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  چكيده

هزينه مراقبتي فراوان و ايجاد مـشكالت اجتمـاعي و نيـز گـروه هـدف آن كـه                    هايي است كه به علت كشندگي باال،       ايدز از جمله بيماري   
 بيمـاري مـزمن     هاي موجود، ايدز به يـك      رغم درمان  امروزه علي  . از معضالت مهم جوامع بشري است      هستند از اقشار جوان جمعيت      "عمدتا

هاي دهان و دندان نياز دارند، ولي پايين بودن آگـاهي و          نيز نظير سايرين به ويزيت و مراقبت       HIV افراد آلوده به ويروس      .تبديل شده است  
 مثبـت برخـورد نماينـد يـا اصـالً آنهـا را       HIVشود که دندانپزشکان با ترس با افراد  موجب ميHIV/AIDS باورهاي نادرست در خصوص 

بهره منـدي    عدم ثر بر ؤعوامل م   و دندانپزشکياز خدمات    HIV آلوده به ويروس     ميزان بهره مندي افراد   هدف اين پژوهش بررسي     . ذيرندنپ
 هاي رفتاري در تهـران      كلينيك مشاوره بيماري   ٣  در  مثبت HIV نفر از افراد     ٢٣٠  انجام شد   به صورت مقطعي    که مطالعهدر اين   .استآنان  

 بي نام به طور حضوري براي جمعيت تحـت مطالعـه تكميـل    اي  پرسشنامهه بود وب افراد مذكور به صورت تصادفي ساد   انتخا. بررسي شدند 
كاري افراد تحت مطالعه قبل و بعد از اطـالع از             ميزان بي . اي بودند    درصد از افراد تحت مطالعه فاقد پوشش بيمه        ٥٦ نتايج نشان داد     .گرديد

 در افراد تحت مطالعه از زمـان اطـالع از آلـودگي تـا زمـان انجـام                   . درصد افزايش يافته بود    ٧/٥١رصد به    د ٢/٥ از   HIVآلودگي به ويروس    
 افـراد متقاضـي بـراي دريافـت          ميزان مراجعـه   .براي دريافت خدمات دندانپزشکي ذکر شده است      ) ١٣٨=، مرد   ٢٧=زن  (تقاضا   ١٦٥مطالعه  

 افـراد در هنگـام بهـره منـدي از            از  درصد ٦٠ فقط   . درصد است  ٩/٧٥  اين خدمات  ازميزان بهره مندي    درصد و    ٩/٤٧خدمات دندانپزشکي   
متقاضي دريافت   افراد   ترين علل عدم مراجعه    شايع. ه بودند داد را به تيم درماني اطالع       HIVخدمات مذکور وضعيت آلودگي خود به ويروس        

آنـان   عـدم پـذيرش      ، خدمات دندانپزشکي  از عدم بهره مندي     ترين علل   شايع . ذکر شده است   ي اين خدمات  هزينه باال  خدمات دندانپزشکي 
 توسط کادر درماني عنـوان      پذيرفته نشدن  از    آنان به کادر درماني، ترس   مذکور  ترين علل اطالع ندادن افراد        شايع و بوده   يکادر درمان توسط  

رسد بـا توجـه بـه علـل عـدم             به نظر مي  . بودايين   از خدمات دندانپزشكي نسبتاً پ      تحت مطالعه  مندي افراد   ميزان مراجعه و بهره    .شده است 
 ٤٠در ضمن، عدم گـزارش      . تا حدودي بتواند اين مشكل را رفع نمايد        اي،  ، پوشش بيمه  كاري افراد تحت مطالعه     بي  و  بيمه وضعيت   ،مراجعه

وزنـد تـا هـم سـالمت دهـان و دنـدان       دندانپزشكان بايستي نوع معالجه اينگونه بيماران را بيام.  بسيار هشداردهنده است  HIV+درصد افراد   
  .بيماران تأمين شود و هم باعث عدم گزارش دهي بيماران به مسؤوالن نگردد
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  ٦٠

    اددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جه    

  مقدمه
هزينـه   هايي است كه به علت كشندگي باال،       ايدز از جمله بيماري   

تماعي و نيز گروه هـدف آن كـه   مراقبتي فراوان و ايجاد مشكالت اج   
 از معـضالت مهـم جوامـع        هـستند،  از اقشار جوان جمعيـت       "عمدتا

 وجـود  ايـدز هنوز درمان قطعـي بـراي    اين که   رغم علي. بشري است 
 ايدز به يـك بيمـاري مـزمن          امروزه هاي موجود،   درمان  ولي با  ندارد

 تعداد موارد ثبت شـده آلـودگي در كـشور نـشان             .تبديل شده است  
در حد بـااليي نيـست     هم اکنون   هد كه ميزان آلودگي در ايران       د مي

ــي ــدول ــزايش رون ــداد بيمــاران اف ــرل  ضــرورت ، تع مراقبــت و كنت
HIV/AIDS درمـان و     بهداشـت،   به عنوان الويـت كـاري وزارت        را 

 بـه منظـور رعايـت        لذا . است کردهآموزش پزشكي كشورمان مطرح     
 ١٣٨١معه از سـال      اقشار جا  تماميحقوق مبتاليان و حفظ سالمتي      

  واحدهاي بهداشتي   تمامي : اعالم شده است كه     اين وزارتخانه  توسط
 درماني اعم از سرپايي و بستري با رعايت اصـول احتياطـات همـه               ـ

 اقـدام  HIV/AIDSنـسبت بـه پـذيرش و درمـان افـراد       بايد  جانبه
نمايند و هـيچ مركـز سـرپايي و بـستري اختـصاصي بـراي درمـان                 

) …اعـم از جراحـي، دندانپزشـكي و         (اين افراد هاي مختلف    بيماري
سيس گردد و تنهـا رعايـت اصـول احتياطـات همـه جانبـه               أنبايد ت 

  ]. ١[كند كفايت مي
تـرين مـشکالت      هاي انجام شده، بيماران يکـي از مهـم          بررسي در

آگـاهي و   ]. ٢[خدمات دندانپزشکي عنوان نمودند   خود را استفاده از     
شـود کـه       موجـب مـي    HIV/AIDSباورهاي نادرست در خـصوص      

دندانپزشکان با ترس با اين افـراد برخـورد نماينـد يـا اصـالً آنهـا را                  
   ].٣[نپذيرند

 از خـدمات    HIV آلوده به ويـروس      عدم بهره مندي مناسب افراد    
 اين امر    است، که   توسط آنان همراه   آلودگيمذكور با احتمال كتمان     

افراد جامعه و    ،تواند موجب درخطر قرار گرفتن سالمت مبتاليان       مي
) در صورت عدم رعايت احتياطـات همـه جانبـه         (حتي كادر درماني    

  . شود
 ، حـدود نيمـي از     HIVآلوده به ويروس      مردان بررسي در در يک   

اطـالع داده    تيم دندانپزشكي     را به  HIV به خود   كساني كه آلودگي  
 اي  مطالعـه در]. ٤[نـد ه بوددرمانگر پذيرفته نـشد  ، توسط گروه  بودند

كــه از خــدمات  درصــد از آنهــايي ٧٨ مثبــت HIVزنــان  ديگــر در
از  تمايل داشـتند   اعالم نمودند كه  ه بودند   دندانپزشكي استفاده نكرد  

]. ٥[محقـق نـشده اسـت      ايـن امـر    ولي   کنند،خدمات فوق استفاده    
 آلـوده بـه ويـروس       ميزان بهره مندي افراد   هدف اين مطالعه بررسي     

HIV    مندي آنان   بهره عدم  بر ثرؤم  و عوامل  دندانپزشکياز خدمات
  .است
  

   كار مواد و روش
انجام )Cross - sectional (مطالعه به صورت بررسي مقطعياين 

نـام بـراي جمعيـت      بـي اي  كه در آن به طور حضوري پرسشنامه    شد
 موافقت آنها جهت شركت در پژوهش جلـب و          الًتحت مطالعه كه قب   

  .اهداف طرح توضيح داده شده است تكميل گرديد
 مثبت مراجعه كننده به     HIVافراد  ،   اين مطالعه جمعيت هدف    در

تحت پوشـش   ( شهر تهران    هاي رفتاري  سه كلينيك مشاوره بيماري   
  . بودند)هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي دانشگاه
 مثبـت فـرم جمـع آوري اطالعـات          HIV نفر از افـراد      ٢٣٠براي  

ت تـصادفي سـاده و از       انتخاب افراد مذكور بـه صـور       .تكميل گرديد 
با توجه به متفـاوت     .  بود ها   در كلينيك   آنان  ثبت پرونده  رهشما روي

 HIVبودن تعداد بيماران تحت پوشش در هر كلينيك، تعداد افـراد            
بـه  ) حجم نمونه در هر كلينيك    ( در هر كلينيك     تحت مطالعه مثبت  
  . تعيين شدProportional صورت

کارمند و کارگر به کسي اطالق شده کـه در محـل        طالعه  در اين م  
اشتغال خود، حق بيمه پرداخـت نمـوده و شـغل آزاد شـامل کليـه                
 ،مشاغلي است که افراد بدون پرداخت حق بيمه به آن اشتغال دارند           

  ....نظير رانندگي، جوشکاري، آهنگري و 
 ر بـا  بـر تحت مطالعـه     افراد   اتمراجعبار  ميزان مراجعه، از تقسيم     

 دسـت ه  ب مورد نظر ضرب در صد       تقاضاي آنان براي دريافت خدمت    
  .آمده است

بر دريافت كننده خدمت    افراد  تعداد  ميزان بهره مندي، از تقسيم      
  . آمده استدسته  بات آنان ضرب درصد مراجعبار

ضمن HIV/AIDS در اين مطالعه با توجه به ثبت اطالعات افراد 
ش و ضرورت انجـام آن بـراي        توضيح پژوه (رعايت مالحظات اخالقي  

افــراد مــذکور، رضــايت افــراد مــشارکت کننــده جهــت مــشارکت و 
پاسخگويي به سؤاالت و محرمانه و بدون نـام بـودن اطالعـات ثبـت              

موضوع در کميته اخـالق در پـژوهش دانـشگاه بررسـي و بـا               ) شده
  .صدور مجوز از سوي اين کميته مطالعه انجام شده است

  
  ها يافته

ايــــن مطالعــــه مــــورد بررســــي قــــرار      نفــــر در ۲۳۰
مشخصات جمعيتي و فراواني ). Response Rate%=۴/۹۵(اند گرفته

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.7
.1

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               2 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.7.1.7.7
http://payeshjournal.ir/article-1-676-fa.html


  

  ٦١

     همكاران و دكتر حميرا فالحي                                                                                                            ...       مثبت از خدمات دندانپزشكي  HIVبهره مندي افراد 

 ارائه شـده    ۱برخي از عوامل در افراد تحت مطالعه در جدول شماره           
   .است

 و حـداکثر سـن    ۱۹مطالعـه     دراين حداقل سن افراد مورد بررسي    
 افـراد    را HIVآلوده به    افراد) درصد ۴/۷۴ ( اکثريت  و  سال است  ۶۲
  . دهند  سال تشکيل مي۴۰-۱۹

در مقطــع ) درصــد ۵۴(تحــصيالت بيــشتر افــراد مــورد بررســي 
اهي گ آنـان تحـصيالت دانـش       درصـد از   ۴/۱۰دبيرستان است و تنها     

بيش . دهند دارند که بخش اعظم آن را بيماران هموفيلي تشکيل مي     
  خـدمات بيمه هر گونه فاقد) درصد ١/٥٦= نفر١٢٩(  نيمي از افراد  از

  آلـودگي  اطالع از  از افراد مورد بررسي قبل از      درصد ٥. بودنددرماني  
 فاقد شغل بودند، در حالي که بعد از اطالع از آلـودگي          HIV به   خود
 نفـر از    ٢.  رسيده اسـت    درصد ٥٢به حدود    کاري  درصد بي  HIVبه  

 مطـب دندانپزشـکي و دفتـر      (افراد داراي محل کـار شخـصي بـوده          
   ).۱جدول شماره (ير، ذکر شده است سا عنوانکه تحت) وکالت

 بـه ترتيـب   HIVحداکثر و حداقل زمان اطالع افراد از آلودگي به       
 مـاه بـوده     ٢٤ميانه اين زمان نيز     . و يک ماه بود   )  سال ٢١( ماه ٢٥٢
در بين افراد تحت مطالعه از زمان اطالع از آلـودگي تـا زمـان               . است

دانپزشـکي ذکـر    تقاضا براي دريافت خـدمات دن      ١٦٥انجام مطالعه،   
دندانپزشکي درافراد تحت  خدمات در واقع بار تقاضا براي. شده است

  . نفر جمعيت تحت مطالعه بوده است ١٠٠ در ٧/٧١مطالعه 
 دندانپزشکيميزان تقاضاي منجر به مراجعه براي دريافت خدمات        

ميــزان بهــره منــدي افــراد ) =٤/٤١CI-٤/٥٤( درصــد اســت ٩/٤٧
 است  )=٤/٧٠CI–٤/٨١( درصد   ٩/٧٥ ماتمراجعه کننده از اين خد    

  ). ۲جدول شماره (
 درصد از مراجعين آلودگي خود را بـه كـادر درمـان اطـالع               ۶/۶۹

 درصد از اين افراد خـدمات مـورد نيـاز را از كـادر               ۵/۶۵. داده بودند 
 ۱۰۰اين در حالي است كه . اند مند شده   درمان دريافت داشته و بهره    

ود را به كادر درمان اطـالع ندادنـد،   درصد از مراجعين كه آلودگي خ     
. مند شدند   از خدمات مورد نياز خود بهره     )  درصد از مراجعين   ۴/۳۰(

مند شـده از   از افراد بهره) =٧/٥٣CI–٣/٦٦( درصد   ٦٠در واقع فقط    
 طالعا درماني   به کادر  را   HIV  به ، آلودگي خود  دندانپزشکيخدمات  

 افـراد   عـدم مراجعـه    تترين علـ    شايع ).۳جدول شماره   (داده بودند   
 ذکر  ي اين خدمات  هزينه باال ،  متقاضي دريافت خدمات دندانپزشکي   

درماني و مـردان      کادر  توسط زنان نگراني از عدم پذيرش    . شده است 
  ).٤ جدول شماره( راعنوان کردند خدمات دندانپزشکيهزينه باالي 

 ده كادر درمـان   نمراجعه كن  عدم بهره مندي افراد      تترين عل  شايع

جدول شـماره    ( دو جنس عدم پذيرش کادر درمان بوده است        در هر 
 به کادر درمان، در HIV به گي اطالع ندادن آلود   تترين عل   شايع ).۵

هر دو جنس ترس آنان از عدم پذيرش توسط کادر درمـاني عنـوان              
   ).۶ جدول شماره(شده است

  
  بحث و نتيجه گيري

که )  زن ٤٢ و    مرد ١٨٨( نفر   ٢٣٠در اين مطالعه اطالعات مربوط به       
هـاي رفتـاري تحـت پوشـش سـه            به سه کلينيک مـشاوره بيمـاري      

دانشگاه علوم پزشکي و خـدمات بهداشـتي ـ درمـاني شـهر تهـران       
  . اند مورد بررسي قرار گرفتند مراجعه داشته

 مثبـت تحـت پوشـش       HIVاز آن جا كه اين مطالعه بر روي افـراد           
دارد ميزان مراجعه هاي مربوط انجام شده است، لذا احتمال       كلينيك

شـامل مجمـوع    ( مثبت جامعه    HIVو بهره مندي براي تمامي افراد       
) ها و نيز کساني که به اين مراکز مراجعه ندارند         مراجعين به کلينيک  

  .بسيار کمتر از نتايج اين طرح باشد
 تحت پوشش   HIV درصد از افراد آلوده به       ٥٦طبق نتايج مطالعه    

شمگير بي کاري افراد بعـد از اطـالع         افزايش چ . اي نبودند   هيچ بيمه 
)  درصد ٥٢ درصد به    ٥افزايش بي کاري از      (HIVآنان از آلودگي به     

 کــارگر -و کـاهش چــشمگير تعـداد شــاغلين آزاد و گـروه کارمنــد    
 به  HIV، عدم امنيت شغلي در افراد آلوده به         )کاهش بيش از نصف   (

  . دهد خصوص در اين دو گروه را نشان مي
ظر عدم دسترسي اين افراد به خدمات دندان پزشکي      اين نکته از ن   

اين نکته همراه با فقدان پوشـش بيمـه          .مورد نياز حائز اهميت است    
تواند عدم  که در بيش از نيمي از افراد مورد مطالعه وجود داشته، مي           

خدمات خارج از بـسته     (دسترسي به خدمات دندانپزشکي مورد نياز       
و متعاقـب آن    ) هـاي رفتـاري     هاي مشاوره بيمـاري     خدمات کلينيک 

پايين بودن بهداشت دهان و دندان و کيفيت نا مناسب زندگي را در             
 ٩/٣٦ HIV ميانگين مدت آلودگي افراد به   .اين بيماران مطرح نمايد   

 بار تقاضا براي خدمات دندانپزشکي در افـراد تحـت           ١٦٥از  . ماه بود 
در . اند  اين خدمات مراجعه داشته   درصد جهت دريافت     ٩/٤٧مطالعه  

واقع کمتر از نيمي از متقاضيان براي دريافت خـدمات دندانپزشـکي     
 هزينه  ترين علت عدم مراجعه،     نتايج نشان داد شايع   . مراجعه داشتند 

بـا توجـه بـه ميـزان از          .باالي خدمات دندانپزشکي ذکر شده اسـت      
ار گيـري  گـر، قـر    هاي حمايتي بيمه    دست دادن شغل و نبود سيستم     

 متقاضـي را  HIVاين عامل در صدر علل عدم مراجعه افراد آلوده به        
   .نمايد توجيه مي
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  ٦٢

    اددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جه    

  مشخصات جمعيتي افراد تحت مطالعه -۱جدول شماره 
  درصد  تعداد  

      سن
  ۵/۳۰  ۷۰  ۳۱كمتر از 

۴۱-۳۱  ۱۰۱  ۹/۴۳  
  ۶/۲۵  ۵۹  ۴۱بيشتر از 

  ۱۰۰  ۲۳۰  جمع
      ميزان تحصيالت به سال

>۱  ۷  ۱/۳  
۵-۱  ۳۴  ۸/۱۴  
۸-۶  ۴۱  ۸/۱۷  

۱۲-۹  ۱۲۴  ۹/۵۳  
<۱۳  ۲۴  ۴ /۱۰  

  ۱۰۰  ۲۳۰  جمع
      وضعيت تأهل

  ۲/۴۵  ۱۰۴  مجرد
  ۳/۲۸  ۶۵  متأهل
  ۴/۱۷  ۴۰  مطلقه

  ۹/۳  ۹  همسر فوت شده
  ۲/۵  ۱۲  ساير
  ۱۰۰  ۲۳۰  جمع

      وضعيت بيمه افراد
  ۵/۱۳  ۳۱  داراي بيمه تأمين اجتماعي
  ۶/۹  ۲۲  داراي بيمه خدمات درماني

  ۱/۱۶  ۳۷  داراي بيمه خويش فرما
   ۸/۴  ۱۱  )ي، بنياد جانبازان، کميته امداد، ارتش و بيمه روستاييبهزيست(ها  ساير بيمه
  ۰/۵۶  ۱۲۹  فاقد بيمه

  ۱۰۰  ۲۳۰  جمع
      وضعيت اشتغال قبل از آلودگي

  ۲/۵  ۱۲  فاقد شغل
  ۲/۶۵  ۱۵۰  آزاد

  ۱۳  ۳۰  كارگر و كارمند
  ۵/۱۳  ۳۱  خانه دار
  ۲/۲  ۵  حصيلدر حال ت

  ۹/۰  ۲  ساير
  ۱۰۰  ۲۳۰  جمع

      وضعيت اشتغال بعد از آلودگي
  ۷/۵۱  ۱۱۹  فاقد شغل

  ۴/۲۷  ۶۳  آزاد
  ۲/۵  ۱۲  كارگر و كارمند

  ۵/۱۳  ۳۱  خانه دار
  ۳/۱  ۳  در حال تحصيل

  ۹/۰  ۲  ساير
  ۱۰۰  ۲۳۰  جمع
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  ٦٣

     همكاران و دكتر حميرا فالحي                                                                                                            ...       مثبت از خدمات دندانپزشكي  HIVبهره مندي افراد 

  ندانپزشکي جهت خدمات دHIVمراجعه و بهره مندي افراد آلوده به   ميزان-۲جدول شماره 
 CI  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  متغيرها  جمع  مرد  زن

  ٤/٤١-٤/٥٤  ٩/٤٧  ٧٩  ٦/٤٨  ٦٧  ٤/٤٤  ١٢  ميزان مراجعه
  ٤/٧٠-٤/٨١  ٩/٧٥  ٦٠  ٦/٧٧  ٥٢  ٧/٦٦  ٨  ميزان بهره مندي

  
    از خدماتميزان بهره منديتوزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب  -٣جدول شماره 

  به كادر درمان HIVافراد به اني آلودگي و اطالع رس
  جمع  خير  بلي  بهره مندي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  *درصد  تعداد  اطالع دادن
  ۳۶  بلي  )٦/٦٩(  )١٠٠(  )٦٠(
]٥/٦٥[  

١٩  
]٥/٣٤[  

٥٥  
]١٠٠[  

  ٢٤  خير  )٤/٣٠(  )٠(  )٤٠(
]١٠٠[  

٠  
]٠[  

٢٤  
]١٠٠[  

  ٦٠  جمع  )١٠٠(  )١٠٠(  )١٠٠(
]٩/٧٥[  

١٩  
]١/٢٤[  

٧٩  
]١٠٠[  

   را در ي فراواني نسبكروشهدهند و اعداد داخل  ها نمايش مي  را در ستونياعداد داخل پرانتز فراواني نسب *
  .دهند سطر نمايش مي

  
   متقاضي دريافت HIV فراواني نسبي علل عدم مراجعه افراد آلوده به -۴جدول شماره 

  خدمات دندانپزشکي به تفکيک نوع علت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  متغيرها  جمع  مرد  زن

  ٠/٢٢  ١٩  ٣/١٨  ١٣  ٤٠  ٦  نگراني از عدم پذيرش کادر درماني
  ٧/٤٠  ٣٥  ١/٤٥  ٣٢  ٢٠  ٣  هزينه باال

  ٣/٢  ٢  ٨/٢  ٢  -  -  نگراني از برخورد نامناسب
  ٧/٤  ٤  ٤/١  ١  ٢٠  ٣  نگراني از افشاي وضعيت بيماري

  ٥/٣  ٣  ٤/١  ١  ٣/١٣  ٢  نگراني از قضاوت کادر درماني 
  ٨/٥  ٥  ٧  ٥  -  -  نگراني ازايجاد آلودگي براي ديگران 

  ١٤  ١٢  ٥/١٥  ١١  ٧/٦  ١  عدم اطالع از مکان ارائه خدمت 
  ٧  ٦  ٥/٨  ٦  -  -  ساير 
  ١٠٠  ٨٦  ١٠٠  ٧١  ١٠٠  ١٥  جمع

  
  

   متقاضي دريافت HIV افراد آلوده به بهره مندي فراواني نسبي علل عدم -۵جدول شماره 
  کي به تفکيک نوع علتخدمات دندانپزش

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  متغيرها  جمع  مرد  زن
  ٢/٨٤  ١٦  ٦/٨٦  ١٣  ٧٥  ٣  عدم پذيرش کادر درماني

  ٥/١٠  ٢  ٧/٦  ١  ٢٥  ١  مناسب کادر درماني برخورد نا
  ٣/٥  ١  ٧/٦  ١  -  -  هزينه باال

  ١٠٠  ١٩  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٤  جمع
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  ٦٤

    اددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جه    

   به کادر درماني HIV ندادن افراد آلوده به  فراواني نسبي علل اطالع-۶جدول شماره 
  در هنگام بهره مندي از خدمات دندانپزشکي به تفکيک نوع علت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  متغيرها  جمع  مرد  زن
  ٢/٥٤  ١٣  ٦/٥٢  ١٠  ٦٠  ٣  ترس از عدم پذيرش کادر درماني

  ٢٩  ٧  ٥/٣١  ٦  ٢٠  ١  عدم ضرورت بيان بيماري
  ٢/٤  ١  ٣/٥  ١  -  -  اسب کادر درمانيمن برخورد نا

  ٢/٤  ١  ٣/٥  ١  -  -  نگراني از افشاي وضعيت بيماري
  ٢/٤  ١  ٣/٥  ١  -  -  ارجاعات مکرر

  ٢/٤  ١  -  -  ٢٠  ١  نگراني از قضاوت کادر درماني 
  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ١٩  ١٠٠  ٥  جمع

  
نگراني افراد آلوده از پذيرفته نشدن آنهـا توسـط دندانپزشـک بـه              

توانـد    ايـن نگرانـي مـي     . م مراجعه مطرح است   عنوان علت بعدي عد   
بايـد توجـه    (ناشي از تجربه قبلي خود بيمار و يا ساير بيماران باشد            

 درصد از افرادي که آلودگي خود را        ٤٠ ، طرح  اين داشت طبق نتايج  
علـت ديگـري کـه      ).اعالم نمودند از دريافت خدمت محـروم ماندنـد        

، صـرفاً نگرانـي خـود       تواند در مراجعه ننمودن افراد مطرح شـود         مي
تواند ناشي از انگ جامعه و نوع برخورد  بيمار است که اين نگراني مي

  . باشدAIDS HIV /مردم با بيماران 
افــراد مــورد مطالعــه کــه بــراي دريافــت خــدمات    درصــد٩/٧٥

. دندانپزشکي مراجعه داشتند، خدمت مورد نظـر را دريافـت کردنـد           
دمات دندانپزشـکي از آن     افراد متقاضـي دريافـت خـ        از  درصد ١/٢٤

 درصـد   ٤/٨٨علت عـدم بهـره منـدي در         . اند  خدمت بهره مند نشده   
 بـوده    کـادر درمـاني     بيماران توسـط   عدم پذيرش مراجعه کنندگان،   

دهنده اين است که يا آگـاهي و دانـش کـادر              اين مسأله نشان  . است
درماني در خصوص چگونگي ارائه خدمات به اين بيماران کم است يا 

ت داشتن دانش کـافي، ايـن دانـش بـه تغييـر در نگـرش و                 در صور 
اين مسأله در ساير نقاط جهـان نيـز         . عملکرد آنها منجر نشده است    

، در نيجريـه   مطالعه دانش، نگرش و عملكرددر يک. ديده شده است
 آموزشي در مراقبت از بيمـاران       ي بيمارستان كاركنانآگاهي و نگرش    

  درصـد  ٣٥ در آن مطالعـه      .فـت  مورد بررسـي قـرار گر      مبتال به ايدز  
پرستاران تمايلي نداشتند تـا از بيمـاران مبـتال بـه ايـدز پرسـتاري                

 /زنـان   حاضر نبودند كه در امر زايمـان  آنان حتينمايند و نيمي از 
AIDS HIV  تمايلي )  درصد ٢٤(يك چهارم پزشكان    .  شركت كنند

 ردنـد پزشكان اعالم ك  از    درصد ٣٥به درمان اين بيماران نداشتند و       
حاضـر نيـستند تـا اعمـال         رعايت احتياطات مناسب،     رغم  علي حتي

 ٩٣ درصـد از پزشـکان و        ٧٥ و    انجـام دهنـد     را جراحي اين بيماران  

درصد از پرستاران عقيده داشتند کـه بيمـاران مـذکور بايـد ايزولـه               
  ].٧[شوند
 نگرش و آگاهي پزشـكان      اي ديگر که به منظور بررسي        مطالعه در

 ١٦٢از .  انجــام شــدHIV/AIDS در خــصوص خــانواده در كويــت
 يك نگرش منفي در خصوص بيمـاران        آناناكثريت  ،  پزشك خانواده 

ي تمايلاعالم کردند     درصد از اين پزشکان    ٨٣. مبتال به ايدز داشتند   
بيش از نيمي  . ندارند مشاركت در درمان بيماران مبتال به ايدز         جهت

 مثبـت اجتنـاب   HIV از تماس اجتماعي با بيماران    حتي از پزشكان 
رغـم   نتايج اين تحقيق نـشان داده اسـت کـه حتـي علـي            . كردند مي

گذشت دو دهه از اپيدمي ايدز، بعضي از پزشـکان خـانواده کـويتي،              
 داشته و يک نگرش منفي نـسبت بـه          HIVدانش کمي در خصوص     

  ].٩[اين بيماران دارند
 اي در انگلـيس نيـز نـشان داده اسـت کـه              نتايج حاصله از مطالعه   

رغم وجود راهنماي عملي براي دندانپزشکان، آگاهي آنها تحـت            علي
 است و رفتـار دندانپزشـکان       HIV/AIDSتأثير نگرش آنان به افراد      

در بيـشتر   ]. ٢[به عنوان مانعي براي مراقبت و درمان بيماران اسـت         
 تيم درمـاني در بـاره     آگاهي و نگرش    اتي که به منظور بررسي      مطالع

HIV/AIDS    دهد که آنان نه تنهـا        است، نتايج نشان مي    انجام شده
 نداشتند، بلکه از    به مشاركت در درمان بيماران مبتال به ايدز       ي  تمايل

 اكثريـت    خودداري نمـوده و     مثبت HIVتماس اجتماعي با بيماران     
 بيمـاران مبـتال بـه ايـدز         نـسبت بـه    يـك نگـرش منفـي        آنها حتي 

  ].٦-١١[اشتندد
 افـراد مـورد     از ٤/٣٠ کهين است   نکته قابل توجه در اين مطالعه ا      

مطالعه در هنگام مراجعه براي دريافت خدمات دندانپزشکي وضعيت         
دادند و همـه   را به تيم درماني اطالع ن   HIVآلودگي خود به ويروس     

 درصد از ۴۰ن گروه   يا. آنها خدمت مورد نياز خود را دريافت داشتند       
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  ٦٥

     همكاران و دكتر حميرا فالحي                                                                                                            ...       مثبت از خدمات دندانپزشكي  HIVبهره مندي افراد 

منـد از   اد بهـره  درصـد از افـر     ۶۰. دهنـد   يل م يمند را تشک   افراد بهره 
 . آلودگي خود را به اطالع درمـان گـر خـود رسـانده بودنـد               ،خدمات

 ٢/٥٤ (کـادر درمـاني   آنـان توسـط      پذيرفته نـشدن   از    بيماران ترس
تـرين    شـايع )  درصـد  ٢٩ (بيـان بيمـاري    در    عدم ضـرورت   و) درصد

 را  HIVداليلي بودند که باعث شده تا آنها آلودگي خود به ويـروس             
 درصـد   ٢/٨٤بر اساس نتايج اين طرح      . اطالع ندهند به کادر درماني    

اند، بـه      درصد از مراجعه کنندگاني که خدمت دريافت نکرده        ٥/١٠و  
ترتيب ناشي از عدم پذيرش و برخورد نا مناسب کـادر درمـان بـوده           

گـروه  . رسد ترس بيماران بـدون اسـاس نيـست          لذا به نظر مي   . است
نگام ارائه خـدمت، اصـول      دوم معتقد بودند که اگر دندانپزشک در ه       

 و HIVاستريليزاسيون را رعايت کند، بين بيماران آلوده به ويـروس   
افراد سالم تفاوتي وجود ندارد و لذا ضرورتي نداشته تا آلودگي خـود       

توانـد از اعـالم نظـر         ايـن تفکـر مـي     . را به دندانپزشک اطالع دهنـد     
ر مسؤؤالن وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکي کـشورمان د            

خصوص ضرورت رعايت اصول احتياطات هم جانبـه توسـط تمـامي            
 ].١[درمان گران ناشي شود

هايي که در انجام اين مطالعه وجود داشته اين است که       محدوديت
پرسش در خصوص تقاضا و مراجعه در اين طـرح بـا هـدف بـرآورد                

مثبــت تحــت مطالعــه از خــدمات HIV ميــزان بهــره منــدي افــراد
انجام شده است، ) از جمله خدمات دندانپزشکي(بهداشتي ـ درماني  

بايـست ميـزان تقاضـا در         در صورت نياز به برآورد حجم خدمات مي       
  .يک پريود زماني خاص مورد بررسي قرار گيرد

کم بودن پوشش بيمه، از دست دادن شغل بعد از اطالع آلـودگي             
 و بـاال بـودن هزينـه دسـتيابي بـه خـدمات              HIVافراد به ويـروس     

کي در پايين بودن دسترسي اين افراد به خدمات مورد نياز           دندانپزش
هـاي مـشاوره      خدمات خارج از بسته خدمات ارائه شده در کلينيک        (

افـزايش آگـاهي و     . تواند حائز اهميت باشـد      مي) هاي رفتاري   بيماري
هاي پيشگيري    دانش کادر درماني نيز در خصوص بيماري ايدز و راه         

ماران مذکور در جهت دريافت خدمت      تواند باعث پذيرش بهتر بي      مي
اين افزايش آگاهي همراه بـا تغييـر در نگـرش و عملکـرد تـيم                .شود

تواند با افزايش بهره مندي بيماران از خدمات مورد تقاضا          درماني مي 
   .همراه شود
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