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 89 بهاردر  در سيستان آگاهي پرستاران ازبيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو
 

 3عباسعلي رمضاني 2،حسينعلي ساسولي 1محمد حسين تقديسي،
 

  دانشكده بهدشت، تهراندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  آموزش بهداشت، استاديار .1
  دانشكده بهدشت، تهراندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  ،كارشناس بهداشت عمومي .2
 دانشكده بهداشت ، وخدمات بهداشتي درماني زابل دانشگاه علوم پزشكي ،كارشناس ارشد اپيدميولوژي .3

 
 

هاي ويروسي هستند كه توسط هاي خونريزي دهنده گروهي از بيماريتب
ها در ترين بيماريترين وشايعيكي ازمعروف شوندمي ها ايجادآربوويروس
وسيله كنه منتقل هاست كه ب تب خونريزي دهنده كريمه كنگو اين گروه،

هاي بيماري در بيمارستان همه گيري و مير باال وبه دليل مرگ  شود ومي
  1.اهميت خاصي دارد

انتقال بيماري از طريق تماس با ترشحات آلوده بيماران نيز آن را به عنوان  
هايي در همه گيري .تهاي بيمارستاني قرار داده استرين عفونتيكي از مهم

كاركنان خدمات بيماران بستري منابع مهم آلودگي كه اخيرا گزارش شده 
- عملكرد قلبي رامختل مي CCHFموارد سخت وكشنده  2.انددرماني بوده

 3.تاثير داشته باشد CCHFكنند كه ممكن است در مرگ ومير 

مرد  سطح آگاهي پرستاران زن وكه از نوع مقطعي ميباشد  مطالعهاين در 
بيمارستان اطفال مربوط به سه  و داخلي اورژانس، ،ICUهاي شاغل در بخش

گرفته  بلوچستان مورد بررسي قرار در منطقه سيستان از توابع استان سيستان و
بخش  بيمارستان دو هر در ،اينمونه گيري خوشه با استفاده از .است

شامل  پرستار نفر 54 دسترس، تعداد دريك بخش ديگر  داخلي و اورژانس،
 21بيمارستان اميرالمومنين، نفر پرستار از  21( رستار زنپ 39 مرد و پرستار 15

   .انتخاب شدند )نفر از بيمارستان سيدالشهدا 12نفر از بيمارستان امام خميني و 
هاي بيمارستان حضوري دربخش ها به وسيله پرسشنامه كتبي وداده

روايي يا . ه استشدانجام  SPSS-10 نرم افزاربا  آماري گردآوري و آناليز
طور طرح واساتيد گروه بررسي شده وهميناعتبارپرسشنامه توسط مجري 

مطابق با محاسبات انجام  .نفر پرستار بررسي شد 10اعتماد پرسشنامه بر روي 
كريمه  بيماري تب خونريزي دهنده از بين آگاهي كلي افراد 2χشده با آزمون 

 داري وجود داشتاختالف آماري معني ،سطح تحصيالت كنگو و

)003/0=p.(  بيماري  دارو درماني مورد نياز آگاهي از وبين سطح تحصيالت
  ). p=027/0(شت داري وجود دامعني ارتباط 

 95 پرستاران مرد ودرصد  100 اين بررسي مشخص گرديد كه جمعا در
سواالت پاسخ درصد  75 به(در سطح خوب يپرستاران زن آگاه درصد

سواالت پاسخ صحيح درصد  75بيش از به (و خيلي خوب  )صحيح دادند
آگاهي مردان بيشتر از زنان وآگاهي پرستاران در  .داشتند CCHFاز ) دادند
 اورژانس ،)60(% ICU ،)61(% داخلي ،)100(% ها به ترتيب؛ اطفالبخش

سال نسبت  15-20پرستاران با سابقه  بر اساس سابقه كار، .محاسبه شد) 58(%
  .ها آگاهي باالتري داشتندهبه ساير گرو

توان چنين استنباط كرد كه پرستاران نقش زيادي در طابق با نتايج فوق ميم
حفظ بيماري در بيمارستان و جامعه دارند و  و ابتال انتقال،جلوگيري از

محيط بيمارستان جلوگيري كنند به اين ترتيب  بيماري در وانند از انتشارتمي
پيش روشن  ازبيش  آموزش و افزايش آگاهي افراد امر نقش پرستاران در

در صورت نياز  قصابان ارزيابي و الزم است تا آگاهي دامداران و .گرددمي
 ;1390م ت ع پ ز، [. اقدامات آموزشي توسط كادر بهداشتي صورت گيرد

 ]65): 1ويژنامه (13
References 
 

1. Ttabatabaei S, Zahraei S, Ahmadnia H, et al. [Principles 
of disease prevention and survilance] Persian. 3rd ed. 
Tehran: Rooh-e-Ghalam Press; 2006. 

2. Sabaghian H. [Survinance instruction of communicable 
disease in the human] Persian. Tehran: Poorsina Press; 
2000: 70-72.  

3. Engin A, Yilmaz MB, Elaldi N, et al. Crimean-Congo 
hemorrhagic fever: Does it involve the hear? Int J Infect 
Dis 2009; 13(3): 369-73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/4/90: مقاله تاريخ دريافت

 6/4/90: تاريخ پذيرش مقاله

Please cite this article as: Taghdici M, Sasooli H, Ramezani A. A study of level the nurses 
knowledgment of the CCHF disease in the Sistan. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 13(suppl 1): 
65. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 z
jrm

s.
ir 

at
 1

1:
38

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

Ju
ne

 1
3t

h 
20

19

http://zjrms.ir/article-1-1311-en.html

