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چکیده:
سابقه و هدفً :مغ عْاهل باکتزیایی در ایجاد عفًْتِای بیوارطتاًی در سخوِای بعذ اس اعوال جزاحی طشاریي ّ
سخن ُای اپیشیْتْهی با سایواى طبیعی در سًاى بظیار هِن ّ اطاطی اطتُ.ذف هطالعَ حاضز بزرطی ًمغ پاتْژى
ُای بیواریشا در بزع ُای جزاحی ّ اپیشیْتْهی در بخغ جزاحی سًاى ّتعییي حظاطیت آًتی بیْتیکِا در درهاى
هیباػذ.
مىاد و روش ها :ایي هطالعَ در طی هِزهاٍ  1333تا پایاى  1334بز رّی سخن ُای جزاحی طشاریي ّ اپیشیْتْهی
اس هزاجعیي بظتزی در فاصلَ سهاًی  33رّس پض اس سایواى در بخغ جزاحی سًاى اًجام ػذ.تعذاد ً 32وًَْ سخن
 33سخن اپیشیْتْهی پض اس تٌظین پزطؼٌاهَ با اطتفادٍ اس اهکاًات آسهایؼگاٍ هْرد
جزاحی طشاریي ّ تعذاد
هطالعَ ،کؼت ّ تعییي حظاطیت آًتی بیْتیکی لزار گزفتٌذ.در ایي پشُّغ جاهعَ آهاری ّ ًوًَْ بزُن هٌطبك بْدٍ ّ
کلیَ سًاًی کَ هؼخصات ّاحذ پژُّغ را دارا بْدًذ بزرطی ػذًذ.هعیارُای ّرّد بَ هطالعَ کلیَ سًاًی کَ در
فاصلَ  33رّس پض اس سایواى طبیعی ّ با عفًْت سخن بَ بخغ هزاجعَ ًوْدًذ بْدٍ ّعفًْت هزبْط بَ بظتزی لبلی
بْدٍ اطت.
یافته ها :در ایي بزرطی  111هْرد)  )1.2%کؼت هثبت هؼخص گزدیذ کَ هْارد هثبت بزحظب اًْاع سخن ُا
ػاهل  32هْرد (  )%2..3سخن تویش ّ  33هْرد ( )%.2.1سخن تویش آلْدٍ بْدًذ.ػایعتزیي باکتزیِای پاتْژى
کَ اس اًْاع سخن ُای بعذ اس اعوال جزاحی طشاریي ّ عفًْتِای اپیشیْتْهی جذا گزدیذ بَ تزتیب اًتزّباکتزیا طَ ُا
اػزػیا ( )%2..3( mix growth ّ )%.2.1هی باػٌذ.در ایي هطالعَ بیي رعایت ػظتؼْی دطتِا تْطط پزطٌل
ّ پشػکاى  ،رعایت ًکات بِذاػت فزدی ّ اهْسع بَ سًاى باردار پض اس سایواى رابطَ آهاری هعٌی داری بذطت
آهذ.)p<0/05(..در اًجام آسهْى حظاطیت آًتی بیْتیکی بیؼتزیي هیشاى در اًتزّباکتزیاطَ ُا ًظبت بَ طفالْطپْریي
ًظل طْم هؼاُذٍ گزدیذ.
نتیجه گیری :یافتَ ُای پژُّغ لشّم تْجَ ّ اجزای دلیك تز ػظتؼْی دطتِا در سهاى لبل اس پزّطیجز عول جزاحی
طشاریي ّطبیعی تْطط پشػکاى ّ پزطٌل درهاًی هزتبط ّ ُوچٌیي آهْسع هزالبتِای فزدی پض اس سایواى تْطط
رابطیي آهْسػی بَ خاًن ُای باردار ّ ُوچٌیي پض اس سایواى در بخؼِای سایؼگاٍ ّ سًاى تْصیَ هیؼْد.
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