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هاي   عفونت در مطبمهارآموزش رعايت استانداردهاي اثر 

  1381-83دندانپزشكي شيراز 
  

  

  ** فرانك زندي نژاد– *محمود سرير
 و خـدمات     دانـشگاه علـوم پزشـكي      ،، معاونت درمـان و دارو      نظارت و ارزشيابي موسسات درماني     ولودندانپزشك، كارشناس مس   *

   شيرازبهداشتي درماني
   شيراز  و خدمات بهداشتي درماني ارزشيابي، معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشكيكارشناس نظارت و **

  

 چكيده 

ه دهندگان مراقبـت سـالمت      ي از اساسي ترين اصول ارزيابي ارا      يكي،  عفونت مهار    استفاده از استانداردهاي   :لهابيان مس 

بـر  هـا،   بيمـاري بـاره ي  نداشتن آگاهي در. است علمي نويناطالعات پيوسته ي اين پيشنهادها برپايه ي است و تجديد   

پيوسـته ي    آمـوزش    ،بنـابراين . ايـت اسـتانداردها را كـاهش مـي دهـد          و رع  هاثـر گذاشـت   برخورد با افراد آلوده     ي  شيوه  

  .مي باشداستانداردها و نظارت، مهم و ضروري 

در مطـب هـاي   رعايـت آنهـا      آموزش در رعايـت اسـتانداردها و تعيـين وضـعيت          اثر  با هدف بررسي    پژوهش  اين   :هدف

 . انجام گرفته استدندانپزشكي شيراز 

 چهـار گروهـي     روشپايـه ي     شـيراز بـر      در    عمومي و متخصص    مطب دندانپزشك  280پژوهش،  در اين   : روشمواد و   

در بررسـي  ايـن  .  شده اندبخش مطبي 70  به طور تصادفي به چهار گروه Solomon Four Groups Design) (لومونوس

.  انجـام شـد  ،همزمان پرسشنامه تكميل گرديده و آموزش نيـز  ، يكدر گروهي نخست، له انجام گرفت در مرحله دو مرح 

گـروه چهـار   ؛ آنهـا پرسـشنامه تكميـل نگرديـده     بـراي    تنها آموزش داشته اند و       ،گروه دو آموزش نداشته و گروه سه نيز       

 همـان  ،يك مـاه ي  به فاصله ، در مرحله دوم.ش شدند و تنها در مرحله ي دوم وارد پژوه      نداشته اند ي نخست را    مرحله  

  . ها تكميل گرديد گروهي  همهراي ــپرسشنامه ب

 91،   از دستكش يكبار مصرف    ، دندانپزشكان  درصد 5/96  ميزان .بودها داراي اتوكالو     مطبسي و هفت درصد      :يافته ها 

  درصـد  9/70 دندانپزشـكان و      درصـد  2/97  ميـزان  . از ماسك استفاده مي كننـد       درصد 3/99 و    از عينك محافظ   درصد

 8/60در  شـيوه ي درسـت      هاي مصرف شـده بـه        سرسوزن آوريگرد.  واكسن هپاتيت را انجام داده اند       تزريق ،دستياران

هاي  ها از هندپيس    از مطب   درصد 28،  ها انجام مي گيرد    مطب  درصد 4/67از درمان در    پس  سطوح   گندزدائي و درصد

  . براي هر بيمار استفاده مي كنندسترون م كاويترون  از سرقل درصد9/57و سترون 

پيوسـته  آمـوزش بيـشتر و   و ها با آموزش افزايش يافتـه   عفونت در مطبمهار كارگيري استانداردهاي ه  ب :نتيجه گيري 

  .  الزم است،نيز

   ، رعايت استانداردها عفونت، آموزشمهار، استانداردهاي هاي دندانپزشكي مطب: گان كليديواژ

  

  14/5/85: تاريخ پذيرش مقاله      5/4/84: يخ دريافت مقالهتار

25 تا 17   صفحه ي 1384، 4 و 3سال ششم؛ شماره . مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

                                                           
*
   -معاونت درمان و دارو  - علوم پزشكي شيراز ساختمان مركزي دانشگاه - زند  خيابان -شيراز. محمود سرير: تباتمكا نويسنده مسوول  
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  قدمه م

عفونت ، روش هاي مهار      گذشته  ي در طول دهه  

  كـه خطـر    ،ن منظور يه ا ببازنگري شد،   در دندانپزشكي   

 مربوط بـه ويـروس   (Cross infection)عفونت متقاطع 

 ،هـا   اين مقياس  . را كاهش دهند   HIV و   B  ،Cهپاتيت  

براي (هاي محافظتـــي اساسي   شامل استفاده از روش   

و ) عينك محـافظ   و   استفاده از دستكش، ماسك   نمونه،  

عليـه  مصون سازي   ها و    هندپيسدما، براي   استفاده از   

انـد   كـه بتو   ،هر گونه اقدام و عملي    . )1( است B هپاتيت

، بـا   و جلوگيري از انتشار عفونـت كمـك كنـد         مهار  در  

بندي خواهـد  گفت و گو و رده عفونت قابل   مهار  عنوان  

عفونـت بـه    مهـار    روند   ، اگر در يك مطب    ،بنابراين. بود

نتقــال عفونــت  خطــر ا،طــور اساســي مناســب نباشــد

شناسايي بسياري از افراد مبتال بـه       . متقاطع وجود دارد  

آگـاهي بـه    نا كه به دليل     ،استشوار  ، د نيز انواع عفونت 

از سوي  به آشكار كردن بيماري      يتمايلبي  بيماري و يا    

 ي خـود  ي بسياري از بيماران از ابتال     آگاه نا .استبيمار  

ي نهفته ي بلند مـدت      علت مرحله   ه  به بيماري ايدز، ب   

 ي دريچـه    م و مرحلـه   يـ عالپديـداري   از  پيش  بيماري  

)window (  افـزون بـر آن،      .پادتن اسـت  از وجود   پيش 

خطـر آلـودگي بـه ويـروس        برابر   كه در    ،برخي بيماران 

از انجـام   ،  آگاهي از خطـر ابـتال     نابه علت   هستند،  ايدز    

ي هنگام وضع يك برنامه     .  )1(كنند  مي  پرهيز  آزمايش  

  : در نظر گرفتدرا بايزير عفونت موارد مهار 

   ميكروارگانيزم هاي بيماري زا شماركاهش  .1

  تقال اني شكستن چرخه  .2

  استفاده از اقدامات استاندارد  .3

 ، بيماران ه دهندگان خدمات درماني   يمحافظت از ارا   .4

  و كاركنان 

 مراحل زير را بايـد        ها براي رسيدن به اين هدف    

  : اجرا كرد

و ، ماسك   استفاده از دستكش  (شيوه هاي حفاظتي     .1

 )عينك محافظ

 گندزدايي شيوه هاي  .2

 سطوحگندزدايي  .3

   )2( كردن وسايلسترون  .4

   استانداردهاي رعايت ي زمينه در ،نيز ديگر هاي بررسي    

ي اه سال در ،در اونتاريو . عفونت انجام گرفته است   مهار  

ـ با بررسي  ،  1995 و   1994 كـارگيري  ه عنوان افزايش ب

 ،پزشـكي هاي دندان  مطب عفونت در پيشنهادهاي مهار   

، افـزايش   آن به اين صورت بوده    ي    نتيجه كه انجام شد، 

 و  وجود داشته  1995ري استانداردها در سال     كارگيه  ب

ــه  ــشتر در زمين ــوزش بي ــازي  آم ــصون س  و HBVي م

در كـشور   بررسـي ديگـر     . )1( شستن دست الزم اسـت    

عنــوان ميــزان اســتفاده از ، بــا 2003تركيــه در ســال 

 نـشان  نتـايج  و  انجام شـد   ها وسايل محافظتي در مطب   

ز  ا زيـاد ي شـماري     وسيله به دستكشكه ماسك و     ،داد

 ي زمينـه  آمـوزش بيـشتر در    . ها استفاده مي شد    مطب

 اسـت  الزم محافظ عينك
 كـه در    ،بررسـي ديگـر    در .)3(

ها در سال    عفونت در مطب  مهار  عنوان  ، با   كشور ايرلند 

مهــار كــه رونــد  ،، آشــكار گرديــد انجــام گرفــت2001

هـا انجـام مـي گيـرد و          عفونت در بسيــاري از مطـب     

اسـتفاده از   ، ماننـد    هـا   بيشتر در برخي زمينـه     ،آموزش

بيمـاران الزم  در ميـان  هـا   ماسك و تعـويض دسـتكش    

در ســال  و ديگــر در مكزيكوســيتي بررســي . )4( اســت

ـ    ، با   2001 هـايي در   كـارگيري روش  ه  عنوان بررسـي ب

 عفونـت در ميـان      مهـار  و   HIVارتباط با افراد آلوده به      

 آگـاهي كـافي      داد، نـشان ، كه   دندانپزشكان انجام شده  

 وعفونـت وجـود نـدارد     ي سـفارش هـاي مهـار     بارهدر

  . )5( استانداردهاي جاري الزم استپيوسته ي آموزش 

آمـوزش در رعايـت     اثر  بررسي  ح با هدف    اين طر 

هـاي دندانپزشـكي     در مطب عفونت  مهار  هاي  استاندارد

مهـار  كارگيري استانداردهاي   ه  شيراز و بررسي ميزان ب    

 ديگـر   بر اساس پژوهش مـشابه در يـك كـشور         عفونت  

  .)6(انجام گرديده است 

  

  روش مواد و 

 پزشــك مطــب دندان280بررســي، مــورد گــروه 

نمونـه گيـري انجـام      . بود  در شيراز   متخصص عمومي و 

شركت اين پژوهش   هاي شيراز در     مطبي   همهنشده و   

هميـشگي  هايي كه به طور موقت يـا          مطب .داشته اند 

 ي گونـه . در پـژوهش وارد نگرديدنـد      ،انـد  تعطيل بـوده  

(Cross sectional)مقطعـي، يبررس هـا    داده.بوده است  

 تـا   1381طول مدت يـك و نـيم سـال از دي مـاه              در  
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 .آوري شـد  گـرد  در شهرستان شـيراز      1383خرداد ماه   

ي  دربردارندهكه  ،  بودهپرسشنامه  ها،   داده آوريگرد ابزار

بخش نخست آن، داراي داده هاي مـردم        . بوددو بخش   

، جنس، مدت اشتغال بـه كـار        مربوط به سن  شناختي،  

بخـش   .بـود تخـصص   / دكتـرا    دريافت   محل،  در مطب 

 ،محـيط  بهداشـت : بخشچهار  پايه ي   دوم پرسشنامه بر  

، گنـدزدايي هـاي    سـترون كـردن و شـيوه      اصول   رعايت

، دستيار و بهداشـت بيمـار       بهداشت فردي دندانپزشك  

لومون وچهار گروهي سـ   روش   برپايه  . بودطراحي شده   

)Solomon Four Groups Design( ،280   دندانپزشـك 

. اند شدهبخش    نفري    70گروه   چهارطور تصادفي به     به

يـك مـاه   ي  فاصـله  تكميل پرسشنامه در دو مرحله و به   

انجـام  هـا    ه بـه مطب  كارشناسان و با مراجع   ي   وسيله به

صورت حضوري  ه  ل پرسشنامه ب  يموزش و تك  ، آم گرفته

 سـوي  از انزشـك دندانپ كـار  در محـل  ) هـره چهره به چ  (

 و درمـان  معاونـت  ي حـوزه  در نظارت مسوول دندانپزشك

 پوسـتر و    ،انجام گرفتـه و در آمـوزش       مربوطه كارشناس

  .ه گرديدهي ارا،جزوه نيز

آموزش و تكميل    ي نخست    مرحله: نخستگروه  

، تنهـا   دومي   در مرحلـه     ،از يك مـاه   پس  پرسشنامه و   

  .  تتكميل پرسشنامه انجام گرفته اس

ــروه دو ــه : مگ ــا  مرحل ــست، تنه ــل ي نخ تكمي

، دوبـاره   دومي  از يك ماه در مرحلـه       پس  پرسشنامه و   

  . استپرسشنامه تكميل گرديده

پس آموزش و   ي نخست، تنها    مرحله  : گروه سوم 

تكميـل پرسـشنامه    تنها  دوم  ي   در مرحله    ،از  يك ماه   

  .استانجام گرفته 

نداشته و تنهـا در     ي نخست   مرحله  : گروه چهارم 

ها براي آنهـا تكميـل    مطبديگر مشابه  ،  دومي  مرحله  

  . پرسشنامه انجام گرفته است

گيـري از    بـا بهـره   بـه رايانـه وارد شـده و         ها   داده

   و گرفـت  انجـام  اطالعـات  تحليل و تجزيه SPSS ي برنامه

ــون، در و اكــاوي ــاي  از آزم   ،Paired T test آمــاريه

variance Analysis of،T-student استفاده شده است  .  

  

  يافته ها

   نفر250بررسي، مورد  دندانپزشك 280 از شمار

، متخـصص )  درصـد  14(نفر   30عمومي و   )  درصد 86(

ــد1/30 ــد9/69 زن و  درص ـــ م درص ــدرد ـ  9/6 .بودن

 درصـد پـس از      9/60نوبت بامداد،   ا در   ـه مطب درصد

 درصــد در بامــداد و پــس از نيمــروز   2/32 و نيمــروز

  علوم پزشـكي    دانشگاه ازشمار  بيشترين  . فعاليت دارند 

ــيراز  ــد3/44(ش ــس از آنو )  درص ــشگاه،پ ــوم  دان  عل

 ،اند دهــش التحصيل   ارغـف )درصد 1/11( رانـته پزشكي

 3/24و ور ـارج  از كـش  ـهاي خ  دانشگاه  از  درصد، 3/20

ــشگاه، از ديگــر درصــد   پزشــكي كــشور  علــوم هــاي دان

. اسـت  43±4/7 ميانگين سـن،  .اند دهـالتحصيل ش  فارغ

سال 43، يك تا    ه كار در مطب شيراز    ـغال ب تت اش دــم

 10 تـا  1از  ،  اشـتغال مـدت    كه بيشترين  ميـزان       ،بوده

  . سال است

 پايـه ي چهار گروه و برهمه ي يافته هاي زير در    

بيشترين محلول مـورد    : استدوم  ي  ارزيابي در مرحله    

، ريـت سـديم   ل بـه ترتيـب هيپوك     ،هـا  استفاده در مطب  

 37 ميـزان . اسـت ن  و ميكـروت   دگلوتارآلدئيـ ،  دكونكس

درصــد 8/12 .بودنــدداراي اتــوكالو  ،هــا  مطــبدرصــد

 وكننده  گندزدا  ي  ها پزشكان از رده بندي محلول    دندان

ها  مـدت زمان مناسب استفاده از محلول     از   درصد 3/35

، از مـدت زمـان       درصـد  7/37وسايل و   براي گندزدايي   

كننـده آگـاهي    گنـدزدا   هـاي    مناسب تعويض محلـول   

بـراي هـر بيمـار      سترون  از هندپيس    ، درصد 28 .دارند

تنهـا  هـا را    هندپيس،   درصد 4/58فاده مي كنند و     تاس

  فالشــينگ.ســترون مــي كننــد  روزانــهدر پايــان كــار

)flushing (درصد 2/53 از استفاده در  پس  ها   هندپيس  

فرزهـاي  ،  درصـد 3/91 انجـام مـي گيـرد،   هـا   از مطب 

 را پالستيكي يقالبگير هاي تري ، درصد 09/38تراش و   

به فرستادن  از  پيش  ها   تري گندزدايي. كنند مي سترون

. گيرد انجام مي ها   مطب درصد 9/42 ي وسيله به البراتوار

براي هـر   سترون  از سرقلم كاويترون      درصد، 57ميزان  

هـا را در     سرقلم،   درصد 1/59بيمار استفاده مي كنند و      

 انپزشكاندند درصد 18 .كنند مي سترون روزانه كار پايان

، چراغي   دسته ( سطوح برايمصرف   يكبار هاي روكش از

سري بيماران و    كليدهاي تغيير وضعيت صندلي، پشت    

از پــس ســطوح گنــدزدايي  كننــد و اســتفاده مــي) …

 .انجام مي گيـرد   ها   مطب درصد 4/67ي   وسيله بهدرمان  
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ــتي  ــات بهداش ــه نك ــيلم  ب ــوت ف ــور و ثب ــام  ظه هنگ

.  درصد رعايت مي شــود     1/20پرتونگاري به وسيله ي     

ـ        آوري سرسـوزن  گرد شـيوه ي   ه  هـاي مـصرف شـده ب

 .هـا انجـام مـي گيـرد         مطب  درصد 8/60بهداشتي در   

ــزان ــد3/99 مي ــكان   درص ــار دندانپزش از ماســك يكب

از ،   درصـد  5/96از عينك محافظ و     ،   درصد 91،  مصرف

. كنند استفاده مي  بيماران درمان هنگام ،التكس دستكش

ي  ، بـه وسـيله    ز درمـان بيمـار    اپـيش   ها   شستن دست 

از بيـرون آوردن    پـس   هـا     و شستن دست    درصد 3/72

 . درصد انجام مـي گيـرد      6/80به وسيله ي    دستــكش  

  درصــد 9/70 دندانپزشــكان و  درصــد2/97 ميــزان

واكسن هپاتيـت را انجــام      اي   ق دوره ــ تزري ،دستياران

بــراي استفـــاده از وســايل يكبــار مــصــرف . داده انــد

 2/95در  ) بند پيشو  ، ليوان   سرساكشن( مانند،  بيماران

از   درصـد 9/71 ميـزان  .ها انجام مي گيرد  مطب درصد

انپزشك از دسـتكش     هنگام كمك به دند    ، به دستياران

كـار  آغاز  از  ، پيش   ها مطبدرصد   29،  كنند استفاده مي 

  .از دهان شويه استفاده مي كنند ،بيماراندندانپزشكي 

ر د رعايت استانداارتباط درص  مـدت  ردها با متغيـ 

مـدت اشـتغال بـه       ،پايه كه بر اين     ،اشتغال بررسي شد  

 15 سـال و بـاالي     15زيـر   ي  كار در مطب بـه دو رده        

ـ ي ميـان     شد و مقايسه     بخشسال   و يـاد شـده      رمتغي

 بـا اسـتفاده از آزمـون      درصد رعايت برخي استانداردها     

تزريـق واكـسن    بـاره ي     در .انجـام گرفـت   مجذور كاي   

  اسـتفاده از ماسـك     ،)p›0001/0(انپزشك  هپاتيت دند 

)027/0‹p(  ،      از سوي  استفاده از دستكش يكبار مصرف

 ،دار وجـود دارد   ا معنـ  يارتباط،  )p›004/0(دندانپزشك  

 يعنـي ي نخـست،    در رده   ت   هاي درس  كه درصد پاسخ  

  سـال 15 كه اشتغال به كارشان در مطـب زيـر        يي،آنها

، در  دلدئيـ  اسـتفاده از گلوتارآ    . بيشتر بـوده اسـت     ،است

هـاي   درصـد پاسـخ    سـال    15 گروه باالي    ،دومي  رده  

  .)p›037/0(بيشتر است درست 

 دويـك و دو،     در گـروه    ، تنهـا    كه با توجه به اين   

هاي  ميانگين پاسخ  ،است بوده پرسشنامه تكميل ي مرحله

  ي  دو مرحله در ميان در هر يك از اين دو گروهدرست 

   .)1جدول (دوم سنجيده شد  ونخست 

) Pair T test( جفـت تـي    اسـتفاده از آزمـون  بـا 

دوم در  ي   كه در هر دو گـروه در مرحلـه           ،مشاهده شد 

، مـدت  اسـتفاده از محلـول گلوتارآلدئيـد   شش زمينـه،   

بهنگـام  هـا و تعـويض       زمان مناسب استفاده از محلول    

، سترون براي هـر بيمـار     هاي   ، استفاده از هندپيس   آنها

 و ظهـور و   ونگـاري   پرترعايت نكات بهداشتي مربوط به      

هنگـام   به دستيار از وسايل محافظتي ي  ، استفاده ثبوت

از درمـان   پس  سطوح  گندزدايي  شوي وسايل و     و شست

ي باالتر از مرحلـه     درست،   ميانگين امتيازات    ،هر بيمار 

دو زمينــه ي ولــي در ، )>05/0p(بــوده اســت نخــست 

استفاده از دستكش يكبـار مـصرف و اسـتفاده از      ،  ديگر

ي معنـادار    تفـاوت  ،يكبار مـصرف بـراي بيمـاران      وسايل  

بـار   هـاي يك  اسـتفاده از روكـش    باره ي   در. وجود ندارد 

ي معنـادار  در گروه يك تفـاوت ، تنها سطوحبراي مصرف  

با توجه بـه تعـاريف       .دو مرحله وجود داشته است    ميان  

در دو مرحلـه  يـك و دو،     ارزيابي وضعيت گروه     ،ها گروه

يــك مرحلــه ر، تنهــا چهــا ســه و گــروه انجــام شــده و

 گـروه  چهار در نتايج كلي ي  مقايسه .اند داشته پرسشنامه

ــه ــتفاده از ي  در مرحلـــ ــا اســـ ــون دوم بـــ   آزمـــ

variances   Analysis of ، 2 جدول( است گرفتهانجام.(  

، مـدت   باره ي استفاده از محلول گلوتارآلدئيد     در

 نگـام زمان مناسب استفاده از محلول هـا و تعـويض به          

هنگـام  بـه   دستيار از وسايل محافظتي     ي   دهآنها، استفا 

از پــس ســطوح گنــدزدايي شــست و شــوي وســايل و 

چهـار گـروه در     كلـي   ي    در مقايـسه   ،درمان هـر بيمـار    

چهار در گروه   درست  هاي    ميانگين پاسخ  ،دومي   مرحله

 كمتـر بـوده اسـت و        ادارمعنـ اي   گونه ها به  گروه ديگراز  

بـراي هـر     سـترون هاي   استفاده از هندپيس  باره ي   در

بــراي بـار مــصرف   هــاي يك اســتفاده از روكـش ،بيمـار 

پرتونگـاري و    رعايت نكات بهداشتي مربوط بـه        ،سطوح

، ســتفاده از دســتكش يكبــار مــصرف، اظهــور و ثبــوت

 بـار مــصرف بـراي بيمــاران در   يــك اسـتفاده از وسـايل  

 يدوم تفـاوت  ي   در مرحلـه   گروه كلي در چهار   ي مقايسه

  .ادار وجود نداردمعن



 1384 ،4 و 3سال ششم؛ شماره                        مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

21 

  مقايسه گروه يك و دو در مرحله اول و دوم  :1دول ج
 

  دوگروه   يكگروه 

Mean±±±±SD    Mean±±±±SD   

  ميانگين امتيازات پاسخ هاي درست

  
  موارد مورد ارزيابي

   ي مرحله

  نخست 

   ي مرحله

  دوم 
 pارزش 

   ي مرحله

  نخست 

  ي مرحله

  دوم  
  pارزش 

  0001/0  74/0 ±43/0  57/0±49/0  0001/0  78/0±41/0  57/0±49/0  استفاده از محلول گلوتارالدئيد

ها و تعويض  استفاده از محلول مناسب زمان مدت

  بهنگام آنها 
86/0±49/0  81/0±93/0  0001/0  8/0±49/0  9/0± 67/0  01/0  

  02/0  21/0 ± 41/0  14/0±35/0  0001/0  32/0±46/0  18/0±39/0  استفاده از هندپيس هاي سترون براي هر بيمار 

ت بهداشتي مربوط به پرتونگاري و رعايت نكا

  ظهور و ثبوت 
5/1±73/0  4/2±8/1  0001/0  4/1±81/0  2±29/1  009/0  

استفاده ي دستيار از وسايل محافظتي به هنگام 

شست و شوي وسايل                                                                      
2/1±5/1  3/1±7/2  0001/0  2/1±3/1  4/1 ±97/1  0001/0  

0001/0  2/5±6/2  4/4±34/0  0001/0  6±3/2  2/4±9/2  گندزدايي سطوح پس از درمان هر بيمار  

  4/0  38/2±1/1  32/2±1/1  0001/0  5/2±1  17/2±1  استفاده از روكش هاي يكبار مصرف براي سطوح 

  3/0  8/2±49/0  7/2±56/0  1  6/2±7/0  6/2±7/0  استفاده از دستكش يكبار مصرف 

  08/0  8/3±3/0  8/3±4/0  2/0  8/3±56/0  7/3±54/0   از وسايل يكبارمصرف براي بيماران استفاده

  

  

  مقايسه چهار گروه در مرحله دوم  :2جدول 

 

  درستهاي  ميانگين امتيازات پاسخ  چهارگروه   سهگروه   دوگروه   يكگروه 

  Mean±±±±SD  Mean±±±±SD  Mean±±±±SD  Mean±±±±SD  موارد مورد ارزيابي
  pارزش 

  0001/0  51/0 ±5/0  83/0 ±37/0  74/0±43/0  79/0 ± 41/0  ز محلول گلوتارالدئيداستفاده ا

  003/0  41/0±81/0  88/0 ±97/0  67/0±9/0  93/0 ± 1  آنها بهنگام ها و تعويض  مدت زمان مناسب استفاده از محلول

  29/0  25/0±43/0  33/0±47/0  21/0±41/0  32/0 ± 46/0   براي هر بيمار سترونهاي  استفاده از هندپيس

  06/0  95/0±8/1  73/1 ±4/2  29/1±2  85/1 ± 4/2   و ظهور و ثبوت پرتونگاريرعايت نكات بهداشتي مربوط به 

  0001/0  3/1 ±1  1/2±4/1  99/1 ±4/1  7/2  ±3/1شوي وسايل                                                                       و هنگام شست بهاز وسايل محافظتي  دستيار ي استفاده

  01/0  6/4±7/2  6/5±7/2  2/5±6/2  6±3/2  از درمان هر بيمارپس سطوح گندزدايي 

  15/0  3/2 ±1  7/2±1  3/2 ±1  5/2±1  سطوح براي هاي يكبار مصرف  استفاده از روكش

  14/0  5/2±7/0  7/2±65/0  8/2±49/0  6/2±7/0  استفاده از دستكش بكبار مصرف 

  7/0  8/3±5/0  8/3±4/0  8/3±3/0  8/3±56/0  رمصرف براي بيماران استفاده از وسايل يكبا

 

 

  بحث 

 دندانپزشكي وجود دارد  ي   خطر عفونت در حرفه   

خون و بزاق   ي   وسيله بهتواند   ميگوناگون  هاي   عفونتو  

  ها يـا    ، پخشانه تماس مستقيم و غيرمستقيم، ترشحات     و

همه ي كاركنـان    . ها ايجاد شود   وسايل آلوده و دستگاه   

ــكي در  ــر دندانپزش ــر براب ــستند، خط ــامل  ه ــه ش ك

هاي  توانند بيماري  مي و شود مي دستياران و دندانپزشكان

دندانپزشـكي يـا   ي استفاده از وسايل آلوده  با  عفوني را   

ـ    ، آمـوزش  ،بنـابراين . )7( ها انتقال دهنـد    دست   ه  چـه ب

پوسـترها و جـزوه و چـه بـه          پخـش   صورت حضوري و    
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ها بـه عنـوان يـك اصـل          هكارگاها و    آيي گردهمصورت  

  .  نظر باشددربايد 

   كـه در    ،بـراي نخـستين بـار اسـت       بررسـي   اين  

. دانپزشـكي شـيراز انجـام گرديـده اسـت       هاي دن  مطب

نـوين   هـاي  دسـتورالعمل پايـه ي    آن بر   ي  پرسشنامه  

ADA(انجمن دندانپزشكي امريكـا     
تنظـيم گرديـده    ) *

ــوزش دندانپزشــكان و دســتياران . )9 و 8( اســت ــه ،آم  ب

 پوسـتر در    و   كتابچه   ،ورت حضوري انجام مي گرفته    ص

هـا بـه    عفونت و شستن دسـت مهار راهنماي ي زمينه  

بـا اعـالم    .  گرديـده اسـت    ئـه به آنها ارا  شيوه ي درست    

از هـاي دندانپزشـكي      اجباري بودن اتـوكالو در مطـب      

مـوزش  آمعاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و    سوي  

آن در  راهم كـردن    ف و تاكيد بر     1380پزشكي از  سال     

 به تدريج نسبت بـه تهيـه اتـوكالو          ،بازديدهاي نظارتي 

ها داراي    مطب  درصد 37 ،1383 كه تا سال     ،اقدام شد 

ها   از مطب  درصد 63 نداشتن اتوكالو در     .اند اتوكالو بوده 

توليـد و واردات اتـوكالو   نخـست،    كه   ،اين علت بوده  ه  ب

م،  دو ،هاي موجود در كـشور نبـوده       كل مطب شمار  به  

اتوكالوهــاي موجــود داراي شــرايط اســتاندارد ي  همــه

   .نبوده اند

شـمار  ها بـا     هندپيسي شمار   تناسببي  به علت   

هــا از   از مطــب درصــد28، تنهــا در پــذيرش بيمــاران

 ،براي هر بيمار استفاده مي شود     سترون  هاي   هندپيس

هـا را در پايـان كـار         هـا هنـدپيس     مطب  درصد 4/58

 به علـت نداشـتن    ،از آنها ي  شمار كه   ،مي كنند سترون  

كردن را با قرص هـاي فرمـالين انجـام          ، سترون   اتوكالو

 ،كـردن درست سـترون    كه روش     در صورتي  ،مي دهند 

در بررســـي انجام شده در ســـال  . دماستاستفاده از   

دما  دندانپزشكان از     درصد 14 ، كانادا كيوبك در   1989

ده  استفاhigh speed هاي كردن هندپيسسترون براي 

 رسـيده    درصـد  71 بـه    1995 كه تـا سـال       ،مي كردند 

 كـه در    ، بـه ايـن علـت بـوده اسـت          ، اين افزايش  .است

 ،در آن كـشور   ، بـه ويـژه      انجام شده بررسي هاي   بيشتر  

راه  كه انتقـال ميكـروب مـي توانـد از            ،مشخص گرديد 

بررسـي   .)1(هـاي دندانپزشـكي انجـام گيـرد       هندپيس

                                                           
*
  American Dental Association 

ه افـزايش اسـتفاده از       كـ  ،ديگر در اونتاريو انجام گرفته    

   سال دردرصد 68ها از  كردن هندپيسبراي سترون  دما

  .)1(  بوده است1994 در سال  درصد85 به 1992

هنگـام  بـه   استفاده از وسايل حفاظتي     باره ي   در

  درصـد  91، دندانپزشكان از ماسك    درصد 3/99درمان،  

از دســتكش يكبــار  درصــد 5/96و  از عينــك محــافظ

 بـا   ، كـه ايـن ارقـام      ، مي كننـد   استفاده مصرف التكس 

، ماننـد   كه در كـشورهاي ديگـر     بررسي هايي،   توجه به   

  بـاال  ي از  درصـد    ،مريكا و كانـادا انجـام گرفتـه اسـت         ا

 ،هپاتيت ب ، مصون سازي    همچنين. )5(برخوردار است   

 از دندانپزشـكان انجـام    درصـد 2/97بـه وسـيله ي   كه  

  بـوده   درصـد  9/70،  دسـتياران بـاره ي     در ،گرفته است 

كــارگيري ه از بــپــيش دندانپزشــكان د  كــه بايــ،اســت

  . مجبور سازندآنها را به انجام تزريق واكسن ، دستياران

كننده به  گندزدا  هاي    محلول ،كه با توجه به اين   

 طسـ سـطح متو ، )High level(سـطح بـاال   ي سه رده 

(Intermediate) ين يو سطح پا(Low level)  و وسـايل 

اتي حيي نيمه ، ) (Criticalحياتيي  به سه دسته ،نيز

(Semi critical) ي  و غير حيـات) Non critical (  بخـش

ــوند  ــي ش ــول  ،)10(م ــدي محل ــاهي از رده بن ــا و  آگ ه

بـراي  وسـايل   ي  چگونگي استفاده براي هر سه دسـته        

  درصد 8/12تنها  . استالزم  كردن  گندزدايي و سترون    

  درصـد، 3/35ها و  از دندانپزشكان از رده بندي محلول 

بــراي هــا  ز مــدت زمــان مناســب اســتفاده از محلــولا

 از مدت زمان مناسب      درصد، 7/37وسايل و   گندزدايي  

ه  كه ب  ،كننده آگاهي دارند  گندزدا   هاي تعويض محلول 

هاي مربوط    علت آن كافي نبودن آموزش     ،رسد نظر مي 

 ،عفونيي  ذرات پخشانه   ي   باره در .است عفونتمهار  به  

و يـا   high speed هـاي  پيسهندي  وسيله ويژه به بهكه 

 بررسـي هـا     ،هاي جرمگيري ايجـاد مـي شـود        دستگاه

مناسـب وجـود    ي   تهويـه    ، اگر در محل   ،نشان مي دهد  

ــد  ــته باش ــاري ، نداش ــال بيم ــوني از   انتق ــاي عف راه ه

استفاده ها مي تواند انجام شود و        استنشاق اين پخشانه  

، دهـاني ي   كننـده    گندزدامناسب،  ي  ، تهويه   از رابردم 

  درصـد  29 در   .)7(ث كاهش ايـن ذرات مـي گـردد          باع

از انجـام اعمـال دندانپزشـكي از انـواع          پيش   ،ها مطب

  . استفاده مي شوددهان شويه 
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بـا   و هـم     )7( هـوا راه  از  ، هـم    آلودگي سطوح نيز  

  تماس مستقيم دستكش آلـوده بـا ايـن سـطوح انجـام             

از درمـان   پـس   ها    مطب  درصد 4/67 كه در    ،مي گيرد 

  درصـد  18مي شـوند و در       گندزدائيوح   سط ،هر بيمار 

ــار مــصرف اســتفاده    از روكــش،هــا مطــب   هــاي يكب

  . از درمان هر بيمار تعويض مي گرددپس  كه ،مي شود

كاهش سطح گسترش عفونـت در مطـب و         براي  

ــوار     ــه البرات ــب ب ــت از مط ــال عفون ــوگيري از انتق جل

ـ          قالـب ،  دندانسازي د هـاي گرفتـه شـده از بيمـاران باي

هـا    مطـب   درصد 9/42در  كار   كه اين    ،ودش گندزدائي

  .انجام مي گردد

 ي حيـاتي    كه يك وسـيله    ،سرقلم كاويترون هم  

برخـوردار  ويـژه    ي از اهميتـ   ،بـودن آن  سـترون   بوده و   

 دندانپزشــكان از ســرقلم كــاويترون  درصــد57اســت، 

  درصـد  43براي هر بيمار استفاده مي كننـد و         سترون  

گنـدزدايي   آنهـا را     ،كنندهگندزدا  هاي    با محلول  ،ديگر

   .مي كنند

  

  نتيجه گيري 

 مـي تـوان نتيجـه    ،مقايسه هاهمه ي   با توجه به    

شـمار  آمـوزش در افـزايش   در آغـاز عامـل      كـه    ،گرفت

ــوده ي در مرحلــه درســت هــاي  پاســخ و دوم مــوثر ب

پرسـشنامه در   كنندگان و تكميـل     حضور بازديد  ،سپس

پرسـش هـا    كه تنها به مطرح كردن      ي نخست،   مرحله  

هـاي   پاسخشمار  ، در افزايش    مي شده است نيز   نده  بس

ي  باره در دده است، آموزش بيشتر باي    موثر گردي درست  

، افـزايش آگـاهي     اتوكالوه   تهي : انجام گيرد  متغيرهااين  

، كننـده گنـدزدا   هـاي    رده بندي محلـول   ي  در زمينه   

 آنهـا،   نگـام مـدت زمان مناسب اسـتفاده و تعـويض به        

، بـراي هـر بيمـار   ترون سـ هـاي   اسـتفاده از هنـدپيس  

ــترون ــالبگيري پ  س ــاي ق ــري ه ــردن ت ــتيكي ك ، الس

بـه  فرسـتادن   از  پـيش   تري هاي قـالبگيري     گندزدايي  

براي هـر   سترون  ، استفاده از سر قلم كاويترون       البراتوار

  و ظهـور و   پرتونگـاري   ، رعايت نكات بهداشتي در      بيمار

  

  .درمانپيش از آغاز ، استفاده از دهان شويه ثبوت فيلم

 توجه به عدم دسترسي بيشتر دندانپزشكان به        با

آمــوزش بيــشتر و ، عفونــتنــوين مهــار اســتانداردهاي 

  . روري به نظر مي رسدضپيوسته 

  

  پيشنهادها 

بــر برنامــه ريــزي ، افــزون پيــشنهاد مــي گــردد

از عفونـت   مهار  استانداردهاي  باره ي   آموزشي بيشتر در  

 پزشـكي و  پيوسته ي   شوراي بازآموزي و آموزش     سوي  

معاونــت ســوي ، آمــوزش از دندانپزشــكيي دانــشكده 

در همين زمينـه    پيوسته   انجام و آموزش     ،بهداشتي نيز 

 ارزشـيابي معاونـت درمـان      نظارت و  اداره، از سوي    نيز

  .ادامه داشته باشد

  

  ها  موانع و محدوديت

بيمـار  به هنگـام درمـان    نظارت  با وجود اين كه،     

ت بازديـد در     با توجه به محدوديت وقـ      ،انجام مي شده  

 شـده از    ه هاي ارائ   تنها به پاسخ   پرسش ها، مورد برخي   

تـر   دقيقي  پزشكان اكتفا شده و فرصت مشاهده       دندان

 بـا توجـه بـه       ، كـه اميـد اسـت در آينـده         ، نبوده يعمل

 ،ســالمتافــزايش عفونــت در اله ي مهــار اهميـت مــس 

بتوان با اختصاص دادن نيروي انساني و وقت بيشتر بـه       

تياران در اين   دندانپزشكان و دس   كاركرد   ارزيابي بيشتر 

  . زمينه پرداخته شود

  

  سپاسگزاري 

  از همكــاري جنــاب آقــاي   بــه ايــن وســيله   

ي  رياســت محتــرم كميتــه ،دكتــر مهــرداد عــسكريان

كه مشاور طرح  بوده اند و       فارس،  كنترل عفونت استان    

الزم را براي اين طرح      اعتبار كه ،پژوهشي محترم معاونت

معاونـت  ي   داده اند و حـوزه     قرارپژوهشگران  در اختيار   

و اند   هاي الزم را انجام داده      كه همكاري  ،محترم درمان 

 كـه در تهيـه      ،آقاي دكتر سـعيد نعمتـي     جناب  از  نيز،  

  . گردد و قدرداني مي سپاسگزاري ،كردند ياري را ما مقاله



  و همكار محمود سرير                                .  ..هاي دندانپزشكي  عفونت در مطبمهارآموزش رعايت استانداردهاي اثر 
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Abstract  

The Effect of Education on Infection Control Measures in Shiraz Dental Offices 

(2002-2004) 
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Statement of Problem: One of the main components of health care evaluation is 

undertaking of infection control standards in accordance to the newest scientific findings. 

Lack of information about diseases affects the behavior toward infected people and reduces 

using of standards. So continous education to use standards and their supervision are 

necessary and important. 

Purpose: The objective of the present research was to determine the effect of education on 

using the standards and attitudes toward infection control standards in dental offices in 

Shiraz.  

 Materials and Method: To conduct the study, 280 offices (general and specialist) were 

divided into four groups according to Solomon four groups design. The research had two 

stages. At the first stage, the first group received education with questionnaire 

simultaneously. The second group received no education while the third group received 

only education without questionnaire. The fourth group did not have the first stage. At the 

second stage with a monthly interval, all the groups received the same questionnaire to 

determine the differences.  

Results: Among the offices, 37% had autoclaves. The use of gloves (96.5%) protective eye 

wear (91%) and masks (%99.3) were reported by the dentists. 97.2% of dentists and 70.9% 

of nurses were immunized against hepatitis B. 60.8% of offices discarded the used dental 

needles correctly. 97.4% of offices disinfected the surfaces after treatment of each patient, 

57.9% of dentists used sterile ultrasonic scalar and 28% used sterile hand pieces for each 

patient.  

Conclusion: Dentists compliance with recommended infection control standards were 

increased by education, therefore further and continous education is needed.  

Key words: Dental offices, Infection control standards, Education, Precaution of standards 
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