
 

 پزشكي علوم هاي رشته دانشجويان آگاهي بررسي

 ويروسي هاي هپاتيت به نسبت خلخال شهرستان

 2محمدي مينا، 2فاضلي فريده، 2آبادي علي زهرا، 2شمخالي رعنا، 1اماني فيروز دكتر

 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -1

 پزشكي علوم دانشگاه،  دانشجويي تحقيقات كميته عضو، پرستاري رشته دانشجوي -2

 ، خلخال پزشكي علوم دانشكده، اردبيل

 جهان سطح در انسان زودرس مرگ و عفوني عامل پنج از يكي ويروسي هاي هپاتيت: هدف و سابقه

 مي تلف بيماري اين به ابتال اثر در جهان جمعيت از نفر ميليون يك حداقل ساله همه و باشد مي

 خطر معرض در، دارند كار و سر بيماران بدن مايعات و خون با كه افرادي و پزشكي گروه شوندپرسنل

 آگاهي ميزان بررسي هدف با پژوهش اين.شوند مي مبتال بيماري به عادي جمعيت از بيش و بوده

 .است شده انجام ويروسي هاي هپاتيت مورد در خلخال شهرستان پزشكي علوم هاي رشته دانشجويان

 اسالمي آزاد دانشگاه و خلخال پزشكي علوم دانشكده از بودندكه نفر 200 ها نمونه تعداد: ها روش و مواد

 اطالعات گردآوري ابزار  و بوده تصادفي صورت به ها نمونه انتخاب. شدند گيري نمونه خلخال واحد

 .گرديد تحليل و تجزيهExcel افزار نرم بوسيله نتايج. باشد مي ساخته خود پرسشنامه

 هپاتيت عليه% 92؛ سال 94/21 دانشجويان سني ميانگين كه داد نشان پژوهش نتايج :ها يافته

 را سرسوزن با تماس سابقه% 58، داشتند را بيمارستان در كارآموزي سابقه% 85، بودند شده واكسينه

) شوند نمي زردي دچارCهپاتيت به مبتاليان( 6 سوال به دارنددانشجويان خالكوبي نيز افراد% 2 و داشته

) است خون آزمايش، هپاتيت بيماري تشخيص راه بهترين( 9 سوال به نسبت و داشته كمتري آگاهي

 دانشجويان% 10 تنها و داده نادرست پاسخ 6 سوال به افراد% 90 كه طوري به داشتند را آگاهي بيشترين

 پاسخ سوال اين به% 14 فقط و داشتند آگاهي 9 سوال به نسبت نيز% 86. دادند صحيح پاسخ آن به

 آگاهي نيز% 32/55 و داشته آگاهي ويروسي هاي هپاتيت به نسبت% 68/44 كلي درحالت.دادند نادرست

 .نداشتند

 كادر بين در خطرناك و مهم ويروسي هاي بيماري از يكي هپاتيت اينكه به توجه با :گيري نتيجه

 كامال كشنده عامل اين به نسبت آگاهي و  اطالعات داشتن لذا باشد مي بهداشتي خدمات و پزشكي

 براي ويروسي هاي هپاتيت به نسبت آگاهي% 68/44 حاصله نتايج به توجه با. باشد مي ضروري

 گروه كادر آگاهي ميزان ارتقاء جهت بنابراين، باشد نمي مكفي پزشكي علوم هاي رشته دانشجويان

 از ويروسي هاي بيماري به ابتال از پيشگيري آموزشي هاي دوره برگزاري بهداشتي خدمات و  پزشكي

 .شود مي توصيه، هپاتيت عليه واكسيناسيون مجدانه پيگيري همچنين و هپاتيت جمله

 ويروسي هاي هپاتيت، دانشجويان، آگاهي :كليدي هاي واژه


