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 یخالصه فارس

تبریز در مورد راههاي انتقال  علوم پزشکی بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه عنوان:
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 یماريمدت ب یبا توجه به حالت مزمن و طوالن .یابدانتقال  یگربه شخص د یز شخصرا دارد ا ییتوانا

 یانشر و اطرافیماب يرا برا یاريبس یروان ی، مشکالت روحیعالوه بر مشکالت جسمان یماريب ین، ایتهپات

از  یانو درم یافراد مختلف جامعه مخصوصا پرسنل مراکز خدمات بهداشت ییرو آشنا ین، از ایدنما یم یجادا

 برخوردار است. یاريبس یتو نحوه انتقال آن از اهم یماريب

 :هدف

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک یاندانشجو یآگاه یزانم یمطالعه بررس ینهدف از انجام ا 

 بود. 1392در سال  Bهاي انتقال و پیشگیري از هپاتیت  در مورد راه یزتبر

 و روش: مواد

 یدندانپزشک یاندانشجو یآگاه یزانبود که در آن م )cross-sectionalمقطعی  (بررسی  یکپژوهش  این

پرسشنامه و به تعداد  یقاز طر B یتاز هپات یشگیريانتقال و پ يدر مورد راهها یزتبر یدانشگاه علوم پزشک

در  ییلو تحل یفیتوص مارآ يها یکشده با استفاده از تکن يجمع آور يشدو پرسشنامه ها یدهنفر سنج 100

 شد. یم یدار تلق ، معنیP >05/0، يآمار یزهايشدند و در تمام آنال یلو تحل یهتجز spss  ينرم افزار آمار
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 ها: یافته

مختلف  یلیبا سنوات تحص یاندانشجو یندر ب یسطح آگاه یانگینم یسهمقا يآمار یلتحل یجاساس نتا بر

ارتباط  ینطورباشد هم دار نمی معنی يف به لحاظ آمارنشان داد که اختال یانسوار یزبا استفاده از آزمون آنال

 دار نبود.  معنی ياز لحاظ آمار یزنو سن با سطح آگاهی  یتجنس ینب

 :یريگ نتیجه

در مورد  یآگاه یزانبا م یتو جنس یلیسن و سنوات تحص یعنی یمورد بررس ییرهايمتغ ینب کل در

در  یاندانشجو یکل یآگاه یزانوجود نداشت. م يدار ،ارتباط معنیB یتاز هپات یشگیريانتقال و پ يراهها

 بوده است. 8/1 یاربا انحراف مع 4/11مطالعه  ینا
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1... 1392سال یزتبریدانشگاه علوم پزشکیدندانپزشکیاندانشجویآگاهیزانمیبررس

 مقدمه -1-1

در سطح  یاديهنوز مشکالت ز یراخ يها سال یعفونت طکنترل  ینهدر زم یعوس هاي یشرفتبا وجود پ

 )1(وجود دارد. ها یماريدسته ب یناز ا یشگیريدر جهت پ ها ینیکها و کل ها، مطب دانشکده

از  یناش یبهايآس یااغلب در تماس با خون، بزاق و  یو دندانپزشک یپزشک دانشجویاناز آنجا که  

شده و به شدت در معرض خطر ابتال به عفونت  یر تلقگروه پر خط باشند، یتماس با سوزن آلوده م

 )2(ارد.د یاز آن را ملزم م یشگیريپ يو خصوصاً راهها یمارياز ب یامر ضرورت آگاه ینا )2(.باشندیم

.. .و یروسچون دارو، و یکه به دالئل مختلف باشد یم يکبد يها التهاب يبرا یاصطالح کل یک یتهپات 

و این  کند میک بیماري عفونی  ویروسی و سیستمیک است که کبد را آلوده هپاتیت ی )3(.شود می یجادا

 )3،2،1(.از شخصی به شخص دیگر انتقال یابد که توانایی را دارد

HBV یروسو DNA خون  يها تماس با فرآورده ي،جراحات و اکسپوژر جلد یقاست که از طر يدار

تماس با بزاق و  یقاز طر یت. قدرت انتقال هپاتشود میآلوده بدن منتقل  یعاتما یرآلوده، بزاق، اشک و سا

را از  B یتهپات یروسامر احتمال انتقال و ینشده و هم ییددر مطالعات تأ HBVآلوده به  يا لثه یعاتما

 )5(.دهد یم یشافزا یدندانپزشکدانشجویان به  یمارانب

میباشند   B به عفونت هپاتیت طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهانی حدود دو میلیارد نفر در جهان آلوده

 .شود میدارند و ساالنه به تعداد آن اضافه  مزمن عفونت نفراز آنها میلیون شصت که حدود سیصدو

اري هپاتیت جان خود را از دست ناشی از بیم کبد نیز در اثر نارسایی سال در نفر هزار تقریبا ششصد

محسوب  Bسراسر دنیا، بزرگترین مخزن هپاتیت  در HBVمیلیون حامل  350بیش از با  هادهند. انسانمی

 )4(.شوندمی

اعتماد بودن  یرقابلو غ یماريب یناز سابقه ابتال به ا B یتهپات یناز ناقل یاريتوجه به عدم اطالع بس با

 یکو اتخاذ  یمارانبودن تمام ب یحفاظت فرض بر عفون یجادجهت ا یتنها  روش عمل ی،پزشک یخچهتار

 )5(آنها است. یتمام يبرا ینت کلبرنامه کنترل عفو


