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 به نام خدا

 

 معاونت پژوهشي

 كميته تحقيقات دانشجويي

 يطرح تحقيقات ييگزارش نها

معمول کف و سطوح مختلف اتاق عمل و عوامل موثر بر آن  ییایباکتر یآلودگ وعیش زانیم یطرح : بررس عنوان

 نیقزو ییرجا دیشه یو درمان یدر مرکز آموزش

 راهنما: استاد

 یموسو لیاسماع ریم

 : یمجر

 یفرمان عباس

 1131/    11/    6گزارش:     خيتار

 .... ماه6شده جهت انجام طرح: ..... ینیب شیمدت پ
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 :خالصه

 .باشد یم یضرور یامر یمارستانیب ژهیو یاز بخش ها یکروبشناسیمطالعه مستمرم: نهیزم

 :هدف

معمول کف و س  طوح مختلف اتاق عمل و عوامل موثر بر آن در مرکز  ییایباکتر یآلودگ وعیش   زانیم یبررس  

 .نیقزو ییرجا دیشه یو درمان یآموزش

 و روش ها: مواد

به تورت  5cm ×5cm تقریبا در اندازه ینمونه از س طوح مختلف اتاق عمل ها توس س س واه به تورت دوران   08

 ش  هاهیقرار داده و بالفات  له به آزما لیاس  تر یولوزیزیس  رم ف یحاو شیازما یگرفته و داخل لوله ها یتص  ادف

 انتقال داده شدند. جهت کشت دانشهاه یکروبشناسیم

 ها: افتهی

 یشده از نوع کوکس جادیا یها یکلن نیشتریداده  که ب لیتشک ینمونه س ط،  کلن 16نمونه گرفته ش ده   08 از

اتاق  آلوده و کف لیوسا نیب یدار یمطالعه ارتباط معن نیا در بودند. لوسیها  باس   یکلن نیگرم+ بودند و کمتر

 .عمل مشاهده نشد

 :یریگ جهیو نت بحث

مثبت   مارستانیشده ب یریسط، نمونه گ 18سط، از 4نمونه گرفته شده از سطوح مختلف اتاق عمل که  08 از

مثبت گزارش  یسط، ازنظر وجود کلن 16نمونه گرفته شده 08از  نیباشد .همچن یدرتد م 5شدند  که معادل 

گفت هرچه به مراحل  توانیم قیقتح نیبه دست امده در ا جیبا توجه به نتا.باشد  یدرتدم08شدند  که معادل 

ر اتاق عمل ها بهت سیبه مح یدگیرس   رس  دیموارد مثبت کم ش  ده به نظر م میش  ویم کینزد یرینمونه گ یبعد
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 یبه نظر م  د یمالحظه گرد یش   تریب یکف اتاق عمل ها کلن  نمونهدر نیبا توجه به ا نیهمچن .ش   ودیانجام م

 .دارد ازین یشتریب یدگیرس یمارستانیب ژهیو یکف بخش ها رسد


