
 

 

  مقاله پژوهشي

گران  مرد و آرايشش گران ياريپبررسي و مقايسه آگاهي و عملكرد 
 زن نسبت به بيماري ايدز و راه هاي پيشگريي از آن

  
٣، حميده پرتواعظم٢، فاطمه صفرعليزاده١رقيه صديفي  

  
   10/5/86، تاریخ پذیرش 29/3/86 تاریخ دریافت

 
  چكيده

   مير در سراسر جهان به شمار مي رود علي رغم پيشرفت هـاي زيـاد در درمـان بيمـاري ايـدز نمـاي                        چهارمين علت مرگ و   ) ايدز  ( سندرم نقص ايمني     :مقدمه
ايدز دستگاه ايمني انسان را در هم شكـسته و قربـاني خـود را در       .  همه گيري جهاني بيماري، احساس فزاينده اي از تسليم شدن در برابر بيماري ايجاد مي كند               

از آنجـائي كـه هنـوز       .  آسيب پذير مي سازد و يا اختالالت عصبي شناختي و يا بدخيمي هاي نامعمول بـه بـار مـي آورد                     معرض عفونت هاي فرصت طلب مرگبار     
 ساخته نشده است و درمان قطعي براي ايدز به وجود نيامده، بهترين سالح در مقابل ايدز آموزش افـراد مـي باشـد كـه بـا تغييـر رفتارهـاي             HIVواكسني عليه   

  .  مي توان زندگي مطمئني براي آن ها به ارمغان آوردبهداشتي در آن ها
گران زن  هدف از انجام مطالعه تعيين و مقايسه ميزان آگاهي و نحوه عملكرد آرايش. پژوهش حاضر يك بررسي توصيفي مقايسه اي مي باشد  :مواد و روش ها

 نفر نمونه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ۵۵از بين جامعه پژوهش تعداد . ش گران مرد در مورد بيماري ايدز و راه هاي پيشگيري از آن مي باشديرايو پ
از آمار . ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه و چك ليست بود. اطالعات در يك مرحله جمع آوري گرديد. و فرمول حجم نمونه انتخاب شدند 

  . اده شدتوصيفي و استنباطي جهت تجزيه و تحليل داده ها استف
در مورد آگاهي . از آگاهي خوب در مورد ماهيت بيماري برخوردار بودند % ) ۴/۶۵(و مرد  % ) ۶/۶۶( شتر واحدهاي زن يبر اساس يافته هاي پژوهش ب :يافته ها

در مورد راه هاي پيشگيري . رخوردار بودنداز آگاهي ضعيف ب %) ۳/۵۹( شتر مردانياز آگاهي خيلي ضعيف و ب% ) ۷/۴۰( شتر زنان ياز نحوه انتقال بيماري ايدز ب
در مورد نحوه عملكرد هر دو گروه از عملكرد ضعيفي برخوردار . شتر زنان آگاهي ضعيف داشتنديب)  درصد۵/۴۴(آگاهي خوب و )  در صد۶/۵۳(شتر مردان يب

نتيجه نشان داد بين واحدهاي .  مستقل استفاده شدt از آزمون جهت بررسي اختالف بين ميانگين امتيازات كسب شده). زنان  % ۱/۴۹مردان و  % ۱/۳۹(بودند 
يافته ها نشان داد بين واحدهای مورد در ميان امتيازات كسب شده ). p = ۰۱/۰(مورد پژوهش در مورد آگاهي از انتقال بيماري ايدز تفاوت معني دار وجود دارد 

  .پژوهش در نحوه عملکرد تفاوت معنی داری وجود نداشت
. با توجه به اينكه تنها راه مبارزه با ايدز پيشگيري از بروز آن مي باشد، لذا يافته هاي اين پژوهش مي تواند مورد توجه پرستاران قرار گيرد                :نتيجه گيري بحث و   

  .  سالمت عمومي بردارنداًتيتا با ايفاي نقش آموزشي و پيشگيرانه خود گامي مهم در باال بردن سطح آگاهي و در نها
  ايدز، پيشگيري، آگاهي، عملكرد :اژه هاكليد و

  
 ۱۳۸۶ تابستان ، ۳۱ - ۳۵ ، ص دومفصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، دوره پنجم، شماره 

 
  آزاد اسالمی واحد خویدانشگاه  :آدرس مكاتبه

Email:Sodeify@yahoo.com 

  
  
  

                                                 
  نويسنده مسئول - عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی-۱

  اسالمی واحد خوی عضو هيات علمی دانشگاه آزاد-۲

  عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی-۳
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گران زن نسبت به بيماري ايدز و  مرد و آرايشپريايش گران بررسي و مقايسه آگاهي و عملكرد 
 راه هاي پيشگريي از آن

 

 فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی    1386 تابستان ، دوم دوره پنجم، شماره 32

  مقدمه
ني سلولي ايدز تظاهر طيفي از اختالالت ناشي از عملكرد مختل ايم

و هومورال است كه حاصل عفونت ايجاد شده توسط ويروس كمبود  
  ). ۱( مي باشد ١( HIV- 1)ايمني انساني 

ترين نـوع بيمـاري اسـت      شايع) ايدز(سندرم نقص ايمني اكتسابي     
 .شـود  ايجاد مي  وی   - ای -اچ آلودگي به وسيله ويروس      به علت كه  

قربـاني گرفتـه كـه       ميليون   ۲۰، اين بيماري بيش از      ۱۹۸۱از سال   
  ) . ۲(  بوده است۲۰۰۱ ميليون نفر از آنها در سال ۵/۳فقط حدود 

 ميليون نفر از مـردم      ۶۳،  ۲۰۰۱طبق آمار ارائه شده تا اواسط سال        
 ۲۳سراسر جهان آلوده به ويروس نقص ايمني انساني بوده و حدود            

 ابـتال بـه     بـه علـت    ۲۰۰۱ تـا    ۱۹۸۳هاي   ميليون نفر در طي سال    
شـود   مـي  اند و تخمين زده    دز جان خود را از دست داده      عفونت اي 
 مورد به مبتاليان به ايـن بيمـاري         ۳۰ در هر دقيقه     ۲۰۰۲در سال   

گيري ايـدز    سال از همه۲۰در واقع با گذشت بيش از  . اضافه گردد 
اين بيماري در راس علل عفوني مرگ بزرگساالن قرار گرفته اسـت            

  .رود ه شمار ميو چهارمين علت مرگ در سراسر دنيا ب
 -ههاي زياد در درمان بيماري ايدز نماي هم رغم پيشرفت علي

 شدن در برابر تسليماي از  گيري جهاني بيماري احساس فزاينده
  . كند بيماري ايجاد مي

تعداد زناني كه در سراسر جهان مبتال به عفونت ويروس نقص 
النه شود، سا  ميليون نفر برآورد مي۴/۱۶ايمني انساني هستند، 

 اين بيشترشوند كه  آلوده مي وی - آی-اچ كودك نيز به  ۶۰۰۰۰۰
  .گيرد  انتقال از مادر به كودك صورت ميبه علتموارد 

هاي اخير آلودگي به ويروس ايدز به ميزان قابل  در آسيا در سال
كه  شرقي آسيا گسترش يافته، به طوري توجهي در جنوب و جنوب

يون نفر آلوده به ويروس ايدز در  ميل۷، حدود ۲۰۰۱تا اواخر سال 
طبق گزارش مركز مديريت . )۳ (اين قاره گزارش شده است

 نفر مبتال به ايدز و آلوده به ۳۴۳۰، در ايران )۱۳۸۰(ها  بيماري
 ۱۵۹ نفر از مردان و ۳۲۷۱ويروس آن وجود دارند كه از اين تعداد 

 ۳۶ با  افراد مبتالبيشتردهند در كشور ما  نفر از زنان تشكيل مي
 درصد ۳/۰ها با   سال و كمترين آن۳۰-۳۹درصد در گروه سني 

 اولين مورد ايدز در ايران . سال قرار دارند۴در گروه سني كمتر از 
 هجري شمسي در يك كودك شش ساله مبتال به ۱۳۶۶در سال 

هموفيلي گزارش شده و از آن هنگام تاكنون روز به روز بر شمار 
تعداد افراد . در كشور افزوده شده استموارد شناخته شده بيماري 

 ميالدي در ايران ۲۰۰۴گزارش شده مبتال به ايدز تا پايان سال 
در ايران تزريق مواد . آن مرد بودند% ۱/۹۵ نفر بوده اند كه ۷۵۱۰

                                                 
1- Human Immunodeficiency Virus-1  

با در نظر نگرفتن . موارد انتقال بوده است%  ۲/۵۷مخدر مسبب 
 بوده است كه عامل در انتقال ارتباط جنسي% ۷/۳۲علل ناشناخته

مركز مديريت بيماري ها اعالم كرده . موارد را شامل مي شود% ۸/۶
موارد شناسايي ابتالء به ويروس ايدز در ايران تا ابتداي : است

افراد مبتال به % ۳/۹۴ نفر رسيد كه ۵۸۷هزار و ۱۵ به ۱۳۸۵تيرماه 
ويروس ايدز از طرق مختلفي موجب ). ۴(ويروس مرد هستند 

ويروس مي تواند از راه خون، مايع مني، . ددآلودگي مي گر
آلودگي زماني ايجاد . ترشحات واژن بيشتر افراد آلوده منتقل شود

 وی به مخاط دهان، واژن، - ای-مي شود كه مايع آلوده به اچ
). ۵(دستگاه گوارشي و مقعد يا سيستم گردش خون راه يابد 

بماند و  وی مي تواند براي چندين سال نهفته - ای-اچ عفونت
اين دوره كمون طوالني اهميت زيادي . عاليم باليني ايجاد نكند

چون در اين فاصله بيماري بدون عالمت ولي قابل انتقال و . دارد
در بيماري ايدز عفونت هاي فرصت طلب ممكن است . مسري است

هم چنين فرم هاي نادري از سرطان ها . تهديد كننده حيات باشند
    ). ۵ (به بدن هجوم مي آورند

ايدز  فقط يك مشكل پزشكي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي 
 تخمين زده ۱ به ۸نسبت ابتالء مرد به زن . شود نيز محسوب مي

 علت اوليه مرگ و مير شيرخواران، كودكان و ۱۰ايدز جزء . شود مي
افراد جوان بيشترين صدمه را از ايدز  .نوجوانان بوده است

ها در افراد گروه سني  وارد جديد عفونتاند، نيمي از تمام م خورده
طبق گزارش جديدي از آژانس . شود  ساله مشاهده مي۲۴ تا ۱۵

خبري سازمان ملل، حتي در كشورهاي با ميزان شيوع باال، افراد 
). ۶(جوان فاقد اطالع كافي از پيشگيري و محافظت از خود هستند

هاي كنوني براي كاهش رفتارهاي خطرناك متوجه  مداخله
هاي جنسي،  رفتارهاي جنسي پرخطر نظير تعويض مكرر شريك

مقاربت جنسي حفاظت نشده، فعاليت جنسي زود هنگام در سنين 
 هاي مقاربتي هستند  جهت درمان عفونتراجعهنوجواني و عدم م

 آرايش گاه ها از جمله مكان هايي هستند كه كمتر به آن ).۷(
يري از بيماري ها نقش توجه شده ولي مي توانند در انتقال يا پيشگ

گاه ها، خال كوبي  استفاده از تيغ مشترك در آرايش. داشته باشند
  با سوزن، وسايل حجامت و يا كاربرد هرگونه وسيله تيز و برنده 

براي تغيير اين گونه رفتارها، . مي توانند باعث بروز آلودگي شود
 و از مردم بايد برخي از اطالعات اوليه را دربارة ايدز كسب كنند

كند مطلع  ها را تهديد مي خطري كه از  جانب اين بيماري آن
شياري، واي است كه ه هاي عمومي به گونه طرح برنامه. شوند

كند، هنجارهاي  آگاهي و نگرش نسبت به عادات خوب را تقويت مي
در . كند دهد و محيطي پشتيبان ايجاد مي اجتماعي را تغيير مي
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  ه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، فاطمرقیه صدیفی
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 اگر مردم به .شود هداشت مشخص مياينجا نقش آموزش در ارتقاء ب
ها آگاهي داشته باشند و تشويق شوند كه  اندازة كافي از بيماري

  توان از بروز تعداد زيادي از  احتياط الزم را به كار برند، مي
در واقع . ها با مداخله مختصر پزشكي پيشگيري كرد بيماري

ر گ پزشك و هر يك از افراد تيم بهداشتي پيش از آنكه درمان
  ).۸( گر هستند باشند، يك آموزش
 نيروي انساني بهداشت و درمان جامعه را %۶۵پرستاران بالغ بر 

دهند و از سوي ديگر با توجه به جامعيت علوم فراگرفته  تشكيل مي
 توانمندي و كارآيي ،هاي خود در دوران تحصيل و با توجه به نقش

ي تحقق هدف آن را دارند كه با ايفاي نقش آموزشي خود در راستا
طور كلي ه ها نقش مهمي را ايفا نمايند ب مهم پيشگيري از بيماري

ها  ترين اهداف مراقبت بهداشتي در ارتباط با پيشگيري از بيماري مهم
و ارتقاء سالمت تشخيص و درمان بيماري يا صدمات و حفظ يا 

 در  .باشد ها مي ارتقاء سطح مطلوب سالمت براي افراد و خانواده
حقيقات متعددي بر روي ايدز از جنبه هاي مختلف انجام ايران ت

گرفته وليكن تحقيقات چنداني در مورد افراد يا گروه هاي در 
معرض خطر يا افرادي كه مي توانند با رفتارهاي خطرزا انتقال 

با توجه به . بيماري را به ديگران افزايش دهند انجام نگرفته است
روزافزون بيماري ايدز در مسائل ذكر شده و با توجه به شيوع 

هاي  كشور، پژوهشگر بر آن شد تا با مطالعه بر روي يكي از گروه
خطر و دخيل در انتقال و يا پيشگيري از بيماري ايدز گامي هر 

  .چند كوچك در ارتقاء سالمت و بهداشت جامعه بردارد
  

  مواد و روش ها 
نظور باشد كه به م اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقايسه اي مي

زن در آرايش گران  مرد و پيرايش گرانمقايسه آگاهي و عملكرد 
. هاي پيشگيري از آن در شهر خوي انجام گرفت مورد ايدز و راه

گران زن  مرد و آرايشپيرايش گران جامعه پژوهش را كليه 
  .داد كه واجد شرايط واحدهاي مورد پژوهش بودند تشكيل مي

  نمونه به روش تصادفي  نفر ۵۵از بين جامعه پژوهش تعداد 
ها شامل پرسشنامه و  ابزار گردآوري داده. اي انتخاب گرديد طبقه

 زندگی نامه ایپرسشنامه در دو بخش مشخصات . چك ليست بود
 سوال و بخش دوم ۵بخش اول شامل .  و آگاهي تنظيم شده بود

هاي انتقال و  راه,  سوال در مورد ماهيت بيماري ايدز۳۴شامل 
 امتياز، پاسخ غلط ۳هاي درست   به هر يك از پاسخپيشگيري بود

  . گرفت دانم امتياز صفر تعلق مي يك امتياز و پاسخ نمي
چك ليست شامل سواالتي در مورد نحوه عملكرد واحدهاي 

شد  پژوهش بود كه به صورت بلي يا خير در فرم مربوطه وارد مي
جهت تعيين روايي پرسشنامه ).  امتياز۱ امتياز و خير ۳جواب بلي (

از روائي محتوا استفاده شد و براي تعيين پايايي از روش آزمون 
مجدد و در مورد چك ليست از اختالف بين ناظرين استفاده گرديد 

جهت تجزيه و . دست آمده ب% ۹۹و ميزان همبستگي دو مرحله 
 و پيرسون و نرم t توزيع فراواني و آزمون ها از جداول تحليل داده

  . استفاده شدSPSSافزار 
  
  افته هاي

منبع اطالعات %) ۸۱( افراد نيشترياساس يافته هاي پژوهش ببر 
د را خومنبع كسب آگاهي % ۷ و تنها خود را تلويزيون اعالم كردند

مركز % ۴ شخصي، و طالعةم% ۴روزنامه، % ۴كادر بهداشتي، 
  .)۱نمودار شماره ( مودندبهداشت اعالم ن

 منابع کسب اطالعات آرايش گران و پيرايش -۱نمودار شماره 
  گران نسبت به بيماری ايدز

  
  
  
  
  
  
  
  

از زنان و % ۶/۶۶ن واحدها يشتريبراساس يافته هاي پژوهش ب
از مردان از آگاهي خوب در مورد ماهيت بيماري ايدز از % ۴/۶۵

از روي ظاهر افراد، قبيل مسري بودن بيماري، عدم تشخيص 
... ويروسي بودن عامل بيماري و كاهش سيستم دفاعي بدن و 

  )۱جدول شماره ( .برخوردار بودند
 زن و گران توزيع فراواني مطلق و نسبي آرايش -)۱(جدول 

   ايدزبر حسب آگاهي از ماهيت بيماريمرد  پيرايش  گران
 

 مرد  زن  گروه

 فروانی
 درصد  تعداد  درصد  تعداد   آگاهی 

 خوب
 متوسط
 ضعيف

۱۶ 
۷ 
۴ 

۶/۶۶  
۹/۲۵  
۴/۷  

۱۷ 
۹ 
۲ 

۴/۶۵  
۰/۲۸  
۲/۶  

 ۱۰۰ ۲۸ ۱۰۰ ۲۷ جمع

  
از % ۷/۴۰در مورد آگاهي از نحوه انتقال بيماري ايدز بيشتر زنان 

از آگاهي ضعيف % ۳/۵۹آگاهي خيلي ضعيف و بيشتر مردان 
  .)۲جدول شماره (برخوردار بودند 

81%

7%
4% 4% 4%

تلویزیون   کادر بهداشتی    روزنامه   مطالعه شخصی  مرکز بهداشتی   
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 نيشتريبني مطلق و نسبي  توزيع فراوا-)۲(جدول شماره 
  بر حسب آگاهي از انتقال بيماري ايدز واحدهاي مورد پژوهش

  
 مرد  زن  گروه

 فروانی
 درصد  تعداد  درصد  تعداد   آگاهی 

 ۱۱ ضعيف 
 

۰/۳۷  
 

۱۶ 
 

۳/۵۹  
 

 خيلی ضعيف
 

۱۰ ۷/۴۰  ۲ ۴/۷  

  
از % ۵/۴۴ زنان بيشتردر مورد آگاهي از پيشگيري از بيماري ايدز 

از آگاهي خوب برخوردار % ۶/۵۳ مردان بيشتريف و آگاهي ضع
  .)۳جدول شماره  (بودند

 بيشترينتوزيع فراواني مطلق و نسبي  -)۳(جدول شماره 
  بر حسب آگاهي از پيشگيري از ايدز واحدهاي مورد پژوهش

  
 مرد زن  گروه 

 فروانی
 درصد  تعداد  درصد  تعداد   آگاهی 

  خوب
  

۱۲ 
 

۶/۲۹  
 

۱۵ 
 

۶/۵۳  
 

۵/۴۴ ۸  ضعيف  ۲ ۱/۷  

  
 بيشترو % ۱/۴۹گران زن   آرايشبيشتردر مورد نحوه عملكرد  

  .)۴جدول شماره  (از عملكرد ضعيفي برخوردار بودند% ۱/۳۹مردان 
اکثريت  توزيع فراواني مطلق و نسبي -)۴(جدول شماره 

  عملکردبر حسب  واحدهاي مورد پژوهش
  

 مرد  زن  گروه

 فروانی
داد تع درصد  تعداد   آگاهی   درصد  

۱/۴۹ ۱۴ ضعيف  ۱۲ ۱/۳۹  

  
گران مرد و زن از  بر اساس يافته های جدول شماره پنج آرايش 

 ها نظر جنبه های آگاهی و عملکرد مورد مقايسه قرار گرفتند و يافته
نشان داد که دو گروه از نظر آگاهی از انتقال بيماری ايدز و نحوه 

و در ) P =۰۱/۰و  P= ۰۵/۰(عملکرد تفاوت معنی دار داشتند و 
جدول شماره ( ساير جنبه های آگاهی تفاوت معنی دار نداشتند

۵(.  

توزيع ميانگين و انحراف معيار آگاهي و  -)۵(جدول شماره 
  عملكرد پيرايش گران مرد و آرايش گران زن نسبت به بيماري ايدز 

  
  انحراف معيار  ميانگين  گروه
 فراوانی    

  و آگاهی 
  عملکرد

  مرد  زن  مرد  زن
 t نتيجه آزمون
  مستقل

آگاهي از انتقال 
  ۲۳/۴  ۲۸/۸  ۳۹/۳۹  ۳۴/۳۴  بيماري ايدز

۶۹/۲ = t  
۰۱/۰ = p  
۵۳ = df  

  ۶۲/۳  ۹۱/۱  ۲۷/۲۳  ۶۳/۲۱  نحوه عملكرد
۹۴/۱ = t  
۰۵/۰  =p  
۵۳ = df 

  
  ریيجه گينتحث و ب

د را خومنبع كسب آگاهي % ۷بر اساس يافته هاي پژوهش تنها 
 با توجه به اينكه پرستاران بهداشت  ومودندكادر بهداشتي اعالم ن

جامعه نقش پيشگيري و درماني افراد جامعه را به عهده دارند لذا 
بايست پرستاران بهداشت به آن دسته از عواملي كه بر  مي

رفتارهاي فرد و سبك زندگي او تاثير گذارند را به منظور كاهش 
مددجويان خود هاي زودرس و بيماريها در هنگام برخورد  با  مرگ

    .توجه زيادي بنمايند
در مورد آگاهي از نحوه انتقال بيماري ايدز اكثريت زنان از آگاهي 
. خيلي ضعيف و اكثريت مردان از آگاهي ضعيف برخوردار بودند

 در زمينه بررسي ۱۳۸۰اسكندري نيز طي مطالعه خود در سال 
اي ه رفتارهاي خطرزا و ميزان آگاهي بيماران بستري در بخش

روانپزشكي در مورد بيماري ايدز به اين نتيجه رسيد كه اكثريت 
  د كه با  داشتن از انتقال بيماريواحدها آگاهي خيلي ضعيفي

  ). ۹( يافته هاي پژوهش ما همخواني داشت
  از سوي که در اين پژوهش نيز به برخي از رفتارهاي خطرزا 

 .  شده استتواند باعث انتقال بيماري شود تاكيد آرايش گران مي
هاي انتقال در اين مكان ها مي تواند استفاده از تيغ مشترك  روش

گاه ها، استفاده از خال كوبي با سوزن و يا وسايل  در آرايش
روي پوست باشد  و هم  حجامت و يا هرگونه وسايل تيغ و برنده بر

چنين به روش هايي كه بيماري توسط آن ها انتقال نمي يابد از 
اجتماعي معمول، دست دادن، بوسيدن، ظروف غذا قبيل مناسبات 

آگاه كردن مردم از نحوه انتقال .  اشاره شده است…خوري و 
ويروس ايدز و اين كه براي جلوگيري از آن چه كارهايي مي توانند 

هم چنين . انجام دهند يك بخش اساسي از پيشگيري بيماري است
ي يابد بسيار دانستن روش هايي كه از آن طريق عفونت انتقال نم

مناسب است زيرا موجب مي شود افراد نگراني هاي بي مورد خود 
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شمسعلي نيا در تحقيق خود در مورد آگاهي و . را كنار بگذارند
بهترين راه : نگرش كاركنان پرستاري در مورد ايدز مي نويسد

پيشگيري از ايدز پايبندي به اصول اخالقي، خانوادگي و اجتناب از 
هم چنين . هاي جنسي و اعتياد تزريقي استبي بند و باري 

در اعتياد تزريقي، مشترک خودداري از استفاده از سرنگ و سوزن 
 تراشي و سوزن خال كوبي است و بايستي قبل ريشمسواك و تيغ 

كار بردن هرگونه وسيله سوراخ كننده پوست از عدم آلودگي ه از ب
   ). ۱۰(آن اطمينان حاصل كرد 

يشگيري بيماري ايدز اكثريت زنان  از آگاهي در مورد آگاهي از پ
امامي نيز . از آگاهي خوب برخوردار بودند ضعيف و اكثريت مردان

طي مطالعه خود به منظور بررسي ميزان آگاهي مسافران غير 
هاي سرايت بيماري ايدز  زيارتي عازم به خارج از كشور در مورد راه

يت واحدها در مورد و پيشگيري از آن به اين نتيجه رسيد كه اكثر
  ). ۱۱ (هاي پيشگيري آگاهي متوسطي داشتند راه

  گران زن و اكثريت  در مورد نحوه عملكرد اكثريت آرايش
   .مردان از عملكرد ضعيفي برخوردار بودندپيرايش گران 

با توجه به اين كه ايدز پاندمي دوران نوين شناسايي شده، آگاهي و 
به . الء به آن ضروري استعملكرد مناسب جهت پيشگيري از ابت

علت عدم وجود واكسن، داروي موثر و سرم درماني براي ايدز، 
مبارزه با اين بيماري در جهان گامي موثرتر از كنترل در برنداشته 

ويروس به . عملكرد مناسب از بين بردن ويروس مي باشد. است
آساني به وسيله گرما از بين مي رود و به آساني با اتر، استون، 

براي ضدعفوني .  درصد، بتاپروپيوالكتون غيرفعال مي شود۲۰تانولا
 عمدتاً رضايت بخش ١كردن تخت و ساير سطوح اتاق هيپوكلريت

  ).۱۲(است 
هاي  مشابه به نظر  هاي اين پژوهش و پژوهش با توجه به يافته

رسد يك اقدام عمومي جهت آگاهي همگان از بيماري ايدز  مي
كه آماده شناخت و عمل  مردم براي ايندر واقع . باشد ضروري مي

هاي درست زندگي جهت حفظ سالمتي و اجتناب  كردن به شيوه
از بيماري باشند، نياز به شكل دادن رفتار دارند، آموزش مناسب 

  گونه رفتارها كه شامل رفتارهاي بهداشتي  براي تامين اين
ار در اين ميان نقش پرستاران غير قابل انك. باشد، الزم است مي

كار باشند ه پرستاران در هر محل و يا سازماني كه مشغول ب. است
عهده دارند و ه و با هر تخصصي و درجه تحصيلي نقش مهمي را ب

  .باشد آن بهبود، حفظ و ارتقاء سطح سالمت افراد مي
ي است كه با يا ه برنامه،HIVيك برنامه موثر در پيشگيري از 

تي و پيشگيرانه را در سطح جامعيت كافي، نيازهاي درماني، مراقب

                                                 
   سفيد کننده خانگی -۱

اجزاي اصلي اين برنامه جامع . اجتماعي مورد نظر داشته باشند
 و مشاوره داوطلبانه، پيشگيري از HIVانجام آزمون : عبارتند از

انتقال مادر به كودك، مراقبت باليني و درمان با داروهاي ضد 
 تواند مورد توجه پرستاران هاي پژوهش مي لذا يافته. رتروويروس

قرار گيرد تا با ايفاي نقش آموزشي و پيشگيرانه خود گام مهمي در 
  .نهايت سالمت عمومي بردارنددر باال بردن سطح آگاهي و 
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