


از سوزن و وسایل ناشی آسیبهایبررسی شیوع و علل 

کارکنان درمانی بیمارستان رازی در آلودهنوك تیز 

1392و 1391سالهای در قزوین

:استاد راهنما

سرکار خانم دکتر مینا آصف زاده

:نگارش

دکتر علی شاه عباسی



مقدمه و بیان مسئله
و غیر بیمارستان تامین اجتماعی رازی قزوین، بیمارستانی درمانی

(  تخت فعال در زمان پژوهش215)تخت مصوب 256آموزشی با 
ی بوده و میباشد که عمدتا پذیرای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماع

.  درصد را دارا میباشد75ضریب اشغال تخت باالی 

عنوان بیمارستان منتخب دو جشنواره کشوری حاکمیت بالینی به
ت و بیمارستان برتر، منتخب استانی در زمینه های کنترل عفون

تانداری و غذاهای رژیمی بیماران، دستگاه برتر شهرستان در ارزیابی اس
ازمان کسب رتبه اول دفتر پرستاری و مامایی در ارزیابی ساالنه س

مان سال اخیر در بین تمامی بیمارستانهای ساز4تامین اجتماعی طی 
ک عالی بوده و در اعتباربخشی بیمارستانی اخیر موفق به اخذ درجه ی

ده گردیده است و ایمنی بیمار و کارکنان از اهداف کالن تبیین ش
.  بیمارستان و از دغدغه های مهم تیم مدیریتی آن بوده و هست



بیان مسئله و اهمیت پژوهش

غدغه آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده از خطرات شغلی مهم و د
نتقال جدی همه کارکنان درمانی بوده و ریسک قابل توجهی در رابطه با ا

اتیت عامل بیماریزای مختلف منتقله از راه خون بخصوص هپ20بیش از 
و ایدز را به همراه دارد که می تواند باعث عواقب سالمتیCو Bهای 

.  عمده و استرس روانی برای کارکنان و خانواده ایشان گردد

 کارمند درمانی ساالنه در 800،000تخمین زده می شود که حدودا
ی بینند و آمریکا با وسایل تیز و برنده مصرف شده برای بیماران آسیب م

به همین . نفر برآورد می گردد100،000این آمار در انگلستان ساالنه 
ه آسیب را برای اینگوناپیدمی خاموشجهت اتحادیه کارکنان آمریکا نام 

.ها برگزیده است



بیان مسئله و اهمیت پژوهش
 میزان متوسط انتقال از راه آسیب جلدی برای هپاتیتB 33.3حدود %  ،

.  می باشد% 0.3حدود  HIVو برای % 3.3حدود Cهپاتیت 
دود بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، آسیب وسایل تیز و برنده عامل ح

در کارکنان  HIVعفونتهای % 2.5و Cو Bاز عفونتهای هپاتیت % 40
.  درمانی سراسر دنیاست

 دالر هزینه  363هر آسیب ناشی از وسایل تیز و برنده برای بیمارستان حدود
یرانه  دارد که فقط شامل آزمایش خون بیمار و فرد آسیب دیده و درمان پیشگ

است که  Cو Bمی باشد که جدا از هزینه درمان ابتال به ایدز و هپاتیتهای 
.  برای درمان هرکدام ممکن است چند صدهزار دالر هزینه گردد

حاظ گردندهزینه های غیرمستقیم مثل غیبت از کار نیز می بایست جداگانه ل  .
کنند همچنین کارکنان ترس، اضطراب و عذاب روحی قابل توجهی را تجربه می

که گاه منجر به تغییر شغل یا تغییرات رفتاری آنان می گردد



بیان مسئله و اهمیت پژوهش
نابع  از آنجا که تامین و حفظ کارکنان درمانی برای هر کشوری مستلزم صرف هزینه و م

مچنین محدود  فراوانی بوده و عواقب اینگونه آسیبها بسیار وخیم و گاه کشنده می باشند و ه
پیشگیری از  بودن تاثیر درمانهای پس از تماس باعث می شود که با همیت بیشتری به فکر

.  وقوع آنها باشیم

نوک  علیرغم انجام مطالعات مختلف در این زمینه هنوز عوامل خطر آسیب ناشی از وسایل
بهای ناشی از  در حالی که پیشگیری از آسی. تیز و برنده به صورت کامل مشخص نمی باشند

نتقله از راه خون  وسایل تیز و برنده بخشی اساسی از هرگونه برنامه پیشگیری از بیماریهای م
رستانهای کشور  در بیمارستانها است و در بیمارستان رازی قزوین نیز فعاالنه مانند تمامی بیما

ب تیم و بر اساس راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی این برنامه در قال
. کمیته کنترل عفونت بیمارستانی مورد کنترل و مراقبت قرار دارد

شیوع لذا در این پژوهش بر اساس مستندات کمیته کنترل عفونت بیمارستان، میزان
زوین طی  آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در میان پرسنل درمانی بیمارستان رازی ق

ا  و همچنین فاکتورهای خطر و عوامل مرتبط با آنها را بررسی نمودیم ت92و 91سالهای 
یماریهای  نتایج بدست آمده در برنامه های آتی بیمارستان برای کاهش اینگونه صدمات و ب

.منتقله و بهبود عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار گیرد



اهداف و فرضیات

اصلیهدف

ارکنانکدربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزانتعیین–

ارائهو1392و1391سالهایدرقزوینرازیبیمارستاندرمانی

پیشگیریجهتراهکارهایی



اهداف فرعی
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  1

قزوین بر حسب سن
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  2

قزوین بر حسب جنسیت
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  3

قزوین بر حسب رده شغلی
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  4

قزوین بر حسب سابقه کار
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  5

قزوین بر حسب محل وقوع
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  6

قزوین بر حسب وسیله آسیب رسان
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  7

قزوین بر حسب علل اظهار شده
تعیین میزان شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده در کارکنان درمانی. بیمارستان رازی  8

قزوین بر حسب دفعات تکرار

اهداف و فرضیات



میزان. درقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوع1
است؟چقدر1392و1391سالهای

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان2
است؟متفاوتسنحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان3
است؟متفاوتجنسیتحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان4
است؟متفاوتشغلیردهحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان5
است؟متفاوتسابقهحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان6
است؟متفاوتوقوعمحلحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان7
است؟متفاوترسانآسیبوسیلهحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان8
است؟متفاوتشدهاظهارعللحسب

آیا. برقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوعمیزان9
است؟متفاوتتکراردفعاتحسب

سئواالت پژوهش



روش تحقیق

پژوهشنوع:
نگرگذشتهمقطعینوعازایمشاهده–

پژوهشجامعه:
دررندهبوتیزوسایلازناشیآسیبهایبهمربوطپایشهایفرمکلیه–

1392و1391سالهایدرقزوینرازیبیمارستاندرمانیکارکنان

نمونهحجموگیرینمونهروش:
پایشهایفرمکلیهوباشدمیسرشمارینوعازهادادهآوریجمعروش–

یدرمانکارکناندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایبهمربوط
.گرفتندقراربررسیمورد1392و1391سالهایدرقزوینرازیبیمارستان

هادادهگردآوریروش:
ایکتابخانهصورتبه–



هادادهگردآوریابزار:

مارستانبیدرمانیکارکنانبرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایبهمربوطپایشهایفرم–

هادادهتحلیلوتجزیهروش:

کمیمتغیرهایبرایوشدانجام18نسخهSPSSآماریافزارنرمازاستفادهباهادادهآنالیز–
.شدثبتفراوانیدرصدوفراوانیکیفیمتغیرهایبرایومعیارانحرافومیانگین

مطالعهزمانومکان:
1392و1391سالهایدرقزوینرازیدرمانیبیمارستان–

پژوهشهایمحدودیت:
.شدندخارجمطالعهازکههاپروندهازبرخیبودنناقص–

اخالقیمالحظات:

.نگردیدافشابررسیموردافراداسرار–

روش تحقیق



یافته ها



بدست می اید که چون از  P0/77مقدار “ دو–کای ”با استفاده از آزمون 
فاوت معنی داربیشتر است نتیجه می گیریم بین جنس افراد آسیب دیده ت0/05

.وجود ندارد و آسیب در هر دو جنس یکسان می باشد 

1جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب جنسیت92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصد فراوانیجنس

2652مذکر

2448مونث

50100کل

p-value=0.77
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مذکر مونث

1نمودار 
ده در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برن

بر حسب جنسیت92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 



سال و انحراف  37/7سال با میانگین 63سال و بیشترین سن 22کمترین سن فرد آسیب دیده 
ساله و کمترین متعلق به افراد 40تا 30بیشترین رده سنی مربوط به افراد . می باشد8/2معیار 

بدست می اید که P0/002مقدار “ دو–کای ”با استفاده از آزمون . سال بوده است50بیش از 
.جود داردار وکمتر است نتیجه می گیریم بین سن افراد آسیب دیده تفاوت معنی د0/05چون از 

2جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب سن92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیسن

1122/4سال30کمتر از 

2244/9سال40تا 30از 

1326/6سال50تا 40از 

36/1سال50بیش از 

p-value=0.002



22.4

44.9

26.6

6.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

کمتر از 30 سال از 30 تا 40 سال از 40 تا 50 سال بیش از 50 سال

2نمودار 
رنده در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و ب

بر حسب سن92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 



صفر بدست می اید که چون از  Pمقدار "دو–آزمون کای "با استفاده از 
اوت معنی دار کمتر است نتیجه می گیریم بین شغل افراد آسیب دیده تف0/05

.وجود دارد

3جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب رده شغلی92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصد حادثه دیده به همان رده درصدفراوانیشغل

شغلی 
183636تکنسین اتاق عمل

81632/16جراح

71430/2پرستار

61243/2خدمات

4879/5بهیار

3663/2سایر

2455/5ماما

-12پاتولوژیست

1263/2تکنسین بیهوشی

p-value=0.00



3نمودار 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب رده شغلی92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

8 6 4 2 2
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درصد فراوانی آسیب

درصد آسیب در رده شغلی 

ه



12سال با میانگین 32کمترین سابقه فرد آسیب دیده زیر یکسال و بیشترین سابقه 
تا  10ابقه بیشترین رده سابقه کار مربوط به افراد با س.می باشد7سال و انحراف معیار 

با استفاده از  . سال بوده است20سال و کمترین مربوط به سابقه کار بیشتر از 15
.است0/05بدست می اید که مساوی با  P0/05مقدار "دو–کای "آزمون 

4جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب سابقه کار92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیسابقه

816/6سال5کمتر از 

1327/1سال10تا 5

1531/3سال15تا 10

918/8سال20تا 15

36/2سال20بیش از 

p-value=0.05
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4نمودار 
ده در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برن

بر حسب سابقه کار92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 



صفر بدست می آیدکه چون از  Pمقدار "دو–کای "با استفاده از آزمون 
عنی دار  کمتر است نتیجه می گیریم بین محل وقوع آسیب ها تفاوت م0/05

.وجود دارد

5جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب محل وقوع92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیمحل وقوع
2856اتاق عمل
714اورژانس
510اتاق بیمار

510سایر
12خارج از اتاق بیمار

12پاتولوژی

ICU12
12دیالیز

12اتاق زایمان

p-value=0.00



5نمودار 
ده در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برن

بر حسب محل وقوع92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 
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صفر بدست می اید که چون از  Pمقدار "دو–کای "با استفاده از آزمون 
فاوت معنی دار  کمتر است نتیجه می گیریم بین نوع وسیله آسیب رسان ت0/05

.وجود دارد

6جدول 
ر کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده د

بر حسب وسیله آسیب رسان92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانینوع وسیله
1428سر سوزن

1224سوزن بخیه
816سوزن آنژیو
714تیغ بیستوری

510سایر
24سرنگ

VΙ12کاتتر 
12تیغ شیو

p-value=0.00



6نمودار 
ر کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده د

بر حسب وسیله آسیب رسان92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 
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سر سوزن سوزن بخیه سوزن آنژیو تیغ بیستوری سایر سرنگ IV تر ات ک تیغ شیو



بدست می آید که چون از  P0/001مقدار "دو–کای "با استفاده از آزمون 
عنی دار  کمتر است نتیجه می گیریم بین علت وقوع آسیب ها تفاوت م0/05

.وجود دارد

7جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب علت جراحت92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیعلت جراحت
1531.3بخیه زدن

1122.8سایر
IV918.8برقراری خط 

510.4کات جراحی
IM48.3تزریق 

36.3خونگیری از ورید
12.1پاس دادن نمونه

p-value=0.001



7نمودار 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب علت جراحت92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 
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بخیه زدن سایر IV راری خط رق ب کات جراحی IM ق زری ت خونگیری از ورید پاس دادن نمونه
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8جدول و نمودار 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب سابقه قبلی92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیسابقه
1632دارد
3468ندارد



صفر  بدست می اید که چون از  Pمقدار "دو–کای "با استفاده از آزمون 
ت معنی دار  کمتر است نتیجه می گیریم بین مکانیسم عامل جراحت تفاو0/05

.وجود دارد

9جدول 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب مکانیسم جراحت92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیمکانیسم

3266.7بعد از مصرف

1633.3بین مراحل مصرف

00قبل از مصرف

p-value=0.000



9نمودار 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب مکانیسم جراحت92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 
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10جدول و نمودار 
ده در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برن

بر حسب نوع محافظ92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 
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دو جفت دستکش یک جفت دستکش فاقد دستکش دستکش کار

درصدفراوانینوع محافظ
2654.2دو جفت دستکش
1633.3یک جفت دستکش

510.4فاقد دستکش
12.1دستکش کار

ی کردند و بیشتر افراد آسیب دیده از دو جفت دستکش استفاده م
.  درصد هیچ محافظی نداشتند10/4



.بود92بیشتر از سال 91فراوانی آسیب ها در سال 
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11جدول و نمودار 
ه در کارکنان  توزیع فراوانی نسبی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برند

بر حسب سال92و 91درمانی بیمارستان رازی قزوین در سالهای 

درصدفراوانیسال

913162

921938



بحث



بحث
ازاسیاسبخشیبرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایازپیشگیری

استتانهابیمارسدرخونراهازمنتقلهبیماریهایازپیشگیریبرنامههرگونه
برکشوربیمارستانهایتمامیمانندفعاالنهنیزقزوینرازیبیمارستاندرو

درنامهبراینبیمارستانیعفونتهایمراقبتنظامکشوریراهنمایاساس
.داردقراراقبتمروکنترلموردبیمارستانیعفونتکنترلکمیتهوتیمقالب

میزانستان،بیمارعفونتکنترلکمیتهمستنداتاساسبرپژوهشایندرلذا
بیمارستاندرمانیپرسنلمیاندربرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایشیوع
عواملوخطرفاکتورهایهمچنینو92و91سالهایطیقزوینرازی

تیآهایبرنامهدرآمدهبدستنتایجتانمودیمبررسیراآنهابامرتبط
بهبودنینهمچومنتقلهبیماریهایوصدماتاینگونهکاهشبرایبیمارستان

.گیردقراراستفادهموردکارکنانعملکرد



:نتایج به دست آمده نشان دادند که
52درصد از افراد آسیب دیده مذکر بودند.

 سال بود37/7میانگین سنی افراد  .

و پرستاران  بیشترین افراد آسیب دیده به ترتیب پرسنل اتاق عمل ، جراحان
.می باشند

 سال و کمترین  15تا 10بیشترین رده سابقه کار مربوط به افراد با سابقه
.  سال بوده است20مربوط به سابقه کار بیشتر از 

تبیشترین محل وقوع حوادث در اتاق عمل و پس از آن اورژانس بوده اس.

یه بوده استبیشترین وسیله آسیب رسان به ترتیب سر سوزن و سوزن بخ.

ده استبیشترین علت جراحت مربوط به آسیبهای ناشی از بخیه زدن بو.

10/7ولی بیشتر افراد آسیب دیده از دو جفت دستکش استفاده می کردند
.درصد نیز هیچ محافظی نداشتند



بحث
ردآننتایجودادندانجاممصردرهمکارانوحنفیکهایمطالعهدر

انیبیمارستپرسنلوپزشکوپرستار645بررسیباشدمنتشر2011سال
سالیکطیدرباریکحداقلآنهاازدرصد67/9کهگردیدمشاهده
8/2درهکبودندشدهبرندهوتیزوسایلازناشیآسیبهایدچارگذشته
ندمانپرخطرهایعفونتدچارکهبودبیمارانیبامرتبطمواردازدرصد
HIVبودندهپاتیتو.

اینگونهدچارساالنهدرمانیکارکنانازدرصد4/49تنهامامطالعهدراما
سابقهدارایبررسیموردافرادازدرصد68بینایندروبودندشدهآسیبها
.بودندبرندهوتیزوسایلباقبلیآسیب



بحث
 در 1388که در سال در مطالعه باغچقی و همکاران در ایران

دانشجوی پرستاری 227. دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد
درصد از دانشجویان در کل 70بررسی شدند و نتایج نشان داد که 

ماه گذشته حداقل یک 12درصد از آن ها در 43دوران تحصیل و 
درصد از 64/2بار صدمه با سرسوزن را تجربه کرده بودند و تنها

ری کردند دانشجویان ارسال نمونه خون بیمار به آزمایشگاه را پیگی
.درصد از آنان هیچ اقدامی انجام نداده بودند10و در کل نیز، 

 درصد اینگونه 2/30در جمعیت پرستاری مورد مطالعه ما تنها
ی ما به البته در مطالعه مقطع. صدمات را ساالنه تجربه کرده بودند

دلیل استخراج اطالعات از فرمهای پیگیری، بررسی شاخص
.پیگیری موضوعیت نداشت



بحث

درمطالعه شهرآبادی و همکاران آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و
در  ( ص)برنده در بخش های ویژه و عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم 

نفر از پرستاران  76بررسی شد و در مجموع 1389شهر تهران در سال 
چار  نفر از پرستاران بخش ویژه بیمارستان که د44بخش داخلی جراحی و 

اد که از  آسیب شده بودند، بررسی گردیدند و نتایج به دست آمده نشان د
درصد از آنها هیچ گونه اقدامی پس از  55.8بین کل افراد مورد مطالعه 

درصد از آنها توسط بخش،  35نیدل استیک شدن انجام نداده بودند و 
درصد از افراد مورد مطالعه پس از آسیب توسط 9/2پیگیری شده بود و 

.  بخش، پیگیری نشده بود
سیب  در مطالعه ما نیز در مجموع پرستاران یکی از سه گروه پرخطر از نظر آ

.  با وسایل نوک تیز و برنده بودند



بحث

 میزان آسیبدر مطالعه حیدری و همکاران در بروجن و لردگان
ان اتاق های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکن

45/5نفر بررسی شد و مشاهده گردید که حدود77عمل در بین 
یز درصد از پرسنل حداقل یک بار دچار آسیب با وسایل نوک ت

ب رسان به شایع ترین وسایل آسیو آلوده به خون بیمار شده بودند
. ترتیب سرنگ، سوزن بخیه و بیستوری بود

 (  بجز پزشکان)درصد از کارکنان اطاق عمل 21/59در مطالعه ما
ل دچار آسیب شده و نیز سرسوزن و سوزن بخیه در راس وسای

.منجر به آسیب در افراد مورد بررسی قرار داشتند



بحث
سالدرآننتایجکههنددرهمکارانومورالیدارمطالعهدر

یبررسموردبیمارستانپرسنلازنفر428گردید،منتشر2010
بیشتریندرصد55باخونگیریکهدادنشاننتایجوگرفتندقرار

وبودپرسنلدرسوزنازناشیآسیبباهمراهکهبودایپروسه
ظرنازبعدیهایردهدراکسیناسیونووزدنبخیهآنازپس

.داشتندقرارشیوع

کهدشمشاهدهعللسایرازبیشترزدنبخیهمامطالعهدرالبته
هایبیمارستاندررایجهایپروسهدرتفاوتعلتبهتواندمی

.باشدمختلف



بحث

 توسط سالیلکار و 2010در مطالعه ای دیگر در هند در سال
رار نفر از پرسنل بیمارستانی مورد بررسی ق575همکاران تعداد 

درصد از آنها در 34/8گرفتند و نتایج به دست آمده نشان داد که 
رنده یک سال گذشته دچار آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و ب

رین وسایل شده بودند که سرسوزن و سوزن بخیه به ترتیب بیشت
.منجر به ایجاد آسیب بودند

دتنها عوامل منجر به آسیب با یافته مطالعه ما همخوانی دارن.



بحث

قیهببیمارستاندرشاغلپرستارنفر613همکارانوجنیدیمطالعهدر
ناشیآسیبدچاردرصد32/78معادلنفر201کهشدندبررسیتهران...ا

ردمواجههتعدادبیشترینوبودندشدهبرندهوتیزنوکوسایلاز
وسیلهشایعترینوبود(درصد22/9)بار46فراوانیباداخلیبخش های

نیزوبود(درصد70/6)مورد142فراوانیباسرنگسرسوزنمواجههعامل
بایریخونگبود،شدهمواجههدچارآنانجامحیندرفردکهفعالیتینظراز

.تداشرافراوانیبیشترین(درصد24/4)مورد49

تارانپرسدرآسیبفراوانیشدذکرنیزترقبلکههمچنانمامطالعهدر
کلدراماداشت؛راشیوعبیشترینسرنگسرسوزنوبودهدرصد2/30
.بودآسیببهمنجرپروسهشایعترینزدنبخیه



بحث
 نفر جراح 29تعداد در مطالعه خاتونی و همکاران در کرمانشاه

ماه 6در طی %( 17/2)مورد 5مورد بررسی قرار گرفتند که 
دند که از گذشته دچار آسیب دیدگی با اجسام تیز و برنده شده بو

دستورالعمل مربوط به گزارش %( 20)میان آن ها فقط یک نفر 
در کل شایعترین. دهی و پیگیری درمان ها را انجام داده بود

. بود%( 60)وسیله آسیب زا، سوزن بخیه 

 درصد جراحان دچار آسیب دیدگی شده 32/16در مطالعه ما نیز
بودند اما در بحث عوامل، سوزن بخیه در رده دوم شیوع پس از

.سرسوزن سرنگ قرار داشت



بحث

 پرستار 340نظمیه و میرجلیلی در یزد با بررسی مطالعه در
درصد از آنها سابقه آسیب در طی دوران 69/1کهمشاهده گردید 

درصد در طی 49/7و درصد در طی یکسال گذشته54/1کاری،
.شش ماه گذشته را داشتند

 درصد بود2/30در مطالعه ما میزان فراوانی سابقه آسیب در کل..



بحث
 ،نفر از کارکنان درمانی شاغل در 231در مطالعه رخشانی و همکاران

بررسی شدند و 1386بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان در سال 
ز درمانی در شیوع آسیب ناشی از وسایل نوک تیز در بین کارکنان مراک

بیش از دو بار % 57/2بود و از این گروه% 64/9طول دوره کاری
، بیشترین عامل آسیب زا بود و%55/4سرسوزن با. آسیب دیده بودند

ام خونگیری بیشترین موقعیتی که افراد دچار آسیب شده بودند، در هنگ
.بود% 54/6و تزریق با فراوانی

 درصد 4/49اما در مطالعه ما آمار کلی آسیب کارکنان بسیار کمتر و
یجرهای بوده و بخیه زدن عامل آسیب شایعتری بوده که به تنوع پروس

.درایج در بیمارستانهای مختلف میتواند بستگی داشته باش



نتیجه گیری

ر  در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سای

:مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود که

-یمارستان فراوانی آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در بین کارکنان درمانی ب
یر آموزشی  تامین اجتماعی رازی قزوین بسیار کمتر از مطالعات دیگر است که به علت غ

ص  بودن بیمارستان، آموزشها و عملکرد مناسب کارکنان و یا کم گزارش دهی و نق
.سیستم پیگیری موارد می تواند باشد

-مال  اتاق عمل و بخش اورژانس بیمارستان پر خطرترین مکان های کاری از نظر احت
.آسیب های ناشی از سوزن و وسایل نوک تیز آلوده می باشند

-ه دیده  تکنسین های اطاق عمل و جراحان باالترین فراوانی آسیب از لحاظ درصد حادث
.به همان رده شغلی را در بین کارکنان درمانی بیمارستان رازی دارا می باشند

- علیرغم استفاده از وسایل محافظتی باز هم آسیب در کارکنان رخ میدهد.



پیشنهادات
تیز و اتخاذ تدابیری جهت کاهش میزان شیوع آسیب ناشی از وسایل نوک

د می تواند  برنده مخصوصا در بین آنهایی که در ریسک باالتر آسیب هستن

.  در جهت کاهش ابعاد قضیه کمک کننده باشد

ل عفونت توصیه میشود حداقل سالی یکبار موارد آسیب در کمیته کنتر

ا، اقدامات بیمارستان مورد بررسی مشابهی قرار گرفته و بر اساس یافته ه

.  الزم جهت کاهش موارد آسیب، برنامه ریزی، اجرا و پایش گردند

و برنامه های آموزشی متعددی هنوز برای آگاه کردن کارکنان الزم است

می بایست برای کلیه رده ها، آموزش های مرتبط خصوصا اجتناب از

.  ارایه شود... روکش گذاری مجدد سرسوزن ها و 



پیشنهادات

تان موارد  بدیهیست با توجه به اینکه در اطاق عمل و بخش اورژانس بیمارس
اصی در  بیشتری مشاهده گردیده است، الزم میباشد توجه ویژه و تدابیر خ

.  مورد کارکنان مربوطه اتخاذ گردد

فتی باکس در بیشترین جراحات مربوط به سرسوزن بوده که پیش بینی سی
ار  محل های مناسب و الزام پرسنل برای استفاده و رعایت اصول در کن

.آموزش و پایش مداوم میتواند در کاهش موارد راهگشا باشد

مواردی  بازبینی در فرم های پایش پرسنل آسیب دیده مانند اضافه کردن
آنتی ویرال، التکس) همچون نوع دقیق دستکش حفاظتی مصرفی 

حادثه  و ساعت دقیق و شیفت کاری که( جراحی، التکس معاینه، وینیل 
.افزایدرخ داده و تکمیل دقیق فرم ها میتواند بر اغنای پژوهشهای آتی بی



پیشنهادات

تأیید در انتها پیشنهاد می شود باز هم مطالعات بیشتری در جهت
ودن یافته های به دست آمده در این تحقیق خصوصا پایین ب

بت به فراوانی موارد آسیب ناشی از سوزن و وسایل نوک تیز نس
.دیگر مطالعات طراحی و انجام گیرد






