻠﻈﺖﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه
ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ
888/23
±50/48
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 8
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺪه در ﺑﺨﺶ ي
ﻫﺎي
ﻛﻠﻨﻲﻫﺎﺎي
ﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن د
ﻳﺞ ﺑﺮرﺳ

                1 
مرضیه منتظر و همکاران

.  

%10

%14

%20

%17

در ﻫﻮاي ﺑﺨﺶﻫﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﻳﮋه
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ر
آﻟﻮدﮔﻲ ي
ﻧﻤﻮددار  -1ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﮔﻲ
%39
ﺸﺎندﻫﻨﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺪول  3ﻧﺸ
ﺑﺴﺘﺮي  264/64 ±110/7ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺖ
ي
ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺨﺶ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰ
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي اﺳ
ﻛﻠﻨﻲﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺶ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻲ
ﺳﺖ.
CCU

ICU

   



  

نمودار  -1پراکندگی آلودگیهای باکتریایی در هوای بخشهای مراقبت ویژه

        1 
  3  .    264/64 ±110/7       
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ه
وﻳﮋه
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﻮا ﺑﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ي
ﻫﺎي
ن
ﺪول -3
ﺟﺪ
جدول  -3میزان آلودگی باکتریایی در هوا برای بخشهای مراقبت ویژه

در.
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﻫﺎي
 ﻲ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ﻠﻈﺖ
   ﻏﻠﻈ
ﺴﺘﺮي
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴ
ﺐ(
)ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻲ
ﭘﺮﺮﺳﺘﺎري
ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻮﻣﻲ

ارﺗﻮﭘﺪي
ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻚ و دﻫﺎن
ﺑﺴﺘﺮي ﺐ
ﻗﻠﺐ

285/02
399
3669
3488/1

ﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴ

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي
ﺶ

ﭘﺮﺳﺘﺎري )ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
ي
129/87
138/83
298/8
146/83

ﮔﻮارش
٧
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
زﻧﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن
ﻏﺪد درون رﻳﺰ زﻧﺎن

ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺗﻮﭘﺪي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎﻛﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي
ي
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺨﺶ ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻧﻤﻮدار  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻫﻫﻮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ي
اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺖ
دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﻞ

14%

ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻚ و دﻫﺎن
ارﺗﻮﭘﺪي

17%

7%

ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ

6%

ﮔﻮارش
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن

19%

16
6%

پراکندگی آلودگیهای باکتریایی در هوای بخشهای مراقبت ویژه
نمودار -2
رﻳﺰزﻧﺎن
ﻏﺪﺪد درون

در ﻫﻮاي ﺑﺨﺶﻫﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ر
ﻧﻤﻮدار  -2ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﮔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ي
285
– (Kolmogorovﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
K
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ دادهﻫﺎ ﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺴﺖ
ﺗﺴﺖ ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف -اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف )ijhe.tums.ac.ir –Smirnov test
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ﺗﻲ ﺗﺴﺖ ) (t-testاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از ﻲ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﻮاي ﺶ
ﻲ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻠﻈﺖ آآﻟﻮدﮔﻲ
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ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

7%
14%
%

ﺟﺪول  -4ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﮔﺮوه( .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري )ﺟﺪول  (4ﺑﺮاي
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ )p=0/02

شناسایی بیوآئروسلهای باکتریایی در ...
Mean ± SD
ﻫﺎيﺑﺎ ﺑﺨﺶ
داري
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
=.(6p
ﺑﺴﺘﺮيﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻧﺪارد )±30/509
ﺑﺨﺶ

2
ﭘﺮﺳﺘﺎري
اﻳﺴﺘﮕﺎه±ﻫ3ﺎي
وﻳﮋهﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ-4
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﺪول
جدول  -4حضور پرسنل در ایستگاههای پرستاری
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﮔﺮوه
ﻧﻤﻮدار  3درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
Mean ± SD

6 ±26
3/5/66 .Acinetobacter Iwoffii
ﺑﺴﺘﺮي
ﮔﺮمﻫﺎي
ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﻔﻲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮم
3 ±2
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه
ﻣﻨﻔﻲ دﻳﮕﺮ  6/66درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻤﻮدار  3درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ
30.00
ﮔﺰارش ﺷﺪه درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  26/66 .Acinetobacter Iwoffiiدرﺻﺪ و ﻣﻴﺰان 25.00
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮم
20.00

10.00
30.00
5.00
25.00
providencia
rettgeri

0.00
20.00

ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

15.00
10.00
5.00

درﺻﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي

pseudomonas
aeuringosa

E. coli

Acinetobacter sal monella
Iwoffii
typhimurium

درﺻﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي

ﻣﻨﻔﻲ دﻳﮕﺮ  6/66درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

15.00

ﻫﺎيپرستاری
اﻳﺴﺘﮕﺎههای
در ایستگاه
باکتری
فراوانی
درﺻﺪدرصد
نمودار -3
ﭘﺮﺳﺘﺎري
منفیدر
گرمﻣﻨﻔﻲ
هایﮔﺮم
ﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻧﻤﻮدار -3

0.00

pseudomonas
aeuringosa

E. coli

providencia
rettgeri

Acinetobacter sal monella
Iwoffii
typhimurium

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ایستگاهﮔﺮم
ﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮي
SPSS,16در
اﻓﺰارگرم منفی را
های
باکتری
نمودار 3
ﻧﺮم
فراوانیﺗﻮﺳﻂ
درصدآﻣﺎري
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺟﺪول  5ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻣﻨﻔﻲﺣﺎﺻﻞ
هایزﻳﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻧﺠﺎم و
بحث

پرستاری بیمارستان مشخص مینماید .با توجه به نتایج گزارش
سالمت عمومی
ب��رای
جدی
تهدی��دی
عنوان
ه��وا به
اﻳﺴﺘﮕﺎه و
در ﻫﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﻴﺰان
آلودگ��ی ﺑﻴﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻧﻤﻮدار -3
Acinetobacter
منف��ی
شده درص��د فراوانی باکت��ری گرم
شناخت��ه میشود ،از ای��نرو پایش آلودگیه��ای محیطی و از
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد ) .(p=0/02در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي

 26/66 Iwoffiiدرصد و میزان درصد فراوانی باکتریهای گرم

جمله آلودگیهایبیولوژی در زمره اهم مسائل زیست محیطی

درصدﺑﺨﺶﻫﺎ
ﻫﻮا ﺑﻴﻦ
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺨﺶ
ق��رار در
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ6/66
منفی دیگر
عنوان یک
ﻣﺘﻔﺎوت هوا به
ﻣﺨﺘﻠﻒآلودگ��ی
ﻫﺎي(.)21
است
گرفته
هستند.وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻫﺎيبهداشتی
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSS,16اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺟﺪول  5ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
آنالیزه��ای آماری توسط ن��رم اف��زار  SPSS,16انجام گرفت.
خطر ج��دی شناخته میشود ،بهطوریک��ه غلظتهای کم آن
ﺷﺪ )ﺟﺪول .(1
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و
آزﻣﻮن
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﻫﺪ.
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
را
تعدادﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ
پرسنل مستق��ر در ایستگاههای بررسی شده را
جدول 5

هم میتوان��د برای انسان مضر باشد .سازم��ان جهانی بهداشت

ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ

مستقر ارتباط معنی داری وجود دارد ( .)p=0/02در بخشهای

اپیدمیول��وژی نش��ان داده است ساالنه بی��ش از  800000نفر

هوا بین بخشها وجود نداشت و به همین دلیل نوع باکتریهای

آلودگی هوا میمیرند (.)24

مطالعه .(1
بیمارستان )ﺟﺪول
ﺷﺪ
شده سیست��م تهویه مرکزی برای جابجایی

بررسی شده در بخشهای مختلف متفاوت ارزیابی شد (جدول

.)1
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انس��ان در طول  24 hح��دود  20 m3ه��وا استنشاق میکند.

میکروارگانیسمه��ای غیربیم��اریزا مشک��ل خاص��ی ایج��اد

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08

نشان
همبستگی
آزم��ون
بررسی
نتایج
نشان می
ﺑﺮايمیلیون
ﻣﺮﻛﺰي 2/7
ﺗﻬﻮﻳﻪبی��ش از
ساالنه
است که
گ��زارش
ي)W
HO
= .(pدر (
ﺳﻴﺴﺘﻢ
داده ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺨﺶﻫﺎ
پیرسون0/02
وﺟﻮد دارد )
ﻣﻌﻨﻲ داري
ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﺮ
دهد.اﻓﺮاد
ﺗﻌﺪاد
مرگ در رابطه ب��ا آلودگی هوا رخ میدهد ( .)23 ،22مطالعات
داد بین میزان آلودگ��ی باکتریایی در هر ایستگاه و تعداد افراد ٨

مرضیه منتظر و همکاران

ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺟﺪول  -5ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
جدول  -5تعداد پرسنل مستقر در ایستگاههای پرستاری
ﺑﺨﺶ

اورژاﻧﺲ
ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻏﺪد درون رﻳﺰ زﻧﺎن
ارﺗﻮﭘﺪي
ﺟﺮاﺣﻲ دﻫﺎن
زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن
ICU

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ و اﺳﺘﺨﻮان

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ
5
9
2
8
4
3
6
2

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﺑﺨﺶ

CCU

اﻧﻜﻮﻟﻮژي
ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ
ﮔﻮارش
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي

ﺑﺤﺚ

4
2
12
3
1
1
7

نمیکنن��د ،ام��ا برخ��ی از ان��واع میکروارگانیسمه��ا بیماریزا

بیوآئروسل ( ACGIHکمیته دولتی بهداشت و ایمنی صنعتی

بیوآئروسله��ا با گست��ره وسیعی از اث��رات بهداشتی در ارتباط

در مشاغ��ل پیشنه��اد نموده است ( .)25با توج��ه به استاندارد

3
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و
آﻟﻮدﮔﻲهﻫﺎي
اﻳﻦرو ﭘﺎﻳﺶ
ﺷﻮد ،از
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
اندازن��دﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺪيیﺑﺮاي
ﻋﻨﻮان
ب��وده وﻫﻮا ﺑﻪ
آﻟﻮدﮔﻲ
قابلازقبول
عنوان مق��دار
 75 CFU/mرا ب
مق��دار
امریک��ا)
( .)25تماس با
ﺗﻬﺪﻳﺪيخطر م
انس��ان را به
سالمتی

آﻟﻮﮔﻲﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي در زﻣﺮه اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(21آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي
پیشنهاد شده توسط  ACGIHمی��زان آلودگی در  80درصد

است که شامل بیماریهای واگیردار ،اثرات سمی و حاد ،آلرژی

شده است.
پیشنهاد
حد مجاز
باالتر از
پرستاری
های
ایستگاه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي از
است که
نش��انآنداده
مطالعات
سرط��ان می
و
ﮔﺰارش
(WHO
ﺑﻬﺪاﺷﺖ )
ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻀﺮ
اﻧﺴﺎن
ﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻢ
.)27ﻏﻠﻈﺖ
(،26ﻛﻪ
ش��ودﻃﻮري
ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ای��ن نتای��ج نشان میدهد پرسن��ل درمانی در ریس��ک ابتال به

ارتباط معنی داری بی��ن عفونتهای بیمارستانی و آئروسلهای

داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  2/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮگ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا رخ ﻣﻲدﻫﺪ ) .(23 ,22ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎن داده
بیماریهای سیستم تنفسی هستند .همچنین با توجه به اینکه

موجود در هوا وجود دارد (.)28

ها .به
پاتوژن
دهنده
توانند عامل
خود می
درمان��ی
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ -پرسنل
تنفسی
سیستم
سیستم ریوی
ﺳﺎﻻﻧﻪالتهاب
آل��رژی،
(24
ﻣﻴﺮﻧﺪ )
انتقالﻣﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا
ﻧﺎﺷﻲ از
ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻋﺮوﻗﻲ و
ﺑﻴﻤﺎري
عملکردﺑﺮ اﺛﺮ
کاهش ﺟﻬﺎن
800000وﻧﻔﺮ در
ﺑﻴﺶ از
اﺳﺖ
بیماران باشن��د خطر ایجاد تماس در بیم��اران نیز وجود دارد.

در اث��ر استنش��اق بیوآئروسلها ایجاد میگ��ردد ( .)29مواجهه

اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل  24 hﺣﺪود  20 m3ﻫﻮا اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎريزا ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
این مسئل��ه بهخصوص در م��ورد بیمارانی ک��ه ضعف سیستم

تنفس��ی با پاتوژنها بهعنوان یک��ی از عوامل خطر برای پرسنل

استخوان،
همچون پیوند مغز
اﻧﺪازﻧﺪبخ)ش
مثال در
کشورهای وپیشرفته
مشکلﻫﺎحتی در
اﻧﻮاعاس��ت .این
بیمارستانی
ﮔﺴﺘﺮه
ﺑﻴﻮآﺋﺮوﺳﻞوﻫﺎ ﺑﺎ
هاییﺗﻤﺎس ﺑﺎ
.(25
دارندﻣﻲ
ایمنیﺧﻄﺮ
ﺳﻼﻣﺘﻲنیز اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎريزا ﺑﻮده
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﺮﺧﻲ از
مراقبتهای ویژه باالتر است (.)36 ،13

قاب��ل طرح اس��ت ( )30و خطرات مواجهه ب��ا پاتوژنها توسط

ایستگاه,26
ﻣﻲﺷﻮد )
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي واﮔﻴﺮدار ،اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﺣﺎد ،آﻟﺮژي و ﺳﺮﻃﺎن
وﺳﻴﻌﻲ از اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
نتایج اندازهگیری نشان داد می��زان پاتوژنها در هوای
متخصصی��ن در مطالعات مختلف به اثب��ات رسیده است (،31

وﺟﻮد در
می��زانﻫﻮاپاتوژنها
بیشترین و
پرست��اری در
دارياثرات
ﻣﻌﻨﻲایجاد
ارﺗﺒﺎطتنفسی
سیست��م
خصوص
مواجهه ب
 ،)32ای��ن
.(27
دارد
ﻣﻮﺟﻮد در
ارتوپ��دیﻫﺎي
بخشو آﺋﺮوﺳﻞ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي
در ﻛﻪ
اﺳﺖ
ﻧﺸﺎنهداده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و بیماریهای��ی همچون سل ،عفونته��ای باکتریایی و قارچی،

).(28
حساسیت تنفسی ،طاعون ،سیاه زخم ،آسم ،بیماریهای فصلی

مق��دار را داراست .علت تفاوت می��زان آلودگی در ایستگاههای

جابجایی هوا،
اﻳﺠﺎدهها و
بودن پنجر
مربوط ب��ه بسته
مختل��ف
استاندارده��ا
آنفلون��زا می
ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ع��دم ).(29
ﻣﻲﮔﺮدد
ﺑﻴﻮآﺋﺮوﺳﻞﻫﺎ
ﺳﺘﻨﺸﺎق
راهنماهایﺗﻨﻔﺴﻲ در اﺛﺮ ا
ﻋﻤﻠﻜﺮدو ﺳﻴﺴﺘﻢ
(.)33و درﻛﺎﻫﺶ
نمای��درﻳﻮي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
مانند اﻟﺘﻬﺎب
آﻟﺮژي،
تع��داد پرسنل مستق��ر در ایستگاه ،سیست��م تهوی ه نامناسب و

ارائه ش��ده توسط سازم��ان جهانی بهداش��ت ( )WHOمیزان

3
ﻗﺎﺑﻞ
کهﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺘﻲ در
سازیﻣﺸﻜﻞ
اﺳﺖ.لاﻳﻦ
ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺑﺮاي
ﻋﻮاﻣﻞ
ﻳﻜﻲ از
ﭘﺎﺗﻮژن1ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ
نتایج
ﻛﺸﻮرﻫﺎي بهطوری
ایستگاهها است
مناسب در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ استری
عدم
های قابل
ﺧﻄﺮکلنی
تع��داد
عن��وان
ﻋﻨﻮان را به
)34( 5000CFU/m

آزم��ون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری ()p=0/02
پذی��رش در هوای بیمارستانها پیشنهاد مینماید ( .)35کمیته
،(32بیناﻳﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ),31
ﻃﺮح اﺳﺖ ) (30و ﺧﻄﺮات ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻞ ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺗﻨﻔﺴﻲ ،ﻃﺎﻋﻮن ،ﺳﻴﺎه زﺧﻢ ،آﺳﻢ ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ) .(33در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) (WHOﻣﻴﺰان  (34) 50-100 CFU/m3را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش در ﻫﻮاي
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ) .(35ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻮآﺋﺮوﺳﻞ ) ACGIHﻛﻤﻴﺘﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ( ﻣﻘﺪار

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08

ه��وای ایستگاه پرست��اری بخش پیوند قلب و ع��روق کمترین

شناسایی بیوآئروسلهای باکتریایی در ...

بیمارستان در خرمشهر ،بیشتری��ن میانگین کلنی باکتریها را

تعداد پرسنل مستقر در ایستگاههای پرستاری و میزان کلنیهای

در فصل بهار با غلظت  238/51 CFU/m3و در پاییز با میزان

مشاه��ده شده در هر ایستگاه نشان داد .میزان آلودگی در گروه

 167/02 CFU/mمشاه��ده نمودند آنها بیشترین آلودگی را

بخشه��ای مراقبت ویژه به شکل معنی داری ( )p=0/02کمتر

3

مرب��وط به بخش عفونی و کمترین میانگین را مربوط به CCU

از گروه بخشه��ای بستری مشخص گردید .ب��ا توجه به اینکه

گزارش کردند (.)4

تع��داد پرسنل مستقر در بین این دو گ��روه تفاوت معنی داری

طب��ق راهنم��اي استانداردهاي اعتب��ار بخش��ی بیمارستانها

( )p=0/09نداش��ت ب��ه نظر میرس�� د نح��وه استریلسازی و

در ای��ران چهار رتب��ه مختلف (رتب��ه  )4- 1جهت دستهبندی

ضدعفون��ی کردن بخشه��ا در بین این دو گ��روه ،عامل اصلی

بیمارستانه��ا وجود دارد بهطوریک��ه بیمارستان مورد مطالعه

برای ایج��اد تفاوت در می��زان پاتوژنه��ای باکتریایی است .با

دارای درجه بهداشتی  1بود و بیمارستان ارزیابی شده از لحاظ

وجود سیستمهای تهویه و فیلتراسیون مرکزی در بیمارستانها

بهداشتی درجه عالی را ب��ه خود اختصاص داده بود ولی میزان

جابجای��ی ه��وا در بخشهای مختلف قابل پی��ش بینی است و

باکت��ری در هوای  80درص��د از ایستگاههای پرستاری باالتر از

امک��ان حضور آئروسلهای یکس��ان در بخشهای مختلف قابل

ح��دود مجاز پذیرش یافته در  ACGIHمشخص گردید .عدم

انتظار اس��ت .بررسیهای بهعمل آم��ده در بیمارستان مطالعه

ارزیاب��ی کمی آلودگی باکت��ری در بیمارستانه��ا برای تعیین

شده نشان داد تهویه در بیمارستان مرکزی نبوده و در بخشها

وضعیت بهداشتی مهمترین دلیل این عدم هماهنگی بین رتبه

از تهوی��ه طبیعی و فنکویل استفاده میگ��ردد که در این نوع

بهداشتی و وضعیت آلودگی بیمارستان است .از محدودیتهای

سیستمه��ا جابجای��ی هوا بین بخشها وجود ن��دارد ( )37و به

این مطالعه عدم ارزیاب��ی آلودگیهای میکروبی در کلیه فصول

همی��ن دلیل باکتریهایی که در ی��ک بخش مشاهده شده در

س��ال است تا امکان مقایسه بین فصول گرم و سرد فراهم شود.

بخش دیگر دیده نشده است.

همچنی��ن در این مطالعه تمرکز برروی بررسی میزان باکتریها

شایعتری��ن پات��وژن در ه��وای ایستگاهه��ای مطالع��ه ش��ده

در هوا بوده و سای��ر بیوآئروسلها همچون قارچها مورد بررسی

 Staphylococcus aureusبهعن��وان باکت��ری گرم مثبت

قرار نگرفتند.

و  Acinetobacter Iwoffiiبهعن��وان باکت��ری گ��رم منفی
مشاهده شد .با در نظر گرفتن اینکه باکتری Staphylococcus

نتیجهگیری

بهعنوان آلودگی در بیمارستانهای دیگر نیز مطرح است ()15

نتای��ج مطالعات مختلف همچ��ون این تحقی��ق نشان میدهد

توج��ه به این گونه و بیماریهای ناش��ی از تماس با آن اهمیت

 Staphylococcus aureusشایعتری��ن پاتوژن آلودهکننده

ویژهای دارد.

در ه��وای مراکز درمانی است .وج��ود پاتوژنها در ایستگاههای

 Napoliو همک��اران در ایتالی��ا با نمونه ب��رداری از هوای 32

پرست��اری و در مقادی��ری باالتر از حدود مج��از نشان میدهد

اتاق عم��ل ،قارچهای آسپرژیلوس و پنسیلی��وم را از مهمترین

مسائ��ل بهداشت شغل��ی در ایستگاههای بررس��ی شده در نظر

پاتوژنه��ای هواب��رد گ��زارش نمودن��د ( Dehdashti .)16و

همکاران با نمونه برداری از هوای بیمارستانهای دامغان بخش

ای��ن ایستگاهه��ا بهدرست��ی اجرا نش��ده است .جه��ت کنترل

اطف��ال را از نظر آلودگ��ی باکتریایی (باکت��ری استافیلوکوک)

پاتوژنهای باکتریایی توصیه میشود سیستم تهویه موضعی در

دارای بیشترین آلودگی هواب��رد ( )38/68 CFU/m3و بخش

ایستگاههای پرستاری تعبیه شود و میزان کارایی آن مرتبا چک

سونوگراف��ی ( )10/60 CFU/m3و همچنی��ن آشپزخان��ه

گ��ردد ،همچنین استفاده از روشه��ای مناسب استریل کردن

( )10/60 CFU/m3را ب��ا کمتری��ن آلودگی گ��زارش کردند

ب��رای گندزدایی دقی��ق و مناسب پیشنهاد میگ��ردد و توصیه

( Hasanvand .)38و همک��اران ب��ا بررس��ی  7بخش از یک
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تشکر و قدردانی

میگردد ی��ک پروتکل مناسب ب��رای استریلسازی بخشهای

پاتوژنه��ای باکتریایی در هوای بیمارستانهای منتخب از شهر

ع��دم هماهنگی بین رتب��ه بهداشتی و می��زان غلظت آلودگی

1396 قرمز با تبدیل فوریه" در مقطع کارشناسی ارشد در سال

ب��رای تعیین رتب��ه بهداشتی کاف��ی نیست و ل��زوم راه اندازی

.و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (ره) اجرا شده است

.در بین بیمارستانها را مشخص میسازد

دانشك��ده بهداشت ب��راي فراهم كردن هزینهه��ای الزم جهت

مالحظات اخالقی

.درمان��ی توس��ط مسئولی��ن وزارت بهداش��ت مص��وب گردد

ای��ن مقاله حاص��ل بخش��ی از پایان نامه ب��ا عن��وان "ارزیابی

ته��ران و بررسی طیف دو نوع از فراوانترین آنها با روش مادون

میکروبی ه��وا مشخص میسازد که بررسی کیفی بیمارستانها

 است که با حمای��ت دانشگاه علوم پزشکی0307/3180 و ک��د

آزمایشگاههای بهداشتی برای تعیی��ن میزان آلودگی میکروبی

بدینوسیل��ه از همك��اري دانشگاه علوم پزشك��ي شهيد بهشتي

 همچنین از همکاری کارشناسان.اج��راي پروژه تشكر میگردد

 انتشار،نویسندگ��ان کلیه نکات اخالقی شامل عدم سرقت ادبی

.بهشتي (ره) دانشكده بهداشت كمال تشكر بهعمل میآید

ir.sbmu.phns.rec.1395.39 دارای کد اخ�لاق.کردهان��د

 تحریف دادهه��ا و دادهسازی را در ای��ن مقاله رعایت،دوگان��ه

گروه مهندس��ی بهداشت محیط دانشگاه عل��وم پزشكي شهيد

.است
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Background and Objective: Bacterial exposure in hospitals due to the presence
of pathogens in hospitals is one of important health problems for medical staff.
The World Health Organization (WHO) reported a global outbreak of hospital
infections from 5.7% to 19.1% in the 2011 report. The aim of this study was to
identify bacterial bioaerosols in nursing stations in a public hospital in Tehran to
determine the occupational hazards of them.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted three times at
fifteen nursing station in 15 different departments of a public hospital in Tehran.
45 samples were prepared on three culture media including Mackangi Agar,
nutrient agar and Manitol Salt Agar. Air samples were prepared according to
NIOSH 0800 method by a bacterial sampler with a flow rate of 28.3 L/min for 5
min. Samples were analyzed by microbial screening test.
Results: Mean of the bacterial infection was 180.03±125.27 CFU/m3. The results
showed that there were gram positive staphylococcus aureus in the all air samples
of nursing stations. Moreover, in 26.7% of occupational exposure nursing stations
with Acinetobacter Iwoffii was observed as the most common gram negative
bacteria.. Maximum bacterial number was found in orthopedic nursing station
(399.99 CFU/m3) and heart transplant nursing station had the minimum bacterial
infection (43.73 CFU/m3).
Conclusion: Eighty percent of occupational exposure in the samples had higher
exposure to bacterial pathogens than the standards set by ACGIH (75 CFU/m3).
Due to the presence of Staphylococcus aureus, E. coli and Acinetobacter Iwoffii
in nursing stations, there was a risk of hospital infections in health care workers.
It seems unsuitable surface sterilization and lake of useful engineered controlling
methods has led to bio aerosol scattering in the air of studied stations.

Keywords: Bacterial patho-
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