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Abstract 

 

Background and purpose: Hepatitis B is one of the most common viral infectious diseases of 

the liver, which is of particular importance due to the possibility of chronic conditions and high risk of 

transmission, especially during dental treatments. The best way to combat is preventing the infection. The 

present study was conducted to determine the level of awareness of general dentists and dental specialists 

in Sari about hepatitis B. 

Materials and methods: In a descriptive-analytical study, 142 general dentists and dental 

specialists were included using census sampling in Sari, Iran 2018. The participants completed a 

questionnaire designed by Alavian et al. 2011. SPSS V24 was used for data analysis. 

Results: The subjects were 88 (62.9%) males and 54 (38.1%) females. Findings showed that 50% 

of dentists had a good level of awareness, 44.37% had a moderate level of awareness and 5.63% had a 

low level of awareness about hepatitis B. Overall, the level of awareness was found to have no significant 

association with gender (P= 0.58), being a general dentist or dental specialist (P=0.66), participating in 

infection control courses (P= 0.50), and age (P=0.06(. 

Conclusion: In this study, dentists were found to have an appropriate level of awareness about 

hepatitis B, but, there is still a need for retraining courses. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پـــلــــگاه عــشـــــه دانــــلــمج

 (611-611)   6011سال    اردیبهشت   691سي و یكم   شماره دوره 

 611     6011، اردیبهشت  691دوره سي و یكم، شماره                                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                          

 گزارش کوتاه

 ساری شهر عمومی و متخصص دندانپزشکان آگاهیسطح  بررسی
 7931در سال  Bمورد هپاتیت  در

 
       1آتنا شیوا

       2سمیه سلطانعلی پور

       3محمدرضا حق شناس

       4جمشید یزدانی چراتی

 5پرستو نامدار

 چكیده
ولیه کبد است کهه بهه ت هت انکهاج ای ها  های عفونی ویروسی اترین بیمارییکی از شایعB هپاتیت  و هدف: سابقه

ای  ار  و ب ترین روش نبارزه بها های  ندانپزشکی، اهمیت ویژهوضعیت نزنن و نیز خطر باالی انتقال خصوصا حین  رناج
 عمونی و نتخصص  ندانپزشکاج آگاهینیزاج سطح رو نطالعه حاضر با هدف تعیینباشد. از اینآج نیز پیشگیری از ابتال نی

 ، ان ام پذیرفت.7931 سال  ر ،B هپاتیت نور   ر ساری ش ر
صهور  بههنتخصص ش ر سهاری   ندانپزشکاج عمونی و نفر از 741، توصیفی تحلیلینطالعه  این  ر ها:مواد و روش

ی وار  پس از بازبینه های نربوط ا ه پرسشنانه استاندار  نربوط به نطالعه را تکمیل نمو ند. ووار  نطالعه شدند سرشماری 
 . ر نظر گرفته شد 50/5 اری سطح نعنی گر ید وبازخوانی  SPSS 14افزار توسط نرمسپس  و Excel افزارنرم

 رصد( بو ند که یافته های نطالعه نوید  7/98نفر ) 04 رصد( و زج  3/21نفر ) 88کنندگاج نر  تعدا  شرکت ها:یافته
 رصهد آگهاهی ضهعی   29/0 رصد آگاهی خوب و  91/44نتوسط،   رصد از  ندانپزشکاج آگاهی 05این نطلب بو  که 

(، گذرانهدج کارگهاه کنتهرل P= 22/5(، نتخصهص یها عمهونی بهو ج )P= 08/5 اشتند. همچنین، سطح آگاهی با تنسیت )
 (.>50/5P اری نداشتند )ی( ارتباط نعنP= 52/5( و سن )P= 05/5عفونت )

  نناسب بو ج سطح آگاهی  ندانپزشکاج عمونی و نتخصص همچناج نیهاز نتایج این نطالعه، با وتو براساس استنتاج:
 به برگزاری بازآنوزی و ارسال تزوا  آنوزشی نرتبط وتو   ار .

 

 ،  ندانپزشکاج عمونی و نتخصصB هپاتیت آگاهی، سطح واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ههای عفهونی و یکی از شایعترین بیمهاری Bهپاتیت 

 های کبدی  ر سرتاسر  نیها بهه شهمارترین عانل بیمارین م
رو  که هر سهاله بهیا از پهنج نیلیهوج نفهر را  رگیهر نی
. سیر این بیمار از یه  عفونهت حها  تها یه  (7)کندنی

 نوار  حا  عفونهت نعموالًباشد. بیماری نزنن نتفاو  نی
 ، سیر خو  نحدو  شونده  ارند. انواع نهزننB با هپاتیت

ت تهها هپاتیههت نههزنن نیههز از یهه  عفونههت بههدوج عالنهه
 رهنتغینرگ  ایتاًهد و ن هرطاج کبهروز و سه ار، سیعالنت

 

 E-mail:dds.pnamdar@gmail.com                     بخا ارتو نسیساری:  انشگاه علوم پزشکی نازندراج،  انشکده  ندانپزشکی،  -پرستو نامدار مولف مسئول:

  انشکده  ندانپزشکی،  انشگاه علوم پزشکی نازندراج، ساری، ایراج  انشیار، گروه پاتولوژی  هاج و  نداج، .7
  انش وی  ندانپزشکی،  انشکده  ندانپزشکی،  انشگاه علوم پزشکی نازندراج، ساری، ایراج .1
 ، ایراجشکی نازندراج، ساریزشکی،  انشگاه علوم پزتحقیقا  سلولی و نولکولی،  انشکده پ ز انشیار، گروه نیکروبیولوژی، نرک.. 9
 گروه آنار زیستی،  انشکده ب داشت،  انشگاه علوم پزشکی نازندراج، ساری، ایراج ،استا  .4
 ،  انشگاه علوم پزشکی نازندراج، ساری، ایراجاستا یار، گروه ارتو نسی،  انشکده  ندانپزشکی .0

 : 75/7/7455تاریخ تصویب :                 14/1/7938تاریخ ارتاع ت ت اصالحا  :            78/1/7938 تاریخ  ریافت 
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 B تیدندانپزشكان در مورد هپات يسطح آگاه
 

 6011، اردیبهشت  691دوره سي و یكم، شماره                                                                            مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران        610

 ترین بیماری شههغلی  ر پرسهنلرایج Bهپاتیت  .(1)باشندنی

 .(9) رنانی است -ب داشتی

 ندانپزشکاج  ر نعرض تماس با خوج و ترشههحا  

سبب به شد   ر نعهههرض خطهر باشند و بدین هاج نی

 آگاهی جانیز ، لذاهسههتند Bویژه هپاتیتعفونت، بهابتههال به

 B هپاتیت ندانپزشههکاج  ر نوات ههه با بیماراج آلو ه به 

نطالعهه  ایهن .(4)نقا بسههیار ن می  رسهالنت تانعهه  ار 

هدف تعیین نیزاج سطح آگاهی  ندانپزشکاج عمهونی با 

 ان ام ر ش ر ساری  7931 ر سال Bو نتخصص از هپاتیت 

زی  قیه  ریهتا بتواج براساس نتهایج آج، برنانهه پذیرفت،

 اطالعا   ندانپزشهکاج آنوزشی برای تقویت و بروزرسانی

 نمو .ازطری  تلسا  بازآنوزی و بروشورهای آنوزشی ارایه 
 

 مواد و روش ها
بههرای تعیههین سههطح ، توصههیفی تحلیلههی ایههن نطالعههه

 7931 ر سهال  ،آگاهی  ندانپزشکاج شاغل  ر ش ر ساری

 IR.MAZUMS.REC.1397.2849کد اخالق نصوب  با

 ندانپزش  نتخصص  735 نطالعهافرا  نور  ان ام شد. 

هها  ر شه ر و عمونی بو ند که  ر زناج گر آوری  ا ه

صههور   ارای نطههب بو نهد و بهه 7931سهاری  ر سهال 

توزیع  پس از تدارک و گر یدند.سرشماری وار  نطالعه

 علت عدم تکمیل پرسشنانه از نطالعهههنفر ب 48پرسشنانه، 

 پرسشنانه تکمیل شده گر اوری 741یتا و ن ا ندخارج شد

  ر این نطالعه از پرسشنانه طرح تحقیقاتی  کتهرگر ید. 

علویاج و همکاراج کهه پیرانهوج بررسهی نیهزاج آگهاهی 

اسهتفا ه   ندانپزشکاج  ر نور  هپاتیت طراحی شده بو ،

گر ید که روایی و پایایی این پرسشنانه  ر همهاج طهرح 

بخها  9ل هپرسشهنانه شانه .(0)ده استهد شهنذکور تایی

بههو . اولههین بخهها نربههوط بههه اطالعهها   نوگرافیهه  

همچنهین سهال  کنندگاج نظیهر سهن و تنسهیت وشرکت

 ،های کنترل عفونتشرکت  ر کارگاه التحصیلی وفارغ

سوال  ر نهور  آگهاهی از ویهروس  74 بخا  وم شانل

 شهانل خیر و بخا سوم سوال بله/ 74صور  ههپاتیت ب

کننهده، کهه شهرکت ای برای اینر گزینهی  سوال چ ا

ههای اسهتاندار  پیشهگیری  انا خو  را  ر نهور  روش

ها اگر نمهره .  ر آنالیز  ا هباشدد، نیت انی ارزیابی کن

 رصهد بهو  نیهزاج  05تهر از آگاهی پاسخ  هندگاج کم

 رصد بو  نیهزاج  15-05ها ضعی ، اگر بین آگاهی آج

 رصد بو  نیزاج  15تر از ها نتوسط و اگر باالآگاهی آج

ههای نربهوط  ا ه. ته شدآگاهی افرا  خوب  ر نظر گرف

و بعد از  Excel افزاربه پرسشنانه پس از بازبینی وار  نرم

  ر ابتهدا بهرای بازخوانی شهد.  14Spss افزارآنالیزتوسط نرم

هها، از آزنهوج حصول اطمیناج از نرنال بو ج توزیع  ا ه

 .ستفا ه گر یدا لموگروف اسمیرنوفکو

بههرای نقایسههه نیههانگین نتغیرهههای کمههی  ر  و گههروه 

ههای پهارانتری نظیهر تهی نسهتقل و ت هت نرنال از آزنهوج

بررسی ارتباط بین نتغیر کمهی نرنهال از ضهریب همبسهتگی 

ههای برای نتغیرهای غیرنرنال از آزنوج .پیرسوج استفا ه شد

ها آزنوج تمانی و نا پارانتری نعا ل هرکدام استفا ه گر ید

تهر کهم P. نقا یر ان ام گر ید ،14نسخه  SPSS افزار ر نرم

  ار  ر نظر گرفته شد.ینعن 50/5از 
 

 ها و بحثیافته
 رصد( و  3/21نفر ) 88کنندگاج نر  تعدا  شرکت

( 98 ± 14/1 رصد( با نیانگین سهنی )  7/98نفر ) 04زج 

 نفر نتخصهص و 98از نظر نیزاج تحصیال ، سال بو ند .

ه نیانگین کل نمرنفر،  ندانپزش  عمهونی بو نهد.  754

 رصهد یعنهی  ر حهد  32/28کننده شرکتا  فراگاهی آ

 تهرینبهیاو  21/12نیهزاج آج تهرین کمنتوسط بو  که 

 ههاانمهخه آگاهی رهنیانگین نم رصد گزارش گر ید.  755

بو ، ههر  29/28ج اههقایه آگاهی آرههانگین نمهنیو  23/ 0

تر بو  ولی ایهن ها کمی بیاگاهی  ر خانمچند نیزاج آ

 نیهانگین (.P= 08/5 ار نبهو  )یتفاو  از لحاظ آناری نعنه

و  02/21سههال  45کننههدگاج زیههر نمههره آگههاهی شههرکت

تعیههین گر یههد کههه تفههاو  از لحههاظ  11سههال  45بهاالی 

آناری نعنا ار نبو . نمره آگهاهی  ندانپزشهکاج عمهونی 

، فاقهد تفهاو  03/28ن ، با نمره آگاهی نتخصصی75/23

، 7(. همچنین نطاب  با تدول شماره P= 22/5نعنا ار بو  )
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 و همکاران وایآتنا ش     

 611     6011، اردیبهشت  691شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره سي و یكم،               

 گزارش کوتاه

، 32/23نفر با نمهره آگهاهی  81کنندگاج از نیاج شرکت

های کنترل عفونت را  اشتند و سابقه شرکت  ر کارگاه

هها  ر این کارگاه 93/21نفر باقیمانده با نمره آگاهی  00

تفهاو  آنهاری ترتیهب شرکت نکهر ه بو نهد کهه بهدین

 (.P= 05/5 اری نشاهده نگر ید )ینعن
 

  ر آگهاهی سهطححداقل، حداکثر، نیانگین نیهزاج  :1شماره  جدول

 سطوح نتغیرهای کیفی
 

 نتغیر
Knowledge 

 نیانگین حداکثر حداقل

 38/77 82/21 45 زج تنسیت

 29/28 755 12/21 نر 

 51/79 755 12/21 عمونی سطح تحصیال 

 08/77 39/99 42/21 نتخصص

 93/21 39/99 12/21 عدم شرکت تلسا  بازآنوزی

 17/77 755 42/21 شرکت

 81/71 39/99 12/21 45 => سن

> 45 42/21 755 80/77 

 

 رصهد از  05 ر ن موع براساس یافته های نطالعه، 

  رصد آگاهی خهوب 91/44 ندانپزشکاج آگاهی نتوسط، 

  رصد آگاهی ضعی   اشتند. 29/0و 

 ندانپزشکاج از تمله افهرا ی هسهتند کهه بها ابهزار، 

خوج و نایعا ، سطوح آلو ه و بیماراج نبتال به هپاتیهت 

ههای  ر تماس هستند و آگاهی از بیماری و خصوصا راه

پیشگیری از آج حائز اهمیت نی باشد، زیرا اغلب نهوار  

 هنهد عالیم خاصی از خو  نشهاج نمهی Bناقلین هپاتیت 

 .(2)کنداین بیماری را چند برابر نی که خطر انتقال

ای که به بررسی نیزاج ربیعی و عسگریاج  ر نطالعه

پر اختنههد، نشههاهده  Bآگههاهی  ندانپزشههکاج از هپاتیههت 

 رصهد  0ها آگاهی ضعی  و تن ا  رصد آج 21کر ند، 

 اری آگهاهی یطهور نعنهآگاهی خوب  اشتند. زناج بهه

ه  ر نطالعه حاضهر باالتری از نر اج  اشتند،  ر حالی ک

 آگاهی  ندانپزشکاج  ر ش ر ساری  ر حد نتوسط گزارش

گر ید، اگر چه نیزاج آگاهی زناج کمی باالتر از نهر اج 

 .(1،8) ار نبهو یبو ، ولی این تفاو  از لحاظ آناری نعن

عمونی نبنی بر آج کهه افهزایا سهن و  تصور الفبر خ

انها  ، شوتر از خطر عفونت نیت ربه سبب آگاهی بیا

 و ت ربهه  ندانپزشهکاج نشاج  ا  که سننطالعه حاضر نتایج 

بها  . این یافتهها ندار آج آگاهیبا نمره  ی اررابطه نعنی

که ارتباط  و همکاراج نشابه بو  Gonzales نتایج نطالعه

 اری بین افزایا سن و ت ربه  ندانپزشکاج با نیزاج ینعن

طورکه هماج .(3)نشاهده نشد Bآگاهی  ر نور  هپاتیت 

آگاهی   هد،  ر نطالعه حاضر،نشاج نی 1تدول شماره 

 ندانپزشههکاج عمههونی و تخصصههی بهها یکههدیگر تفههاو  

( و این  ر حالی است P= 5/ 22 اری نداشته است )ینعن

و همکاراج نیزاج آگاهی بها نقطهع  عباسیکه  ر نطالعه 

تحصیلی ارتباط نعنا ار  اشت و نیزاج آگاهی  ر نقطهع 

 (.75) تر از نقطع تخصصی بوی کمعمون

 
اسههمیرن  ت ههت -نتههایج آزنههوج کولمههوگروف :2 شددماره جدددول

 های کیفی  ر سطوح نتغیرسطح آگاهی بررسی نرنال بو ج 
 

 نتی ه آزنوج سطح نعنی  اری گروه زیر نتغیر

 غیر نرنال 551/5 زج تنسیت

 غیر نرنال 557/5 نر 

 غیر نرنال 557/5 عمونی سطح تحصیال 

 غیر نرنال 557/5 نتخصص

 غیر نرنال 557/5 خیر تلسا  بازانوزی

 غیر نرنال 557/5 بله

 غیر نرنال 558/5 سال 45نساوی  کمتر سن

 نرنال غیر 557/5 سال 45بیشتر از 

 

 ،7937وهمکاراج،  ر سهال  رخی ر نطالعه نرا ی گل

که به ننظور بررسی نیزاج آگاهی  انشه ویاج  ر زنینهه 

  ر نازندراج ان ام گر ید، نتهایج آگهاهی Bهپاتیت  بیماری

 انش ویاج  ندانپزشکی نازندراج را  ر حد خوب نشهاج 

 رستی ویروس   رصد  انش ویاج به 35که طوری ا  به

 عا الها اط رصد آج 75را عانل هپاتیت بیاج کر ند و تن ا 

همچنین نیزاج آگاهی قشهر .  قیقی  ر این زنینه نداشتند

و از  تههرکارکنههاج خههدنا  ب داشههتی بههیا از  انشهه و،

که  رس خو  را به اتمام رسانده و نطهب   ندانپزشکانی

  اشتند، کمتر بو  که نوید این نطلب بو  که نیزاج آگهاهی

 .  (77)از هپاتیت با نیزاج تحصیال  ارتباط نثبت  اشته است

حبیبی و همکاراج  ر نش د نیزاج آگهاهی کارکنهاج 

ی نش د را نور  بررسی قرار  ا نهد و  انشکده  ندانپزشک

نشاهده کر ند نیزاج آگاهی با افزایا تحصیال  افزایا 

یابد، ولی بر خالف  و نطالعه قبل، نطالعه حاضهر بهین نی

 اری از نپزشکاج عمهونی و نتخصهص تفهاو  نعنهی ندا

 .(71)(P=  22/5نظر آناری نشاهده نگر ید )
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م همکاری های نطالعه نی تواج به عداز نحدو یت

ای از  ندانپزشههکاج  ر تکمیههل پرسشههنانه و تقاضهها عههده

آوری و نوکول کر ج برای به تعوی  انداختن زناج تمع

آج به زنانی  یگر، عدم آنا گی علمی یا تمرکهز کهافی 

 ر زناج حضور  ر نطب و نیز وابسته بو ج نتایج نطالعهه 

 کننده پرسشنانهکنندگاج تکمیلحافظه و صداقت شرکتبه

اشاره کر . هر چند سعی گر یهد از پرسشهنانه بها تعهدا  

کننهدگاج  ر تر استفا ه شو  تا انگیهزه شهرکتسوال کم

  هی به سواال  افزایا یابد.پاسخ

نتایج این نطالعه نشاج  ا   ندانپزشکاج ش ر سهاری 

 برخور ارنهد Bاز آگاهی نتوسطی  ر زنینه بیماری هپاتیت 

هی ارتبهاطی بها تنسهیت، و از سوی  یگر نیزاج این آگا

لذا با توته  سطح تحصیال  و سابقه کاری نداشته است.

به نتایج به  ست آنهده از ایهن نطالعهه نبنهی بهر آگهاهی 

گهر   بها نتوسط  ندانپزشکاج شه ر سهاری پیشهن ا  نهی

هههای ارسههال بروشههورهای آنوزشههی و برگههزاری برنانههه

تهر، بها عهوارض، آنوزشی نداوم ت ت آشنا کر ج بیا

های انتقال، پیشهگیری و  ر عهین حهال ای ها  انگیهزه هرا

هها  ر  ندانپزشهکی قوی ت ت رعایت کهر ج پروتکهل

ضروری است تها بهه ارتقها  انها  ندانپزشهکاج  ر ایهن 

 زنینه کم  کر .
 

 سپاسگزاری
وسههیله از  انشههکده  ندانپزشههکی  ر پایههاج بههدین

ههای  انشگاه علوم پزشکی نازنهدراج، ت هت همکهاری

 گر  .کر و قدرانی نیالزم تش
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