
  
  
  

     
 

 
 
 

  
  الملّخص

  
   في مياه مستشفيات الضفة الغربيةLegionella  بكتيرياالكشف عن 

  
  

  , الغربية  الضفة  الحارِة في مستشفيات هاي الم توزيِع   أنظمِة  فيLegionella  بكتيريا ر  النتشا  مسح تم عمل
  .Legionella بين  محتمله بينها و  لوجود عالقةPseudomonas aeruginosa بكتيريا   تم فحص و آذلك

  
  

رام  في  رام اهللامستشفى : و هي الضفة الغربية حكومية فيمستشفيات تم جمع العينات من ست  في هذه الدراسِة
 رفيديا في مستشفى الوطني و مستشفىو ال,  بيت جاال في بيت لحم مستشفىو  الخليل،  عالية فيمستشفى و اهللا

  عينة81 وLegionella عينة لتحليِل 53 ( عينة134 العينات وع مجمآان. جنين في  جنينمستشفى  و, نابلس
  ).Pseudomonas aeruginosa لتحليل

  
  

   عينة بنسبة33    منpneumophila sg (2-14 Legionella( من نوع Legionellaتم عزل بكتيريا 
 عينة 17 ا من فقد تم عزلهPseudomonas aeruginosa بكتيرياأما . تم تحليلها عينِة 53 نم %) 62.3(

  .تم تحليلها  عينة81 نم %) 21 (بنسبة
  
  

و بكتيريا  , pneumophila sg (2-14) Legionella بكتيريا على الحرارِة بعقيِمت أثر عملية اللَتقييم
Pseudomonas aeruginosa و قبل عيناتتم فحص ,  جنينمستشفى  التي أجريت في مستشفى بيت جاال و 

  :فكان اآلتي,  و بعدهاالحرارِة بعقيِمتعملية ال
  

مخارج مع ابقاء جميع  دقيقِة، 30درجة مئوية لمدة  80الماَء إلى  حرارة درجِة تم رفع بيت جاال في مستشفى 
قبل  % (100من   التلوثنسبة فكانت النتيجة أن قلت  بهذا الماِء الحاِر،المياه مفتوحة طوال الفترة الزمنية و

  . )التعقيِم بالحرارِةبعد  % (17إلى ) التعقيِم بالحرارِة
  

مع إبقاء جميع ،   دقيقِة30 درجة مئوية لمدة 70درجِة حرارة الماَء إلى  فقد تم رفع  جنينأما في مستشفى
 Legionellaترآيز فكانت النتيجة انخفاض في   ,  بهذا الماِء الحاِر،المياه مفتوحة طوال الفترة الزمنية ومخارج 

  . التخلص منها بالكاملو ليس قتلها و
  

 30 درجة مئوية لمدة 70 على  التعقيِم بالحرارِة عمليةPseudomonas aeruginosaأما بالنسبة لبكتيريا 
التعقيِم قبل  % (100من فنسبة التلوث قلت .  و القضاء عليهابكتيريا  آانت فعالة في التخلص من  الدقيقِة

  . )رِةالتعقيِم بالحرابعد  % (0إلى ) بالحرارِة
  
  

 pneumophilaملوثة إما ببكتيريا  في مستشفيات الضفة الغربية جميع أقسام األطفال نبألوحظ هذه الدراسِة في 
sg (2-14)  Legionella أوPseudomonas aeruginosaمما يشكل مصدر خطر على حياة ,  أو آالهما

  . ة آذلكُخّدج ملوثالطفال  يتم حمام األ حيثغرفِة الحاضناِتباإلضافة إلى المغاسل الموجودة في . األطفال
 


