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دوماهنامه

بررسی مواجه شغلی با نیدل استیک و عوامل خطر آن درمیان کارکنان خدمات بهداشتی
اطم ششارشا* ،1رضا هم شعار ،2جترا ذکایا ،3ر یم شک
تاریخ دریا 55/05/31 :

ا4

تاریخ هی شیش56/02/22 :

تاریخ زذی ش56/04/14 :

چکیده
زمینه و هدف :آسیبهای ناشا شز هسایل نوکتیو ه ش ن م شز تمت ین خط شت شیولوژیک ش شی کارکها خ ات شت ششتا در انا ش شمار اآی زیا شیولنوژیها
شین آسیبها اتوشن شسیار خط ناک شاش ه هج ش شنتقال شیماریهایا نظی شی ز ه هپاتی ب ه ث و دد شین طالع شا ه ف تعیین یوش وشجت شغشا کارکها
خ ات شت ششتا در انا شا نی ل شستیک ه اکتورهای خط آ در یها شز شیمارستا های شورگ شت سروهشر شنجاس ش
شوط یوش ه خصوصیات وشجت ز سهل خ ات شت ششتا در انا شنا ششنیا
روش بررسی :شین طالع شز نوع توصیفا -قطعا اشاش ک شا کمک ز سشها
رهش نمون وی ی ش صورت س شماری شودم ه در نتای دشدمها شا کمک ن سش وشر  STATAه شا شستفادم شز آز و های توصیفا ه کنای
تیو وردش رسا ق شر و
شسهوئ ورد آنالیو ق شر و ته
یافتهها :یوش  %32/55شز کارکها شین شیمارستا در طا  12ام زیش شز شنجاس طالع ساشق آسیب شا هسایل نوکتیو ه ش ن م دششته شز شنین تغی هنای ختشن
وردش رسا تغی های آ وزش ،ساشق کاری ه سطح تحصیالت شا ساشق آسیب شز لحاظ آ اری رششط عهادشر دششته در ورد اکتورهای سناز انا نتنایج نشنا دشد
ک در ساز ا رهی شی حهم جت ووشرش ج ش ات وجود شس ه  %95شز کارکها شظتار دششنته کن شنا چونونوا ونوشرش آشنهایا دشرنن همچهنین  %55/8شز
کارکها در ش شش هپاتی ب هشکسیه ش م شودن در ورد زش ش هز ج ش ات نی ل شستیک شکث ی ش شد شادقتا ( )40/68ه شار شار کناری زیناد ( )%38/58رش دلینل
هقوع ج ش ات دشنست شن
نتیجهگیری :شا توج ش ن خ شاالی سطح ریسک نی ل شستیک ،نشا دهه م تت ی ج ی ش شی ششتال کارکها سیسنتم خن ات شت ششنتا در نانا شن شیماریهنای
زفونا خط ناک اشاش ش رسا های د یفت جت دستیاشا ش زشل زهتا ه شرشئ رشههارهای کهت ل زوش ل خاط م آ یو اتوشن ی ش رش در شرتقاء سنطح شیمهنا
ه شت شش سیستم خ ات شت ششتا در انا یاری نمای
کلیدواژهها :نی ل شستیک ،زوش ل خط  ،کارکها خ ات شت ششتا در انا

مقدمه
شز خط شت شالقوم شغشا در کارکها شکنو شت ششنتا
در ننانا ،صن ات ناشنا شز س سننوز  ،شجسنناس تینو ه
وشجت شا ت شحات شیمارش شسن  ]1نین ل شسنتیک
ش ش عها آسیب نفوذی جشن ی ناشنا شز هسنایل
زوشها نوکتیو آلودم ش خو یا ت شحات شن شیمنار
شودم ه شورگت ین زا نل خطن تت ی کههن م کارکهنا
شاغل در شخشهای در انا شس  ]2طالعات نشنا
اده ن شیس ن زنناتوژ قاشلشنتقننال شز ط ی نق خننو
اتوشن ش دنرنال شینن آسنیبها شن کارکهنا شکنو
شت ششتا -در انا هتقل و دد شز شین شین زوش ل سن

شیماری ناشا شز هی هس هپاتی  ،)B (HBVهپاتین
 )C (HCVه نقص سیستم شیمهنا ( )HIVشز شهمین
شیشنت ی ش خننوردشر اشاشن  ]3شن شسنناس وننوشرش
ساز ا شت شش جتانا ص ات ناشا شز س سنوز ه
هسایل نوکتیو س ول  %40شز زفون های هپاتی B
ه هپاتینن  Cه  %2/5شز زفون هننای  HIVدر یننا
کارکها شت ششتا س شس دنیاس  ]4زالهم ش خطن
شیجاد شیماریهای زفونا ،ص ات ناشا شز س سوز ه
هسننایل نننوکتیو هویهنن های سننتقیم تسنن هننای
آز ایشننواها جتنن ش رسننا آنتاشادیهننای ،HIV
س هلوژی هپاتین  Bه تسن های شهلین شن شی آنتنا

_____________________________________________________________________________________________________
ن شی ،دشنشننه م شت ششنن  ،دشنشننوام زشننوس زوشننها سننروهشر ،سننروهشر ،شی ن ش
ن شی ،شننا و ن هم ته سننا شت شش ن
( -1نویسننه م س ن ول) کارشهاسننا شرش ن شت شش ن
Fateme.abareshi@gmail.com
 -2شا ه دشنشجوی دکت ی آلودوا حیط زیس  ،دشنشه م شت شش  ،دشنشوام زشوس زوشها سروهشر ،سروهشر ،شی ش
 -3حقق ،کو تحقیقات زوش ل شجتمازا وث ش سال  ،دشنشه م زشوس زوشها ساهم ،ساهم ،شی ش
 -4کارشهاسا شرش شزی یولوژِی ،و هم شزی یولوژی ه آ ار زیستا ،دشنشه م شت شش  ،دشنشوام زشوس زوشها سروهشر ،سروهشر ،شی ش
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درمانی یکی از بیمارستانهای شهر سبزوار

ش رسا وشج شغشا شا نی ل شستیک ه زوش ل خط آ در یا کارکها خ ات شت ششتا

دو ماهنامه

اض شا ه ف ش رسا یوش شیوع ه شهاسایا زوش نل
خط زشی ج ش ات ناشنا شز س سنوز ه شجسناس تینو ه
ش ن م در یا کارکها شت ششتا در انا کو آ وزشا،
زژههشا ه در انا هشسعا هششسنت شن دشنشنوام زشنوس
زوشها سروهشر شنجاس ش
روش بررسی
شی نن طالع ن ش ن رهش توص نیفا -تحشیش نا شز نننوع
قطعا در شنین کارکهنا کنو در نانا ،آ وزشنا ه
زژههشا هشسعا شت ستا سروهشر در سال  1354شنجاس
ش ک در آ شهشنا آسیبهای ناشا شز هسایل تیو ه
ش ن ن م ،زشننل ش ن هز آس نیب ه اکتورهننای سنناز انا ه
چوونوا ووشرش دها در شیمارسنتا هشسنعا سنروهشر
همچهین زوش ل خط ترط شا
وردش رسا ق شر و
شین س ش نیو شا شسنتفادم شز رهشهنای آ نار تحشیشنا
ش رسا ش  223نمون ش صورت س شماری شز شین کل
کارکها شین کو شنتخاب شن ن عیارهنای هرهد شن
طالع نیو ساشق کاری شیش شز یک سنال ه همچهنین
ش شدی ک ش نحوی شنا شجسناس ننوکتیو ه س سنوز
تماس دششته  ،تعیین ش م شود ششنوشر نورد شسنتفادم در
شین زژههش ز سشها شی شود ک زایایا ه رهشیا آ در
طالع زشا ول  0/855تعیین شن م شسن  ]13شینن
ز سشننها شننتمل شن  4شخننش کشنا اشاشن -1
شطالزات د وو ش یک  -2سؤشالت قرل شز وشجتن -3
سؤشالت در ین وشجت  -4سنؤشالت شعن شز وشجتن
شخش شهل ز سشها شا ل درخوشس شطالزاتا شا ل
ساشق کار در شیمارسنتا  ،جنهس ،سنن ،تحصنیالت ه
شغل شود شخش دهس ک شوط شن شطالزنات قرنل شز
وشجت شود سؤشالتا شز قریل دی آ وزش در شرتراط شا
شین س ش  ،ساشق هشکسیهاسنیو در ش ششن هپاتین ب،
شستفادم شز هسایل فاظ دی ه ظن هف د ن ششنیاء
تیو شخنش سنوس کن شنوط شن شطالزنات در نین
وشجت شود سؤشالتا ک شنا ل درخوشسن شطالزناتا
ثل دششتن ساشق ج ش ه تع شد آ در صورت هقنوع
شود درصورتاک زاسخوو ش سؤشل زیشین زاسخ هفا
ادشد نیازی ش تهمیل شقی سؤشالت ز سشها ن شش
دوره  ،41شماره  ،6بهمن و اسفند 4936
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هپاتینن  Cرش شنن ش نن شد هشرد اکهنن  ]5همچهننین
هویه های ز ه یالکسا زس شز تماس ه غیر شز کار شز
هویهنن های غینن سننتقیم شیننن آسننیب شسنن ]5
هویه های ساالن جت تس ه در ا ج ش ات ناشنا
شز هسایل ننوکتیو شز  6/1یشینو دالر در شنسن تنا
 118-551یشیو دالر در آ یها تفاهت شس ]6
یننوش شننیوع آسننیبهای ناشننا شز س سننوز در
کارکها شت ششتا -در انا کشورهای ختشن تغین
شس ش طوریک یوش شین آسیبها در کارکها شکو
در انا ز شستا در سال  33 ،2000در هنوشر نفن  ،در
کارکها شکو شت ششنتا در نانا کشمرینا  %19/4ه در
ز ستارش غ ب ت کی  %96/2ووشرش ش م شسن -9
 ]5طالعات شنجاس و ت در کشور نیو آ ارهای نسنرتاً
شاالیا شز شینن آسنیبها رش در شنین ز سنهل شت ششنتا
در انا نشا اده  ،ش زهوش ثال طالع نژشد ر نیم
در شره ی شیوع  %52آسیبهای ناشا شز سن سنوز
در کارکهننا شت ششننتا در ننانا رش نشننا دشد  ]10ه
طالع ی ش شدی در هم ش شیانو شیوع  32درصن ی
آسیبهای ناشا شز هسایل ننوکتیو شنین ز سنتارش ه
شتیارش شود  ]11زوش ل تع دی ش زهوش اکتورهای
خطن آسننیبهای ناشنا شز هسننایل نننوکتیو شننهاخت
اشون در یک طالع هری هقوع ج ش ات ناشا شز
هسایل ننوکتیو شن سن ناکتور تنم ن ترط شسن :
اکتورهای ته سا شز قریل ط ش ا هسایل نوکتیو ه
هسننایل فنناظتا ،اکتورهننای سنناز انا شز قری نل در
دست س شود سیاس های ووشرش دهنا ه در نتاین
اکتورهای ر تاری شز قریل وذششتن دهشارم سن زوش ه
سائل شوط شن د ن هسنایل ننوکتیو  ]12طرنق
ووشرشات کو شینشلمششا شیمها کارکها شت ششنتا در
آ یها توریق ه خو وی ی ش ت تینب زا نل  %23/6ه
 %11/5شز ص ات ناشا شز هسایل نوکتیو هسته
شننا توج ن ش ن ش نیوع رهزش ننوه ج ش ننات ناش نا شز
س سوز ه شجساس تیو ه ش ن م ه خطن شت ناشنا شز آ
لوهس توج ش زوش ل خط سناز آ شز شهمین هینژمشی
جت کاهش شین آسیبها در یا کارکها شت ششنتا
ش خوردشر شس لذش شا توج ش شهمی وضوع ،طالعن

91

اطم ششارشا ه همهارش

92

یافتهها
ش رسا ش رهی  223نف شز کارکها شت ششتا در انا
شاغل در شیمارسنتا در سنال  54شنجناس شن نتنایج
اصل شز ش رسا شطالزنات د وو ش ینک در جن هل 1
نشا دشدم ش م شس  )%65/2( 133نف شز نمونن ها رش
زنا ه  )%34/8( 91نف رش دش تشهیل دشدن شنیش
شز نیما شز کارکها ( )%50/52در و هم سنها کمتن شز
 30سال ه  %2/95در و هم سها شناالی  51-60سنال
قننن شر دششنننته  %53/05دشرشی ننن شرک کننناردشنا ه
کارشهاسا ه  %23دشنشجو شودن  %50/46شز کارکهنا
دشرشی ساشق کاری کمتن شز  5سنال ه  %45/54دشرشی
ساشق کاری شیشت شز  5سال شودن
در ورد شیوع نی ل شستیک نتنایج نشنا دشد در 12
ام شخی  %32/55شز ش شد ج ش ناشا شز هسایل تیو ه
ش ن م رش تج ش ک دم ه  64/01%ش شد شظتار ک دن کن
تج ش شین ج ش رش ن ششنت شن  ،همچهنین  ،%3/43شز
ش شد شظتار شاشطالزا ک دمشن در ج هل  2شرتراط شین
ش خا شز اکتورهای خط شا ج ش ات ناشنا شز هسنایل
نوکتیو نشا دشدم ش م شسن نتنایج نشنا ادهن
 %84/62شز ش شد در ین ج ش ن شز هسنایل فاظن
دی شستفادم ک دمشنن ه چهن شینن شرترناط عهنادشر
نیس شز ط ف دیو در ورد آ وزش دین ش ن شد در
ورد ج ش ات ناشا شز هسایل نوکتیو نتایج نشنا دشد
دو ماهنامه
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جهس
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کاردش ه کارشهاس
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کمت شز  5سال
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شز یا ش شدی ک ج ش دششته تهتا  %26/85آ ها
آ وزشدی م شودن ه  %93/15آ هنا سناشق هیچوونن
آ وزشا در خصوص شین س ش ن ششته همچهین شین
شرتراط عهادشر شس در ورد شستفادم شز هسنایل د ن ،
نتایج نشا دشد قط  %30/99ش شدی ک شز هسایل د
شسننتفادم ک دمشنن دچننار ج ش ن شن م ه تق یرناً %90
ش شدیه شز هسایل د ششیاء شستفادم ک دمشن ج ش رش
تج ش نه دمشن ه شین در الا شسن کن شینن شرترناط
عهادشر نرود همچهین نتایج نشا دشد تق یراً نیمنا شز
ش شد آسنیبدی م رش کاردش هنا ه کارشهاسنا تشنهیل
دشدمشن ه  %35/54ش شد آسیبدی م دشنشنجو شودنن در
ننورد سنناشق کنناری شیشننت ین آسننیبها ( )%64/52رش
ساشق کاری کمت شز  5سنال شن خنود شختصناص دشدم
شس ه شین شرتراط عهادشر شود در نورد نقنش ش ن شد
شنناهجود عهننادشر نرننود نتننایج نشننا دشد ز سننتارش ،
ج ش ا ه نی ههای خ اتا شز ش تمال شناالت ی شن شی
وشجت شا ج ش ات نی ل شستیک ش خوردشرن
ج هل  3شنوط شن شطالزنات زنس شز وشجتن شنا
ج ش ات شس ه توزی شهشنا اکتورهای سناز انا در
آ خالص شن م شسن در نورد هجنود دسنتورشلعمل
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ه تهتا ش سؤشالت  16تا  20صفح دهس زاسخ نادشد
در نتاین شخنش چتنارس سنؤشالت ،شطالزنات شعن شز
وشجت رش سؤشل اک د ه شا ل نظ خوشها در شرترناط
شا زش نی ل شستیک ،شنجاس زیشنوی ی دشرهینا ،دشد
ووشرش ه زش ز س ووشرش شود همچهین در شرتراط شا
رهی شی شن شی ونوشرش ج ش نات ه آشنهایا شنا نحنوم
وننوشرش ج ش ننات سننؤشل شنن در شیننن زننژههش شز
شنناخصهای آ نناری توصننیفا ه تحشیشننا جتنن
تجوی هتحشیل دشدمهنا شسنتفادم شن همچهنین جتن
تعیین شرتراطها شز رهش آنالیو کای شسهوئ شستفادم ش
حاسنرات شننا شسننتفادم شز ن سش ننوشر  STATAصننورت
زذی

ج هل  -1توزی
تغی

شهشنا تغی های د وو ش یک در جا ع ورد زژههش
درص
شهشنا

ش رسا وشج شغشا شا نی ل شستیک ه زوش ل خط آ در یا کارکها خ ات شت ششتا

ج هل -2شرتراط شین اکتورهای خط شا ج ش ات ناشا شز هسایل نوک تیو درکارکها شت ششتا در انا کو در انا هشسعا
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ج هل  -3توزی

شهشنا اکتورهای ساز انا در شرتراط شا ج ش ات ناشا شز هسایل نوک تیو شز هظ کارکها
شهشنا

هجود دستورشلعمل جت ووشرش ج ش
ششا
خی
نما دشنم
آشهایا شا نحوم ووشرش ج ش نی ل شستیک
ششا
خی
شنجاس ز ه یالکسا زس شز ج ش
ششا
خی
هشکسیه ش در ش شش هپاتی B
ششا
خی

کو در انا هشسعا
درص

نی ل شستیک

جتنن وننوشرش ج ش ننات  %91/51کارکهننا شظتننار
ک دمشن ک چهین دستورشلعمشا در سناز ا هجنود دشرد
شین در الا شس ک تق یراً  %30ش ن شد هجنود چهنین
دستورشلعمشا رش شنهار هیا شز آ شا شطالزهن همچهنین
 %95/19ش شد شیا دششته ک شا نحوم ووشرش ج ش ات
آشهایا دشرن در ورد سایو اکتورهای ساز انا نظین
شنجننناس ز ه یالکسنننا زنننس شز ج ش ننن ه شنجننناس
هشکسیهاسیو در ش شش هپاتی ب نیو زاسخ کارکها ش
دو ماهنامه
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34

30/61
65/35

206
5

55/8
4/15

ت تیب  %30/61ه  %55/8ثر شودم شس
در زاسخ ش زش ج ش شز هظ کارکها  ،نمودشر 1
نشا دشد ش ت تیب  %40/68ه  %38/58ش شد شادقتا
ادشنهن ه تهتنا
ه شار شار کاری زیاد رش دلیل ج ش
 %3/35کمرود ظن هف د ن رش شن زهوش زشن شیجناد
ج ش ن قشمن شد ک دنن تهننا خننورد شیمننار ه نیننو
خستوا زیاد ش ت تیب  %10/19ه  %5/08رش شن خنود
شختصاص دشدن
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نمودشر  -1زش ش هز ج ش ات ناشا شز هسایل نوک تیو شز دی وام کارکها شت ششتا در انا کو آ وزشا هشسعا

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشا دهه م شیوع  %32/55ج ش نات ناشنا شز
ششیا تیو ه ش نن م رش در شنین کارکهنا کنو آ وزشنا،
در انا ه زژههشا هشسعا نشا دشد در شرتراط شنا شینن
یا ت رخشنانا ه همهنارش کن طالعن شی رش شن رهی
کارکها خ ات شت ششتا ه در انا شیمارستانا در شت
زشه ش شنجاس دشدم شودنن ینوش شینن ج ش ن %54/6
ش آهرد و دی  ]14شین در الا شود ک شت م ش شدی ه
همهارش در هم ش ه زشا ول ه همهارش در تت ش ش
ت تیب شا  %32ه  %35/1نتنایج شناش ت ی نسنر شن
نتیج اصل شز شین زژههش ش دس آهردنن ]15 ،13
ش م قاسما ه همهارش نیو شین یوش رش  %53ووشرش
ک دن ه چه ک طالع آ ها شزشینجت ک همز نا
شز دشدمهای قرشا وشجت نیو شستفادم ک دم شودن شا شینن
طالع تفاهت شود در نتیج آ ها شین یوش رش در طا
 5سال وذشت ش دس آهردن آ ها یوش آسیبها رش
 0/25ش شزشی ه نف در سال ش دس آهردنن  ]16در
طالع شی ک توسط تقوی ه همهنارش در سنال  50در
شین کارکها شیمارستا سیها در شت شنجاس ش یوش
شهشنا نی ل شستیک  %84/25ووشرش ش م شسن ]19
در طالع  Parkه همهارش ( )2013ک در کشور کن م
ش هظور تعیین اکتورهای خط شنوط شن ج ش نات
ناشا شز نی ل شسنتیک در ینا ز سنتارش شنجناس شن ،
نتایج نشا دشد ک  %90/4شز ز سنتارش در ینک سنال
دو ماهنامه
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وذشت تج ش شین ج ش ات رش دششت شن  ]18در طالع
لیانننو ه همهننارش ( )2005یننو ش ن هظننور ش رسننا
آسیبهای نین ل شسنتیک در ینا کارکهنا خن ات
شت ششتا ه در انا در  5شیمارستا شنخص شن کن
 %91/3کارکها خ ات شت ششتا در طا یهسال زیش
دچار نی ل شستیک ش م شودن ]15
یا تن های طالعن اضن نشنا دشد دششننتن سنناشق
آ وزشا شا ش هز ج ش ات نی ل شستیک شرترناط عهنادشر
دشرد ش شین عها ک ش شدیه در ورد ج ش نات نین ل
شستیک آ وزشدی م شودن کمت دچار شین ج ش ش ن
کن شینن نتنایج شنا نتنایج طالعن  Nongyaoهمسنو
شسن  ]20در طالعن  Thakurشیننن رششطن عهننادشر
نرود  ]21در الاک یها شز رشههارهای  ، CDCشرشئن
ش نا های آ وزشا هاسب جت زیشنوی ی ه کناهش
نی ل شستیک ش ش شی ز سهل شت ششتا در انا شس
عهادشر شس شون
رششط تحصیالت ه ساشق ج ش
و هم دیپشم ه زی دیپشم در نظ و ت نشود نتایج شینن
طالع نشا اده ک شا ش وشیش ینوش تحصنیالت
ش تمال ج ش کمت اشود شیوع شاالی ج ش ن در
دشنشجویا نیو اکا شز شین شس ک ش دلیل آ وزشنا
شود شین شیمارستا جمعی دشنشنجویانا کن در شینن
کو کارش وزی خود رش اوذرشنه شاالس نتنایج شینن
قسم شز طالع شا طالع ش شدی ه همهنارش شناش
شس ]15
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30%

ش رسا وشج شغشا شا نی ل شستیک ه زوش ل خط آ در یا کارکها خ ات شت ششتا

دو ماهنامه

تمت ین زوش ل شیجاد ج ش یاد ش م شس
شا توج ش یوش وشجت ز سنهل شنا نین ل شسنتیک
شخص ا و دد ک شز کل ز سهل ورد طالع تع شد
 65نف یعها  %32/55آ ها در طا  12ام قرل ساشق
نی ل شستیک دششنت شن کن ینوش وشجتن شناالیا رش
نشا اده ه چه نسر ش سای طالعنات ینوش
کمت ی شس ش ا ش شی کاهش شینن سن ش شاین طرنق
سشسش شتب کهت لا ه توسط ینک سیسنتم شیمهنا ه
شت شش ک شیه های آ کا الً تع ین شن م شسن
دس ش شق ش ات زمشا زد ه شینن سن ش رش ن ی ی
ک د شای ش طور کشا ش شی و ههتنای ز خطن شنا ل
ش شد تازم کار ،ز ستارش  ،ج ش ا ه نی ههنای خن اتا
شز آنجا کن ونوشرش
آ وزشتای الزس رش در نظ و
ج ش ات شخش تما شز شق ش ات شوط ش شهاسایا ه
در نتای ل سن ش شسن در نتیجن شاین شن شیطا
شهم آهردم شود ک هویه های ناشا شز آسنیب نین ل
شستیک رش کارکهنا ز دشخن نهههن تنا در شیهصنورت
شنویوم شی ش شی ووشرش آسیب خنود دششنت شاشنه شنا
توج ش شیهه نی ههای خن اتا یهنا شز و ههتنایا
هسته ک شیوع نی ل شستیک در آ هنا شاالسن کن
زش شین س ش شیشت ش ههوناس د ن ه منل هنقنل
زسمان های زفنونا شنوط اشنود کن اتنوش شز
ط یق شیجاد ساز ه کارهنای د ن شیمنن زسنمان ها شز
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
 HFMEAز دشخت ش ک در قال شی دیو ش نتایج
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 ،
اتوش شز شین شخش ش زهوش نوآهری طالعن اضن
یاد ک د
تقدیر و تشکر
هویه شنجاس شین زژههش در قالب ط ح تحقیقاتا شز
حل شزترارشت دشنشوام زشوس زوشنها سنروهشر تنا ین
دوره  ،41شماره  ،6بهمن و اسفند 4936
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در ورد ساشق کار ه ساشق ج ش نیو رششط عهادشر
شس ش شین عها ک در ش شد شا ساشق کاری کمت شز 5
سننال سنناشق ج ش ن شیشننت شس ن ش ن دلیننل شیهه ن
دشنشجویا در و هم ساشق کاری کمت شز زهج سال ق شر
اوی ن اتنوش نتیجن رش شینوونن توجین کن د شز
ط ا شا ش وشیش ساشق کنار عمنوالً تارتهنا شیشنت
اشود ه در نتیج ش ها ش هز آسنیب شن طور هطقنا
کنناهش ایاش ن در رششط ن شننا شیننن نتیج ن ن شدی ه
همهارش نیو شین ساشق ه یوش آسیب رششط عهادشری
یا تهن  ]22شلرتن در شیننن رشسننتا ش ن شدی ه همهننارش
ووشرش ک دن ک شا ش وشیش ساشق کار ش تمال ج ش ن
شیشت شس ک شا یا ت های طالعن اضن همخنوشنا
ن شرد  ]15در ورد نقش ه ساشق ج ش نتنایج نشنا
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
دشرد ]13
در رششطن شننا اکتورهننای سنناز انا در ننورد هجننود
دستورشلعملهای ووشرش ج ش ن ه آشنهایا شنا رهنن
ووشرش نتایج شین طالع کا الً شا نتایج ووشرش ش م شز
طالع زشا ول ه همهارش شاشت دشرد  ]13در هن
ده طالع هد  %90شز ش شد شا دسنتورشلعمل ه نحنوم
ووشرش آشهایا دشرن ک زش شین ز م قاشل ال ظ در
شین شس ک شین رهین در شکثن تناششو شزالننات شکثن
شخشهننا نصننب شنن م شننود در شرترنناط شننا شنجنناس
ز ه یالکسا ه هشکسیه شود در ش شش هپاتی نیو نتایج
طالع اض هطرق شا نتایج طالع زشا ول شسن ه
نتایج نشا اده رهی درستا جت فظ سنال تا
ش شد شز ط ف ساز ا هجود دشرد ]13
در شرتراط شا زش ش هز ج ش ات شز دی وام کارکها نیو
شادقتا ه شار شار کاری زیادی شن ت تینب شیشنت ین
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
تمت ین زوش ل ز یه ساز آسیب ووشرش ک دم شودنن
شاش شس همچهین در طالع زشا ول ه همهنارش
نیو ش ت تیب شز شار شار کاری زیاد ه شادقتا ش زهوش
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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.
Keywords: Needle stick, Occupational exposure, Healthcare workers.
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