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مقایسه آگاهی و عملکرد کارکنان آزمایشگاههاي بالینی خصوصی با مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد 

 بیماري ایدز 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
  
  
  

 چکیده    
یک مشکل بهداشتی بیماري ایدز یکی از بیماریهاي مهم جهان بوده که نه تنها :  زمینه و هدف           

توجه به گروههاي . و درمانی محسوب می شود  بلکه ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي دارد
در این مطالعه میزان . در معرض خطر از جمله کارکنان آزمایشگاهها از اهمیت ویژه اي برخوردار است

 .ري تعیین و مقایسه شدآگاهی کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی و دولتی  نسبت به این بیما

 نفر از کارکنان 350این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی بر روي  :روش بررسی          
.  انجام شد1390آزمایشگاههاي خصوصی و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

ؤاالتی درمورد شناخت در اطالعات بااستفاده از پرسشنامه که شامل سه قسمت ، سؤاالت دموگرافیکی، س
نتایج . زمینه هاي مختلف بیماري ایدز و قسمت آخر مربوط به عملکرد پرسنل بود جمع آوري گردید

تجزیه تحلیل  کاي اسکور وt-test  توصیفی به صورت جدول و نمودار و نتایج تحلیلی با انجام آزمون
 .شد

شگاههاي خصوصی و دولتی ینه هاي مختلف در آزمایمیزان آگاهی از بیماري ایدز در زم :ها یافته         
 و از نظر آماري تفاوت معنی داري مشاهده نشد و تنها در زمینه شناخت عالئم ودرمان بیماري یکسان بود

، به طوري که اطالعات کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی )  =P 01/0(تفاوت معنی دار مشاهده شد
در زمینه شناخت % 2/99ن آزمایشگاهها در زمینه راههاي انتقال واز کارکنا%  7/92بیشتر از دولتی بود 

از آنان در مورد % 1/53از کارکنان در مورد افراد در معرض خطر و %  2/61.عامل بیماري آگاهی داشتند
عملکرد هر دو گروه از نظر پوشیدن دستکش و سرنگ یکبار مصرف . راههاي پیشگیري  آگاهی داشتند

در  % 6/92 در دفع بهداشتی زباله هاي عفونی به ترتیب دولتی و خصوصیاکز خوب بود، عملکرد مر
 .بود% 77برابر 

با توجه به پایین بودن درصد شناخت کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی و  :             نتیجه گیري
ش دولتی در مورد روشهاي پیشگیري و افراد در معرض خطر بیماري ایدز الزم است برنامه ریزي آموز

آزمایشگاههاي دولتی الزمست فعالیت هاي .ضمن خدمت براي کلیه پرسنل آزمایشگاهها انجام شود
  .مناسبتري براي دفع بهداشتی زباله ها انجام دهند

 ایدز، کارکنان آزمایشگاه ، آگاهی ، عملکرد :    واژه هاي کلیدي      

  
  

  
  
  
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1390بهار و تابستان ) 1شماره(مجله علوم آزمایشگاهی، دوره پنجم
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  9/6/90:  اصالح نهایی
  20/8/90: پذیرش مقاله

 کمیسیون از پژوهشی - علمی رتبه داراي
 کشور پزشکی ات علومنشری

 

 : آدرس مقاله
مقایسه آگاهی و عملکرد کارکنان آزمایشگاههاي بالینی خصوصی با مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی . رضایی م ا،  قهرمانی ف                
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  مقدمه
، یک بیماري  ایمنی اکتسابیصنقبیماري ایدز یا سندروم     

کشنده  ناشی از یک رتروویروس می باشد، که دستگاه ایمنی 
انسان را در هم شکسته و قربانی خود را در برابر عفونت هاي 

این بیماري  ). 1(فرصت طلب مرگبار آسیب پذیر می نماید 
هنوز یکی از بیماریهاي مهم جهان بوده که نه تنها یک مشکل 

شد بلکه ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، درمانی می با
در کشور ما این بیماري در حال . فرهنگی و اقتصادي نیز دارد

 مورد 19435گسترش بوده و آخرین گزارش آماري بالغ بر 
 میلیون فرد 32در جهان بیش از . شناسایی شده را نشان میدهد

 میلیون نفر به 28با این ویروس زندگی می کنند و نزدیک به 
ویروس این  ).2(ماري جان خود را از دست داده انددلیل بی

بیماري از راه آمیزش ، تماس با خون آلوده و مادر به جنین 
گروه هاي پر مخاطره در این بیماري مردان . منتقل می شود

، معتادان به ) زنان بدکاره(همجنس باز ،آمیزش با افراد متعدد 
اي خونی  ، مواد مخدر تزریقی ، گیرندگان خون و فرآورده ه

 . مبتالیان به هموفیلی، کارکنان آزمایشگاهها و بیمارستانها هستند

    یکی از برنامه هاي انجام شده جهت پیشگیري از بیماري ایدز 
آموزش همگانی میباشد، با یستی ارزیابی و پایش  از این برنامه 
. در سطح کشور بخصوص افراد در معرض خطر انجام شود

 و از جمله کارکنان آزمایشگاهها نیز تحت فعالیت پیراپزشکان
آنها در طی مراحل آزمایش نمونه . تأثیر اپیدمی ایدز قرار دارد

هاي مختلف به ویژه نمونه خون ومنی در معرض خطر قرار 
  ).3(دارند

در زمینه آگاهی کارکنان آزمایشگاهها در مورد ایدز در شیراز 
این مطالعه بررسی هدف از . تا کنون مطالعه اي انجام نشده است

میزان آگاهی و عملکرد کارکنان آزمایشگاههاي دولتی و 
خصوصی است  تا در صورت لزوم تدبیري جهت آموزش هاي 

 . الزم براي این افراد اتخاذ گردد
 روش بررسی 

 بر یـعــطـبه روش مقتوصـیفـی ، تحـلیلـی این مطالـعـه       
   نفر از 165 و یه دولتـ آزمایـشـگا14 نفر از کـارکـنان 185روي 

  امـ انج1390در سال  وصی شیرازـگاه خصـشـ آزمای16کارکنان 
  
  

  
  

بــا توجـه بــه میـزان آگــاهی از ایـن بیمــاري کـه در ســایر     . شـد 
گزارش شده با استفاده از فرمـول  %  80مطالعات به طور متوسط 

 نفر تعیین شد که بـراي اطمینـان بیـشتر           240مربوطه حجم نمونه  
و نمونــه گیــري از  . مونــه هــا اضــافه کــردیم    نفــر بــه ن 110

 . آزمایشگاهها به صورت تصادفی انجام گرفت 

     پرسشنامه اي  توسط محقق تنظیم شد که شامل سؤاالت 
دموگرافیکی، شناخت راههاي انتقال و پیشگیري ، عالئم 

 و نحوه عملکرد AIDSوHIVبیماري ایدز و شناخت تفاوت
با توجه به پاسخ فرد گروه برخی از سؤاالت . کارکنان بود

بندي شد به طوري که اگر فردي کمتر از سه مورد از روشهاي 
پیشگیري و راههاي انتقال و افراد در معرض خطر بیماري را 

 مورد سطح متوسط 5 تا 3بیان می کرد در سطح ضعیف ، بین 
  مورد را به طور صحیح بیان می کرد در سطح 5و اگر بیش از 

در خصوص شناخت عامل نیز آنهاییکه . خوب کدگذاري شد
به عامل ویروس اشاره کرده بودند آگاهی خوب داشتند و بقیه 

کسانی که می دانستند افراد آلوده به .آگاهی ضعیف داشتند
HIV الزاماً بیمار نمی شوند به این منزله بود که تفاوت AIDS 

روایی پرسشنامه توسط متخصصین .  را می دانندHIVو 
فونی ، اپیدمیولوژي و آموزش بهداشت تعیین شد بیماریهاي ع

( و براي پایایی پرسشنامه از آلفاي کرون باخ استفاده شد
7/0=α .(  ورود اطالعات و تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از

نتایج تحلیلی با .  انجام گرفت5/11 نسخه SPSSنرم افزار 
  .انجام شد  و کاي اسکورt-test آزمون

  یافته ها  
 درصد از افراد تحت مطالعه مرد و 8/28   در این تحقیق   
.  سال بود7/33میانگین سنی این افراد .  درصد زن بودند2/71
 درصد از کارکنان آزمایشگاهها در هر دو گروه با 5/98

درصد از این افراد 2/99.بیماري ایدز آشنایی کلی داشتند
اههاي ر% 1/53 درصد راههاي انتقال ، 7/92عامل بیماري و 

 درصد افراد در معرض خطر بیماري را می 2/61پیشگیري و
 و HIV درصد از کل کارکنان تفاوت 8/42تنها . شناختند
AIDS در هیچ یک از این متغیرها بین دو . را می دانستند

گروه آزمایشگاههاي دولتی وخصوصی اختالف معنی دار 
  ).1جدول( مشاهده نشد
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 فریبا قهرمانی و محمد امین رضایی  
  

  1390بهار و تابستان ) 1هشمار (پنجممجله علوم آزمایشگاهی، دوره 
 

 
 

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
          

  

  
  
  
  
  
  

در زمینه قابلیت درمان و عالئم بیماري ایدز اطالعات کارکنان 
آزمایشگاههاي خصوصی بهتر از دولتی بود به طوري که 

 درصد 82درصد از کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی و6/87
از آزمایشگاههاي دولتی میدانستند که ایدز قابل درمان نیست 

 4/74. ر بود  از نظر آماري معنی دا=P)012/0(واین اختالف با
 درصد از 64درصد از کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی و 

آزمایشگاههاي دولتی با عالئم بیماري آشنایی داشتند، این 
 ).=04/0p(اختالف نیز از نظر آماري معنی دار بود

از سرنگ  %  95پوشیدند و  درصد از کادر فنی دستکش می 93
 دستکش  و از نظر پوشیدن .کردند یکبار مصرف استفاده می

استفاده از سرنگ یکبار مصرف هنگام کار عملکرد 
آزمایشگاههاي خصوصی و دولتی یکسان بود و هردو در حد 

  . مطلوب بودند و اختالف از نظر آماري معنی دار نبود
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دفع زباله هاي عفونی عملکرد آزمایشگاههاي از نظر 
ن اختالف از نظر آماري معنی خصوصی بهتر از دولتی بود وای

 درصد ازآزمایشگاههاي خصوصی 005/0P= .(6/92(بود دار
ازآزمایشگاههاي دولتی زباله ها را ضدعفونی و دفع %  77و 

 )2 جدول(کردند می

میزان آگاهی در زمینه هاي مختلف بیماري ایدز در گروههاي 
فقط در خصوص شناخت عالئم . سنی و جنسی یکسان بود

به طوري . ي آگاهی کارکنان زن بیشتر از مردان بوداین بیمار
از مردان از عالئم بیماري آگاهی % 7/58از زنان و % 73که 

داشتند که این اختالف از نظر آماري معنی دار 
بین سابقه کار و میزان آگاهی از بیماري ایدز . )P=04/0(بود

میزان آگاهی کارکنان . رابطه معنی داري مشاهده نشد
ههاي بالینی در کلیه زمینه هاي بیماري ایدز با آزمایشگا

   )P=001/0(تحصیالت آنها در گروه دیپلم و سایر گروهها با
  

 1390درصد فراوانی شاخصهاي مربوط به میزان آگاهی از بیماري ایدز در آزمایشگاههاي خصوصی ودولتی شیراز سال- 1جدول
  ها          شاخص 

  
 میزان آگاهی

  تفاوت شناخت شناخت دوره کمون شناخت افراد درمعرض خطر شناخت عامل راه انتقال راه پیشگیري
AIDSوHIV 

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی 

  95 خوب
)4/51(%  

 

91  
) 1/55(% 

173  
) 5/93(% 

151  
)5/91(% 

185  
)100(% 

162  
)3/98(% 

103  
)7/55(% 

112  
)9/67(% 

128  
)2/69(% 

102  
)9/61(%  

 

90  
)7/48(% 

72  
)6/43(%  

  48 متوسط
) 9/25(% 

44  
) 7/26(% 

9  
) 9/4(% 

10  
) 1/6(% 

- - 48  
) 9/25(% 

31  
)8/18(% 

28  
) 1/15(% 

34  
) 7/20(% 

13  
) 7(% 

25  
)2/15(% 

  42 ضعیف
) 7/22(% 

30  
) 2/18(% 

3  
) 6/1(%  

4  
) 4/2(% 

- 3  
)7/1(% 

34  
) 4/18(% 

22  
)3/13(% 

29  
) 7/15(% 

29  
) 4/17(% 

82  
)3/44(% 

68  
)2/41(% 

  185 جمع
100% 

165  
100% 

185  
100% 

165  
100% 

185  
100% 

165  
100% 

185  
100% 

165  
100% 

185  
100% 

165  
100% 

185  
100% 

165  
100% 

 
  مقایسه عملکرد بیمارستانهاي خصوصی و دولتی شیراز در خصوص دفع مواد عفوتی آزمایشگاهها- 2جدول

 
 بیمارستان دولتی بیمارستان خصوصی نحوه دفع زباله هاي آزمایشگاه

  %77 %6/92 ضد عفونی زباله ها
 

  %9/2 -  هادفع با سایر زباله
 

 %4/19 %4/7 بدون ضدعفونی جدا از سایر زباله ها

 %7/0 - سوزاندن
  %100  %100  جمع
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رابطه معنی دار داشت و بین فوق دیپلم و لیسانس به باال اختالف 
اطالعات کادر فنی در زمینه هاي راههاي . معنی دار مشاهده نشد

معرض خطر و عالئم پیشگیري ، راههاي انتقال ، افراد در 
بیماري بیشتر از کادر دفتري و خدماتی بود ولی در زمینه درمان 

 .و دوره کمون اطالعات در سمتهاي شغلی مختلف یکسان بود
 بحث 

     در نقاط مختلف ایران وجهان بررسی هایی در زمینه میزان 
اگاهی از ایدز در کارکنان آزمایشگاهها و بیمارستانها انجام شده 

  .است.یج متفاوتی به دست آمدهو نتا
 در گیالن انجام شده نتایجی 81      در مطالعه اي که در سال 

مشابه مطالعه حاضر به دست آمده است به طوري که نشان داده 
شده است که اطالعات کارکنان آزمایشگاهها در زمینه راههاي 

در همین مطالعه از نظر . پیشگیري کمتر از راههاي انتقال است
طه میزان آگاهی و مشخصات فردي نتایج مشابه مطالعه حاضر راب

به دست آمده به طوري که بین آگاهی و سن و جنس رابطه 
مشاهده نشد  ولی رابطه بین میزان آگاهی و تحصیالت معنی دار 

  ).3(بود
 انجام شده و نشان داده شده 70     مطالعه اي در کرمان در سال 
آموزش کارکنان در رابطه با است که بیمارستانها در زمینه 

در یک مطالعه اي که در ). 4(بیماري ایدز ضعیف عمل میکردند
آزمایشگاههاي تشخیص طبی بیمارستانهاي تابعه علوم پزشکی 

کارکنان فرورفتن % 84تهران انجام شده  مشخص گردیده که 
آنها شکسته شدن لوله آزمایش در % 100سوزن در دست و 

 نشان می دهد که  آمار این ).5(نددستها را تجربه کرده ا
کارکنان آزمایشگاهها به طور جدي در معرض خطر ابتال به این 

  .بیماري هستند
       نتایج به دست آمده از چندین مطالعه  در هند نشان داده 
است که پرستاران شاغل در بیمارستانها بیماري ایدز را جدي 

ي آشنایی کافی نمی گیرند و در زمینه هاي مختلف این بیمار
در یک مطالعه انجام شده بر روي کارکنان  ).8-6(ندارند 

از پرسنل از % 60بهداشتی در غرب بنگال نشان داده شد که 
نتایج مطالعه ). 9(جمله پزشکان اطالع کافی از ایدز ندارند

حاضر نشان می دهد که میزان آگاهی کارکنان آزمایشگاهها ي 
  در .  از هند وبنگالدش استتحت مطالعه در کشور ما باالتر

 

  
  

مطالعاتی که در چین بر روي دانشجویان پزشکی و جمعیت 
 ساله انجام شده نشان داده شده است که میزان آگاهی 50-18

  .)11و10(افراد در این کشور باال است
       در مطالعاتی که در نیجریه انجام شده نشان داده شده 

مورد ایدز خوب است است که اطالعات پرسنل بهداشتی در 
و فقط در مورد شناخت افراد در معرض خطر اطالعات کمی 

در مطالعه حاضر نیز مشخص شد که اطالع   ).13و12(دارند
کارکنان آزمایشگاه در مورد شناخت افراد در معرض خطر 

  .ایدز پایین است
    در مطالعه اي که در بندر عباس انجام شده است همانند 

شده است که بین میزان آگاهی و مطالعه حاضر مشخص 
جنس اختالف معنی داري وجود ندارد ولی بین تحصیالت و 

در ). 14(میزان آگاهی از ایدز اختالف معنی دار وجود دارد
مطالعه اي در بوشهر نیز مشخص شد اطالعات افراد در زمینه 

). 15(ل بیماري بهتر از شناخت راههاي پیشگیري استانتقا
نتایج این تحقیق نشان داد که خوشبختانه عملکرد کارکنان 

دولتی در زمینه استفاده از  آزمایشگاههاي خصوصی و
دستکش هنگام کار و سرنگهاي یکبار مصرف هنگام خون 

در مورد دفع مواد زائد عفونی نیز عملکرد  گیري خوب بوده و
  .اههاي خصوصی بهتر از دولتی بوده استآزمایشگ

     با توجه به نامطلوب بودن اطالعات آزمایشگاههاي دولتی 
در زمینه عالئم و درمان بیماري ایدز و نامطلوب بودن 
اطالعات آزمایشگاههاي خصوصی و دولتی در زمیته راههاي 
پیشگیري ، افراد درمعرض خطر و دوره کمون بیماري ایدز، 

اشت ودرمان باید با برگزاري دوره هاي ضمن مسئولین بهد
خدمت ، و در اختیار گذاشتن منابع آموزشی نسبت به ارتقاء 
سطح آگاهی کارکنان آزمایشگاههاي دولتی وخصوصی 

  .  اقدام نمایند
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