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 یفارس دهیچك

مله گروه هایی از آنجایی که دندانپزشکان از ج،هپاتیت و ایدز، دو بیماری مهم عفونی محسوب می شوند: هدفزمینه و 

در لذا  ونقشی ویژه در پیشگیری از عفونتهای مذکور دارند. د.نهستند که در معرض خطر عمده ابتالء به این عفونت ها می باش

و  HIVمقایسه میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان شهر قزوین و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی در مورد این مطالعه به 

 .خته شده استاپرد 4931هپاتیت در سال 

دندانپزشکان شهر قزوین و دانشجویان سال آخر نفر از  07تحلیلی، توصیفی در این مطالعه مقطعی : انجام كار روش

به  و هپاتیت HIVدر مورد آنها میزان آگاهی و نگرش به صورت سرشماری انتخاب شده و وارد مطالعه شدند و دندانپزشکی 

سوال نگرش مطرح شد که نمره  41 سوال آگاهی و 14در این پرسشنامه  سی شد.برر هساخت -وسیله یک پرسشنامه محقق

خوب و  متوسط و ،افراد مورد مطالعه به سه دسته آگاهی ضعیفآگاهی  ،فرد به سواالت بود دهی بر اساس پاسخ های صحیح

با آزمون های آماری  17نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  .گردیدمناسب ونامناسب تقسیم آنان به نگرش نگرش 

 اسکوئر و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردید. -یکا

دندانپزشکان درصد 4/14، ضعیفدرصد از دانشجویان دندانپزشکی  8/11دندانپزشکان عمومی و درصد از 1/14آگاهی  :تايجن

درصد از  9/65و  انپزشکان عمومیدند درصد از 0/11 بی داشتند.خوآگاهی دانشجویان دندانپزشکی درصد 1/41و  عمومی

میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان و دانشجویان داشتند.  در خصوص ایدز و هپاتیت نگرش مناسب دانشجویان دندانپزشکی

تأثیری در سطح آگاهی نیز هیچ یک از فاکتورهای مورد بررسی . همچنین (P > 0.05)پزشکی تفاوت معناداری نداشت دندان

  .(P > 0.05)د مورد مطالعه نداشتند و نوع نگرش افرا

اهی و نگرش دندانپزشکان شهر قزوین و دانشجویان آگدر مجموع بر اساس نتایج چنین استنباط می شود که نتیجه گیری: 

 .می باشدنمطلوب  و هپاتیت HIVسال آخر دندانپزشکی در مورد 

 هپاتیت ،HIV کی،دانشجوی دندانپزش ،عمومی دندانپزشک ،نگرش ،آگاهی ی:دیكل گانواژ
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Abstract 

Background and Aims: Hepatitis and AIDS are two important infectious diseases and dental 

professionals are at a high risk for these kinds of cross-infections and have special role in 

preventing them. Hence, in this study the knowledge and the attitude of Qazvin senior 

dentistry students and dentist about AIDS and hepatitis were determined in 2015. 

Methods and materials: In this comparative descriptive cross-sectional study, 70 senior 

dentistry students and general dentists were enrolled and their knowledge and attitude about 

AIDS and hepatitis were determined via a questionnaire. The questionnaire contained 21 

questions for evaluation of knowledge and 12 ones for attitude. Scoring was based on correct 

answers. Therefore, the participants were divided into 3 groups for knowledge (good, fair and 

poor) and 2 groups for attitude (appropriate and in appropriate).  

Results: The knowledge of general dentists (21/4%) and dental students (42.8%) were poor, 

However, (21.1%) and (12.4%) were high, respectively. 44.7% of general dentists and 56.3% 

of dental students had appropriate attitude about AIDS and hepatitis. Dental students and 

dentists were not different in attitude and knowledge (P > 0.05). None of the evaluated 

factors were correlated to knowledge and attitude of subjects (P> 0.05). 

Conclusion: Totally, it may be concluded that knowledge and attitude of senior dentistry 

students and dentists in Qazvin about AIDS and hepatitis were not optimal. 

Key words: Knowledge, Attitude, Dental student, Dentist, AIDS, Hepatitis 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Qazvin University of Medical Science 

School of Dentistry 

 

A thesis for doctorate Degree in Dentistry 

Title: 

Knowledge and attitude of senior dentistry students and dentist in 

Qazvin in 2015 about HIV and hepatitis 

Supervisors: 

Dr.  ,Gamari 

Advisor: 

Dr.mahdieh ,Zarabadipour 

Written by: 

Seyed Reza , Azimi Rashti 

 

 

Thesis number :  719                                   Year: 2014-15 

 

 


