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  .وجود داشت يارديمعن يآمار يهمبستگ PPD ونياندراسندازه و ا يدرمان يبهداشتکارکنان 

   .باشدياد ميز يداريطور معنبه يسه با کارکنان اداريدر مقا يوع عفونت سل در کارکنان درمانيج مطالعه نشان داد که شينتا: يريجه گينتبحث و 

  تست توبركولين،كاركنان درماني عفونت سل،: كليد واژه ها

  

  ١٣٩٠ خرداد و تير، ١١٩-١٢٢ ص، دوم شماره، دومو  يستب، دوره يهاروم يپزشکمجله 

  

  ۰۴۴۱-۲۲۴۰۶۴۱: ، تلفن۲۸پالک  ۲۹بلوار باهنر کوچه  -هياروم :آدرس مکاتبه

Email:salarilak@yahoo.com 

  

  

                                                
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيولوژيدميکارشناس ارشد اپ ١
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيولوژيدميکارشناس ارشد اپ ٢
  )سنده مسئولينو( يز، دانشکده پزشکي، واحد تبري، دانشگاه آراد اسالميولوژيدميار اپيدانش ٣
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيار داخليدانش ٤
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  مقدمه
 کشـنده  يعفـون  هاي يماريب ينتر مهم از يکيسل به عنوان 

 يهـا ل يباسـ  کـه است  يحالتفونت سل ع. تدر جهان مطرح اس

در بدن کشف قابل  يشگاهيآزماو  ينيم باليعال يجادابدون  ،سل

 جه آزمونينتمثبت شدن ث و تنها باعه آلوده حضور داشتص شخ

 يکومـا بـا  ا يدنمردم م سو يکدر حدود . )۱( شود يم ينکولتوبر 

 يخودبه  يسلعفونت  .)۲( آلوده هستند يسکلوزتوبر  يومباکتر

رصـد مـوارد در   د ۱۰در حدود  آنجاکهاز  يولندارد  يطرخخود 

 يسـتي باذا ل شوند، يلتبدسل  يماريبتوانندبه  يمال س ۵عرض 

 ).۳(د يرگمورد توجه قرار 
 يبهداشـت وشـش  پ ،يتـي جمع ييـرات تغ يـر اخ يهـا  سالدر 

دم تـوازن  ع ،يدزا يدمياپ، وقوع يماريبناموفق  ، کنترلنامناسب

 يبرخــدر  يروانــ يفشــارها کنــاردر  گســترش فقــر و درآمــدها

موجـب شـده    يقاييآفر و ياييآس يکشورها به خصوص کشورها

 .)۴( به سل معطوف شود مجدداً يجهانتوجه جوامع  کهاست 
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سل  يماريبنفر از مردم جهان دچار  يليونم ۸/۸ساالنه حدود 

نفر در اثر ابتال جان خود را از دست  يليونم ۳گردندد و حدود  يم

از  يگ ناشرصد موارد مرد۹۸درصد موارد ابتال و ۹۵. )۵(د دهن يم

طبـق گـزارش    )۲(د افتـ  يمدر حال توسعه اتفاق  يدرکشورهاسل 

سـل   يمـاري ببروز  يراناوزارت بهداشت  هاي يريماب يريتمد مرکز

سل به عنـوان   يماريب .)۶( باشد يمنفر  ۱۰۰۰۰۰ر د ۱۴ کشوردر 

د باشـ  يمـ مطـرح   يدرمان يکارکنان بهداشتدر  يشغل يماريب يک

 ۲ن يـرا ادر  يدرمـان  يبهداشـت  کارکنانعفونت سل در  يوعش .)۷(

هنوز در مورد در معرض خطر بـودن   .)۸(درصد برآورد شده است 

به عفونـت سـل اخـتالف     يآلودگاز نظر  يدرمان يبهداشت کارکنان

از صــاحب نظــران افــراد شــاغل در  يا عــده .وجــود دارد يينظرهــا

 شـتر يرض خطـر ب در معـ  يعـاد  يتجمعرا نسبت به  ها يمارستانب

 در کهرا  ييها کارکنان بخشفقط  يگرد يگروهدر مقابل  دانسته و

در  يـت جمعا ر گردنـد  يمـ  يبسـتر مبتال به سل فعـال   يمارانب نآ

عفونـت   يوعشـ  يبررسمطالعه به منظور  ينا .ددانن يممعرض خطر 

ــل ــان درآن  يســهمقا و يس  يدرمــان يبهداشــتخــدمات  کارکن

 يـه اروم يپزشـک دانشـگاه علـوم    يادستو  يآموزش هاي يمارستانب

  .صورت گرفت

  
  روش کارمواد و 

ن سـال  ادر زمسـت  يلـي تحل با اهـداف  يمقطعمطالعه به روش 

دانشـگاه علـوم    يبهداشـت با مراجعه بـه معاونـت    .دنجام شا ۱۳۸۷

. يـد گرد يـه ته ينتوبرکولتست  يعماو  يرکار واکسن يهاروم يپزشک

 يکارکنـان بهداشـت   يسـت لدانشگاه  ينيکارگز يواحدها يباهمکار

، ينـي خممـام  ا( يـه ارومشهرستان  يآموزش هاي يمارستانب يدرمان

 ۴۱۰د عدات ،شد يهته يستادکارکنان  و) يطالقانو  يمطهر يدشه

. دوارد مطالعه شدن يا مرحلهچند  يا طبقه يريگ نمونه روش با نفر

 يدرمانو گروه  يشغلبه عنوان گروه بدون مواجهه  يستاد کارکنان

 NICU,MICU,GICU، يهـا  بخـش ( يادزدو قسمت با مواجهه  در

 و )يـه کل يونـد پو  ياليز، هموديشگاه، آزماي، عفونعمل اورژانس تاقا

قـرار   يبررسـ مـورد  ) يمارسـتان ب يهـا  بخـش  يرسا( کمبا مواجهه 

بـه مقـدار    يـده دتوسط فرد آمـوزش   ينتوبرکول يعما يحتلق .گرفت

 يکتبـ موافقت نامـه   ذدر ساعد دست افراد پس از اخ يس يس ۱/۰

افراد مراجعـه   کارساعت به محل  ۷۲ يال ۴۸پس از  .صورت گرفت

 يمنفـ  متـر يليم ۵از  ترکم يسفت مقدار .آزمون قرائت شد يجنتاو 

به  متريليم ۱۰ تر ازبزرگ و يمساو يجنتاو  مشکوک ۹ يال ۵ ينب

 يآمـار داده از نـرم افـزار    يـل تحل يبـرا . عنوان مثبت لحـاظ شـد  

SPSS16 يرسونپ يهمبستگ يبضر ودو  يکا يآمار يهاآزمون و 

   .شداستفاده 

  

  اه يافته
از  يهمکـار عـدم   يلدلنفر به  ۱نفر فرد مورد مطالعه  ۴۱۰از 

 يکارکنـان بهداشـت   نفـر  ۲۹۹ل شامنفر ۴۰۹ز ا .دمطالعه خارج ش

 يسـن  يـانگين م .ددانشگاه بودن يستاد کارکناننفر  ۱۱۰و  يدرمان

 کارکنـان ال و در سـ  ۳۹ يسـتاد  ر کارکنـان د افراد مـورد مطالعـه  

ر دايمعنـ  يآمـار از لحاظ  ن اختالفيا کهال بود س ۳۶ يمارستانيب

 يبهداشــت افــراد مطالعـه درگـروه  ) درصـد  ۵/۶۱(ر نفـ  ۱۸۴د و بـو 

ــان ــن ۱۱۵زن،  يدرم  يســتادو در گــروه د مــر) درصــد ۵/۳۸(ر ف

ــد ۹/۷۰(۷۸ ــ )درص ــن ۳۲و رد م ــد ۱/۲۹(ر ف ــدز )درص از . ن بودن

نفر با مواجهـه   ۱۷۵و نفر با مواجهه باال  ۱۲۴ يمارستانيب رکنانکا

 يدرمـان  يبهداشـت  وع عفونـت سـل در گـروه   يشـ . قرار داشتند کم

بود که از لحـاظ   رصدد ۱۸ يستاد کارکنان و در گروه رصدد۵/۳۷

ن نسبت ابتال به عفونت سـل دردو گـروه   يدار بيتفاوت معن يآمار

  ).۱ه ارجدول شم() p≤.0006( .مشاهده شد

بـا   يدرمـان  يکارکنـان بهداشـت   وع عفونـت سـل در گـروه   يش

رصـد  د ۷/۳۳ن ييو در گروه با مواجهه پـا  رصدد ۷/۳۸ه باال همواج

 )۲ جدول شماره(د دار نبويمعن ين اختالف از لحاظ آماريبود که ا

ن وياسورانداندازه ش يو افزا يش سابقه کار در گروه درمانين افزايب.

PPD هانـداز  يـانگين م .جـود داشـت  وت مثبـ  يبستگه PPD  ـ ن يب

 فاقـد  ي کـه افـراد  با اشتندد BCGن ويناسيکه سابقه واکس يافراد

نداشـت و   يداريفـاوت معنـ  ت بودنـد،  BCGن ويناسـ يسابقه واکس

ح يازتلق يون ناشياندوراس و اندازه BCGر ن اندازه اسکاين بيهمچن

PPD ن ويراسـ اندو ن انـدازه يانگمي .مشاهده نشدداري ارتباط معني

PPD کـه  د متر بـو يليم ۲۳/۸متر و در مردان يليم ۹۴/۶ر زنان د

کارکنـان  ر گـروه  د. ددار نبـو يمعنـ  ين اخـتالف از لحـاظ آمـار   يا

ون يساروش ساعت کار در هفته و اندازه انديبا افزا يدرمان يبهداشت

PPD مشاهده نشد يبستگه.  

  هاي مطالعهنتايج برحسب گروه ):۱( جدول شماره

 
 عدم مواجهه برحسب مواجهه و جينتا

 كل
 مثبت مشکوک يمنف

  محل كار
 ۲۹۹ ۱۰۷ ۸۷ ۱۰۵  درماني

 ۱۱۰ ۲۰ ۲۵ ۶۵  ستادي

 ۴۰۹ ۱۲۷ ۱۱۲ ۱۷۰ جمع

  نتايج برحسب نوع مواجهه ):۲( جدول شماره

 )high risk-low risk( شدت مواجهه در كاركنان درمانيج برحسب ينتا

  كل مثبت مشکوک يمنف  كاركنان درماني

شدت 

  مواجهه

 مواجهه
 ۱۲۴ ۴۸ ۳۵  ۴۱  باال

 ۱۷۵ ۵۹ ۵۲ ۶۴  پايين

 ۲۹۹ ۱۰۷ ۸۷ ۱۰۵  جمع
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
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  يريجه گينت بحث و
عفونـت ســل در   يوعشــمطالعـه حاضــر نشـان داد کـه     يجنتـا 

طـور  بـه  ياداربـا کارکنـان    يسـه مقادر  يمـان در يبهداشت کارکنان

بـا   يهـا  بخـش افراد شـاغل در   ينب يول باشد يم يشترب يداريمعن

تفـاوت   يينپـا بـا مواجهـه    يهـا  بخشو افراد شاغل در  مواجهه باال

مطالعه دکتر فـروز نـادر و همکـارانش در     .مشاهده نشد يداريمعن

و دکتـر   )۳(همدان  يپزشکعلوم دانشگاه  هاي يمارستانبکارکنان 

 يدرمـان در کارکنان  ۱۳۸۳ زاده و همکارانش در ساليبشهرام حب

در  يدرمـان  يبهداشـت کارکنان نشان داد که  يلاردب هاي يمارستانب

 .)۹(د داشـتن  يشـتري بعفونـت   يوعشـ  يادارکارکنـان   بـا  يسهمقا

نشان داد  يزن يهاروم ينيخمامام  يمارستانبمطالعه دکتر رهبر در 

 يسـل عفونـت   يوعشـ  يعاد يتجمعنسبت به  يدرمانکه کارکنان 

ط توسـ ه انجـام شـد   نظامنـد  رورمـ مطالعـه   .)۶(د داشـتن  يشتريب

Rajnish joshi در  يدرمـان  يبهداشـت کارکنان  يبراسب تخطر من

نفـر   ۱۰۰۰۰۰هر  يبه ازا ۵۳۶۱تا  ۲۵را  يعاد يتجمعبا  يسهمقا

ر دساعت کار  ينب دهد يممطالعه حاضر نشان  يجنتا .)۸(د نشان دا

ـ  و BCGو اندازه اسکار   BCGيناسيونواکسابقه ، سهفته  ينهمچن

 .وجود نـدارد  يداريمعنارتباط  PPD يوناندراسبا اندازه ت يجنس

 يون اندراسـ  يشافـزا و  يدرمانسابقه کار در کارکنان  يشافزا ينب

PPDبـا   يافتـه  يـن اکـه   وجود داشت يداريمعن يآمار يهمبستگ

ــک  يجنتــا ــر باب ــاران  يادصــمطالعــه دکت ــانر د کــهو همک  کارکن

طابقـت  ت منجـام گرفـ  ا )۱۳۸۳(کرمانشاه  ينيخمامام  يمارستانب

  .)۱۰(داشت 

 يبهداشـت ارکنـان  ک ،دهـد  يمـ نشـان  مطالعه حاضر  هاي يافته

ابـتال بـه    يشـتر بر معـرض خطـر   د يشـغل  يتفعال يلدلبه  يدرمان

بـه   يسـل عفونـت   يلل تبـد نجا که احتماآز ا. دهستن يسلعفونت 

انجـام   بـا  )۱۱(ت اسـ  يشـتر بعفونـت  بـروز   يـل سل در اوا يماريب

 يي، شناسـا آن يا دورهتکـرار   ،در بدو شروع بـه کـار   PPD يشآزما

 تـوان  يمـ  مناسب بعد از تماس الکسييپروف و يسلزودرس عفونت 

  .کرد يريجلوگ گروه پر خطر به سل فعال ينا يابتالاز 

  
  يقدردانتشکر و 

 يـژه به و انجام مطالعه مساعدت داشتند، که در يافراد يهکل از

مراکـز   ين و کارکنـان مسـئول ي دانشـگاه،  بهداشـت معاونت محتـرم  

 يلهوس ينبد، يستاديه و کارکنان حوزه اروم شهر يدرمان يآموزش

  .گردد يم يسپاسگزار وتشکر 
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