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بهداشت مواد غذایی

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه بهداشت و
نگهداری مواد غذایی
ولی سرسنگی ،1محسن تقیزاده ،2رضا شرافتی چالشتری

*3

 .1کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .2دانشیار گروه تغذیه ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
 .3استادیار گروه تغذیه ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
*نویسنده مسئول

مکاتباتsharafati.reza@gmail.com :

(تاریخ دریافت 49/6/22 :پذیرش نهایی)46/7/12 :

چکیده
رعایت بهداشت و نگهداری صحیح مواد غذایی در زمان توزیع ،خرید و مصرف آنها ،از اصول مهم در پیشگیری از ابتالی انسان به انواع
عوامل بیماریزای منتقله از غذا میباشد .این تحقیق با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه
بهداشت و نگهداری مواد غذایی در سال  1343انجام شد .این مطالعه توصیفی مقطعی ،بر روی تعداد  286نفر از دانشجویان دختر و پسر
صورت گرفت .دادهها از طریق پرسشنامه حاوی سؤاالتی در زمینه اطالعات فردی ،آگاهی و نگرش نسبت به اصول بهداشت و نگهداری مواد
غذایی بود .نتایج مطالعه نشان داد که میانگین میزان آگاهی دانشجویان درباره بهداشت و نگهداری مواد غذایی  62/23±13/23از صد و
میانگین میزان نگرش آنها  2/37±0/91بود .میانگین نمرات آگاهی پسران نسبت به دختران باالتر بود ( .)P< 0/01با افزایش سن میزان
نگرش دانشجویان نسبت به بهداشت و نگهداری مواد غذایی افزایش داشته است ( .)P> 0/01همچنین آگاهی دانشجویانی که دارای سابقه
مسمومیت غذایی بودند نسب به افرادی که هیچ سابقه مسمومیت غذایی نداشتند ،بهطور معنیداری بیشتر بود ( .)P> 0/01این پژوهش نشان
داد که سطح آگاهی دانشجویان نسبت به بهداشت و نگهداری مواد غذایی در سطح قابل قبولی میباشد.
واژههای کلیدی :آگاهی ،نگرش ،بهداشت ،نگهداری مواد غذایی
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مقدمه

سرسنگی و همکاران

طی سالهای  2001تا  2002ایمنی مواد غذایی یکی

منظور از بهداشت مواد غذایی رعایتت کلیته متوازین

از اولویتهای کاری سازمان جهانی بهداشت بوده است

بهداشتی در تولیتد ،فترآوری ،نگتهداری و عرضته متواد

( .)Heydari et al., 2010; WHO, 2007همته ستاله

غذایی است که نهایتتا متاده غتذایی ستالم و بتا کیفیتت

میلیونها نفر از مردم در کشتورهتای توستعه یافتته و در

بهداشتی مناسب در دسترس مصرفکنندگان قرار گیترد

حال توسعه جهان از عوامل بیمتاریزای منتقلته از متواد

( .)Musavi et al., 2014بنابراین با توجه به این متوارد

غذایی رنج میبرنتد .ایتن مشتکالت همچنتین تتميیرات

برای جلوگیری از ابتالی انسان به بیماریهتای منتقلته از

مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت و اقتصاد کشورهتا دارد

مواد غذایی ،رعایت این اصول مهم متیباشتد .از طترف

( .)Sharafati Chaleshtori et al., 2012در ستال 2000

دیگتتر افتتزایش ستتطح ستتالمتی افتتراد و بتتاال بتتودن

گزارش شد که حدود  2/1میلیون نفر بر اير بیماریهتای

شاخصهای بهداشتی بیانگر پیشرفت جوامتع متیباشتد

اسهالی از بین رفتهاند .بختش بزرگتی از ایتن متوارد بته

(.)Jahed et al., 2012a

آلودگی مواد غذایی و نوشیدن آب نستبت داده متیشتود

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان ،تتممین

( .)Jahed et al., 2012aبر اساس گزارشات مرکز کنترل

غذای سالم ،کتافی و مصترف آنهتا بتر استاس اصتول

بیماریهای آمریکا ،عفونتها و مسمومیتهای ناشتی از

تغذیهای از اصول شتیوه زنتدگی ستالم استت .آمتوزش

مصرف غذای آلوده باعث بستری شدن  322000نفتر در

بهعنوان یتک شتاخص توستعهای جوامتع در سته بعتد

بیمارستان و حدود  200مورد مرگ در سال شتده استت

دانش ،نگرش و مهتارت موجتب تغییتر در رفتتار افتراد

( .)Mead et al., 1999بیشتترین دلیتل گستترش ایتن

یادگیرنده خواهد شتد (.)Pirsaheb and Rezaee, 2010

مسمومیتها نیز مصرف غذاهای نیمپز یا ختام ،شترای

همانطور که اشتاره شتد یکتی از جنبتههتای آموزشتی

نگهداری نامناسب و بهطور کلی رفتارهای نامناسب افراد

بهداشتی مهم توجه به بهداشت و نگهداری مواد غتذایی

نسبت به اصول بهداشت و نگهداری متواد غتذایی بتوده

استت ( .)Jahed et al., 2012bرعایتت استتانداردهتای

است .مطالعات نشان داده کته اکرتر افتراد دارای آگتاهی

بهداشتی سبب کاهش و به حداقل رساندن آلودگیهتای

قابل قبولی در زمینه بهداشت هستند با این حال آگتاهی

غذایی شده و همچنین در مصرفکننده مواد غذایی نیتز

در خصوص نقش آلودگی میکروبها در این اشتخاص

اطمینان الزم را از نظر بیضرر بودن و عاری از آلتودگی

کم بوده استت ( .)Lee et al., 2014بتا ایتن وجتود در

به میکروبهای خطترزا ایجتاد متینمایتد .بتا اینحتال

کشورهای کمتر توسعه یافته اکرریت افراد بهعلت کمبود

بسیاری از افرادی که در طی تولید و یتا نگتهداری متواد

آگاهی بهداشتی و همچنتین نگتهداری غتذا در شترای

غذایی دست اندر کار هستند بسیاری از مسائل بهداشتی

غیربهداشتی دچار عفونتها و مستمومیتهتای غتذایی

را رعایت نمیکنند که خود از مهمتترین منتابع آلتودگی

میشوند .از طرفی شیوع بیماریهای منتقله از طریق غذا

میباشند (.)Heydari et al., 2010

در کشورهای توسعه یافته و پیشترفته در حتال افتزایش
میباشتد ( .)Chalak and Abiad, 2012از فاکتورهتایی
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که در گسترش بیماریهتای قابتل انتقتال از طریتق غتذا
نقش دارند میتوان به نگهداری نامناسب غذا در شترای
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مواد و روشها
ایتتن پتتژوهش بهصتتورت توصتتیفی-تحلیلتتی روی

دمتایی و زمتانی نادرستت ،آلتوده شتدن تقتاطعی متواد

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در

غذایی ،تهیه غذا از منابع ناسالم ،بهداشت فردی ضتعی

سال  1343صورت گرفت .تعداد نمونهها بتا استتفاده از

و ناکافی بودن دما و زمان پخت اشاره کرد ( Fein et al.,

فرمتتول محاستتبه تعتتداد نمونتته ،d=0/02( n=z2pq/d2

 .)2011; Patil et al., 2004در مطالعات متعددی نشتان

 )α=0/02و استتفاده از مطالعتات قبلتی ( Jahed et al.,

دادهاند که  20تا  87درصد موارد عفونتهتای ناشتی از

 300 ،)2012a; Musavi et al., 2014نفر محاسبه شد و

غذا عملآوری نادرست در خانه و یا ختوردن غتذاهای

سپس با روش نمونهگیری چنتد مرحلتهای و بهصتورت

خام استت و عمتلآوری مناستب ستبب کتاهش بتروز

تصادفی پرسشنامهها توزیع شد .برای تهیه پرسشتنامه از

مسمومیتها شده است ( Fein et al., 2011; Klontz et

پرسشتتنامه محقتتق ستتاخت د مطالعتتات قبتتل بتتا ایجتتاد

 .)al., 1995همچنتین در مطالعته انجتام شتده در زمینته

تغییراتی استفاده شد (.)Jahed et al., 2012a

بررسی وضتعیت آگتاهی ،نگترش دانشتجویان دانشتگاه

پرسشنامه در سه بخش ،شامل بختش اول :اطالعتات

علوم پزشکی تهران درباره بهداشت و ایمنی مواد غتذایی

دموگرافیک ،بخش دوم 11 :سؤال آگاهی و بختش ستوم:

نشان داد که  68درصد دانشجویان دارای آگاهی خوب و

 10سؤال نگرش تنظیم شد .در سؤاالت مرتب با «میتزان

 31درصد دارای آگاهی متوس در رابطه بتا بهداشتت و

آگاهی» ،به پاسخ صحیح نمره یک و بته پاستخ نادرستت

ایمنتتی متتواد غتتذایی بودنتتد (.)Jahed et al., 2012a

نمره صتفر تعلتق گرفتت .بترای ستؤاالت نگترش نیتز،

مطالعات متعتدد نشتان متیدهتد کته آمتوزش بهداشتت

امتیازدهی به هر عبتارت بتا استتفاده از طیت

لیکترت و

میتواند در بهبود آگاهی و عملکرد بهداشتی افراد جامعه

معیار درجهبندی صفر تا  9انجام گرفتت .ایتن طیت

نقتش بستزایی داشتته باشتد ( Pirsaheb and Rezaee,

درجتات «کتامال متوافقم» «،متوافقم»« ،نظتری نتدارم»،

.)2010

«مخالفم»« ،کامال مخالفم» نشان داده شد (کامال متوافقم=

با توجه به اهمیت بهداشت و نگهداری متواد غتذایی

بتا

 9و کامال مخالفم= صفر).

در کاهش عفونتها و مسمومیتهای غذایی و همچنین

بتترای تعیتتین پایتتایی پرسشتتنامه ،بتته  32دانشتتجو

ایجاد برنامههای مدون آموزشی جهت افزایش آگتاهی و

پرسشنامهها داده شد و نتایج بهدست آمده بتا استتفاده از

نگرش دانشجویان نسبت به این موضوع ،هدف از انجام

آزمون آلفای کرونباخ بتهترتیتب بترای ستؤاالت بختش

این مطالعه تعیین میتزان آگتاهی و نگترش دانشتجویان

آگتاهی و بختتش نگتترش برابتتر  0/8و  0/7تعیتتین شتتد.

دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی کاشتتان در زمینتته بهداشتتت و

همچنین روایی آن توس استاتید گتروه تغذیته و آمتار

نگهداری مواد غذایی بود.

متتورد تمیی تد قتترار گرفتتت .ستتپس پرسشتتنامه توس ت
کارشناسان آموزشدیده در بین دانشجویان توزیع گردید.
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تجزیه و تحلیل آماری

سرسنگی و همکاران

یافتهها

نتتایج بهدستت آمتده بتا استتفاده از نرمافتتزار SPSS

از بین  300پرسشتنامه توزیتع شتده  286پرسشتنامه

ویتترایش  16و آزمتتونهتتای آمتتاری آنتتالیز واریتتانس

بهطور کامل تکمیل و برگشت داده شد (نرخ پاسخگویی

یکطرفه ،آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون متورد

برابتتتر  81/71درصتتتد) .میتتتانگین ستتتنی ایتتتن افتتتراد

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

 22/01±2/30سال بود .در نمتودار ( )1نتتایج اطالعتات
دموگرافیک مربوط به افراد قابل مشاهده است.

نمودار ( -)1نتایج اطالعات دموگرافیک افراد براساس جنس ،مقطع تحصیلی ،دانشکده ،سابقه مسمومیت و مصرف فستفود

میانگین میزان آگاهی افراد مورد بررسی درباره

سؤاالت مشاهده شد بهطوری که آگاهی پسران باالتر از

بهداشت و نگهداری مواد غذایی  62/23±13/23از صد

دختران بود ( )P> 0/01ولی در نگرش آنها تفاوتی

در بازه  18/18تا  100/00بود .همچنین میانگین میزان

مشاهده نشد .از طرف دیگر تفاوت معنیداری (0/01

نگرش نسبت بهداشت و نگهداری مواد غذایی

> )Pدر آگاهی افرادی که دارای سابقه مسمومیت

 2/37±0/91از  9در بازه  1/20تا  3/20برآورد شد.

غذایی بودند نسب به افرادی که هیچ سابقه مسمویت

نتایج برآورد شده برای هر سؤال در جدولهای ( )1و

غذایی نداشتند مشاهده شد ولی در نگرش آنها تفاوت

( )2و بهترتیب برای سؤاالت آگاهی و نگرش قابل

معنیداری مشاهده نشد.

مشاهده است .بر طبق یافتههای این جدولها ،در بین
دختران و پسران تفاوت معنیداری در میزان آگاهی به
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جدول ( -)1پاسخ دانشجویان نسبت به سؤاالت آگاهی به بهداشت و نگهداری مواد غذایی
پاسخ صحیح

پاسخ نادرست

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 -1هنگام خرید یک ماده غذایی به تاریخ تولید و انقضاء آن توجه میکنیم.

229

88/8

32

11/2

 -2از نشانههای بیماریهای قابل انتقال از طریق غذا تب ،استفراغ میباشد.

292

89/6

99

12/9

 -3دمای مناسب برای نگهداری مواد غذایی در یخچال  1تا  2درجه سانتیگراد میباشد.

179

60/8

112

34/2

 -9بوتولیسم از طریق غذای کنسرو شده انتقال مییابند.

222

78/7

61

21/3

 -2برای نگهداری شیرهای استریلیزه نیاز به استفاده از یخچال نمیباشد.

118

91/2

168

28/8

 -6شیر -گوشت مواد غذایی که زود فاسد میشوند.

208

72/7

78

37/3

 -7گوشت در حالت چرخ کرده سریعتر فاسد میشود.

147

68/4

84

31/1

 -8سردخانه با حرارت زیر صفر برای نگهداری قوطی کنسرو مناسبتر میباشد.

193

20/0

193

20/0

 -4لزج شدن سطح گوشت از عالئم گوشت فاسد نمیباشد.

110

38/2

176

61/2

 -10از لحاظ بهداشتی ظروف پالستیکی برای مواد غذایی مناسبتر میباشد.

111

38/8

172

61/2

 -11استافیلوکوك طالیی از راه جوشهای دست و صورت و ترشحات بینی افراد وارد مواد غذایی میشود.

111

38/8

172

61/2

پرسش

جدول ( -)2نگرش دانشجویان نسبت به بهداشت و نگهداری مواد غذایی
پرسش

کامالً مخالفم
تعداد

مخالفم

درصد تعداد درصد

موافقم

نظری ندارم

کامالً موافقم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 -1دانستن بهداشت و ایمنی مواد غذایی یک امر مهم میباشد.

3

1

0

0

12

9/2

66

23/1

202

71/7

 -2شستن دستها با آب و صابون قبل از پختن غذا ضروری است.

8

2/7

4

3/1

91

19/3

88

30/8

190

94

 -3دوباره گرمکردن غذا باعث اطمینان از سالمت آن میشود.

17

2/4

62

22/7

63

22

77

26/4

69

22/9

 -9غذاهای کنسروای که درب قوطی آن برآمده است را دور میاندازیم.

27

4/9

33

11/2

32

12/2

62

22/7

126

99/1

 -2افزودنیهای مواد غذایی در ایمنی آن اهمیت چندانی ندارد.

96

16/1

111

38/8

70

29/2

39

11/4

22

8/7

 -6غذاهای خام را میتوان در کنار غذاهای پخته شده قرار داد.

18

6/3

23

18/2

87

30/9

72

26/2

23

18/2

 -7شیر پاستوریزه را میتوان یک شبانهروز در دمای اتاق نگهداری کرد.

21

7/3

63

22

60

21

40

31/2

22

18/2

 -8گذاشتن نان در کیسههای بازیافت شده اشکال ندارد.

26

4/1

91

19/3

28

20/3

78

27/3

83

24

 -4نوشیدن شیر خام خطر باالی مسمومیت غذایی دارد.

22

8/7

72

26/2

69

22/9

79

22/4

98

16/8

 -10شستشوی سبزیجات با آب کافی میباشد

20

17/2

89

24/9

68

23/8

21

17/8

33

11/2

یافتهها نشان داد بین مصرف غذاهای فستتفتودی و

مقاطع تحصیلی در میزان آگاهی بته ستؤاالت و نگترش

سابقه مسمومیت غذایی تفاوت معنیداری وجود نتدارد.

آنها تفاوت معنیداری وجود نداشت .بر استاس نتتایج،

همچنین در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشتد بتاالتترین

با افزایش سن میزان نگرش افراد نسبت بته بهداشتت و

میزان (میتانگین) آگتاهی و در مقطتع دکتتری بتاالترین

نگهداری مواد غذایی افزایش داشت ( ،P> 0/01ضتریب

میزان (میانگین) نگرش مشاهده شد ،با این وجتود بتین

همبستگی پیرسون  .)-0/030از نظر میتزان آگتاهی بتین
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آگاهی دانشجویان پزشکی کاشان از بهداشت غذا

دانشتتکدههتتا بتتاالترین میتتانگین مربتتوط بتته دانشتتکده

تفتتاوت معنتتیداری در میتتزان آگتتاهی و نگتترش آنهتتا

پرستاری با  69/92±11/16درصد و باالترین نگترش در

مشاهده نشد (جدول .)3

دانشکده پزشکی مشتاهده شتد ولتی بتین دانشتکدههتا
جدول ( -)3مقایسه بین امتیاز آگاهی و نگرش با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آگاهی

متغیر
جنسیت
سابقه مسمومیت

تحصیالت

مصرف فستفود

دانشکده

نگرش

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

مذکر

122

69/61

13/62

مؤنث

169

60/98

13/23

بله

199

62/10

17/27

خیر

192

62/97

11/7

فوقدیپلم

11

28/67

11/03

کارشناسی

222

61/74

13/83

کارشناسی ارشد

39

66/28

12/20

دکترا

14

61/72

12/70

2/22

هر روز

17

69/17

18/31

2/22

0/97

 3روز یکبار

92

60/20

19/01

2/29

0/37

هفتهای یکبار

78

63/48

12/22

2/33

0/92

ماهی یکبار

196

61/70

13/23

2/99

0/38

پزشکی

94

61/91

12/29

2/97

0/37

پرستاری

70

69/92

11/16

2/36

0/91

پیراپزشکی

100

62/41

12/93

2/90

0/90

بهداشت

67

24/70

13/92

2/22

0/91

بحث و نتیجهگیری

P-value

0/01
0/00

0/21

0/91

0/38

میانگین

انحرافمعیار

2/34

0/9

2/36

0/91

2/32

0/92

2/34

0/37

2/21

0/91

2/36

0/90

2/37

0/90
0/34

P-value

0/62
0/16

0/13

0/00

0/24

 82درصد ( )Jahed et al., 2012aو در سربازان پادگان

هدف از این مطالعه بررسی میتزان آگتاهی و نگترش

مالک اشتر  20درصتد ( )Jahed et al., 2012bگتزارش

دانشتتجویان دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی کاشتتان در زمینتته

شد .در یک بررسی در آمریکتا 40 ،درصتد دانشتجویان

بهداشت و نگهداری مواد غذایی بتود .بتر استاس نتتایج

دانشتتگاه میستتوری بتته ایتتن شتتاخص توجتته نمودانتتد

بهدست آمده باالترین میزان آگاهی دانشجویان توجه بته

(.)Marietta et al., 1999

تاریخ انقضاء و بر چسب مواد غتذایی خریتداری شتده

بیماریهای منتقلته از غتذا بتهعنوان یتک تهدیتد در

بود ( 88/8درصتد) .در بررستیهتای مشتابه توجته بته

سالمتی افراد میباشد .در این مطالعه نشان داده شتد کته

برچسب مواد غذایی توس دانشجویان دانشتگاه تهتران

 89/6درصد از دانشجویان آگاهی خوبی در مورد عالئم
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و نشانههای مسمومیتهای غذایی و همچنتین در متورد

بته مستمومیتهتای غتتذایی داشتتند (Sharif and Al-

نحوه انتقال بوتولیسم نشان دادند ولی آگتاهی پتائینی در

 .)malki, 2010در این مطالعه میزان آگاهی دانشتجویان

مورد نحوه انتقال استافیلوکوکوس ارئوس به مواد غذایی

پسران بیشتر از دختران بود.

( 38/8درصد) مشاهده شد .در بررسیهای دیگری نیتز،

در مطالعهای آگاهی دختران مدارس راهنمایی خمتین

 82درصتتد ستتربازان پادگتتان مالتتک اشتتتر و 80درصتتد

شهر در مورد بهداشت و ایمنتی متواد غتذایی بتاالتر از

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهتران آگتاهی ختوبی

پسران بود ( .)Musavi et al., 2014در مطالعه حاضر با

در مورد بیماریهای منتقله از مواد غذایی نشان دادنتد و

افزایش سن آگاهی افراد در مورد بهداشت متواد غتذایی

همچنتتتین آگتتتاهی افتتتراد در متتتورد نحتتتوه انتقتتتال

بیشتر شده است .در مطالعهای ارتباط معناداری بین ستن

 76/6درصد بود ( Jahed et al.,

و آگاهی دانشجویان دانشتگاه علتوم پزشتکی تهتران در

 .)2012a; Jahed et al., 2012bدر این مطالعه بهترتیتب

مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دیده نشد ( Jahed et

 37/3و  31/1درصد از دانشتجویان ،آگتاهی پتایینی در

 .)al., 2012aنتایج این بررسی نشتان داد کته اطالعتات

ارتباط با فاسد شتدن ستریع شتیر ،گوشتت و همچنتین

دانشجویان نسبت به اصول نگهداری مواد غذایی و فساد

فسادپذیر بودن حالت چترخ کترده گوشتت نستبت بته

مواد غذایی پایین بوده است ،بهطوری که آگتاهی آنهتا

گوشت سالم نشان دادند .ایتن مستئله متیتوانتد ستبب

در مورد نگهداری شیر  91/2درصد ،استتفاده از ظتروف

انتقتتال انتواعی از عوامتتل بیمتتاریزا بتته افتتراد شتتود .در

پالستیکی  38/8درصد و نگهداری قوطیهای کنسرو 20

مطالعهای نشان دادند کته  20درصتد دانشتجویان متورد

درصد بود .همسو با نتایج بهدستت آمتده ،در مطالعتهای

مطالعه آگاهی کافی در ارتباط با بیمتاریهتای منتقلته از

آگاهی پایین ستربازان در متورد اصتول نگتهداری متواد

مواد غذایی با منشم خام دامی مانند شیرخام و تختممترغ

غذایی نشان داده شد (.)Jahed et al., 2012b

استافیلوکوکوس ارئوس

نداشتند (.)Sharif and Al-malki, 2010

در این بررسی نشان داده شد کته افترادی کته دچتار

در یک بررسی که بر روی وضعیت مسمومیت غذایی

مسمومیت غذایی شدهاند از آگاهی بیشتتری نستبت بته

ناشی از کلستریدیوم بوتولینوم در ایران از نظر بهداشتت

دانشجویانی که سابقهای از مستمومیت غتذایی نداشتتند

مواد غذایی صورت گرفت ،نشان دادنتد کته  23درصتد

برخوردار بودند .این عامل میتواند بهعنوان یک فتاکتور

مسمومیتهای بوتولیسمی ناشی از تهیه و مصرف متواد

در افزایش آگتاهی اشتخاص و کنتترل بیشتتر در متورد

غتتذایی ختتانگی و عتتدم حتترارتدهتتی کتتافی بتته آن

برخورد با مسائل بهداشت و نگهداری مواد غذایی عمتل

فترآوردههتا بتوده استت ( .)Tavakoli et al., 2009در

نماید .در مطالعههای دیگر نیز ايراتی مانند آموزش افراد

مطالعه دیگری میزان  64/2درصد زنان خانتهدار نستبت

در مقوله بهداشت متواد غتذایی ستبب افتزایش آگتاهی

به مسمومیتهای غتذایی آگتاهی نستبتا ختوبی داشتتند

آنها شده است ( Egan et al., 2007; Norazmir et al.,

( .)Haji Mohammadi et al., 2015در عربستتان 72

.)2012; Asadi et al., 2012

درصد دانشجویان دانشگاه تای

آگتاهی ختوبی نستبت
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انتقال میکروبهای بیماریزا بهروش آلودگی متقاطع

میباشد ( .)Haji Mohammadi et al., 2015بتهعتالوه

که میتواند از طریق مجاورت غذاهای پخته شده با خام

استفاده از مواد افزودنی بهویژه رنگها متیتوانتد ستبب

صورت پذیرد سبب عفونتهای ناشی از مصرف غذاهتا

اختالالتی همانند بتیش فعتالی و اختتالالت رفتتاری در

در افراد شتود ( .)Jahed et al., 2012aدر ایتن مطالعته

کودکان شود (.)Khosravi Mashizi et al., 2012

مشخص شد که نگرش دانشتجویان نستبت بته ایتنکته

در این بررسی میزان نگرش مربت دانشجویان نستبت

مجاورت غذاهای ختام بتا پختته ستبب آلتودگی آنهتا

به مصرف شیر خام و ایجاد عفونتها و مستمویتهتای

میتواند شود ،پایین بود .همچنین نگرش دانشجویان در

غذایی ناشی از آن پایین بود بهطتوری کته  92/7درصتد

متتورد مصتترف غتتذاهای ختتام ،شستشتتوی ستتبزیجات،

دانشجویان نستبت بته ستؤال مربوطته ،نگترش صتحیح

استفاده از افزودنیهای غذایی ،دوباره گترم کتردن متواد

داشتند .در مورد شیر و مصرف خام آن و پیامد آن ایجاد

غذایی پایین بود .در مطالعهای مشابه نیز کمبتود آگتاهی

مسائل بهداشتی اجتنابناپذیر است .بروز بیماری سل و

افتتراد در متتورد ختتوردن متتواد غتتذایی ختتام و ایجتتاد

تبمالت که بهترتیب توس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مستتمومیت مشتتاهده شتتد ( .)Young et al., 2010در

و بروسال ملیتنسیس ایجاد میشتوند .همچنتین کورینته

مطالعهای دیگر نشتان دادنتد کته  91/9درصتد از زنتان

باکتریوم بوویس نیز قادر به انتقتال از شتیرختام بتوده و

یتتزدی دارای نگتترش غلطتتی در متتورد پتتاك کتتردن

میتواند ایجاد بیماری دیفتری نماید .سایر پتاتوننهتای

سبزیجات بودند بهطوری که صرف پاك کتردن میتوه و

منتقله از شیرخام مانند انواعی از ستالمونالهتا ،اشریشتیا

ستبزی ،آنهتا را بترای ختوردن ایمتن متیکنتد ( Haji

کوالی و غیره میباشند که میتوان جهتت ستالمستازی

.)Mohammadi et al., 2015

شتتیر از روشهتتای پاستوریزاستتیون و استرلیزاستتیون

در بررسیای نشان دادند که بسیاری از متردم قتوانین
اصلی بهداشتت متواد غتذایی را نمتیداننتد ( Sockett,

استفاده نمود (.)Angulo et al., 2009
با توجه به مسئله بهداشت مواد غذایی و ایجاد انتوع

 )1995مرال عدم شستشوی دستها ستبب بتاقی مانتدن

عفونتها و مسمومیتهای ناشی از عدم رعایت شترای

میکروبهای بیماریزا شده که از طریق تماس بتا متواد

بهداشتی در عملآوری و نگهداری مواد غتذایی ،آگتاهی

خام میباشتد و یتا در ايتر مصترف متواد غتذایی ختام

داشتن از شرای و ضتواب بهداشتتی و نگتهداری متواد

میکروبهای بیماریزای زئونوز قابل انتقتال بته انستان

غذایی میتواند از بسیاری از بیماریها جلتوگیری کنتد.

استت (.)Musavi et al., 2014; Jahed et al., 2012b

با اینحال با توجه به نتتایج و میتزان آگتاهی و نگترش

در مطالعه دیگری نشان دادند که  40درصد مادران قبتل

نسبتا خوب دانشجویان در زمینته بهداشتت و نگتهداری

از آمادهسازی غذا ،تغذیه کودك و پخت و مصرف غتذا

متتواد غتتذایی برگتتزاری کارگاههتتای آموزشتتی بتتهویژه

دستهای خودشان را متیشتویند ( Sudershan et al.,

دانشجویانی که واحتد درستی در ایتن زمینته را ندارنتد

 .)2008در مطالعه دیگری نیز  42/1درصد مادران معتقد

ضروری به نظر میرسد.

بودند کته شستتن دستتها قبتل از پختت غتذا الزامتی
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پژوهشی دانشگاه و همکاران این مرکز نهایت قدردانی و
.سپاسگزاری به عمل میآید

سپاسگزاری
این طرح با حمایتهای مالی مرکز تحقیقات بیوشیمی
 دانشگاه علوم پزشکی،و تغذیه در بیماریهای متابولیک

تعارض منافع
منتافعی بترای اعتالم

 بدینوستیله از معاونتتت محتتترم.کاشتتان انجتتام گرفتتت

نویسندگان هیچگونته تعتار
.ندارند
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Food hygiene measures and its proper maintenance during distribution, purchase, and consumption are
important principles to prevent food-borne infections in consumers. The aim of this study was to evaluate
knowledge and attitude of students of medical sciences of Kashan University about food hygiene and
storage. This cross-sectional study was conducted on 286 male and female students. Data obtained
through questionnaires containing questions on demographic data as well as knowledge and attitudes to
food hygiene and storage. The results showed that mean knowledge and attitude scores of the students
about food hygiene and maintenance were 62.23±13.53% and 2.37±0.41%, respectively. The knowledge
score between male students was
was increased significantly (P<0.01) with the increasing of their age. Moreover, the knowledge score of
the students with a previous history of food intoxication was significantly (P<0.01) more than those who
had no food intoxication experience. The outcomes of this study showed that the students had an
acceptable knowledge level of food hygiene and storage.
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