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۱
 دانشگاه علٌم پسشکی ىرهسگاى، بندرعباش ،ایراىییوارستاى کٌدکاى بندرعباش،  

 
۲

 دانشگاه علٌم پسشکی ىرهسگاى، بندرعباش ،ایراى دپارتواى پسشکی اجتواعی ، 

۳
 هرکس سلٌلی ً هٌلکٌلی ، دانشگاه علٌم پسشکی ىرهسگاى، بندرعباش ،ایراى 

 

کْدکاى ّ در ًْساداى   تحتاًی  تٌفسی  هجاریباعث عفًْت است کَ   یکی اس هِوتزیي عفًْتِای  ریْی سٌسیشیال تٌفسیّیزّص هقدهو: 

ارستاى بلخصْص در فصل سهستاى هی وبی سال هی شْد.  ایي بیواری یکی اس هِوتزیي فاکتْر ُای بزای بستزی کْدکاى در 4سیز 

 باشذ. 

) در شِز بٌذر عباص  سال در فصْل هختلف 4در کْدکاى سیز  سٌسیشیال تٌفسیبَ هٌظْر تعییي شیْع بیواری ّیزّص رًش تحقیق : 

اًجام کزفت.  یسٌسیشیال تٌفسهاٍ ًوًَْ بزداری اس کْدکاى هبتال بَ عالئن  21، ایي هطالعَ در طی  جٌْب ایزاى(یکی اس شِز ُای 

سٌسیشیال تٌفسی با ، اس تزشحات گلْ کْدکاى ًوًَْ بزاداری شذٍ ّ هیشاى بیاى ژى ّیزّص  سٌسیشیال تٌفسیبوٌظْر تشخیض ّیزّص 

 ار کزفت. هْرد بزرسی قز RCP- PRاستفادٍ اس تکٌیک 

عفًْت هجاری تٌفسی اًتخاب ّ با عالئن % هًْث( 31.75% هذکز ّ 46.23کْدک ) 271در طی ایي هطالعَ، تعذاد نتایج ً بحث: 

در هیاى افزاد هبتال بَ ّیزّص  سٌسیشیال تٌفسی هی باشٌذ. %( دارای ّیزّص 14.2هْرد ) 271هْرد اس  35ًتایج ًشاى داد کَ 

%( هًْث هی باشٌذ کَ بیي ایي دّ گزٍّ ُیچ اختالف هعٌی 41.26ًوًَْ ) 13%( ّ 36.72) ًوًَْ هذکز 11تعذا سٌسیشیال تٌفسی 

هاٍ هی باشٌذ. ُوچٌیي ًتایج  25داری ّجْد ًذاشت. در طی ایي هطالعات هشخض گزدیذ کَ بیشتزیي شیْع ایي بیواری در کْدکاى سیز 

هبتال % اس کل ًوًَْ ُای 22.33در فصل سهستاى بْدٍ ّ  سٌسیشیال تٌفسی ّیزّصهبتال بَ   % اس کل ًوًَْ ُای75.85ًشاى داد کَ 

 رد.ّ گزٍّ اختالف هعٌی داری ّجْد داسٌسیشیال تٌفسی در قصل تابستاى هی باشذ کَ بیي ایي دّیزّص بَ 

هاٍ  25یکی اس هِوتزیي فاکتْر ُای عفًْتِای ریْی در کْدکاى سیز  سٌسیشیال تٌفسیّیزّص بطْر کلی ایي هطالعَ ًشاى داد کَ 

 بلخصْص در فصل سهستاى در شِز بٌذر عباص هی باشذ. 
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