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  )1391-92( شهر سنقر مردانه و زنانه هاي آرایشگاه بهداشتی وضعیت
  

  سردبیر محترم
اي برخوردار است. آرایشگاه از جمله اماکنی است که توجه به  توجه به بهداشت و بهسازي محیط پیرامون انسان از اهمیت ویژه

ابزار کار آلوده مانند حوله، برس و  ز وسایل وعدم رعایت بهداشت و استفاده ا زیرابهداشت و بهسازي آن قابل اهمیت است 
 هاي پوستی، اگزما، زگیل، تراخم، کزاز، کچلی هاي میکروبی، ویروسی، قارچی، باکتریایی و بیماري تیغ منجر به گسترش عفونت

شهر سنقر  هاي زنانه و مردانه منظور بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه به حاضرمطالعه توصیفی مقطعی  .)1( شود شپش می و
اطالعات مورد نیاز  .در این تحقیق سرشماري شدند  مردانه) 65زنانه و  215(آرایشگاه  285انجام شد. تعداد  1391-92در سال 

د. شآوري  جمع هاي زنانه و مردانه شهر سنقر لیست در تمامی آرایشگاه از طریق مشاهده، مصاحبه، تکمیل پرسشنامه و چک
هاي متفرقه  اشت فردي، بهداشت لوازم کار، وضعیت ساختمان، بهداشت محیط کار و شاخصبخش بهد 5ها در  پرسشنامه

مردان داراي  درصد 6/3زنان و  درصد 1/7نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از بین آرایشگران مورد بررسی  .بندي شد تقسیم
درصد  53/21زنان و  درصد 72/27تانی، مردان داراي تحصیالت دبیرس درصد 74 زنان و درصد 65تحصیالت دانشگاهی، 

پور و همکاران از  ). در مطالعه قانع2( پور و همکاران مشابهت دارد مردان داراي سواد ابتدایی و راهنمایی بودند که با مطالعه قانع
یی و دیپلم و بقیه تحصیالتی در سطح راهنما درصد 5/65داراي تحصیالت دانشگاهی،  درصد 7/20آرایشگر زن،  87بین 
مردانه فاقد پروانه کسب بودند. درصد  5/18زنانه و درصد  82/28آرایشگاه مورد بررسی،  285تر داشتند. همچنین از بین  پایین

مردانه دوره  درصد 12زنانه و  درصد 18مردانه افراد شاغل بدون کارت معاینه پزشکی و  درصد 85/13زنانه و  درصد 4/32 در
مردانه، نواقصات  درصد 08/23زنانه و  درصد 82/21هاي اولیه در  نده بودند. نبود جعبه کمکویژه بهداشت صنوف را نگذرا

مردانه،  درصد 8/67زنانه و  درصد 8/62نبود کپسول اطفاي حریق در  و مردانه درصد 81/20زنانه و  درصد 45/31ساختمانی با 
معزي و  و با مطالعات پرهیزکار و همکاران هاي مذکور تهیاف داد. ها را تشکیل می سایر نواقصات بهداشتی در این آرایشگاه

 درصد 1/79 درهاي زنانه و مردانه، میکروتن بود.  ). بیشترین ماده گندزداي مصرفی در آرایشگاه4و  3( همکاران مشابهت دارد
 2/52 و اطالع بوده اتیت بیمتصدیان از مسري بودن بیماري ایدز و هپ ،مردانههاي  آرایشگاه درصد 47/78و  اي زنانهه آرایشگاه

 هاي مرتبط با شغل آرایشگري آشنایی اولیه داشتند. در بیماريبا ه مردانهاي  آرایشگاهدرصد  07/43زنانه و هاي  آرایشگاه درصد
 ) از%4/65( مرد ) و%6/66زن ( واحدهاي بیشتر که گردید مشخص 1386 همکاران در سال صدیقی و توسط شده انجام بررسی
) %7/40زنان ( بیشتر ،ایدز بیماري نحوه انتقال از آگاهی مورد در و بودند برخوردارایدز  ماهیت بیماري مورد در بخو آگاهی
الکترولیز  و ). همچنین انجام اعمال غیرقانونی نظیر تاتو5( داشتندضعیف  %) آگاهی3/59( مردان بیشتر خیلی ضعیف و آگاهی
دلیل شرکت درصد بیشتري از آرایشگران مرد در  به احتماالًگرفت.  هاي تحت مطالعه انجام نمی یک از آرایشگاه در هیچ ظاهراً
هاي مردانه از جنبه بهداشت لوازم کار، بهداشت فردي و وضعیت ساختمان نسبت به  ویژه اصناف، آرایشگاه هاي دوره

ود این وضعیت بهتر است سختگیري بیش از پیش بودند. لذا در جهت بهب تري برخوردار هاي زنانه از وضعیت مطلوب آرایشگاه
  هاي ویژه صنوف صورت گیرد. در امر حضور آرایشگران در دوره
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