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  .چكيده مقاله 
 آموزش مناسب پزشكان و آماده نمودن آنان براي تشخيص و درمان به .مقدمه

سب بيماريها، از اهداف اصلي آموزش پزشكي محسوب مي گردد با موقع و منا
توجه به اهميت و تطبيق محتواي آموزشي با نيازهاي جامعه و شيوع باالي 
بيماريهاي عفوني در كشور، بر آن شديم تا آگاهي هاي علمي پزشكان عمومي 
شاغل در مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي شيراز را در زمينه 

  . يص، درمان و اقدامات پيشگيري چهار بيماري عفوني بسنجيمتشخ
 طي مطالعه اي مقطعي با استفاده از پرسشنامه چهارجوابي در زمينه .روشها

آگاهيهاي مربوط به اقدامات الزم در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان يا 
از تمام ) سل، تب مالت، حصبه و اسهال خوني(ارجاع چهار بيماري عفوني 

طي يك )  نفر76(شكان شاغل در مراكز بهداشتي و درماني شهرستان شيراز پز
مرحله، آزمون بدون اطالع قبلي به عمل آمد و نتايج با استفاده از آزمون 

  . تجزيه و تحليل شدندSPSS در نرم افزار T-testپارامتري 
 در اين مطالعه، ميزان آگاهي پزشكان عمومي در زمينه بيماريهاي .نتايج
ني ارتباط معني داري با جنس، وضعيت تاهل،  سال فراغت از تحصيل و عفو

همچنين آگاهي پزشكان در ).  <05/0P(دانشگاه محل تحصيل آنان نداشت 
). >05/0P(زمينه اسهال خوني بيشتر از ساير بيماريهاي عفوني بوده است 

درصد پاسخهاي صحيح پزشكان به سؤاالت مربوط به بيماري تب مالت، سل، 
آگاهي .  بود32/65، 05/32، 02/41، 7/42: صبه و اسهال خوني به ترتيبح

  .)>05/0P(پزشكان در زمينه درمان بهتر از پيشگيري و تشخيص بود 
 

 آگاهي پزشكان در زمينه بيماريهاي عفوني در سطح قابل قبولي نمي .بحث
دام باشد و احتياج به تجديد نظر كلي در زمينه آموزش بيماريهاي عفوني و اق

  .به ايجاد جلسات بازآموزي دارد
  

 آموزش پزشكي، بيماري عفوني شايع، پزشكان عمومي، .واژه هاي اصلي
  .آگاهي

 
  
  مقدمه 

در اساسنامه دانشكده هاي پزشكي كشور، تطبيق محتواي برنامه هاي 
 درماني كشور از جمله هدفهاي تاسيس اين -آموزشي با نيازهاي بهداشتي 

  : از فصل سوم اين اساسنامه آمده است7در ماده .  استدانشگاهها اعالم شده

                                                      
 – خدمات بهداشتي    و پزشكي دانشگاه علوم پزشكي      دانشكده اجتماعي   شكيپز گروه*

  درماني استان فارس، شيراز

فارغ التحصيالن دانشكده هاي پزشكي بايستي از دانش و مهارت هاي "
الزم جهت پيشگيري و تشخيص بيماريها و درمان بيماران مبتال به امراض 

  ).1("جسمي و رواني برخوردار باشند
 و درمان به آموزش مناسب پزشكان و آماده كردن آنان براي تشخيص

براي نيل به هدف بايد . موقع و مناسب، از اهداف آموزش پزشكي بوده است
بكوشيم كه آموزش پزشكي صرفاً در جهت درمان بيماريهاي نادر و صعب العالج 

  ).1(بستري در بيمارستانها پيش نرود
در بين بيماريهاي رايج و شايع، بيماريهاي عفوني از اهميت ويژه اي 

با توجه به اهميت بيماريهاي عفوني، بر آن شديم تا آگاهي پزشكان . برخوردارند
) سل، تب مالت، حصبه و اسهال خوني(را در زمينه چهار بيماري عفوني شايع 

  .بسنجيم
مطالعاتي كه در ساير كشورها انجام شده همگي مؤيد ضعف آگاهي 

شي در پزشكان در زمينه بيماريهاي شايع عفوني بوده است بطوري كه در پژوه
مورد ميزان آگاهي دانشجويان پزشكي در زمينه بيماري سل انجام شده، نشان 

 درصد از دانشجويان پزشكي قادر به تشخيص و درمان 30داده است كه تنها 
اين امر به تجديد نظر در امر آموزش بيماري سل . بيمار مبتال به سل بودند

ينه سل آگاهي كافي  درصد پزشكان در زم90انجاميد بطوري كه بعد از آن 
  ).2(داشتند

مطالعه ديگري كه در كلمبيا انجام شد، نشان داد كه مشكل در زمينه 
و همين نتيجه نيز در بوليوي نشان داده ) 2(آموزش بيماري سل وجود دارد

  ).3(شد
 در بنگالدش در مورد ميزان آگاهي 1996مطالعه ديگري كه در سال 

 درصد 5/43انجام شد نشان داد كه تنها پزشكان در زمينه درمان اسهال خوني 
  ).4(از پزشكان در زمينه درمان اسهال خوني آگاهي داشتند

در پژوهشي نشان داده شده كه آگاهي دانشجويان باليني در زمينه بيماري 
و در مطالعه اي كه در مورد آگاهي پزشكان ) 2(تب مالت بسيار كم بوده است

 در شيراز انجام شد، 1377در سال عمومي در زمينه بيماري اسهال خوني 
نتايج نشان داد كمتر از نيمي از پزشكان در زمينه اسهال خوني آگاهي 

  ).1(داشتند
  

 روشها
 - در مراكز بهداشتي 1378جمعيت مورد مطالعه، كليه پزشكاني بودند كه در سال 

گيري طي مطالعه مقطعي با بكار. درماني شهري و روستايي شيراز مشغول به كار بودند
شاغل در )  نفر مرد28 نفر زن، و 48): ( نفر76(پرسشنامه چهار جوابي، از كليه پزشكان 

بدون اطالع قبلي، آزموني با )  مركز44( درماني شهرستان شيراز - تمام مراكز بهداشتي 
  .استفاده از پرسشنامه چهار جوابي به عمل آمد

 بود كه با Consensual Validityسؤاالت پرسشنامه داراي روايي توافقي 
اين پرسشنامه حاوي سواالتي در زمينه . توافق اساتيد مجرب عفوني طرح ريزي شد
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اپيدميولوژي، تشخيص، پيشگيري و درمان چهار بيماري سل، تب مالت، حصبه و اسهال 
در اين پرسشنامه از سؤالهاي معمولي بخش ها و داراي پايايي استفاده شد با . خوني بود

  ).r=86/0( سؤاالت از سازگاري قابل قبولي برخوردار بودند Split halfروش
 سوال در زمينه تب 6 سوال در مورد سل و 11 سوال بود كه 26اين پرسشنامه حاوي 

سپس نتايج با نرم .  سوال در زمينه اسهال خوني بود4 سوال در زمينه حصبه و 5مالت 
 و test-Tزمون پارامتري  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و از آSPSSافزار 

  .اندازه گيرهاي تكراري در تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد
 

  نتايج
اين مطالعه بر روي تمامي پزشكان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهري 

 نفر 32. انجام شد)  نفر مرد28 نفر زن و 48:  نفر76(و روستايي شهر شيراز 
 نفر 26 به بعد، 75فر فارغ التحصيل سال  ن44 و 74فارغ التحصيل قبل از سال 

 نفر از اين پزشكان فارغ التحصيل دانشگاه شيراز، 44 نفر متاهل، 50مجرد و 
 نفر فارغ التحصيل دانشگاه آزاد 10 نفر فارغ التحصيل دانشگاه سراسري و 22

 نفر فاقد مطب خصوصي 46 نفر آنها داراي مطب خصوصي و 30اسالمي، و 
  . بود6/4 سال با انحراف معيار 2/30ني اين پزشكان ميانگين س. بودند

در زمينه آگاهي پزشكان عمومي در مورد چهار بيماري عفوني فوق الذكر، 
 و پزشكان مرد 26 از 58/11 سؤال مطرح شد كه ميانگين نمره پزشكان زن 26
 بود كه اختالف معني داري بين ميزان آگاهي پزشكان در دو 46 از 78/11

آگاهي پزشكان در زمينه كل بيماري هاي ). =884/0P(اشت جنس وجود ند
  ).=39/0P(عفوني با سال فراغت از تحصيل نيز ارتباط معني داري نداشت 
 سؤال مطرح 26در زمينه ارتباط آگاهي پزشكان با وضعيت تاهل آنها هم 

 و براي 26 از 52/12شده بود كه ميانگين نمره براي پزشكان عمومي مجرد 
از لحاظ آماري اختالف معني داري بين دو .  بود26 از 2/11هل پزشكان متا

آگاهي پزشكان با دانشگاه محل تحصيل هم ). =52/0P(گروه وجود نداشت 
  ).1جدول ) (<05/0P(ارتباط معني داري نشان نداد 

  
ميزان آگاهي پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشـتي و درمـاني شـيراز در                .1جدول  

     عفوني شايع بر حسب جنس، وضعيت تاهل و سال فراغت از تحصيلمورد چهار بيماري
 26ميانگين نمره از  تعداد  متغير مورد بررسي

  جنس
         مرد
         زن
  وضعيت

         مجرد
         متأهل

  سال فراغت از تحصيل
   76       قبل از 

   و بعد از آن76      

  
28  
48  
  

24  
50  
 
  

32  
44 

  
017/3  ± 78/11  
6/2 ± 58/11  

  
4/2    ± 53/12  

81/2 ±  2/11  
 
   

52/2  ± 81/11  
9/2   ± 54/11  

05/0P<  
با توجه به تعداد سوال ها در مورد بيماريهاي مختلف، ابتدا به يكسانسازي 

يعني با ضرب كردن . نمرات پرداخته شد تا  اثر تعداد سؤالها را از بين ببريم
 و جمع پاسخهاي صحيح در *جمع پاسخهاي صحيح در زمينه بيماري سل 

و جمع *     و جمع پاسخهاي صحيح در زمينه حصبه * زمينه تب مالت 
پاسخهاي صحيح در اسهال خوني در ميانگين نمره پزشكان در زمنيه سل، تب 

سپس با .  بود11 از 05/7 و 7/4ن 23/4، 53/4مالت، حصبه و اسهال خوني 
 نشان داده شد آگاهي پزشكان استفاده از پارامتري اندازه گيريهاي تكراري

عمومي در زمينه اسهال خوني بيشتر از آگاهي پزشكان در زمينه ساير 
  ).2جدول ) (>05/0P(بيماريهاي عفوني است 

  
   ميانگين نمره آگاهي پزشكان در زمينه چهار بيماري عفوني.2جدول 

  انحراف معيار  11ميانگين نمره ا ز   بيماري
  918/1  513/4  سل

  37/2  7/4  تب مالت
  043/2  22/4  حصبه 

  501/3  05/7  اسهال خوني 
  

درصد پاسخهاي صحيح پزشكان به سواالت مربوط به سل، تب مالت، 
آگاهي .  بود32/65 و 05/32، 7/42، 02/41حصبه و اسهال خوني به ترتيب 

 پزشكان در زمينه درمان چهار بيماري عفوني بهتر از پيشگيري و تشخيص بود
)05/0P<.(  
  

  بحث
اين مطالعه به منظور سنجش آگاهيهاي علمي پزشكان در زمينه 

در اين . انجام گرفت) سل، تب مالت، حصبه و اسهال خوني(بيماريهاي عفوني 
مطالعه، آگاهي پزشكان در زمينه چهار بيماري عفوني كم بود و اين آگاهي با 

ابطه جنس، وضعيت تأهل، سال فراغت از تحصيل و دانشگاه محل تحصيل آنها ر
اين موضوع نشان مي دهد كه ضعف آموزشي در زمينه ). <05/0P(نداشت 

بيماريهاي عفوني در تمام دانشگاههاي كشور وجود دارد و نياز به تجديد نظر 
از طرف ديگر، آگاهي اين . كلي در زمينه آموزش بيماري هاي عفوني وجود دارد

 تفاوتي نكرده و به پزشكان در طي سالهاي مختلف در زمينه بيماريهاي عفوني
نظر مي رسد كه در طي سالهاي اخير اقدام خاصي در زمينه آموزش بيماريهاي 

  .عفوني صورت نگرفته است
در مورد ) 1996 تا 1986( سال 10مطالعه اي كه در كلمبيا در طي 

آگاهي كارورزان پزشكي در زمينه بيماري سل انجام شد نشان داد كه آگاهي 
 ساله تغييري نكرده و كه با مطالعه ما هماهنگ 10كارورزان در طي دوره 

  ).9(است
در اين مطالعه ميزان آگاهي پزشكان در زمينه هاي بيماري اسهال خوني 
بيشتر از ساير بيماري هاي عفوني بوده است كه علت اين امر شيوع باالي 
بيماري اسهال در كشورمان و بر خورد پزشكان در طي دوره تحصيل و كار خود 

ين بيماري و آموزش نكات مهم در برخورد با بيمار مبتال به اسهال در با ا
در مطالعه اي در مورد آگاهي، نگرش و .  بخشهاي داخلي اسهال بوده است

عملكرد كارورزان پزشكي در برخورد با بيماريهاي شايع طب سرپايي انجام شد، 
اري اسهال تايج نشان داد كه كارورزان پزشكي آگاهي بيشتري در زمينه بيم

و مطالعه ديگري در مورد ميزان ) 1(نسبت به ساير بيماريهاي سرپايي داشتند
آگاهي كارورزان در زمينه شايعترين بيماريهاي بومي استان فارس نشان داد كه 
ميزان آگاهي دانشجويان باليني در زمينه بيماري اسهال در حد قابل قبول و در 

  ).5( بوده استزمينه بيماري سل و تب مالت بسيار كم
 در كره انجام شد نيز بدست 1993همين نتايج در مطالعه اي كه در سال 

 درصد از پزشكان در مورد بيماري سل اطالع كافي 89آمد بطوري كه 
  ).11(نداشتند

 انجام شد، نشان 1997مطالعه ديگري هم كه در نروژ و انگليس در سال 
  ).10(ار پايين بوده استداد كه آگاهي پزشكان در زمينه بيماري سل بسي

در حال حاضر يكي از مشكالت برنامه هاي آموزش پزشكي در دانشكده 
پزشكي شيراز، عدم وجود بخشي به عنوان بخش عفوني در برنامه باليني 

بنابراين، با توجه به شيوع باالي بيماريهاي عفوني و . بخشهاي داخلي است
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رد بيماريهاي عفوني شايع، نياز ضعف اين پزشكان در زمينه اقدامات الزم در مو
به تجديد نظر اساسي در امر آموزش دانشجويان پزشكي وجود دارد و از طرف 
ديگر، حتي اگر آموزشهاي دانشگاهي كافي باشند، نمي توانند متضمن 
برخورداري از مهارتهاي كافي در طول عمر حرفه اي پزشك باشند زيرا عمر 

گاهيهاي علمي پزشكي سريعا در حال  سال و دامنه آ10متوسط دانش مفيد 
تغيير است و خدمات ارائه شده توسط صاحبان مشاغل آنها نياز به اطالعات 

  ).9(جديدتري دارد
صاحبان علوم پزشكي در زمرة افرادي هستند كه كاهش اطالعات آنها در 

اين امر نياز . زمينه هاي علمي براي خود و جامعه ضايعه زيادي را به دنبال دارد
 برگزاري دوره هاي بازآموزي مدوني براي آموزش پزشكان را نشان مي دهد به
)9.(  

از جمله نواقص اين مطالعه، كم بودن حجم نمونه بود كه اين موضوع به 
ولي . دليل محدوديت تعداد مراكز بهداشتي و درماني در شهرستان شيراز است

 بيماريهاي كاستي دانش پزشكان در ارتباط با تشخيص، درمان و پيشگيري
عفوني به وضوح مشهود است، اين موضوع ضرورت انجام مطالعاتي از اين قبيل 

  .آشكار مي سازد) از نظر تعداد پزشك و تنوع بيماريها(را در سطحي وسيعتر 
 

 منابـع

بررسي مهارتهاي مورد نياز و مشكالت شغلي پزشكان .  ملك افضلي ح، شادپور ك-1
رماني كشور ارائه شده در سمينار كشوري تعليم و شاغل در مراكز بهداشتي و د

  .1373اسفند : تربيت در گروه پزشكي، تهران
2- WHO tuberculosis site. WWW.WHO.iht/gtb/publication/TB-
control annex 1-htm P (1-12). 
3- Olle Goig GE, Cullity JE. A survey of prescribing pattern for 

tuberculosis treatment among doctor in Bolivian city. Int J Tubercle 
Lung Disease 1999; 3 (1): 74-8. 

4- Ronsmans C. Medical practitioners knowledge of dysentery 
treatment in Bangladesh. BMJ 1996; 313: 505-206. 

 شده در سنجش اطالعات دانشجويان باليني پزشكي ارائه.  صبري م ر، كديور م ر-5
 .1377كنگره پزشكي جغرافيايي شيراز، آبان 

ارزيابي آگاهي پزشكان عمومي و تشخيص كودكان شاغل در .  ايمانيه م ه، يوسفي ن-6
شهر شيراز در مورد اسهال كودكان و درمان آن ارائه شده به كنگره پزشكي 

 .1377جغرافيايي شيراز، آبان 
گاهي، نگرش و عملكرد كاورزان پزشكي بررسي آ.  اميني م، صادقي حسن آبادي ع-7

در مورد بيماريهاي رايج طب سرپايي اطفال در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه 
پايان نامه جهت اخذ دكتراي تخصصي در رشته پزشكي . علوم پزشكي شيراز

 .1378اجتماعي، 
8- Hong YP. Survery of knowledge attitude and practice for 

ruberculosis among general practitioners. Tubercle and Lung 
Disease 1995; 76: 431-432. 

، 1377پژوهش در پزشكي . آموزش مداوم جامعه پزشكي.  معطري م، عزيزي ف-9
22)1 :(106-88. 
. بررسي نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي نسبت به آينده شغلي خود.  صدر ش-10

 .212- 216): 3(16، 1376مجله علمي سازمان نظام پزشكي  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-100-fa.html
http://www.tcpdf.org

