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 چکیده

 اهیولنوژیش ا  یز   یآا  شمار ش  ادر ان اشت ششت خ  ات کارکها  یش ش کیولوژیش خط شت ت ین تم شز ش ن م ه تیونوک لیهسا شز اناش هایآسیب :زمینه و هدف

 کارکها  اشغش  وشجت  وش ی  نییتع ه ف شا  طالع  نیش  و دد ث ه ب  یهپات ه  زیش  ینظ یاهایماریش شنتقال ش   هج  ه شاش  خط ناک اریشس توشن ا  هاآسیب نیش
  ش  شنجاس سروهشر شت  شورگ یهامارستا یش شز اهی در آ  خط  ی اکتورها ه کیشست  لین شا  ادر ان اشت ششت خ  ات

 ایششن شنا ادر ان اشت ششت خ  ات ز سهل  وشجت  اتیخصوص ه وش ی    شوط  ز سشها   کمک شا ک  شاش ا  ا قطع -افیتوص نوع شز  طالع  نیش: روش بررسی

 یکنا ه افیتوص یهاآز و  شز شستفادم شا ه STATA ش وشرن س کمک شا هادشدم  ینتا در ه شودم یس شمار صورتش  ی یونمون  رهش  و    ق شر  وردش رسا ویت
   و  ته  ق شر ویآنال شسهوئ  ورد

  ختشن  ی هنای تغ نیشن شز  دششته  ش ن م ه تیونوک لیهسا شا بیآس ساشق   طالع  شنجاس شز شیز  ام 12 اط در مارستا یش نیش کارکها  شز %55/32 وش ی : هایافته

 دشد نشنا  جینتنا اسناز ان ی اکتورها  ورد در  دششته  دشرا عه رششط  یآ ار لحاظ شز بیآس ساشق  شا التیتحص سطح ه یکار ساشق  آ وزش، ی های تغ  وردش رسا
 شز %8/55 نیهمچهن  دشرنن  یاآشنها ونوشرش اچونونو شنا کن  دششنته  شظتار کارکها  شز %95 ه شس   وجود ج ش ات ووشرش جت   حهم یش یره ساز ا  در ک 

 لیندل رش( %58/38) ادینز یکنار شار  شار ه( 68/40) دقتاشا ش  شد  یشکث  کیشست  لین ج ش ات ش هز زش   ورد در  شودن  ش م ه یهشکس ب  یهپات ش شش  در کارکها 
  شن دشنست  ج ش ات هقوع

 هنایشیماری شن  ادر نان اشت ششنت خن  ات سنتمیس کارکها  ششتال یش ش یج   یتت  دهه منشا  ک،یشست  لین سکیر سطح یشاال ن خ ش  توج  شا: گیرینتیجه

 امهنیش سنطح شرتقاء در رش  ش ی   توشن ا  ویآ   خاط م زوش ل کهت ل یرشههارها شرشئ  ه زهتا  زشل ش  ااشیدست جت  فت ید  یها اش رس  شاش ا  خط ناک ازفون
   ینما یاری ادر ان اشت ششت خ  ات ستمیس شت شش  ه
 

  ادر ان اشت ششت خ  ات کارکها  خط ، زوش ل ک،یشست  لین: هاکلیدواژه

 مقدمه
 اشت ششنت   شکنو کارکها  در اشغش شالقوم خط شت شز

 ه ویننت شجسنناس س سننوز ، شز اناشنن صنن  ات ،ادر ننان
 کیشسنت  لینن  [1شسن    مارش یش ت شحات شا  وشجت 
 لیهسنا شز اناشن یجشن  ینفوذ بیآس ا عه ش  ش  
 مناریش شن   ت شحات ای خو  ش  آلودم تیونوک ازوشه
 کارکهنا  تت ی کههن م خطن  زا نل ت ینشورگ ه شودم

 نشنا   طالعات  [2شس    ادر ان هایشخش در شاغل
 خننو  قیننط  شز شنتقننالقاشل زنناتوژ  سنن یش دهنن  ا
   شکنو کارکهنا  شن  هاآسنیب نینش دنرنال ش  توشن  ا

 سن  زوش ل نیش نیش شز  و دد  هتقل ادر ان -اشت ششت

  ینهپات ،B (HBV)  یهپات  هسیه شز اناش یماریش
C (HCV )امهنیش ستمیس نقص ه (HIV )ینشهم شز  

 وننوشرش شسنناس شن   [3  شاشنن  ا ش خننوردشر یشنت یش
 ه سنوز  س  شز اناش ص  ات اجتان شت شش  ساز ا 

 B  یهپات هایزفون  شز %40  س ول تیونوک لیهسا
 ا ینن  در HIV هننایزفون  شز %5/2 ه C  یننهپات ه

 خطن  ش  زالهم  [4  اس یدن س شس  اشت ششت کارکها 
 ه س سوز  شز اناش ص  ات ،ازفون هایشیماری جادیش

 یهنناتسنن  می سننتق هایهویهنن  تیونننوک لیهسننا
 ،HIV هننایشادیآنتا اش رسنن جتنن  اشننواهیآز ا

 اآنتن یشن ش  ینشهل هایتسن  ه B  ینهپات یس هلوژ
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 نیهمچهنن  [5  کهنن  ا هشرد ش نن شد شنن  رش C  یننهپات

 شز کار شز ر یغ ه تماس شز زس االکسیز ه  هایهویه 
  [5شسنن    بیآسنن نیننش می سننتق  یننغ هایهویهنن 
 اناشن ج ش ات در ا  ه تس  جت  ساالن  هایهویه 

 تنا   شنسن  در دالر و ینشی  1/6 شز تیوننوک لیهسا شز
  [6شس     تفاهت هایآ   در دالر و یشی  551-118

 در س سننوز  شز اناشنن هایآسننیب وعیشنن وش ینن 
  ین تغ  ختشن  یکشورها ادر ان -اشت ششت کارکها 

   شکو کارکها  در هاآسیب نیش وش ی  ک طوریش  شس 
 در نفن ، هنوشر در 33 ،2000 سال در ز شستا  ادر ان

 در ه %4/19 اینکشمر ادر نان اشت ششنت   شکو کارکها 
-9شسن    ش م ووشرش %2/96  یت ک غ ب ز ستارش 

 نسنرتاً یآ ارها وین کشور در و  ت  شنجاس  طالعات  [5
 اشت ششنت ز سنهل نیشن در رش هاآسنیب نینش شز یاشاال
 میر ن نژشد  طالع   ثالزهوش ش  ،ده  ا نشا  ادر ان
 سنوز  سن  شز اناش هایآسیب  %52 وعیش  یشره  در
 ه [10دشد   نشننا  رش ادر ننان اشت ششننت کارکهننا  در

 یدرصن  32 وعیش انو یش هم ش  در یش  شد ی طالع 
 ه ز سنتارش  نیشن تیوننوک لیهسا شز اناش هایآسیب

 ی اکتورها زهوش ش  ی تع د زوش ل  [11شود   ارش یشت
 شننهاخت  تیونننوک لیهسننا شز اناشنن هایآسننیب خطنن 
 شز اناش ج ش ات هقوع ی  هر  طالع  کی در  شون  ا
: شسن   ن ترط  تنم  ناکتور سن  شن  تیوننوک لیهسا

 ه تیونوک لیهسا اط ش  لیقر شز ا ته س ی اکتورها
 در لیننقر شز اسنناز ان ی اکتورهننا ،ا فنناظت لیهسننا

  یننتا در ه ادهن ووشرش هایسیاس  شود  دست س
 ه سن زوش دهشارم وذششتن لیقر شز یر تار ی اکتورها
 طرنق  [12  تیوننوک لیهسنا د ن  شن    شوط  سائل

 در اشت ششنت کارکها  امهیش شلمششاشین   کو ووشرشات
 ه %6/23 زا نل بینت ت ش  وی یخو  ه قیتور هایآ  
  هسته  تیونوک لیهسا شز اناش شز ص  ات 5/11%

 شز اناشنن ج ش ننات رهزش ننوه  وعیشنن شنن  توجنن  شننا
 آ  شز اناشن خطن شت ه ش ن م ه ویت شجساس ه س سوز 

 شیهینژم  ینشهم شز آ  خط سناز زوش ل ش  توج  لوهس
 اشت ششنت کارکها  ا ی  در هاآسیب نیش کاهش جت 

  طالعن   وضوع،  یشهم ش  توج  شا لذش  شس  ش خوردشر

 زوش نل یاشهاسا ه وعیش وش ی  اش رس ه ف شا  اض 
 ه وینت شجسناس ه س سنوز  شز اناشن ج ش ات یخط زش
 ،اآ وزش   کو ادر ان اشت ششت کارکها  ا ی  در ش ن م

 زشنوس دشنشنوام شن  هششسنت  اهشسع ادر ان ه ازژههش
  ش  شنجاس سروهشر ازوشه

 
 بررسی روش

 نننوع شز اشننیتحش -افیتوصنن رهش شنن   طالعنن  نیننش
 ه اآ وزشن ،ادر نان   کنو کارکهنا  نیشن در ا قطع

 شنجاس 1354 سال در سروهشر شت ستا  اهشسع ازژههش
 ه ویت لیهسا شز اناش هایآسیب ا  شهشن آ  در ک  ش 

ه  اسنناز ان ی اکتورهننا ه بیآسنن شنن هز زشننل ش ننن م،
 سنروهشر اهشسنع مارسنتا یش در اده ووشرش چوونوا

 شا   ترط خط  زوش ل نیهمچه  و    ق شر  وردش رسا
 اشنیتحش آ نار هنایرهش شز شسنتفادم شا وین  س ش  نیش

 کل نیش شز یس شمار صورتش  نمون  223  ش  اش رس
 شن  هرهد یارهنای ع  شن ن  شنتخاب   کو نیش کارکها 
 نیهمچهن ه سنال کی شز شیش یکار ساشق  وین  طالع 
 س سنوز  ه تیوننوک شجسناس شنا ینحو ش  ک  یش  شد

 در شسنتفادم  نورد ششنوشر  شود ش م نییتع دششته ، تماس
 در آ  یارهش ه یاایزا ک  شود شیز سشها   زژههش نیش

 نینش  [13شسن    شن م نییتع 855/0 ول ازش  طالع 
 -1  شاشنن  ا اکشنن شخننش 4 شنن   شننتمل ز سشننها  
 -3  وشجتن  شز قرل سؤشالت -2 کید وو ش  شطالزات
  وشجتن  شز شعن  سنؤشالت -4  وشجت  نی  در سؤشالت
 شا ل اشطالزات درخوشس  شا ل ز سشها   شهل شخش
 ه التیتحصن ،سنن جنهس، مارسنتا ،یش در کار ساشق 
 شز قرنل شطالزنات شن    شوط ک  دهس شخش  شود شغل

 شا شرتراط در آ وزش   ید لیقر شز سؤشالتا شود  وشجت 
 ب،  ینهپات ش ششن  در و یهاسنیهشکس ساشق   س ش ، نیش

 اءیششن د ن  ظن هف ه ی  د  فاظ  لیهسا شز شستفادم
 نی ن در شطالزنات شن    شنوط کن  سنوس شخنش  ویت

 اشطالزنات درخوشسن  شنا ل ک  سؤشالتا شود  وشجت 
 هقنوع صورت در آ  تع شد ه ج ش   ساشق  دششتن  ثل
 ا هف زاسخ نیشیز سؤشل ش  زاسخوو ک درصورتا  شود
 ن شش  ز سشها   سؤشالت  یشق لیتهم ش  یازین دشد ا
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 ش ه همهار اششارش  اطم  92

  دشد نا زاسخ دهس صفح  20 تا 16 سؤشالت ش  تهتا ه
 شز شعنن  شطالزنات ،سنؤشالت چتنارس شخنش  یننتا در

 شرترناط در انظ خوشه شا ل ه ک د ا سؤشل رش  وشجت 
 دشد  ،ینادشره ی یشنویز شنجاس ک،یشست  لین زش  شا

 شا شرتراط در نیهمچه  شود ووشرش ز س زش  ه ووشرش
 نحنوم شنا یاآشنها ه ج ش نات ونوشرش یشن ش شیرهی 

 شز زننژههش نیننش در  شنن  سننؤشل ج ش ننات وننوشرش
 جتنن  اشننیتحش ه افیتوصنن یآ ننار هایشنناخص

 جتن  نیهمچهن  شن  شسنتفادم هنادشدم هتحشیلتجوی 
  ش  شستفادم شسهوئ  یکا ویآنال رهش شز هاشرتراط نییتع

 صننورت STATA ش ننوشرن س شز شسننتفادم شننا  حاسنرات
     یزذ
  

 هایافته

 ادر ان اشت ششت کارکها  شز نف  223 یره ش  اش رس
 جینتنا  شن  شنجناس 54 سنال در مارسنتا یش در شاغل
 1 جن هل در کیند وو ش  شطالزنات اش رس شز  اصل
 رش هانمونن  شز نف  (%2/65) 133  شس  ش م دشدم نشا 
 شیشن  دشدن  لیتشه   دش  رش نف ( %8/34) 91 ه زنا 

 شز کمتن  اسنه و هم در( %52/50کارکها  ) شز امین شز
 سنال 51-60 یشناال اسه و هم در %95/2 ه سال 30

ه  اکننناردشن  ننن شرک یدشرش %05/53  دششنننته  قننن شر
 کارکهنا  شز %46/50  شودن  دشنشجو %23 ه کارشهاسا

 یدشرش %54/45 ه سنال 5 شز کمتن  یکار ساشق  یدشرش
  شودن  سال 5 شز شت یش یکار ساشق 

 12در  ورد شیوع نی ل شستیک نتنایج نشنا  دشد در 
شز ش  شد ج ش   ناشا شز هسایل تیو ه  %55/32 ام شخی  

ش  شد شظتار ک دن  کن   01/64ش ن م رش تج ش  ک دم ه %
، شز %43/3، همچهنین شن ن ششنت تج ش  شین ج ش   رش 

شرتراط شین  2  در ج هل شن ک دم شطالزاشاش  شد شظتار 
اکتورهای خط  شا ج ش ات ناشنا شز هسنایل ش خا شز  

 دهن  انشا  دشدم ش م شسن   نتنایج نشنا   تیونوک
شز ش  شد در  ین ج ش ن  شز هسنایل  فاظن   62/84%

 دشر عهناه چهن  شینن شرترناط  شنن ک دم  دی شستفادم 
نیس   شز ط ف دیو  در  ورد آ وزش دین   ش ن شد در 

نتایج نشنا  دشد  تیونوک ورد ج ش ات ناشا شز هسایل 

 هاآ  %85/26شز  یا  ش  شدی ک  ج ش   دششته  تهتا 
 وونن هیچسناشق   هناآ  %15/93شودن  ه  دی مآ وزش

شین  نیهمچه آ وزشا در خصوص شین  س ش  ن ششته  
شس   در  ورد شستفادم شز هسنایل د ن ،  دشر عهاشرتراط 

 ش  شدی ک  شز هسایل د   %99/30نتایج نشا  دشد  قط 
 %90 تق یرنناًدچننار ج ش نن  شنن م ه  شننن ک دمشسننتفادم 

ج ش   رش  شن ک دمش  شدیه  شز هسایل د   ششیاء شستفادم 
کن  شینن شرترناط   الا شسن ه شین در  شن ه دمتج ش  ن
نیمنا شز  تق یراًنرود  همچهین نتایج نشا  دشد  دشر عها
ه کارشهاسنا  تشنهیل  هناکاردش رش  دی مآسنیبش  شد 
دشنشنجو شودنن   در  دی مآسیبش  شد  %54/35ه   شندشدم

( رش %52/64) هاآسننیب ننورد سنناشق  کنناری شیشننت ین 
سنال شن  خنود شختصناص دشدم  5ساشق  کاری کمت  شز 
شود  در  نورد نقنش ش ن شد  دشر عهاشس  ه شین شرتراط 

نرننود  نتننایج نشننا  دشد ز سننتارش ،  دشر عهننا شنناهجود
 تمال شناالت ی شن شی ج ش ا  ه نی ههای خ  اتا شز ش

  وشجت  شا ج ش ات نی ل شستیک ش خوردشرن  
  شنوط شن  شطالزنات زنس شز  وشجتن  شنا  3ج هل 

ج ش ات شس  ه توزی    شهشنا  اکتورهای سناز انا در 
آ  خالص  شن م شسن   در  نورد هجنود دسنتورشلعمل 

 توزی    شهشنا  تغی های د وو ش یک در جا ع   ورد زژههش -1ج هل 

 درص    شهشنا  تغی 

  جهس
 2/65 133 ز 
 4/38 91   د

  و ههتای سها
 52/50 111 30کمت  شز 

31-40 94 54/33 
40-51 29 35/12 
51-60 6 95/2 

  سطح تحصیالت
 23 45 دشنشجو

 02/15 32 زی  دیپشم ه دیپشم
 05/53 113 کاردش  ه کارشهاس

 52/8 15 شرش  ه شاالت 
  ساشق  کاری

 46/50 110 سال 5کمت  شز 
 54/45 108 سال 5شیشت  شز 
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کارکهننا  شظتننار  %51/91جتنن  وننوشرش ج ش ننات 
در سناز ا  هجنود دشرد ک  چهین دستورشلعمشا  شن ک دم

ش ن شد هجنود چهنین  %30 تق یراًک    الا شس شین در 
دستورشلعمشا رش شنهار هیا شز آ  شا شطالزهن   همچهنین 

شیا  دششته  ک  شا نحوم ووشرش ج ش ات  ش  شد 19/95%
آشهایا دشرن   در  ورد سایو  اکتورهای ساز انا نظین  
شنجننناس ز ه یالکسنننا زنننس شز ج ش ننن  ه شنجننناس 

زاسخ کارکها  ش   هشکسیهاسیو  در ش شش  هپاتی  ب نیو

  ثر  شودم شس   %8/55ه  %61/30ت تیب 
 1در زاسخ ش  زش  ج ش   شز  هظ  کارکها ، نمودشر 

 دقتاشاش  شد  %58/38ه  %68/40نشا  دشد ش  ت تیب 
ه تهتنا  دشنهن  اه  شار شار کاری زیاد رش دلیل ج ش   

زشن  شیجناد  زهوش شن کمرود ظن هف د ن  رش  35/3%
ج ش نن  قشمنن شد ک دننن   تهننا  خننورد  شیمننار ه نیننو 

رش شن  خنود  %08/5ه  %19/10خستوا زیاد ش  ت تیب 
 شختصاص دشدن  

 اشا شز هسایل نوک تیو درکارکها  شت ششتا در انا   کو در انا هشسعاشرتراط شین  اکتورهای خط  شا ج ش ات ن -2ج هل

 p آسیب ن ی م آسیب دی م  p آسیب ن ی م آسیب دی م 

شستفادم شز هسایل  فاظ  

 *NSI  دی در ههواس 

 005/0 95/15 54/10 کمت  شز دیپشم ه دیپشم   

  84/85 62/84 شش 
2/0 

 42/61 15/42 کاردش  ه کارشهاس
 30/6 54/10 کارشهاسا شرش  ه شاالت  16/10 38/15 خی 

آ وزش دی   در  ورد 

NSI 

    ساشق  کار   

  55/54 85/26 شش 
001/0 

 005/0 18/43 52/64 سال 5کمت  شز 
 82/56 48/35 سال 5شیشت  شز  45/45 15/93 خی 

شستفادم شز ظ هف د   ششیاء 

 NSIنوک تیو در ههواس 

    نقش   

  23/65 99/30 ششا
08/0 

 9/0 14/66 08/65 ز ستار
 95/0 19/3 ج شح 15/46 85/53 خی 

 6/12 11/11 خ  ات  سطح تحصیالت
 49/20 63/20 سای   54/16 54/35 دشنشجو

* NeedlestickInjury 

 کارکها    کو در انا هشسعا توزی    شهشنا  اکتورهای ساز انا در شرتراط شا ج ش ات ناشا شز هسایل نوک تیو شز  هظ  -3ج هل 

 درص    شهشنا 

   هجود دستورشلعمل جت  ووشرش ج ش   نی ل شستیک
 51/91 133 ششا
 6/8 16 خی 

 85/15 39 نما دشنم
   آشهایا شا نحوم ووشرش ج ش   نی ل شستیک

 19/95 114 ششا
 83/20 30 خی 

   شنجاس ز ه یالکسا زس شز ج ش  
 61/30 15 ششا
 35/65 34 خی 

   Bهشکسیه  ش   در ش شش  هپاتی  

 8/55 206 ششا
 15/4 5 خی 
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 گیریبحث و نتیجه
ج ش نات ناشنا شز  %55/32شیوع  دهه منشا نتایج 

ششیا تیو ه ش نن م رش در شنین کارکهنا    کنو آ وزشنا، 
در انا ه زژههشا هشسعا نشا  دشد  در شرتراط شنا شینن 

رش شن  رهی  شی طالعن یا ت  رخشنانا ه همهنارش  کن  
کارکها  خ  ات شت ششتا ه در انا شیمارستانا در شت  

 %6/54ش ن  زشه ش  شنجاس دشدم شودنن   ینوش  شینن ج 
  شین در  الا شود ک  شت م ش  شدی ه [14 و دی  ش آهرد

همهارش  در هم ش  ه زشا ول ه همهارش  در تت ش  ش  
شن  نسنر   ت ی شناش نتنایج  %1/35ه  %32ت تیب شا 

  [15 ،13 آهردنن  ش  دس نتیج   اصل شز شین زژههش 
ووشرش  %53ش م  قاسما ه همهارش  نیو شین  یوش  رش 

 ز نا همک   جت شزشین ها آک دن  ه چه  ک   طالع  
ی قرشا  وشجت  نیو شستفادم ک دم شودن  شا شینن هادشدمشز 

شین  یوش  رش در طا  هاآ  طالع   تفاهت شود در نتیج  
رش  هاآسیب یوش   هاآ آهردن    ش  دس سال وذشت   5

  در [16 آهردنن  ش  دس ش  شزشی ه  نف  در سال  25/0
در  50ک  توسط تقوی ه همهنارش  در سنال  شی طالع 

یمارستا  سیها در  شت  شنجاس ش   یوش  شین کارکها  ش
  [19 ووشرش ش م شسن  %25/84  شهشنا نی ل شستیک 

( ک  در کشور کن م 2013ه همهارش  ) Parkدر  طالع  
ش   هظور تعیین  اکتورهای خط    شنوط شن  ج ش نات 

 ینا  ز سنتارش  شنجناس شن ، ناشا شز نی ل شسنتیک در 
شز ز سنتارش  در ینک سنال  %4/90نتایج نشا  دشد ک  

  در  طالع  [18   شن دششت وذشت  تج ش  شین ج ش ات رش 
(  یننو شنن   هظننور ش رسننا 2005لیانننو ه همهننارش  )

نین ل شسنتیک در  ینا  کارکهنا  خن  ات  هایآسیب
شیمارستا   شنخص شن  کن   5شت ششتا ه در انا در 

کارکها  خ  ات شت ششتا در طا یهسال زیش  3/91%
  [15 دچار نی ل شستیک ش م شودن 

 طالعنن   اضنن  نشنا  دشد دششننتن سنناشق   هاییا تن 
 دشر عهناآ وزشا شا ش هز ج ش ات نی ل شستیک شرترناط 

دشرد  ش  شین  عها ک  ش  شدیه  در  ورد ج ش نات نین ل 
شودن  کمت  دچار شین ج ش   ش ن   دی مآ وزشتیک شس

همسنو  Nongyao کن  شینن نتنایج شنا نتنایج  طالعن 
 دشر عهنناشیننن رششطنن   Thakur  در  طالعنن  [20 شسنن 
، شرشئن   CDCیها شز رشههارهای  ک در الا  [21 نرود

آ وزشا  هاسب جت  زیشنوی ی ه کناهش  هایش نا  
 نی ل شستیک ش   ش شی ز سهل شت ششتا در انا شس   

شس   شون   دشر عهارششط  تحصیالت ه ساشق  ج ش   
و هم دیپشم ه زی  دیپشم در نظ  و  ت  نشود  نتایج شینن 

ک  شا ش وشیش  ینوش  تحصنیالت  ده  ا طالع  نشا  
  شیوع شاالی ج ش ن  در ودش اش تمال ج ش   کمت  

ک  ش  دلیل آ وزشنا  شین شس دشنشجویا  نیو  اکا شز 
شود  شین شیمارستا  جمعی  دشنشنجویانا کن  در شینن 

شینن  جینتنا شاالس   وذرشنه  ا  کو کارش وزی خود رش 
قسم  شز  طالع  شا  طالع  ش  شدی ه همهنارش   شناش  

  [15 شس 

 
 زش  ش هز ج ش ات ناشا شز هسایل نوک تیو شز دی وام کارکها  شت ششتا در انا   کو آ وزشا هشسعا -1نمودشر 
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 دشر عهادر  ورد ساشق  کار ه ساشق  ج ش   نیو رششط  

 5ا ک  در ش  شد شا ساشق  کاری کمت  شز شس   ش  شین  عه
سننال سنناشق  ج ش نن  شیشننت  شسنن   شنن  دلیننل شیههنن  
دشنشجویا  در و هم ساشق  کاری کمت  شز زهج سال ق شر 

کن د  شز  توجین  وونن شیننتیجن  رش  تنوش  ا وی ن  ا
شیشنت   هنا تارت  عمنوالًط  ا شا ش وشیش ساشق  کنار 

 هطقنا  طورشن سنیب ه در نتیج  ش ها  ش هز آ شود ا
  در رششطنن  شننا شیننن نتیجنن   نن شدی ه یاشنن  اکنناهش 

ی دشر عهاهمهارش  نیو شین ساشق  ه  یوش  آسیب رششط  
  شلرتنن  در شیننن رشسننتا ش نن شدی ه همهننارش  [22 یا تهنن 

ووشرش ک دن  ک  شا ش وشیش ساشق  کار ش تمال ج ش ن  
 طالعن   اضن  همخنوشنا  هاییا ت شیشت  شس  ک  شا 

  در  ورد نقش ه ساشق  ج ش   نتنایج نشنا  [15 ن شرد
دشد ک  س  شنغل ز سنتار، جن شح ه نی ههنای خن  اتا 
 وشجت  شیشت ی شا ج ش ات ناشا شز نی ل شستیک دشرن  
ک  شا نتایج  طالعن  زشنا ونل ه همهنارش  همخنوشنا 

  [13 دشرد
شننا  اکتورهننای سنناز انا در  ننورد هجننود  در رششطنن 
آشنهایا شنا رهنن  ووشرش ج ش ن  ه  هایدستورشلعمل

شا نتایج ووشرش ش م شز  کا الًووشرش نتایج شین  طالع  
  در هن  [13  طالع  زشا ول ه همهارش   شاشت  دشرد

شز ش  شد شا دسنتورشلعمل ه نحنوم  %90ده  طالع    هد 
در   ال ظ قاشلووشرش آشهایا دشرن  ک  زش  شین ز م 

ک  شین رهین  در شکثن  تناششو شزالننات شکثن   شین شس 
در شرترنناط شننا شنجنناس  نصننب شنن م شننود  هنناشخش

ز ه یالکسا ه هشکسیه  شود  در ش شش  هپاتی  نیو نتایج 
 طالع   اض   هطرق شا نتایج  طالع  زشا ول شسن  ه 

رهی  درستا جت   فظ سنال تا  ده  انتایج نشا  
  [13 ش  شد شز ط ف ساز ا  هجود دشرد

در شرتراط شا زش  ش هز ج ش ات شز دی وام کارکها  نیو 
شن  ت تینب شیشنت ین  ه  شار شار کاری زیادی دقتاشا

زش  ش  هجود آ    ج ش ات قشم شد ش ن  ک  شا نتنایج 
 طالع  ش م  قاسما ک   جم زیناد کنار ه زجشن  رش شز 

زوش ل ز یه  ساز آسیب ووشرش ک دم شودنن   ت ین تم
 شاش  شس   همچهین در  طالع  زشا ول ه همهنارش  

 ش زهوش  دقتاشانیو ش  ت تیب شز  شار شار کاری زیاد ه 

 زوش ل شیجاد ج ش   یاد ش م شس   ت ین تم
شا توج  ش   یوش   وشجت  ز سنهل شنا نین ل شسنتیک 
 شخص  ا و دد ک  شز کل ز سهل  ورد  طالع  تع شد 

 ام قرل ساشق   12در طا  هاآ  %55/32نف  یعها  65
کن   ینوش   وشجتن  شناالیا رش  شن دششنت نی ل شستیک 

  ه چه  نسر  ش  سای   طالعنات  ینوش  ده  انشا  
کمت ی شس  ش ا ش شی کاهش شینن  سن ش  شاین  طرنق 
سشسش    شتب کهت لا ه توسط ینک سیسنتم شیمهنا ه 

تع ین  شن م شسن   کا الًشت شش  ک    شیه های آ  
دس  ش  شق ش ات زمشا زد ه شینن  سن ش  رش  ن ی ی  

کشا ش شی و ههتنای ز خطن  شنا ل  طورش ک د  شای  
ه نی ههنای خن  اتا  ج ش ا    شد تازم کار، ز ستارش ،ش

آ وزشتای الزس رش در نظ  و     شز آنجا کن  ونوشرش 
ج ش ات شخش  تما شز شق ش ات   شوط ش  شهاسایا ه 
در نتای   ل  سن ش  شسن  در نتیجن  شاین  شن شیطا 

ناشا شز آسنیب نین ل  هایهویه   شهم آهردم شود ک  
نهههن  تنا در شیهصنورت شستیک رش کارکهنا  ز دشخن  

شنویوم شی ش شی ووشرش آسیب خنود دششنت  شاشنه   شنا 
توج  ش  شیهه  نی ههای خن  اتا یهنا شز و ههتنایا 

شاالسن  کن   هناآ هسته  ک  شیوع نی ل شستیک در 
زش  شین  س ش  شیشت  ش  ههوناس د ن  ه  منل هنقنل 

شز  تنوش  اکن   شنود ازسمان های زفنونا   شنوط 
ه کارهنای د ن  شیمنن زسنمان ها شز  ط یق شیجاد ساز

شیجاد شین خط  کاس   الزس ش  ذک  شس  کن  در شینن 
 طالع  زالهم ش  ش رسا شیوع ج ش ات نین ل شسنتیک 
در کارکها  خ  ات شت ششتا در انا ش  شرزیناشا خطن  
ناشا شز  وشجت  شا شینن ج ش نات شنا شسنتفادم شز رهش 

HFMEA   نتایج ز دشخت  ش  ک  در  قال  شی دیو  ش
 اصل شز آ  ششارم و دی م شس   شا توج  شن   طالعنات 
شن کا ک  در شین ز یه  در شی ش  شنجناس و  تن  شسن ، 

نوآهری  طالعن   اضن   زهوش ش شز شین شخش  توش  ا
 یاد ک د 

 
 تقدیر و تشکر

هویه  شنجاس شین زژههش در قالب ط ح تحقیقاتا شز 
تنا ین   حل شزترارشت دشنشوام زشوس زوشنها سنروهشر
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ش م شس  ک  ش یهوسیش  شز  ساز تتای شعمل آ ن م در 
 و دد شین ز یه  تق ی  ه تشه   ا
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Abstract 

Background and aims: One of the most important and preventable hazard related to 

Healthcare Workers (HCWs) are Needle Stick Injuries (NSI). Biologic outcomes of these 

injuries can be so hazardous and can cause to transmission of disease such as AIDS, 

Hepatitis B and C. The aim of this study was determination of occupational exposure to 

needle stick and its risk factors in one of Sabzevar’s hospital.  

Methods: This is a cross sectional study on HCWs that by the help of related questionnaire, 

rate and characteristics of exposure of healthcare personnel was determined. Sampling 

method was in form of consensus and finally collected data with the help of STATA 

software and using descriptive and chi-square test were analyzed.  

Results: Occupational exposure to needle stick among participated HCWs with at least one 

injury in 12 months before study was close to 32.99%. Among the different variables that 

might have influenced on the needle stick injuries only training, education level and work 

experience   had significant relationship. (p= 0.001, 0.009, 0.009). About organizational 

factors, the result showed there is a good guideline for reporting injuries and about 79% of 

employees said they are familiar with how to report.  

Conclusion:  The study showed that occupational exposure to needle stick among HCWs 

has a high frequency in this hospital .This problem should also be controlled in according to 

hierarchy. It seemed educational intervention could be useful in decrease of needle stick 

injuries problems. 
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