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   ني شهر قزوي و عملكرد دندانپزشكان عمومدگاهي، ديآگاه
  HIV آلوده به مارانيدر مورد ب

  
          يدهك چ  

  
 ني ا ي برا ي درمان قطع  چي است و تاكنون ه    شي در جهان رو به افزا     دزي ا يماري ب يدمياپ :نهيزم
 ي دندانپزشـك  ني روتـ  يهـا   مراقبـت  ازمنـد ي ن دزيـ  مبـتال بـه ا     مارانيب.  كشف نشده است   يماريب
 از دندانپزشـكان از  ياري از ان اسـت كـه بـس   ي انجـام شـده حـاك      ي مطالعات قبل  يول. باشند يم
 و  دگاهيـ ، د ي آگـاه  نيـي  لـذا هـدف مطالعـه حاضـر تع         زنند، ي سرباز م  ماراني گونه ب  ني ا رشيپذ

  . استHIV آلوده به ماراني در مورد بني شهر قزوين عمومعملكرد دندانپزشكا
 شـاغل در شـهر      ي نفر از دندانپزشكان عمـوم     51 يليتحل -يفي توص ه مطالع نيا در :روش كار 

 طـرح بـا مراجعـه بـه مطـب           ي اول، مجـر   هدر مرحلـ  .  انتخـاب شـدند    قي جهت انجام تحق   نيقزو
نهـا را مـورد     آ، عملكـرد    HIVوده به    آل ،ي فرض ماري ب كيدندانپزشكان مورد مطالعه، به عنوان      

 ليــ تكمقيــ افــراد مــورد مطالعــه از طردگاهيــ و دي دوم آگــاهه قــرارداد و در مرحلــيبررســ
 ليـ  و تحل  هيـ  مـورد تجز   SPSSافـزار  دست آمده توسـط نـرم     ه   ب جينتا.  شد دهينامه سنج پرسش

  . قرار گرفتيآمار 
 + 1/15 نيانگيـ ه در حد متوسط بـا م      از افراد مورد مطالع   %) 71( نفر   30 ي آگاه زانيم :ها  يافته

 را در مطـب خـود       دزيـ  آلوده بـه ا    مارياز دنداپزشكان مورد مطالعه، ب    %) 70( نفر   36 . بود 5/59
 خـود را    ليآنها عدم تما  %) 32( نفر   13 دگاهياالت د ؤ كه در پاسخ به س     يدر حال .  نكردند رشيپذ

  . نشان داده بودندماراني گونه بني ارشيجهت پذ
 مـاران ي با عملكـرد دندانپزشـكان مـورد مطالعـه در مـورد ب             دگاهي و د  ي آگاه نيب :گيري  نتيجه

  ).P< 05/0( نشد افتيدار باشد  ي معني كه از لحاظ آماري ارتباطHIVآلوده به 
  HIV به مارآلودهي عملكرد، بدگاه،ي د،يدندانپزشك، آگاه : كليديواژگان

  
  18/3/90 :           تاريخ پذيرش مقاله 19/9/90 :ح نهايي تاريخ اصال          23/9/89 :تاريخ دريافت مقاله
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                                                   مقدمه
  

 اسـت   ي مسر ي عفون يماريب (AIDS) يمني ا ستميسندرم نقص س  
 .ابـد ي ي انتقال مـ   ي و محصوالت خون   ي تماس جنس  قي از طر  كه غالباً 

 از  (CDC)هـا    يماريركز كنترل ب   كه م  يفي تعر نيدتري طبق جد  ]1[
 آنهـا، بـدون توجـه بـه         يمني ا ستمي كه س  يه داده، همه افراد   ي ارا دزيا

 دچار اخـتالل شـده   داًي شداخص، شيماري بكي عدم حضور   ايحضور  
ـ ي عدد در هر م    200 كمتر از    CD 4شمارش  ( ) متـر مكعـب خـون      يل

  ].1و2و3 [شود ي مي در آنها قطعدزي ايماري بصياست، تشخ
 ري لنفومـا و سـا     ايـ  ي ساركوم كاپوسـ   لي از قب  ييها يماريذشته ب  گ در

 4  صـرف نظـر از تعـداد       ات،ي ح هكننددي فرصت طلب تهد   يها عفونت
CD  يهـا   درمـان  شرفتيبه جهت پ  . گرفت ي قرار م  دزي ا في جزء تعر 
 از  يشـود و برخـ     ي مـشاهده نمـ    گـر ي د يطي شـرا  ني بهتر چنـ   ييدارو

 هـم   نيي پا اري بس يهاCD 4 با وجود    ي فرصت طلب حت   يها عفونت
  ]1 [.نديآ يبوجود نم

اند و   آلوده شدهيماري بني نفر در جهان به ا   ونيلي م 65،  2005 سال   تا
 جـان خـود را از دسـت    يمـار ي ب نيـ  نفـر در اثـر ا      ونيلي م 24تاكنون  

 22، 1389 مـاه  ي آمار موجـود تـا اول د  ني بر اساس آخر ]2[. اند داده
 ران،يـ مـا، ا    در كـشور   HIV سرويـ فرد آلوده به و     نفر، 250هزار و   
 است و   شي رو به افزا   يماري ب ني ا يريگ  همه ]4 [. شده است  ييشناسا
 بـه   دي كرده است، شـا    جادي مردم ا  ني را در ب   يادي و ترس ز   تيحساس

. اسـت % 100 ،دزيـ  در افراد آلـوده بـه ا       ريوم  مرگ زاني كه م  لي دل نيا
ـ    ي جهـان  يدمي اپ ني ا ي برا ي درمان قطع  اي واكسن   چيه . دارد وجـود ن

 دي عفونت را كند نما    شرفتي ممكن است پ   روسي ضد و  ي داروها غالباً
 يمـار ي ب نيـ  راه مبـارزه بـا ا      نيبهتـر . گـردد  ي سبب درمـان نمـ     يول
  ]1 [.باشد ي ميريشگيپ

 طي محـ  كيـ  و نزد  ژهيـ  به سـبب ارتبـاط و      مارانشاني و ب  دندانپزشكان
 HIV روسيـ  با خطر آلوده شدن به و      ي دندانپزشك يدهان و ابزارها  

 نهي زم ني دندانپزشكان در ا   ي آگاه زاني م لي دل نيبه هم . روبرو هستند 
از .  اسـت  ياديـ  ز تيـ  آلوده حـائزه اهم    مارانيو نحوه برخورد آنان با ب     

 ي دندانپزشـك  نهي مثبت در زم   HIV ماراني  ب  همله م أ مس گري د يسو
 يباشد، بلكه مـشكل اصـل      ي آنها نم  يماري مرتبط با ب   يتظاهرات دهان 

 يمـار ي ب نيهم چن .  معمول است  ي درمان دندانپزشك  كي افتيآنها در 
 شرفتيـ  و پ  ي سالمت عموم  ي رو ي منف ريثأتواند ت  ي م يدندان -يدهان

 افـت ي در ازمندي ن ماراني ب ني ا و، ر نياز ا .  افراد داشته باشد   ني ا يماريب
  ]5 [. هستندي دندانپزشكني روتيها مراقبت
دندانپزشكان در  نشي و بي آگاه نهي در زم  ي قبل يها ي و بررس  مطالعات

 تبخشي نسبتاً خوب و رضا    ي از آگاه  ي حاك دز،ي آلوده به ا   مارانيمورد ب 

له اغلـب   أ مـس  نيـ  ا رغميـ سفانه عل أ مت ي خصوص دارد، ول   نيآنها در ا  
 يدر صـورت .  ترس و واهمه دارنـد   ماراني ب نيدندانپزشكان از معالجه ا   

  موجـب  توانـد  ي توسط دندانپزشكان م   يدزي ا ماراني ب رشي عدم پذ  كه
 خـود   يماري ب گر،ي د يها  به مطب  ي در مراجعات بعد   مارانيشود كه ب  

  .را كتمان كنند
 و  ي آگـاه  ي در كنار بررسـ    قي تحق ني موضوع سبب شد تا، در ا      نيهم
 مـاران ي در مـورد ب    ني شاغل در شهر قزو    ي دندانپزشكان عموم  دگاهيد

ـ           ي با روش  دز،يمبتال به ا    ي خاص و نادر كه مشابه آن در مطالعـات قبل
 دندانپزشكان در برخورد بـا      ني عملكرد ا  يت نگرفته بود به بررس    صور

 هدف، ما با مراجعه     ني تحقق ا  يبرا. مي بپرداز HIV آلوده به    مارانيب
 ي فرضـ  مـار ي ب كيـ به مطب دندانپزشكان مورد مطالعـه بـه عنـوان           

HIV      در  مـاران ي ب نگونـه ي ا رشي پـذ  نهي مثبت، عملكرد آنها را در زم 
 سهيـ  و سـپس بـه مقا      ميـ ش قرار داد   مورد سنج  ي خصوص يها مطب
  .مي پرداختنهين زمي و عملكرد افراد مورد مطالعه در ادگاهي و ديآگاه

  

 ها مواد و روش                                  
  

 ني شـهر قـزو    ي دندانپزشكان عموم  ،يلي تحل -يفي توص ة مطالع نيدر ا 
رس  خود مشغول به كار بودنـد و نـام و آد           ي خصوص يها كه در مطب  

 موجود بـود،    ني قزو يآنها در اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشك       
 دندانپزشـك  60 را يجامعـه مـورد بررسـ   . مورد مطالعه قـرار گرفتنـد   

كه ) يروش سرشمار ( دادند ي م لين تشك ي شاغل در شهر قزو    يعموم
.  مطالعـه انتخـاب شـدند   ني نفر جهت انجام ا   51 نفر،   60 ني ا انياز م 

 از  ايـ  عـده    نيـ  بـود كـه ا     نيـ  به مطالعه ا   گريفر د  ن 9علت عدم ورود    
 ني قـزو  ي دانـشكده دندانپزشـك    ريـ  اخ الني از فارغ التحص   اي و   دياسات

 ي امكـان بررسـ  بيترت ني داشته و به ا  يي طرح آشنا  يبودند و با مجر   
  .عملكرد آنها وجود نداشت

 مـار ي طـرح بـه عنـوان ب       ي صورت بود كه ابتدا مجر     ني كار به ا   روش
نمود و   ي به مطب دندانپزشكان مورد مطالعه مراجعه م       HIVآلوده به   

سـاخت و    ي خود آگاه م   يماريدر همان مراجعه اول دندانپزشك را از ب       
 ي بـرا  ي عدم انجام درمـان دندانپزشـك      اي را در مورد انجام      يپاسخ و 

 4 از يكـ يپاسخ هر دندانپزشـك در      . شد ي م ايجوخود در آن مطب را      
  :  شديبند گروه طبقه

  .رميذپ يم -1
  . داردازي مورد ني به نوع كار درمانيبستگ -2
 را  مـاران ي ب نيـ  كـه ا   ي از مراكـز درمـان     يكـ ي بـه    ي ول رميپذ ينم -3
  .دهم ي ارجاع مرديپذ يم
  .رميپذ ينم -4
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355   ... درني شهر قزوي و عملكرد دندانپزشكان عمومدگاهي، ديآگاه

ــه3حــداقل  (ي از گذشــت مــدت زمــانپــس ــاز ا)  هفت ــه، ني  مراجع
 ي سطح آگـاه   ي افراد مورد مطالعه جهت بررس     اري در اخت  يا پرسشنامه

 ليـ تحو.  قرار داده شد   HIV آلوده به    ماراني آنان در مورد ب    دگاهي د و
 و همـراه بـا      يگـر ي توسط شـخص د    ،ينامه به صورت حضور   پرسش
 مورد مطالعه صورت ندانپزشكان به دقي در مورد اهداف تحق   يحيتوض

 پرسـشنامه   نيا)  موجود است  وستينمونه فرم پرسشنامه در پ    . (گرفت
 از  كيـ ول شامل اطالعات دموگراف   بخش ا :  بود يشامل دو بخش كل   

 نـام دانـشگاه محـل       ل،يجمله سـن، جـنس، سـال فراغـت از تحـص           
 يهـا  ي شركت كرده و تعداد بـازآموز     ي بازآموز ني آخر خي تار ل،يتحص

  .شد ي مكردهشركت 
 جامعـه مـورد     دگاهيـ  و د  يال بود كـه آگـاه     ؤ س 20 دوم شامل    بخش
آخـر بـه    ال  ؤال بـه صـورت بـسته و سـ         ؤ س 19. ديسنج ي را م  يبررس

 ي مربــوط بــه آگــاه14 تــا 1ال ؤســ. صــورت بــاز مطــرح شــده بــود
 هـر  يبـرا . شـد  ي مـ دگاهيـ  مربوط به د 20 تا   15ال  ؤدندانپزشك و س  

 عـدم   ايـ  غلـط    سـخ   پا  ي و برا  ازي امت كي ي بخش آگاه  حيپاسخ صح 
االت بخـش  ؤ كه به سـ يافراد.  صفر منظور شد ازيال، امت ؤپاسخ به س  

، في داده بودند در گروه ضـع      حيح درصد پاسخ ص   0-9/32 ني ب يآگاه
 داده بودنـد در گـروه       حي درصد پاسخ صـح    33-9/65 ني كه ب  يافراد

 داده بودنـد    حي درصد پاسخ صـح    66 -100 ني كه ب  يمتوسط و افراد  
  . قرار گرفتنداالدر گروه ب

 زيـ  و ن  دي چنـد از اسـات     ي اعتبار پرسـشنامه از نظـرات تنـ        نيي تع جهت
 ،يـي  روا نييستفاده شد و جهت تع     مشابه گذشته ا   قاتي بر تحق  يمرور

ــدمات  ــه مق ــر رو(PILOT) يمطالع ــدادي ب ــشجوي تع  اني از دان
 يانجام شد و پرسشنامه، دو بار بـا فاصـله زمـان           ) نفر10 (يدندانپزشك

 يـي  ارزش روا  نيـي  قرار گرفت و جهت تع     نها آ اريهفته در اخت   2 باًيتقر
  .براورد شد% 75 يياي پابي شد و ضرسهيها با هم مقا پاسخ

  
  ي اخالقمالحظات

 كه جنبه   ياالتؤ در پرسشنامه از س    ق،ي تحق ي جنبه اخالق  تي رعا جهت
ــشان يخــصوص ــام و ن ــود و ن  تمــام ي داشــته باشــد اجتنــاب شــده ب

 كـه   ي در صورت  نيهمچن.  ماند ي مطالعه محفوظ باق   نيدندانپزشكان ا 
 قيـ  به پر كردن پرسـشنامه نداشـتند از تحق         يليافراد مورد مطالعه تما   

  .اشته شدندكنار گذ
  

  ي آماريها ها، آزمون  دادهلي و تحلهي تجزروش
 و بـا   SPSSافزار   مده، با نرم  آدست  ه   ب يها  اطالعات و داده   اني پا در

 و  chi-square و T-test ،يفي توصـ  ي آمـار  يها استفاده از آزمون  
 كمتر از   P-value قرار گرفت و     لي و تحل  هي مورد تجز  انسيزواريآنال
  .دار در نظر گرفته شد يمعن ،ي از لحاظ آمار05/0

 ها                                                  يافته
  

 و دگاهيـ  د،ي آگـاه ي حاضر كه به بررسـ   يلي تحل -يفيدر مطالعه توص  
 در  ني شـاغل در شـهر قـزو       ي نفر از دندانپزشكان عمـوم     51عملكرد  

الزم [ به دسـت آمـد       ري ز جي پرداخت، نتا  HIV آلوده به    مارانيمورد ب 
 دندانپزشك مورد مطالعه كه عملكرد آنها       51 انيباشد از م   يبه ذكر م  

 پر كـردن  نهيدر زم %)3/82(  نفر42ده شد،  ي سنج يبه صورت حضور  
  .]االت پاسخ دادندؤ شدند و به سيپرسش نامه حاضر به همكار

 نيانگيـ  سال قرار داشتند و م     70 تا   28 ي در محدوده سن   دندانپزشكان
ــود، 9/40±5/8 آنهــا يســن  نفــر 9آنهــا مــرد و %) 6/78( نفــر 33 ب

ـ          . آنها زن بودند   %)4/21(  نياز كل دندانپزشكان مـورد مطالعـه كـه ب
ــال ــا س ــا 1341 يه ــارغ1382 ت ــص  ف ــد،  ليالتح ــده بودن % 70 ش
  . بودندري سال اخ15 ليالتحص فارغ
 رشيحاضر بـه پـذ    % 6/21 مجموع دندانپزشكان مورد مطالعه تنها       از
 ي بـرا  ي مطب خود و انجام درمـان دندانپزشـك         مثبت در  HIV ماريب
 را مــاريب)  عــدم ارجــاعايــاعــم از ارجــاع (آنهــا % 6/70.  شــدنديو

  .رفتندينپذ
 احتمـال انتقـال     سهي در مورد  مقا    ياالتؤ س ي بخش مربوط به آگاه    در
 هيـ  اقـدامات اول   ،ي اصول حفاظت شخص   ت،ي و انواع هپات   دزي ا روسيو

 روسيـ  انتقـال و   يهـا  ت، راه وارد شدن سوزن آلـوده بـه دسـ        پس از   
HIV  يالكـس ي به پروف  ازي كار، ن  ني پس از اكسپوژر ح    يريگي، لزوم پ 

ثر بر  ؤ مبتال و عوامل م    ماراني ب ي برا يپزشكقبل از انجام درمان دندان    
 مبتال  ماري ب ي كار رو  ني به دندانپزشك در ح    دزي احتمال انتقال ا   زانيم

 رابطـه بـا لـزوم     در ي آگـاه  زانيـ  م نيشتريـ  شد كـه ب    دهي پرس دزيبه ا 
 پاسـخ   ي كـار بـود كـه همگـ        ني پس از اكسپوژر ح    يابي و ارز  يريگيپ

 يهـا  روسيـ  انتقـال و   قـدرت  سهي در مورد مقا   ي داده بودند ول   حيصح
از دندانپزشـكان   % 7/16 بود و  تنها      زاني م ني كمتر ي آگاه زاني م دزيا

  . داده بودندحيپاسخ صح
ره انجـام درمـان      دندانپزشكان مورد مطالعـه دربـا      دگاهي خصوص د  در

از افراد مورد مطالعـه     % 30 مثبت در مطب،     HIV ماري ب يدندانپزشك
 كـار معـذور     نيـ از انجـام ا   % 5/32و    كار داشـتند   ني به انجام ا   ليتما

  .بودند
 دندانپزشـكان مـورد     دز،ي فرد مبتال به ا    رشي رابطه با علت عدم پذ     در

  : را ذكر كردندريمطالعه موارد ز
 ترس از احتمـال    زي و ن  ماراني ب ري به سا  يماريترس از انتقال ب   % 5/45

عـدم وجـود   % 8/31 كـار،  ني دندانپزشـك در اثـر حـوادث حـ     يابتال
ــاف   ــب و ك ــات مناس ــيلي استريامكان ــت در  ونيزاس ــرل عفون  و كنت

 در  ي اختـصاص  ي بازآموز يها نبودن دوره % 1/9 ،ي خصوص يها مطب
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 ريتـرس از مطلـع شـدن سـا        % 1/9 ،يدزيـ  ا مـاران يمورد برخورد با ب   
 ليـ هـم بـه دل    % 5/4.  در مطب  دزي مبتال به ا   ماري ب رشي از پذ  مارانيب

 در تي و هپات  دزي مبتال به ا   ماراني ب رشي پذ يوجود مراكز مشخص برا   
 مـاران ي گونـه ب   ني ا رشي در قبال پذ   يتيولؤ مس ،يدانشكده دندانپزشك 

 ي آنها بستگ  رشي كه پذ  يدر گروه . كردند يدر مطب خود احساس نم    
 %50 متوسـط و     يآگـاه % 50 داشـت،    ازيـ  مـورد ن   يانبه نوع كار درم   

% 2/72 بودنـد،    رفتـه ي را پذ  مـار ي كـه ب   يدر گروه .  باال داشتند  يآگاه
، كـه طبـق   )1جـدول (  بـاال داشـتند  يآگـاه % 3/27 متوسط و    يآگاه

 آنها  ي عملكرد افراد مورد مطالعه با آگاه      chi-squareيآزمون آمار 
  ).p>0.05( داشت نيتناسب و هماهنگ

  
  توزيع فراواني عملكرد دندانپزشكان مورد مطالعه بر حسب ميزان آگاهي - 1 جدول

  ميزان آگاهي  باال  متوسط  ضعيف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عملكرد

  درصد كل  تعداد كل

  %4/21  9  %3/33  3  %7/66  6  %0  0  نپذيرفتند
  %9/42  18  %7/16  3  %8/77  14  %5/5  1  ارجاع دادند
  پذيرش

  )ته به نوع كار درمانيوابس(
0  0%  2  50%  2  50%  4  5/9%  

  %2/26  11  %3/27  3  %7/72  8  %0  0  پذيرفتند
  %100  42  11  30  1  تعداد كل
    %100  %2/26  %4/71  %4/2  درصد كل

  
 دندانپزشـك مـورد مطالعـه كـه     51 انيـ باشـد از م    يالزم به ذكر مـ    [

در  %)3/82(  نفـر  42 شـد،    دهي سـنج  يعملكرد آنها به صورت حضور    
االت ؤ شـدند و بـه سـ       ينامه حاضر بـه همكـار      پر كردن پرسش   نهيزم

  .]پاسخ دادند

 آنـان در    دگاهيـ دانپزشكان مورد مطالعه بـا د     ن عملكرد د  گري طرف د  از
 توسـط   دزيـ  آلـوده بـه ا     مـار ي ب ي بـرا  يمورد انجام درمان دندانپزشـك    

 يدار ي معن ي لحاظ هم ارتباط آمار    ني شد كه از ا    دهي سنج يآمار تست
  ).2جدول( )p>0.05( امديت نبه دس

  
  HIVتوزيع فراواني عملكرد دندانپزشكان مورد مطالعه بر حسب ديدگاه آنان در مورد پذيرش بيمار آلوده به  - 2 جدول

بستگي به نوع كار   سفانه معذورمأمت  پذيرم را مي حتماً او
  درماني دارد

بستگي به مرحله  
  بيماري دارد

      گزينه انتخابي
  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عملكرد

داد تع
  كل

درصد 
  كل

  %5/62  25  %0  0  %28  7  %52  13  %20  5  نپذيرفتند
  پذيرش

  )وابسته به نوع كار درماني(
2  50%  0  0%  2  50%  0  0%  4  10%  

  %5/27  11  %9  1  %5/45  5  %0  0  %5/45  5  پذيرفتند
  %100  40  1  14  13  12  دهندگان كل پاسخ

    %100  %5/2  %35  %5/32  %30  كلدرصد 
  

در رابطه با ارتباط عملكرد افراد مورد مطالعه با سن آنهـا و بـا جـنس          
ـ  )p>0.05( امدي به دست ن   يدار يآنها رابطه معن    در ارتبـاط بـا     ي، ول

 ي كـه دندانپزشـكان    يدار بود، به طور    ي رابطه معن  يليالتحص سال فارغ 
 يشتريـ  شده بودند با درصد ب     ليالتحص  فارغ ري سال اخ  15 يكه در ط  

 شـده بودنـد،     ليالتحـص   فـارغ  1370 كه قبل از سال      ييانسبت به آنه  

 رابطـه  نيهـم چنـ  ). p=0.04( رفتنـد ي را نپذدزيـ  مبتال بـه ا   مارانيب
 بـه دسـت     2  و 1 پيـ  ت يهـا   دانشگاه النيالتحص  فارغ ني ب يدار يمعن

د  بـا درصـ    2 پيـ  ت يهـا  گاه دانـش  النيالتحص  كه فارغ  يآمد، به طور  
 رشي از پـذ   1 پيـ  ت يهـا  ه دانـشگا  النيالتحص  نسبت به فارغ   يشتريب
  ).  p=0.03(  سرباز زدندماريب
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  بحث                                                              
  
 مـار يآنهـا، ب  % 6/21 عملكرد دندانپزشـكان مـورد مطالعـه         يابي ارز در

HIV  از آنهـا    5/27 فتنـد، ريشـان را پذ    ده به مطب  كنن  مثبت مراجعه ،
 ي و او را به مركز درمان      رفتهي را نپذ  ماري ب زين% 1/43 و   رفتندي نپذ ماريب
  . ارجاع دادنديگريد
 مبـتال  مـاران ي در مورد ب   ي متوسط ياز افراد مورد مطالعه آگاه    % 4/71

%) 70( افـراد مـورد مطالعـه    تي حال اكثرني در عيول.  داشتند دزيبه ا 
 ي عملكـرد و آگـاه  اني ميبه عبارت. نكردند رشي مورد نظر را پذ    ماريب
در ). p>0.05(  وجـود نداشـت    ي دندانپزشكان ارتباط و هماهنگ    نيا

 و انجام   رشي به پذ  لي بر تما  ي پرسشنامه مبن  دگاهياالت د ؤپاسخ به س  
ــك  ــان دندانپزش ــرايدرم ــاري بي ب ــا  HIVم ــت، تنه ، از 5/32% مثب

در .  نشان دادند  نهي زم ني خود را در ا    ي قطع ليدهندگان عدم تما   پاسخ
افـراد مـورد مطالعـه عملكردشـان بـا          % 52 تنهـا    مـار، ي ارجاع ب  نهيزم
ـ    نتـوا  ي مـ  جـه يدر نت .  بود يكي دگاهشانيد  نيـ  ا دگاهيـ  د ني گفـت ب

  وجـود نداشـت  ي آنها ارتباط و هماهنگ   يدندانپزشكان با عملكرد واقع   
)p>0.05 .(   بـود كـه     يي از فاكتورهـا   يكـ ي ل،يسال فراغت از تحص 

ـ          عملكرد دند  .  قـرار داده بـود     ريثأانپزشـكان مـورد مطالعـه را تحـت ت
 1370 بعــد از ســال يعنــي ريــ ســال اخ15 ي كــه طــيدندانپزشــكان

 %)45 مقابـل  در %65( رفتنـد ي را نپذ  مـار ي شده بودند، ب   ليحصالت فارغ
)p>0.05 .(  بر نوع عملكرد    زي ن لي دانشگاه محل تحص   نيعالوه بر ا 
ــا ــني ــودؤ دندانپزشــكان م ــارت. ثر ب ــه عب ــه در ي دندانپزشــكانيب  ك

 يشتريـ  كرده بودند با درصد ب     ليتحص) 2 پيت(  كوچك يها دانشگاه
 ليتحـص ) 1 پيـ ت( بزرگ   يها  كه در دانشگاه   ينسبت به دندانپزشكان  

  ).p>0.05( %)50مقابل  در% 73( رفتندي را نپذماريكرده بودند، ب
 هي شـب  قـاً ي كه دق  يا  موجود، مطالعه  ي منابع و مطالعات قبل    ي بررس يط

ـ     چكـدام ي نـشد و در ه     افـت ي حاضر باشد،    قيتحق صـورت  ه   از آنهـا ب
 دهي مثبت سنج  HIV ماري عملكرد دندانپزشكان در برخورد با ب      ،يواقع

 از پرسـشنامه     مطالعـات صـرفاً    نيـ  به اتفـاق ا    بينشده بود و اكثر قر    
  . بودندرفته بهره گقيجهت انجام تحق

انجـام   و همكـارانش     Maupome كـه توسـط      ي مطالعه مشابه  در
 يا و حرفـه  %) 83 (يدهنـدگان از لحـاظ اخالقـ       اكثر پاسـخ   شده بود، 

 عمـال   يدانستند ول  ي مثبت م  HIV مارانيخود را موظف به ب    %) 78(
  ]6 [. كار را دلسوزانه انجام دهندني از آنها حاضر بودند ايتعداد كم

 انجام دادنـد،    Naidoo  و Gachigo كه   يگري مطالعه مشابه د   در
 بـه درمـان     ليـ ر دندانپزشكان مـورد مطالعـه تما      مشخص شد كه اكث   

 كـه داشـتند   يا دهي آنها برخالف عقي دارند ول  HIV آلوده به    مارانيب
 يها مارستاني ب اي يي اهدا يها كيني در كل  ماراني ب نيدادند ا  ي م حيترج

 ي طور نشان داد كه آگاه     ني مطالعه ا  ني ا جيانت.  درمان شوند  يآموزش
 كي ي دندانپزشكان وجود دارد ول    ني ب  در HIV در مورد    ي خوب نسبتاً

 . دانش درك شده و كار گزارش شـده وجـود داشـت            نيعدم تطابق ب  
]7[  

Maaytah   جـه ينت.  را انجام دادند   ي مطالعه مشابه  زي و همكارانش ن 
 بـه انجـام     ليـ  درصد دندانپزشكان مـورد مطالعـه تما       15 بود كه    نيا

 جي نتـا  نيند و ا   داشت HIV آلوده به    ماراني ب ي دندانپزشك يها مراقبت
تواننـد   ي م ي به سخت  سي در انگل  HIV آلوده به    مارانينشان داد كه ب   

  ]8 [.ندي نماافتي را دريشك دندانپزيها درمان
ـ     جي مشابه با نتا    نسبتاً يجي مطالعات نتا  نيا دسـت  ه   مطالعه حاضر ما ب

ـ      نيـ  نشان از ا   يآورده بودند و همگ     ي آگـاه  زانيـ  م ني داشـتند كـه ب
 مثبـت تطـابق     HIV مـاران يكرد آنها در برابـر ب     دندانپزشكان و عمل  

 خـود را  يا  و حرفـه ي اكثر آنها از لحـاظ اخالقـ  نكهيوجود ندارد و با ا    
 در عمل   يدانستند ول  ي م ماراني ب نگونهي ا ي برا انموظف به انجام درم   

  .زدند ي كار سرباز منياز ا
دندانپزشكان % 65 از   شتري نشان داد كه ب    Angelillo مطالعه   جينتا
و %) 9/71( مثبـت    HIV مـاران ي طبق اظهار خودشان ب    يرد بررس مو

. كننـد  ي م رشي پذ ي انجام درمان دندان   يرا برا %) 8/66( دزيمبتال به ا  
 دندانپزشكان با اظهارات آنها مطابق      ني عملكرد ا  كه ي و در صورت   ]9[

 يهــا  مثبــت در مراجعــه بــه مطــبHIV مــاراني با،يــتاليباشــد در ا
  . آنها مواجه شوندتي اكثررشيپذ با يستي بايدندانپزشك

 ي مشخص شد كه با وجـود آن كـه سـطح آگـاه             Chan مطالعه   در
ـ   يريشگيـ  و پ  HIVافراد مورد مطالعه در مورد انتقال        طـور  ه  از آن ب

 و درمـان   صي سطح دانش آنها در مورد تـشخ       يباشد ول  يكل خوب م  
 ي بـرا  يتعهـد اخالقـ   % 9/82.  است ي در حد نامناسب   ماراني ب نگونهيا

 بـه  ليآنها تما% 5/61 ي ولندكرد ي در خود حس مماراني ب نيمان ا در
درصـد قابـل     درصـد، نيـ  و به هر حـال ا ]10[.  كار داشتندنيانجام ا 
  .ديآ ي به حساب مماراني بنگونهي ارشي جهت پذيا مالحظه
 در مورد دندانپزشكان شاغل در      Ndungu  و Kaimenyi مطالعه

 يارهـا ي و معدزيـ در مـورد ا  نـشان داد كـه در كـل دانـش آنهـا          ايكن
ـ  ي عفونـت در حـد مناسـب   ني از ا يريشگيپ آنهـا  % 74 از شي بـود و ب
 يا اما تعداد قابل مالحظه   . ده بودند  مثبت را درمان كر    HIV مارانيب

% 1/52و    خصوص داشتند  ني در ا  ياقص ن دگاهي د ياز افراد مورد بررس   
 جـدا   ديـ ان با  را قبل از درم    دزيآنها معتقد بودند كه افراد مشكوك به ا       

 حق بـه آنهـا داده شـود         ني ا دي داشتند كه با   دهي عق زين% 2/53نمود و   
 و  رنـد ي بگ مي بتواننـد تـصم    دزيـ  مبتال بـه ا    مارانيكه در مورد درمان ب    

 ي بـرا  ي كـار دندانپزشـك    م اكثر آنها حاضر به انجـا      يطور كل ه   ب كنيل
  ]11 [. بودنديدزي امارانيب
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 اني دانشجو ي آگاه زانياد كه م   نشان د  جي نتا ي مطالعه سهراب تراب   در
 كم است و در كل افراد مـورد مطالعـه           يلي خ دزيمورد مطالعه درباره ا   
ـ .  نبودنـد  دزيـ  مبـتال بـه ا     مـاران ي كردن ب  نهيچندان راغب به معا     يول

 تـرس از    دزيـ  نسبت به ا   ي سطح آگاه  شي نشان داد كه با افزا     ها افتهي
  ]12 [.شود يم كمتر ماراني  بني انهيمعا
 مـاران ي علـل رد ب ي انجـام شـده بـر رو     ي بررس يعه حاضر ط   مطال در

 نيشتريـ  مشخص شد كه ب    ي دندانپزشك يها  در مطب  HIVآلوده به   
 توسط دندانپزشـك تـرس از انتقـال         ماراني ب ني ا رشي عدم پذ  ليدال

 در ونيزاسـ يلي و مناسـب استر  ي عدم وجود امكانات كـاف     زيعفونت و ن  
ــا مطــب ــهدر مطال. باشــد ي مــي خــصوصيه ــ نMaupome ع  زي
 يهـا   نبـودن روش   مـاران، ي ب ني رد ا  ي ارائه شده برا   لي دال نيتر مهم

 شـدن   ي ترس از احتمال عفون    زي و آسان كنترل عفونت و ن      ياختصاص
  ]6 [.ذكر شده بود

 علـل   نيشتريدست آمده ب  ه   ب جي بر طبق نتا   Mccarthy مطالعه   در
 دندانپزشــكان؛ نبــودن حــس نيــ مثبــت توســط اHIV مــارانيرد ب
 HIV در مـورد     ي ترس از انتقال عفونت و نداشـتن آگـاه         ،تيولؤمس
  ]13 [.بود
 سن دندانپزشكان با نحوه عملكـرد آنهـا         ني خصوص وجود رابطه ب    در

.  نـشد  افتي)  p>0.05 (يدار ي مطالعه حاضر، رابطه معن    جيطبق نتا 
 مـاران ي ب نـه ي تـرس از معا    زانيـ  سن و م   ني ب يدر مطالعه سهراب تراب   

  ]12 [. وجود نداشتيدزيا
ــه در مطي صــورتدر ــه ك ــه يا الع ــود، Crossley ك ــام داده ب  انج

باشــد كــه عملكــرد  ي مــي از عــوامليكــيمــشخص شــد كــه ســن 
 زيـ  مثبت و نHIV مارانيدندانپزشكان مورد مطالعه را در برخورد با ب       

ـ . دهد ي قرار م  ريثأ تحت ت  ي خون يها روسي و ري آلوده به سا   مارانيب ه ب
 به انجام درمـان     ليتما) ل سا 40(دندانپزشكان جوان   % 82 كه يطور
د، در مقابـل     داشـتن  ي خـون  يها روسي آلوده به و   ماراني ب ي برا يدندان
  كار داشـتند   ني به انجام ا   ليتما)  سال 40(تر   دندانپزشكان مسن % 53

(p<0.001)] .6[  
 سال سابقه كار    10 كه كمتر از     ي دندانپزشكان Crosslfy مطالعه   در

 داشـتند،   ي سال سابقه كـار    10 از   شتري كه ب  ييداشتند، نسبت به آنها   
 ي بـرا  ي به انجام درمـان دندانپزشـك      يشتري ب ليطور مشخص تما  ه  ب
%) 60در مقابل   % 91( نشان دادند    ي خون يها روسي آلوده به و   مارانيب

(p<0.002)] .14[  
 داشـتند كـه     ياز افراد مـورد مطالعـه آگـاه       % 8/23 مطالعه حاضر    در

 در  ي كمتـر  تيحتمال سـرا   ا C و B تي نسبت به هپات   HIVعفونت  
 يبنـد  مي طبـق تقـس  ي آگاهزاني مني دارد و ا ي اعمال دندانپزشك  يط

 جي نتـا  نيـ كـه ا  . باشـد  ي مـ  يفي مطالعه، در حد ضع    نيانجام شده در ا   
  ]7و9و15و16 [.باشد ي مطالعات مريا به دست آمده در سجيمشابه نتا

ضـر   در مطالعه حـال حا     ي كه اكثر دندانپزشكان مورد بررس     ني ا جهينت
 اري كـار آنهـا بـس      طي در محـ   HCV و HIV روسيـ دانند كـه و    ينم

باشند و طبق مطالعـات انجـام شـده اغلـب             ي م HIVتر از    خطرناك
 را  ي دندانپزشـك  طي در مح  HIV روسي انتقال و  سكيدندانپزشكان ر 

  .دانند ي باال ماريبس
 ،ي عملكرد با جـنس دندانپزشـكان مـورد بررسـ         ني مطالعه حاضر ب   در

ـ  (p>0.05)  نداشت  وجود يارتباط  زانيـ  دندانپزشـكان مـرد م     ي، ول
ــاه ــ بيآگ ــتند يشتري ــهراب ). P>%5( داش ــه س ــ در مطالع  يتراب
 داشـتند   يشتري ترس ب  دزي مبتال به ا   ماراني ب نهي زن از معا   انيدانشجو
 وجـود   ي آگـاه  زانيـ  مـرد و زن از لحـاظ م        اني دانشجو ني ب يو تفاوت 
  ]12 [.نداشت

  

  گيري                نتيجه                                      
  
 مـرتبط  ي سو به علت تظـاهرات دهـان  كي از HIV آلوده به  مارانيب

 كـه  يدگي پوسـ ي بـاال سكيـ  به علت رگري د ي و از سو   شانيماريبا ب 
 و  باشند يم ي دندانپزشك يا  دوره يها  مراقبت ازمندي ن داي، شد ]5 [دارند

طلب، سالمت دهان    فرصت   يها  به علت مستعد بودن به عفونت      رايز
ـ  اري آنهـا بـس    ي سالمت عمـوم   ي رو تواند يو دندان آنها م     گـذار   ريثأ ت

 مطلب است   ني ا انگري ب نهي زم ني انجام شده در ا    قاتي تحق جينتا. باشد
 با آن مواجه هستند     ماراني گونه ب  ني كه ا  ي از مشكالت بزرگ   يكيكه  
ه  بدسـت آمـد    جينتا. باشد ي معمول م  ي درمان دندانپزشك  كي افتيدر

 مـاران ي ب ي از دندانپزشكان از انجام درمان دندان      يارينشان داد كه بس   
 دگاهيـ  و د  ي سـطح آگـاه    زيـ  ن ي ترس دارند و از طرف     HIVآلوده به   

 عفونت با نحوه عملكرد آنها در برخـورد بـا           نيدندانپزشكان در مورد ا   
 از دندانپزشكان با   ياري و تناسب نداشته و بس     يگ آلوده، هماهن  مارانيب

 ماراني ب ني ا رشي از پذ  نه،ي زم ني نسبتاً خوب در ا    ياشتن آگاه وجود د 
، HIV آلوده به ماراني از ب  ياري كه بس  يياز آن جا  . كنند ي م يخوددار

 وجود دارد، ممكن    شانيماري كه در مورد ب    ي اجتماع تي حساس ليبه دل 
 يمـار ي از عنوان كردن مشكل و ب      نپزشكاست هنگام مراجعه به دندا    

 خود را ماراني لذا الزم است دندانپزشك، تمام بد،ني نما يخود، خوددار 
 و كنترل عفونـت را بطـور      ي كند و اصول حفاظت شخص     ي تلق يعفون

  .دي نماتيكامل در مورد همه رعا
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