
 

 صوص راههاي انتقال اردبيل در خ آرايشگران  شهربررسي ميزان آگاهي و نگرش 

  و نحوه پيشگيري از هپاتيت

 2بهنام فراستي، 1 دكتر مهرداد ميرزارحيمي

وپيراپزشكي ، استاديار گروه اطفالدانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دانشكده پزشكي -1

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دانشكده پيراپزشكي ، دانشجوي كميته تحقيقات دانشجويي ،-2

 هوشبري

 چكيده 

هپاتيت هاي ويروسي يكي از پنج عامل عفوني مرگ زودروس انسان بوده وهر سال سبب مرگ زمينه و اهداف: 

بيش از دو ميليارد نفر ازمردم جهان را مبتال كرده و هم  حداقل يك ميليون نفر از مردم جهان ميشود.هپاتيت 

اين افراد به علت  %30تا  %25بيماري در جهان زندگي مي كنند.  ميليون نفر ناقل مزمن  اين 350اكنون حدود 

ترين بيماري واگير در دنيا است. شايعبيماري هاي كبدي زودتر ازمعمول فوت ميكنند .بعد از سل و ماالريا هپاتيت

اين  ميليون نفر به 2,1ميليوني حدود 70مردم ايران ناقل اين ويروس هستند كه با در نظر گرفتن جمعيت  3%

است.ويروس آلوده هستند مهمترين عامل هپاتيت مزمن، نارسايي كبد و سرطان كبد در ايران هپاتيت

در آرايشگاههاي پرسش نامه 400دربررسي حاضر به صورت پرسش نامه بوده است كه درآنروش بررسي: 

تجزيه وتحليل رنتايج به دست امده درنرم افزا پخش گرديدوهمه مناطق درو بطورتصادفي  اردبيلشهر

 گرديد.

درصد اطالعي 31,5درصدپاسخ درست ،28,3درصد پاسخ نادرست ، 40,2با توجه به آناليز داده هايافته ها: 

 درموردسوال نداشتن.

شود. ميزانايران مثل ساير كشورهاي خاورميانه جزء مناطق با آلودگي متوسط محسوب مينتيجه گيري: 

جهت پيشگيري از سبت به گروههاي ديگر بيشتر است و اولين اقدام عموميدر آرايشگران نشيوع هپاتيت

هر چند در بسياري از موارد درمان آموزش عمومي مردم و بويژه گروههاي در معرض خطر است هپاتيت

موثري براي آن وجود ندارد ولي توسط واكسيناسيون قابل پيشگيري است با توجه به اينكه استفاده از واكسن 

 انتقال خطر ميانگين[ . 7] است بهداشت آموزش آن، از پيشگيري راه موثرترين لذا همه امكانپذير نيست. براي

 است شده برآورده درصد هپاتيت و درصد 3/0 پوست به آلوده تيز نوك جسم ورود اثر در 

 هپاتيت ، ناقل ، مزمن ، واگيركليد واژه ها:


