
  مقاله پژوهشي 

-يماريه در مورد بي ارومي کارکنان مراکز توانبخشبررسي و نگرش
   و ي انگليها

 اني آموزش در ارتقاء سالمت پرسنل و مددجويهالزوم برنامه
  

  ٤ شهال خشاوه،٣ب محمدزادهي دکتر حب،٢ن برازشي افش،١ تپهيدکتر خسرو حضرت
  

  10/3/88: رشیخ پذی تار6/2/88: تاریخ دریافت
  

  چكيده
شتر در  يـ ، ب سـط ايـن بيمـاران      تو يبهداشـت فـرد   کامل  ت  يو عدم رعا  با توان خواهان    م  ي مستق يهاتماسبدليل   ي کارکنان مراکز توانبخش   :و هدف نه  يش زم يپ

 و نحـوه    يل انگ يهايماريه در مورد ب   ي اروم ي و نگرش کارکنان مراکز توانبخش     يزان آگاه ين م ييق حاضر با هدف تع    يتحق. هستند يا روده يهامعرض ابتال به انگل   
  .ده استي انجام گردها از آنيريشگي پيانتقال و چگونگ

 شهر ي و دولت  ي خصوص ي کارکنان مراکز توانبخش   يتمامتهيه و اطالعات مربوط به       و نگرش افراد     ي، آگاه يانهيشامل اطالعات زم  نامه اي   پرسش: هامواد و روش  
  .ل قرار گرفتيه و تحلي تجز موردي آماريهابا استفاده از آزمونکه د يه اخذ گردياروم

  درصـد  ۲۷اند و تنهـا     ن افراد را ذکر کرده    ي قابل انتقال ب   ي عفون يهايماريش از ب  ي خو ي از کارکنان، عدم آگاه     درصد ۵۰ بود و    ۶/۳۱ افراد   ين سن يانگيم: هايافته
  ن، يب از شـغل و عملکـرد مـسئول   يـ ترتش را بـه يت خـو ي رضـا  افـراد،  درصـد  ۶۲ و    درصـد  ۵۰ن  يهمچنـ . انـد  کرده ين رابطه را سپر   ي در ا  ي آموزش يهاآنان دوره 

  .ف اعالم نموده انديدر حد ضع)  درصد۲۲ و  درصد۲۷(در حد متوسط و )  درصد۱۶ و  درصد۲۳(ه افراد ياند و بقد کردهيق" در حد خوب"
 ي از آن، ضـرورت دارد     ريشگيـ ت پ يـ  و اهم  يا روده ي انگل يهات در رابطه با عفون    يف کارکنان مراکز توانبخش   ي ضع سبتاًن يبا توجه به آگاه   : بحث و نتيجه گيري   

ژه افـراد   يـ وهر افراد جامعه و ب    ي به سا  ها از انتقال آن   انهريشگيها برخوردار باشند تا بتوانند با اقدامات پ       يمارين ب ي در مورد ا   ي باالتر ين مراکز از سطح آگاه    يپرسنل ا 
  .نمايند جلوگيريها دارند، يمارين بيسک را در ابتال به اين ريشتريخانواده که ب

  
  يا رودهيها، انگلي، توانبخشعفونت: کلمات کليدي

  
 ۱۳۸۸ پاييز، ۹۴-۹۹ ص، سومفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم، شماره 

  ۰۴۴۱ – ۲۷۸۰۸۰۱:  فاکس  ۰۴۴۱ – ۲۷۷۰۶۹۸: اروميه، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکي، گروه انگل شناسي و قارچ شناسي تلفن:  مکاتبهآدرس
Email: hazrati_tappeh@yahoo.co.nz 

  
 

                                                 
 )سنده مسئولينو(ه ي ارومي دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پزشک،ي و قارچ شناسيار گروه انگل شناسيدانش 1
  بوشهري دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پزشک،يکروب شناسي و ميمربي گروه انگل شناس 2
 هي اروميزشک دانشگاه علوم پي دانشکده پزشک،ي و قارچ شناسيار گروه انگل شناسياستاد 3
 هي ارومي دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پزشک،ي و قارچ شناسيشگاه گروه انگل شناسين آزمايتکنس 4

 مقدمه

 منتـشر   يهـا ين آلودگ يترعي از شا  ياوده ر ي انگل يهاعفونت

 ميليـارد نفـر در     ۵/۳بيش از    که   يطورهجهان است، ب  سراسر  در  

 ميليـون  ۵۰۰باشـند و قريـب   ها آلوده مي دنيا به اين نوع عفونت    

 دار و بـاليني بيمـاري مبـتال        نفر از ايـن افـراد بـه فـرم عالمـت           

ه، ي سوء تغذ  جاديها منجر به ا   ن انگل ي به ا  يآلودگ). ۱(شوند  مي

خـصوص   يادگيري بـه    و کاهش  ي، آنم ي جسمان يعدم رشد کاف  

 نيتر مهمييجات و مواد غذاي آب، سبزگردد ودر اطفال مي
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در ). ۳،۲( شـوند يم هان عفونت ي هستند که موجب انتقال ا     يعوامل

، يکيولوژيدميـ  اپ يارهـا ي، مع ييعلـت تنـوع آب و هـوا       کشور ما بـه   

در ). ۴(  وجـود دارد يا رودهيهـا  انتـشار انگـل    ي و اقتصاد  يفرهنگ

 را  هاين نوع آلودگ  يران، ا ي صورت گرفته در نقاط مختلف ا      مطالعات

د ي، با هان عفونت ي کنترل ا  يبرا). ۵( اندمهم و قابل توجه ذکر کرده     

ق يـ ح از طري صحي و درمانيمنظور ارائه خدمات بهداشت به ياقدامات

ات انجام  ي عمل يابيکنترل و ارزش  ،  هاين خط مش  ي، تدو وعين ش ييتع

آمـوزش  تـوان،   يمـ  مـوثر مبـارزه      يهااز راه ). ۶( رديشده صورت گ  

 را يماري از بيريشگي پيها انتقال و روشيهابهداشت، شناخت راه 

ن عوامـل   يـ  بـه ا   ي از نظر آلودگ   يکارکنان حرف پزشک  ). ۷( نام برد 

شوند از جمله کارکنان و يم پر خطر محسوب يها جزو گروهيعفون

ت يـ م و عـدم رعا    ي مستق يها در اثر تماس   ين مراکز توانبخش  يشاغل

 هـا يمارين ب يشتر در معرض ابتال به ا     ي توانخواهان، ب  يبهداشت فرد 

 باعـث  يي و نگـرش مثبـت کارکنـان از سـو     يش آگـاه  يافزا. واقعند

جــه از يده و در نتيــمــاران گرديکــاهش ترســشان در مراقبــت از ب

ست يـ ماران و برخورد ناشا   ي که به دنبال کاهش مراقبت از ب       يعواقب

عنوان گر بهي دييکند و از سويم يريد، جلوگيآيمجود  به وهابا آن

توانـد موجـب ارتقـاء      يمـ  يريشگيـ  در امـر پ    يم بهداشت ي ت ياعضا

ن شـناخت و    يهمچنـ .  گـردد  يماري از اشاعه ب   يري و جلوگ  يسالمت

 و هايماري نسبت به بي و نگرش کادر درمان   ينه آگاه يق در زم  يتحق

، هـا يازمنـد ينـد ن  توايمـ شـان در جامعـه      ي حفظ سـالمت   يچگونگ

ق يـ لـذا تحق  ). ۷(  را مـشخص سـازد     ي و امکانـات آموزشـ     هاتياولو

 و نگـرش کارکنـان مراکـز        يزان آگـاه  يـ ن م يـي حاضر بـا هـدف تع     

 و نحـوه انتقـال و       ي انگلـ  يهـا يمـار يه در مـورد ب    ي اروم يتوانبخش

  . ده استي از آن انجام گرديريشگي پيچگونگ

  

  هامواد و روش

 يصـورت مقطعـ   ه ب يليتحل - يفيصک مطالعه تو  ين پژوهش   يا

 مـورد   يهـا نمونـه .  انجـام گرفـت    ۱۳۸۶مه اول سال    يبوده که در ن   

ه اعـم از  يـ  ارومي کارکنان شاغل در مراکـز توانبخـش  يتمام مطالعه

ـ    بود نفر   ٤٧به تعداد    ي و خصوص  يدولت صـورت سرشـماري    ه كـه ب

 استان، بـه    يستي سازمان بهز  يابتدا با هماهنگ   .ساده انجام پذيرفت  

ه افـراد   ي شهرستان مراجعه و کل    ي و خصوص  ي دولت يمراکز توانبخش 

ن يـ  انجـام ا   يهـا  و ضـرورت   هاتحت مطالعه نسبت به اهداف، روش     

 يمـ ينامـه تنظ  ، پرسش ها داده يو ابزار گردآور  ده  يه گرد يطرح توج 

 ينامـه شـامل اطالعـات فـرد       بخـش اول پرسـش    . در دو بخش بود   

 يهــاخــش دوم پرســشو در ب...)  والتيزان تحــصيم،جنس،ســن(

 و نحـوه    ي انگلـ  يهايماري افراد در مورد شناخت ب     يمربوط به آگاه  

. ديمطرح گرد ...  و   يريشگيانتقال و نگرش افراد در مورد اقدامات پ       

 بـا  سـپس . گرديديم در پرونده مربوط به وي درج    فرد هر   اطالعات

 با هاورود اطالعات موجود در پرونده هر فرد به كامپيوتر، آناليز داده       

ه و  يـ  دو مـورد تجز    ي کـا  يو آزمون آمـار    spss استفاده از نرم افزار   

  .ل قرار گرفتيتحل

  

  هاافتهي

ن افـراد تحـت     يشتريج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ب       ينتا

) درصد۷/۹۷(و مونث   )  درصد ۲/۶۸ (۲۵-۳۵ يمطالعه در گروه سن   

 فوق   درصد ۵/۴سانس،  ي ل  درصد ۱/۹ يلياز نظر مدرک تحص   . بودند

ــد ــ د درصــد۵/۴۵پلم، ي ــا درصــد۹/۴۰پلم و ي ــر از دنيي پ ــت    پلمي

ت از شغل خود    يزان رضا ي از افراد، م    درصد ۵۰، و حدود    )۱جدول  (

کـم  )  درصـد  ۳/۲۷(ه  يـ  متوسط و بق    درصد ۷/۲۲را در حد خوب و      

 مربوط به عوامـل     ي آموزش يها افراد دوره   درصد ۲۷و  . اندد کرده يق

 افـراد    درصـد  ۶۲ن  يهمچنـ . انـد  نمـوده  ي قابل انتقال را طـ     يعفون

اعـالم  ن، در حـد خـوب       يش را از عملکرد مسئول    ي خو يمندتيرضا

ن يدر مــورد نگــرش افــراد، آمــوزش والــد . )۲جــدول  (کــرده انــد

ن را از رئوس مهـم اقـدامات        يان و پرستاران معلول   يتوانخواهان، مرب 

 ذکــر کــرده انــد ي انگلــيهــايمــاري کننــده از انتقــال بيريشگيــپ

 در مراکـز و     ين بهداشـت  يت مـواز  يـ ن لـزوم رعا   ي همچن ).درصد۱۶(
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 دکرت خسرو حضرتي تپه، افشني برازش، دکرت حبيب حممدزاده، شهال خشاوه
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ش و درمـان    ي، آزمـا  ) درصد ۱/۱۸( آنان   ي به بهداشت فرد   يدگيرس

، استفاده مـداوم از     ) درصد ۵/۴(رش آنان   ين مبتال قبل از پذ    يمعلول

، طبخ ) درصد۳/۲۷( توانخواهان ي براي ضد انگليشامپوها و داروها

در )  درصـد  ۳/۲۷( البسه   يه مناسب و ضد عفون    ي غذا، تهو  يبهداشت

 .)۳جدول  (ده استين هدف عنوان گرديل به ايجهت ن

توزيع فراواني كاركنان مراكز توانبخشي اروميه : )۱(شماره جدول 

  بر حسب ميزان تحصيالت

                                 فراواني
   تحصيالت

  درصد

  ۹/۴۰  تر از ديپلمپايين
  ۵/۴۵  ديپلم

  ۵/۴  فوق ديپلم
  ۱/۹  يسانس و باالترل

  ۱۰۰  جمع
  

   توزيع فراواني كاركنان مراكز توانبخشي اروميه بر حسب ميزان رضايت از شغل و عملكرد مسئولين:)۲(  شمارهجدول

      مقياس
  

  مندي كاركنان ازرضايت
  

  خوب
  )درصد(

  متوسط
  )درصد(

  ضعيف
  )درصد(

  جمع
  )درصد(

  ۱۰۰  ۳/۲۷  ۷/۲۲  ۵۰  شغل
  ۱۰۰  ۲۲  ۱۶  ۶۲  عملكرد مسئولين

  
  ي انگليهانگرش كاركنان مراكز توانبخشي اروميه در مورد اقدامات پيشگيري كننده از انتقال بيماري: )۳(  شمارهجدول

  فراواني
  درصد       نگرش

  ۱۶  نيان و پرستاران معلولين توانخواهان، مربيآموزش والد
  ۱/۱۸  نخواهان تواي به بهداشت فرديدگي در مراکز و رسين بهداشتيت موازيرعا
  ۵/۴  رش آنانين مبتال قبل از پذيش و درمان معلوليآزما

  ۳/۲۷   توانخواهاني براي ضد انگلياستفاده مداوم از شامپوها و داروها
  ۳/۲۷   البسهيه مناسب و ضد عفوني غذا، تهويطبخ بهداشت

  ۸/۶  بي نظر
  ۱۰۰  جمع

  

  يريجه گيبحث و نت

 منتشر در   يهاين آلودگ يترعي از شا  ي روده ا  ي انگل يهاعفونت

 را در جهـان     هان انگل ي به ا  يزان آلودگ ي که م  يطورهجهان است، ب  

در مطالعات صورت گرفتـه در       ).۱( زننديمن  يارد نفر تخم  يليسه م 

 را مهـم و قابـل توجـه ذکـر           هاين نوع آلودگ  يران، ا ينقاط مختلف ا  

شتر يـ ع، ب ي شا يا روده يهاژه انگل ي به و  ي انگل يآلودگ).۵( کرده اند 

را يگردد ز يمت وجود دارد مشاهده     ي که ازدحام جمع   ييهادر مکان 

ل يت به دل  ي پر جمع  يها در خانواده  ي آلودگ يرسد فراوان يمبه نظر   

 يهـا شتر از خـانواده   ي، ب يکاهش سطح بهداشت و مشکالت اقتصاد     

 کـه   ييهـا ژه در مـورد انگـل     يـ ن مسائل بـه و    يت باشد و ا   يکم جمع 

با ). ۸( گر قابل انتقال است، مشهودتر است     ي فرد د   از فرد به   يآلودگ

م ي تمـاس مـستق    هايمارين ب ي انتقال ا  يهان که اکثر راه   يتوجه به ا  
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 از انتقال عوامـل آلـوده       يريشگيبا خاک، غذا و مدفوع است، لزوم پ       

  ).۹( رسديم به نظر يکننده ضرور

واحدهاي خدمات تغذيه مراكز     کارکنان   ي که بر رو   يقيدر تحق 

ي انگلـي   هـا آلـودگي از نظـر     دانشگاه علوم پزشكي اصفهان    كيپزش

کـه  د يـ  گـزارش گرد   درصـد  ۳/۵۵ هاوع انگل ي انجام شد، ش   ياروده

را اي در ايـن بررسـي       ي روده هـا وفور قابل مالحظه تك ياخته    علت  

پايين بودن سطح بهداشت عمومي و عدم رعايت اصـول بهداشـتي            

ن در  يهمچنـ  .)۱۰( انـد ردهذکر ک ي مورد نظر    هاالزم در بيمارستان  

اي در كاركنـان    ي روده هـا شـيوع انگـل   ن  يـي منظور تع  به يامطالعه

، ي تشخيص طبي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي        هاآزمايشگاه

ش از انتظـار    ي بدست آمد که در حد باال و ب         درصد ۹/۵۱ آن   يفراوان

د کـه کارکنـان     يـ آيمن بر   يلذا چن ). ۱۱( محقق گزارش شده است   

 بنا به مواجه آنان بـا       يم آلودگ ي در معرض مستق   ي و درمان  يشتبهدا

 ييهاطين مح ي در چن   ها چرخه انتقال انگل   ي و برقرار  يمنابع عفون 

 در اثـر    ين مراکـز توانبخـش    ياز جمله کارکنـان و شـاغل      . قرار دارند 

شتر ي توانخواهان، بيت بهداشت فرديم و عدم رعاي مستقيهاتماس

ن کارکنان با داشتن    يبنابرا . واقعند هايمارين ب يدر معرض ابتال به ا    

تواننـد  يمـ  يا روده ي انگلـ  يهـا يماري از نحوه انتقال ب    ي کاف يآگاه

گونـه  نيـ  از ا  يريشگيـ منظور پ  مناسب به  ي نگرش و عملکرد   يدارا

 يهـا  از افـراد، دوره     درصد ۲۷ن مطالعه تنها    يدر ا .  باشند هايماريب

اند و با توجـه بـه    نمودهيا ط رين عوامل عفون ي مربوط به ا   يآموزش

توانـد  يمـ ن امـر    يـ  افـراد، ا   يزان آگاه ينقش آموزش در باال بردن م     

حـدود  .  باشـد  يريشگي در امر پ   هاف آن ي ضع  بر نگرش نسبتاً   يليدل

 در مراکـز و     ين بهداشـت  يت مـواز  ي از افراد مطالعه، رعا     درصد ۱/۱۸

 مبـارزه    موثر در امر   ي توانخواهان را گام   ي به بهداشت فرد   يدگيرس

ن ي، آمـوزش والـد     درصـد  ۱۶د کرده انـد و تنهـا        ي ق هان عفونت يبا ا 

 يريشگيـ  مراکز را از رئوس مهم اقـدامات پ        يتوانخواهان و کادر فن   

تواند مـرتبط   يمن رابطه   يف افراد در ا   ي ضع يذکر کرده اند که آگاه    

ـ ي بوده و اهم  هاالت آن يبا تحص  ش بـه چـشم   يش از پـ يت آموزش ب

 و يت بهداشـت ياذعان دارند کـه بـا بهبـود وضـع     ن  امحقق. خورديم

 ي بهداشـت  يش آگاه ي و افزا  ياجتماع - يشرفت اقتصاد ي و پ  يدرمان

ر کـاهش قابـل     ي اخ يها در سال  يا روده ي انگل يران، آلودگ يمردم ا 

ن يي که به منظور تع    يادر مطالعه ). ۱۲( دا کرده است  ي پ يامالحظه

 از  يريشگيم در مورد پ    شهر سال  ي خانوارها ي و رفتار بهداشت   يآگاه

 و نگرش   يزان آگاه ي انجام گرفته است، م    يا روده ي انگل يهاعفونت

 و نگـرش    ي شده و با توجه به آگاه      يابيخانوارها در حد متوسط ارز    

ن يـ  از ا  يريشگيح را در پ   يف خانوارها، ارائه آموزش صح    ي ضع نسبتاٌ

 ک پژوهش که بـر    يدر  ). ۱۳(  کرده است  يار مهم تلق  ي بس هاعفونت

 يل از تمـام   يـ  برز ي کودک در سـائوپائولو    ۱۰۱۶ نمونه مدفوع    يرو

 يهـا  نمونه مدفوع در سال۱۳۸۰ و ۱۹۸۴-۸۵ يهاطبقات در سال  

  وع ي شـ  هـا ن سـال  يـ  انجام دادند، اعالم کردنـد کـه در ا         ۹۶-۱۹۹۵

 کاهش   درصد ۷/۱۰ به    درصد ۹/۳۰ زا از    يماري ب ي روده ا  يهاانگل

 و ارتقـاء سـطح      يت مثبت بهداشت  راييل تغ ين به دل  يافته است و ا   ي

زان درآمد و باال رفتن     يش م يسالمت در طبقات مختلف جامعه، افزا     

 و  ي، آب بهداشـت   ير خانـه شخـص    ي نظ يسطح سواد مادران و عوامل    

ن يــو در ا) ۱۵،۱۴(  بــوده اســتي بــه خــدمات بهداشــتيدسترســ

مـشان بـا    ي به خاطر تمـاس مستق     يخصوص نقش کارکنان بهداشت   

م يعنوان اعضاء تـ    به ي نقش کادر درمان   .حساس است ار  يماران بس يب

 آموزش بهداشـت    يهان برنامه ي و همچن  يريشگي در امر پ   يبهداشت

.  شـود  يمـار ي از اشاعه ب   يري و جلوگ  يتواند موجب ارتقاء سالمت   يم

چنـان  د از آن  يـ  با ي درمـان  يده دارند کـه کـادر بهداشـت       ي عق يبرخ

ش را در يش حساس خو برخوردار باشندکه بتوانند نق يپشتوانه علم 

 کـه  ييهاتيز انجام فعالي مناسب و ني آموزش يهااستفاده از فرصت  

ش يافـزا . فا کننـد  ي ا يگردد به خوب  يمموجب ارتقاء سالمت جامعه     

شان در مراقبـت     و نگرش مثبت کارکنان باعث کاهش ترس       يآگاه

 کـه بـه دنبـال کـاهش         يجـه از عـواقب    يده و در نت   يـ ماران گرد ياز ب 

د، يـ آيمـ  بـه وجـود      هاست با آن  يماران و برخورد ناشا   يبمراقبت از   

  ).۷( کنديم يريجلوگ
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ق ين است که شناخت و تحق     يبا توجه به نکات ذکر شده اعتقاد بر ا        

 و  هـا يمـار ي نـسبت بـه ب     ي و نگـرش کـادر درمـان       ينه آگاه يدر زم 

، هـا يازمنـد يتوانـد ن  يمـ شـان در جامعـه      ي حفظ سـالمت   يچگونگ

 يازهـا ين ن يـي  را مشخص سازد کـه تع      يآموزش و امکانات    هاتياولو

   ي مناسـب آموزشـ    يزيـ  جهـت برنامـه ر     ي افراد، اصل مهم   يآموزش

زان يران و برنامه ر   ي مد يق بتواند برا  ين تحق يجه ا يد نت يشا. باشديم

 مناسب مثمر ثمر واقـع      ي آموزش يهان و ارائه برنامه   يدر جهت تدو  

ف کارکنـان   يع ضـ   و نگـرش نـسبتاٌ     يدر کل با توجه به آگـاه      . شود

 و  يا روده ي انگلـ  يهـا ه در رابطه بـا عفونـت      ي اروم يمراکز توانبخش 

ن مراکز از   يه پرسنل ا  ي از آن، ضرورت دارد که کل      يريشگيت پ ياهم

 برخـوردار باشـند تـا       هـا يمـار ين ب ي در مورد ا   ي باالتر يسطح آگاه 

ر افـراد   ي از انتقال آن به سا     يري و جلوگ  يريشگيبتوانند با اقدامات پ   

ن يـ سک را در ابتال بـه ا      ين ر يشتريژه افراد خانواده که ب    يعه و بو  جام

 يق در ارتقا  ين طر ي نقش کرده و بد    يفاي ا يخوبه دارند، ب  هايماريب

  . موثر برداشته شوديسالمت جامعه گام
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