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  كیدهچ

آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در زمره انواع شایع آسیب های شغلی محسوب می گردند که بررسیی میوارد آ     زمینه:

 می تواند در راستای برنامه ریزی به منظور کاهش ابعاد مسأله کمک کننده باشد.

 

و علل آسیبهای ناشی از سوز  و وسایل نوک تیز آلوده در کارکنیا  درمیانی بیمارسیتا      فراوانیبررسی  این مطالعه به منظور هدف:

 است.انجام شده  1931و  1931رازی قزوین در سالهای 

 

کارکنیا   نفیر از   05 تعیداد  انجام گردید،بررسی مقطعی گذشته نگر ای که به صورت یک مشاهده در این مطالعه  روش مطالعه:

که دچار آسیبهای ناشی از سیوز  و وسیایل نیوک تییز      1931و  1931در سالهای  که قزویندر شهر بیمارستا  رازی شاغل در درمانی 
 گردید.آنها بررسی  آسیب در مشخصاتوارد مطالعه شدند و به صورت سرشماری آلوده شده بودند، 

 

سال بود. بیشترین  7/97درصد از افراد آسیب دیده مذکر بوده و میانگین سنی افراد  01نتایج به دست آمده نشا  دادند که  یافته ها:

افراد در معرض خطر آسیب ها به ترتیب پرسنل اتاق عمل ، جراحا  و پرستارا  می باشند. بیشترین رده سابقه کار مربوط بیه افیراد بیا    
سال بوده است. بیشترین محل وقوع حوادث در اتاق عمل و پس از آ   15سال و کمترین مربوط به سابقه کار بیشتر از  10تا  15سابقه 

بیشترین علت جراحت مربوط بیه آسییبهای      بخیه بوده وسوز واورژانس بوده است. بیشترین وسیله آسیب رسا  به ترتیب سر سوز  
 هیچ محافظی نداشتند.درصد نیز  4/15 لیاستفاده می کردند و ه از دو جفت دستکشبیشتر افراد آسیب دید. بودناشی از بخیه زد  

 

و اورژانیس بیشیترین   پرسنل اتاق عمیل  در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که  نتیجه گیری:

 از وسیایل محیافظتی آسییب در    اسیتفاده بیوده و حتیی علییرغ     آسیبهای ناشی از سوز  و وسایل نوک تیز آلوده افراد در معرض خطر 
 .ارکنا  مورد بررسی رخ داده استک

 

 ، آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برندفراوانیآسیب های شغلی،  واژه های کلیدی:


