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Abstract  
     Since dental students are exposed to pathogenic viruses such as HIV, HBV and HCV, it is 
necessary to provide them with adequate knowledge and appropriate attitude towards the treatments 
of such patients. This cross-sectional study was done in 2014-2015 academic year to evaluate 
knowledge and attitude of 94 dental students of fourth to sixth year about treatment of patients with 
HIV, HBV and HCV infections. To collect data, a self-made questionnaire was used. Results 
showed that 60 students (63.8%) had a good knowledge level and 73 students (77.7%) had a 
moderate attitude. Statistical tests including T-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient, and 
Tukey indicated that the students of fifth and sixth year had significantly higher knowledge and 
better attitude than fourth year students (P=0.000, P=0.015 respectively). This study indicated that 
increasing the students' knowledge about treatment of patients with HIV, HBV and HCV infections 
is not enough to provide a positive attitude, so instructional methods more focused on attitude are 
required. 
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نسبت به درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین  پزشکیدندان و نگرش دانشجویان آگاهی

 Cو  B هپاتیت مبتال به ایدز، بیماران
 

 2رامین سرچمیدکتر ، 1فرشید رایتیدکتر  ،1فاطمه آقائیدکتر 

 
 ایران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین،دانشکده دندان 1
 ایران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، 2
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چکیده 

 دریافت با است الزم ،نددارقرار  Cو  Bهپاتیت ، ویروس ایدز زا مانندهاي بیماريپزشکی در معرض میکروارگانیسمدانشجویان دندانجا که از آن     
ی و آگـاه  مقطعـی تعیـین   این مطالعـه  هدف. ندشوگونه بیماران برخوردار این مناسب در رابطه با درمان نگرش و کافی دانش از مناسب هايآموزش
 یـال تحصیلـدر سه ـک ودـب C و B تـه ایدز، هپاتیـان بیماران مبتال بمنسبت به دردانشگاه علوم پزشکی قزوین پزشکی دندان دانشجویان نگرش

) از 8/63%دانشـجویان (  نفر از 60 انجام شد.محقق ساخته نامه دانشکده با استفاده از یک پرسشاین  6 تا 4دانشجوي سال  94بر روي  1393 -94
و  5نگرش و آگاهی دانشجویان سال  توکیو  آنوا، پیرسون تی، هاي. آزمون) در حد متوسط بود7/77%( نفر 73آگاهی خوبی برخوردار بودند و نگرش 

که براي ایجاد نگرش مناسب در نشان داد ). نتایج =015/0pو  =000/0p باالتر نشان داد (به ترتیب 4را به طور قابل توجهی از دانشجویان سال  6
هـاي تغییـر   صرفاً افزایش آگاهی دانشجویان کافی نیسـت و بایـد بـر روي روش    ،Cو  Bبیماران مبتال به ایدز، هپاتیت دانشجویان نسبت به درمان 

 تري صورت گیرد.نگرش تمرکز بیش
 

 C، هپاتیت Bآگاهی، نگرش، ایدز، هپاتیت  ها:کلیدواژه
 

 
:مقدمه 

ــدان      ــیدانشــجویان دن ــرض پزشــکی م ــد در مع توانن
هپاتیـت  ، ویروس ایـدز زا مانند هاي بیماريمیکروارگانیسم

B و C     ناشی از تماس مستقیم با خـون و بـزاق بیمـاران
ها در میان تعداد موارد آلودگی با این عفونت )1(قرار گیرند.

کارکنان بهداشتی در کشورهاي در حال توسعه هـر سـاله   
یابـد و براسـاس مطالـب    درصد افـزایش مـی   84/5حدود 
درصد از  5/2ر شده از سوي سازمان جهانی بهداشت منتش
 در B و C هـاي درصـد از مـوارد هپاتیـت    40 و ایدز موارد

هـاي  درمانی سرتاسر دنیا در اثر تماس -کارکنان بهداشتی
 )2(شود.شغلی ایجاد می

بررسی دانش و نگرش  اب )1388(جعفري و همکاران      
تهران و شهید بهشتی پزشکی دانشجویان سال آخر دندان

 يکـه ارتقـا   به ایـن نتیجـه رسـیدند   در مورد بیماري ایدز 

پزشکی در زمینه بیماري دانش و نگرش دانشجویان دندان
بررسـی   اب )2010(و همکاران  مایرز )3(ایدز ضروري است.

      آگــاهی و نگــرش دانشــجویان    ،هــاي شــغلی تمــاس
آمریکـا   پزشـکی هاي دندانپزشکی یکی از دانشکدهدندان

شونده از طریق خون به زاي منتقلدر زمینه عوامل بیماري
که کمبود اطالعات  و اعالم کردندرسیدند مشابهی نتیجه 

منفی نسبت به درمان افـراد   نگرش ایجادممکن است به 
 رازمینـه  این آموزش در  يارتقاو به ایدز منجر شود  مبتال
هی و نگـرش  آگا تعیین، مطالعه هدف این )4(دانستند.الزم 

قـزوین   دانشگاه علـوم پزشـکی  پزشکی دانشجویان دندان
نسـبت بـه درمـان بیمـاران      94تا  93 سال تحصیلی طی

 .بود Cو  Bمبتال به ایدز، هپاتیت 
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هامواد و روش: 

بـر   1393-94سال تحصـیلی  مقطعی در این مطالعه      
    دانشــکده  6 تــا 4دانشــجویان ســال  نفــر از  94 روي

روش سرشـماري   بـا  کـه  انجام شـد پزشکی قزوین دندان
نامه پرسش از اطالعات با استفاده آوريجمعانتخاب شدند. 

. پس از سنجش روایی و پایایی انجام شد ساخته و محقق
 هـاي الؤسـ  وعبارت نگرشی  24 شامل نگرش هايالؤس

عبارت آگاهی صحیح یا غلط در  7شامل مربوط به آگاهی 
شد.  نامه تکمیلپرسش 94مجموع تعداد . در بوداین مورد 

و  پیرسـون ، آنوا، تیهاي آماري آزموناستفاده از ها با داده
سـطح   .شدندتجزیه و تحلیل  SPSS 19افزار نرمتوکی و 

 در نظر گرفته شد. 05/0 از ترکم يدارمعنی
 
هایافته: 

 2/37نفـر (  35دانشـجوي مـورد مطالعـه،     94از بین      
ــذکر و  ــر ( 59درصــد) م ــد. درصــد) مؤ 8/62نف ــث بودن ن

تا  21بین  (محدودهسال  58/23±2/1 افرادی سن نیانگیم
 چهـارم،  سالي دانشجو درصد) 34نفر ( 32 بود. )سال 26
 سـال  درصد) 33نفر ( 31 و پنجم سال درصد) 33نفر ( 31

 .بودند ششم
ده از آزمون همبسـتگی  رابطه آگاهی و نگرش با استفا     

 ) P=61/0دار نبود (پیرسون معنی
 

ارتباط بین آگاهی و نگرش با متغیرهاي  -1جدول 
 نفر) 94پژوهش (
 

 آگاهی
ضریب  ضعیف متوسط خوب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد داريمعنی
 P=015/0 5/8 8 7/27 26 8/63 60 آگاهی

 P=000/0 0 0 7/77 73 3/22 21 نگرش

 P=61/0 آگاهی و نگرش
 P=982/0 آگاهی و جنس

 P=344/0 آگاهی و سابقه درمان
 P=905/0 نگرش و جنس

 نگرش و سابقه درمان
نگرش افراد داراي سابقه درمان بیماران مبتال بهتر از 

 P=002/0دیگران بود 

گیريبحث و نتیجه: 
 7/77نگرش اکثر دانشـجویان (  این مطالعه نشان داد     

 Cو  B هپاتیـت صد) در مورد بیماران مبـتال بـه ایـدز،    در
و بـا نتـایج    شـیخ، همسـو   متوسط بود که با نتایج مطالعه

در در ارتباط با آگـاهی نیـز    )6و5(در تضاد بود.پاتیل مطالعه 
درصـد) از آگـاهی خـوبی     8/63مطالعه حاضر اکثر افـراد ( 

همسـو   پاتیل و با نتایج مطالعه جعفري که برخوردار بودند
 )6و3(.بود

  B آگاهی از بیماري ایدز، هپاتیـت بین در این مطالعه      
و نگرش افراد مورد مطالعـه نسـبت بـه درمـان ایـن       C و

 با نتایج مطالعهکه  مشاهده نشد داريارتباط معنی، بیماران
آگـاهی نسـبت بـه     رسـد به نظـر مـی   )6(بود. پاتیل موافق

   تواندخودي خود نمی هاي خطرناك، بههاي بیماريویژگی
تأثیر قرار دهد و براي تغییر نگـرش،  نگرش افراد را تحت 

هاي دیگر نظیر روش ایفاي نقش، مفید و استفاده از روش
 بنــابراین مســئولین دانشــکده  .کننــده خواهــد بــودکمــک
تري بر رویکردهاي تغییر پزشکی باید به میزان بیشدندان

 نگرش تمرکز کنند.
 
گزاري:سپاس      

ــاري      ــکده    از همک ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت    معاون
پزشکی و معاونین محترم بهداشتی و درمان دانشگاه دندان

 شود.علوم پزشکی قزوین تقدیر می
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