چکیده:
مقدمه :بيماري هاي منتقله از راه غذا يکي از مشکالت شايع و هميشگي نظام سالمت است که کارکنان
مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي نقش مهمي در بروز آنها دارند  ،از انجايي که رستورانها مهمترين منبع عفونت
ها و مسموميت هاي غذايي محسوب مي شوند هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت ايمني و و بهداشتي
رستورانهاي سطح شهر کرمان در سال  1398است.
روش :اين مطالعه از نوع توصيفي  -مقطعي است که در سال  1398در شهر کرمان به انجام رسيد .در
اين پژوهش از سه نوع رستوران عمومي  ،رستوران تاالر و رستوران هتل  ،تعداد  300رستوران توسط پرسش
نامه استاندارد بررسي و  137رستوران مورد بررسي ميکروبي قرار گرفتند.در اين مطالعه ،پس از تعيين ميزان
آلودگي ميکروبي سطوح کار  ،البسه و دست کارکنان توسط دستگاه لومينومتر مدل  Hygienaساخت بريتانيا
 ،سطوح آلوده تعيين شدند  .جهت تشخيص نوع باکتري ،نمونه ها به آزمايشگاه ارسال و با استفاده از محيط
هاي کشت اختصاصي بررسي و نوع باکتري هاي رشد يافته بر روي آنها مشخص گرديد.
یافته ها  :در  37رستوران( )%27ميزان آلودگي ميکروبي سطوح ،کمتر از  10RLU1و در 100
رستوران( )%73ميزان آلودگي ميکروبي سطوح ،باالي  10RLUبود که در اين  10پس از انجام کشتهاي
اختصاصي ميکروبي ،در  24مورد ()%17/5توده ميکروبي رشد يافته ،مشاهده نگرديد .و تعداد کشتهاي مثبت
هر کدام از باکتري هاي اشرشياکولي ،سالمونال ،استافيلوکوکوس ارئوس  ،کلبسيال و باسيل هاي گرم مثبت به
ترتيب تعداد و درصد معادل 12 ،12 ، 5 ،22و  34کشت مثبت( % 8/75 ، % 8/75، %3/64 ، %16/05و 24/81
 )%مشاهده گرديد .ميزان الودگي ميکروبي سطوح تهيه غذا در رستوران هاي هتل کمتر از سايررستورانهاي
مورد بررسي بود و ميزان الودگي ميکروبي سطوح تهيه غذا در رستورانهاي عمومي از ساير رستورانها باالتر بود.

1Relative Light Units

نتیجه گیری :نتايج اين مطالعه نشان داد وضعيت آلودگي ميکروبي سطوح تهيه غذا در رستورانهاي
سطح شهر کرمان در شرايط نامطلوب قرار دارد لذا در راستاي رسيدن به شرايط مطلوب  0رستوران و ايده آل،
الزم است برنامه ريزيهاي دقيق تري در جهت آموزش و پياده سازي استانداردهاي ايمني غذا و  HACCP2و
نظارت بهينه در رستورانها صورت گيرد .

: Hazard Analysis and Critical Control Point
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