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میکروب های خطرناکی که 

روی تلفن همراه شما زندگی 

. می کنند  

نتایج به دست آمده توجه به پاک سازی مرتب  وبو ب       

همراه  و عدم   استفاده از  این وسیله در ببشبه هبای        

 درمان  بویژه بر بالین بیمار توصیه م  وردد.  

الزم به  ذکر است که  استفاده از وو   های همبراه در    

حین انجام  فرایندهای  درمان  در بیمارستان مجاز نمب   

با د. و عدم استفاده از این و سیله در بشه های درمان   

بویزه  بر بالین بیمار و پاکسازی مرت  وو   های همراه  

 توصیه م  وردد.

 

 

 -کورینه باکبتبریبوم       -کلیستریدیوم دیفیسیل  

سودوموناس ائروجینوزا روی تلفن همبراه  بمبا      

 زندو  م  کند. 

تلفن همراه به وسیله تماس با دست پبرسبنبل        

 سایر ا یا و یا فلور میکروب  هوا آلوده م  وردد. 

دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی 

 واحد آموزش ، کنترل عفونت و بهداشت محیط

7931 



در  GSM سیستم جهان  برای ارتباطات موببایبل     

و در اروپا برای ارایه و بهببود  بببکبه        2891سال 

 ارتباطات تاسیس  د.  

امروزه تلفن همراه یک  از مهمترین لوازم ضروری در 

زندو  اجتماع  و حرفه ای است. تلفن همراه عالوه  

بر استفاده به عنوان تلفن   خدمبات وسبتبرده ای        

اینترنت و ... را ارایبه مب         -ایمیل -مانند پیام کوتاه 

دهد . ورود اولین تلفن همراه در ایبران در سبال            

 ( بود.  2131) تیر ماه  2881

تلفن همراه در بیمارستان ها توسط بیماران   مالقات 

کنندوان و کارکنان درمان  و خدمات به کبار مب        

رود. و محیط  مناس  جهت انتقال  عفونبت هبای      

بیمارستان  است و با توجه به اجتناب ناپذیر ببودن    

کاربرد موبایل به عنوان یک  از حبامبالن عبفبونبت        

 بیمارستان  مطرح است . 

 

 

میکروبیولوژیشست های دانشگاه اریبزونبا در سبال          

تحقیقات  را منتشر کردند که نشان مب  داد     1121

تلفن های همراه در حالت معمول  بباکبتبری هبای       

 بیشتری نسبت به یک سرویس بهدا ت  دارند. 

 

 

 

 

 

استافیلبوکبوک   -کل  فرم ها  -  E-Coliپاتوژن های 

استافیلبو کبوک هبای         -استرپتوکوکوس   -اورئوس

 -مشمرها  -کپک ها  -کواووالز  منف  

 

میزان عفونت های بیمارستان  در کشورهای مشتلف دنیبا  

متفاوت است. و بر اساس اعالم سازمان جهان  بهدا ت در  

درصد است. ببنبا ببه          11تا  21مناطق مشتلف دنیا بین 

اعالم این سازمان عفونت های  بیمارستان  در امبریبکبا        

درصد است  و در منطقه مبدیبتبرانبه  برقب              1حدود 

EMRO         21تبا       21که ایران نیز در آن قرار دارد 

درصد بیماران را درویر م  کنبد. طبببق اعبالم وزارت            

درصبد     9بهدا ت ایران  یوع این عفونت ها در کشور ما 

 است. 

عفونت های بیمارستان  روز به روز در حبال افبزایبه            

هستند و میزان باالی  از مرگ و میر و عوارض خطرناک را 

به همراه دارند.  مطالعات وسترده ای اخبیبرا ببر روی             

آلودو  میکروب  ووش های همراه بیمارستان در دنبیبا       

 انجام  ده است. 


