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خالصه

ز جمله مشکالتی است که افراد شاغل در محیط هاي درمانی را در خطر مواجهه با عفونت ا فرورفتن سوزن در بدن  :و هدف هزمین

اتاق عمل نیز یکی از مکان هایی است که بیشترین احتمال . قرار می دهدHIVوCوBه از راه خون نظیر هپاتیت لهاي منتق

میزان آسیب هاي ناشی از وسایل  تعیینز این مطالعه لذا هدف ا. وجود دارددر آن آسیب با وسایل نوك تیز و برنده، جهت پرسنل 

  . است و لردگان بروجن هاي نوك تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان

بروجن و  )عج( ولی عصرهاي بیمارستان این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بر روي کلیه پرسنل اتاق عمل  :مواد و روش ها

تجزیه . استفاده شدمحقق ساخته،  پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات از. انجام گرفته استنفر  77دگان به تعداد لر )ع(سیدالشهدا

.  گرفت صورت 15نسخه  spssاطالعات با استفاده از آزمون هاي آماري میانگین و انحراف معیار و کاي اسکور، در نرم افزار و تحلیل 

از نظر مواجهه و آسیب با . بودند زن درصد15/57پرسنل مرد و  درصد85/42شد که  پس از بررسی داده ها مشخص:یافته ها

بار دچار آسیب با وسایل  قل یکاپرسنل حد درصد45/45حدود . وسایل نوك تیز، تفاوت معنی داري بین زن و مرد وجود نداشت

 %)100(همه . بود بیستوريرنگ، سوزن بخیه و ترین وسیله آسیب رسان به ترتیب سشایع. نوك تیز آلوده به خون بیمار شده بودند

  . پرسنل با برگزاري دوره هاي آموزشی و یادآوري مراقبت از آلودگی خون موافق بودند

لذا با . دهستندهنده این است که تقریبا نیمی از پرسنل  اتاق عمل با نیدل استیک مواجه  نتایج این مطالعه نشان :نتیجه گیري

باال بودن میزان صدمات در اتاق عمل، به نظر می رسد تدوین و  ل ابتال به بیماري هاي منتقله از راه خون  وتوجه به عوارض و احتما

  . هاي آموزشی جهت پیشگیري از این مشکالت، ضرورت دارد برگزاري کالس

  اتاق عمل، عفونت، آسیب ناشی از سوزن کارکنان:واژه ها ي کلیدي
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  ه مقدم

Needle آسیب هاي ناشی از stick ترین انواع  از شایع

که همه افراد شاغل  بودهآسیب هاي ناشی از اجسام برنده 

 کند و در مسیر در سیستم بهداشتی و درمانی را تهدید می

ه زیادي را به افزایش امنیت شغلی پرسنل بهداشتی، توج

د این آسیب ها می توان]. 1[ خود معطوف داشته است

 ین درمانی را در معرض خطر مواجهه با عفونت هايشاغل

قرار دهد  CوB، هپاتیت منتقله از راه خون از قبیل ایدز

نتقال این ترین عوامل ا و در اصل یکی از مهم] 2،3[

  ].4[دبیماري ها تلقی می گرد

در این بین، پرسنل اتاق عمل، از ریسک بیشتري براي 

زیرا اتاق عمل، . ]5[مواجهه با این آسیب ها برخوردارند 

محیطی منحصر به فرد براي مواجهه با نیدل استیک می 

چراکه جراحان، پرستاران اسکراب و تکنسین هاي . باشد

اتاق عمل، در یک فضاي کوچک وسایل تیز و برنده و آلوده 

از . ]6[به خون بیمار را با یکدیگر رد و بدل می نمایند

بوده که  محیط اتاق عمل، یک محیط شغلی بستهطرفی، 

افرادي که در آن کار می کنند اغلب تحت فشار و استرس 

بوده و بسیاري از ساعات کار خود را با وسایل تیز و برنده 

سر و کار دارند و مستعد مواجهه با خون و مایعات عفونی 

در آمریکا   Bakaeen نتایج مطالعه. ]1[بدن بیمار هستند

در اتاق عمل  از میزان نیدل استیک درصد93نشان داد که 

ترس از .]7[هاي بیمارستان تحت مطالعه رخ داده است

ابتال به ایدز یا دیگر ویروس هاي خونی، بعد از مواجهه با 

مایعات بدن بیماران، نیز در بین آنان، بسیار شایع می باشد 

]6[.

 آسیب با تیغه هاي جراحی و چاقوها، اگر چه نسبت به

NS  است ولی به عنوان یک از شیوع کمتري برخوردار

سایر  خطر جدي، پرستاران، دستیاران جراحی و جراحان و

چاقوهاي جراحی و . می کنندکارکنان اتاق عمل را تهدید

NS  نه تنها ریسک مواجهه با بیماري هاي عفونی را باال

می برند بلکه باعث آسیب هاي جدي پوست و بافت هاي 

له از راه اي منتقپیوندي می گردند و لذا انتقال بیماري ه

  . ]1[ خون را تسهیل می بخشند

ارکنان سیستم مطالعات مختلفی نشان داده اند که ک

NS، به میزان هاي مختلفی دچار مراقبت هاي بهداشتی

ولی چنین گزارشاتی در مورد پرسنل اتاق عمل،  گردندمی 

  . ]9[محدود است

عوارض و مرگ و میر قابل توجه بیماري هاي  تامل دربا 

وسایل نوك تیز در پرسنل  باآسیب  به دنبالفونی ع

و کمبود اطالعات و آگاهی پرسنل از  ]10،11[بهداشتی

میزان بررسی ، ]12[هاي پیشگیري از این آسیب ها روش 

و مسئوالن مواجهه جهت برنامه ریزي هاي مدیران 

. ضروري می باشدبراي مقابله با این مشکل، بیمارستان ها 

وجه به اینکه اتاق عمل یکی از مکان هایی عالوه بر این با ت

می باشد که بیشترین احتمال مواجهه با نیدل استیک را 

دارا بوده و مطالعات بسیار اندکی در این مورد انجام شده 

میزان آسیب هاي هدف از این مطالعه بررسی است، لذا 

ناشی از وسایل نوك تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان 

  .می باشد  و لردگان بروجنهاي رستان اتاق عمل بیما

  مواد و روش ها

کلیه  یک مطالعه توصیفی است که بر روي  پژوهشاین 

بروجن و  )عج( ولی عصرهاي بیمارستان پرسنل اتاق عمل 

روش . انجام گرفتنفر  77سیدالشهدا لردگان به تعداد 

گیري در دسترس و جامعه مطالعه را جراحان،  نمونه

پرستاران، تکنسین هاي اتاق عمل و  متخصصین بیهوشی،

 ، بهیاران و نیروهاي خدماتی شاغل در اتاق عملهوشبري

بروجن و سیدالشهدا  )عج(ولی عصرهاي بیمارستان 

جهت جمع آوري اطالعات، از  . لردگان تشکیل می دادند

طراحی شده بر اساس اهداف محقق ساخته پرسشنامه 

  . شامل دو بخش بوداین پرسشنامه . مطالعه، استفاده گردید

سن، جنس، وضعیت (بخش اول، اطالعات دموگرافیک

 10و بخش دوم شامل ) تاهل، سابقه خدمت و نوع شغل

needleپیرامون مواجهه با چند گزینه اي سوال  stick

needleکه بر اساس مطالعه متون و کتب مرتبط با  بود

stick ماه، در شیفت  1پرسشنامه ها در طول . طراحی شد

اتاق عمل توزیع  بین پرسنلي مختلف، توسط محققین ها

  .و جمع آوري گردید
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نفر آزمودنی  10روایی صوري و محتوایی پرسشنامه توسط 

نفر از اساتید صاحب نظر تایید گردید و پایایی آن نیز  5و 

نفر از پرستاران  20پس آزمون در  _به شیوه پیش آزمون 

. تایید شد75/0بیمارستان سنجیده شد و با ضریب آلفاي 

فاده از آمار توصیفی و اطالعات جمع آوري شده با است

مورد تجزیه و  15نسخه  SPSS، در نرم افزار مجذور کاي

  .تحلیل قرار گرفت

  نتایج

مورد  کارکناننفر  77بررسی داده ها نشان داد که از 

میانگین سنی  بقیه زن،مرد و ) %85/42(نفر  33مطالعه، 

میانگین سابقه  و 62/36± 48/7شنمونه هاي مورد پژوه

سال و حداکثر  1حداقل (بود 62/13±59/8، کارکنانکار 

  ). سال 28

 درصد97/25، پرستاردرصد38/10، از نظر متغیر شغل

 79/7، تکنسین هوشبريدرصد 37/23، تکنسین اتاق عمل

 درصد49/6، جراح درصد68/11متخصص بیهوشی و  درصد

.بودند پرسنل خدماتی درصد28/14 بهیار و

سابقه آسیب %) 03/74(نفر  57،نمونه مورد مطالعه 77از 

با وسایل سابقه آسیب %) 97/25(نفر 20 را بیان نمودند،

نمونه ها حداقل یک  درصد45/45برنده و تیز را نداشتند، 

بار  5بیش از  درصد1/9بار و  2- 5بین  درصد48/19بار و 

جدول  ندسابقه آسیب با وسایل نوك تیز و برنده را داشت

  .)1(شماره

توزیع فراوانی سابقه ): 1(شماره جدول 

آسیب با وسایل برنده و تیز

درصدتعدادسابقه تماس

2097/25عدم سابقه هرگونه تماس

3545/45حداقل یکبار تماس

1548/19بار تماس 2 – 5بین 

71/9بار تماس 5بیش از 

77100جمع

واکسینه  Bنندگان، علیه هپاتیت کلیه شرکت ک درصد98

پرسنل بالفاصله پس از آسیب،  درصد60حدود  .بودند

شستشو  درصد24محل را با بتادین ضدعفونی کرده بودند، 

افراد  درصد12با محلول آب و صابون را انجام داده و حدود 

اقدام  Bهپاتیت پیگیري واکسیناسیونتکمیل ونیز جهت 

یتر آنتی بادي ، جهت تعیین تافراد درصد16 و نموده بودند

. ده بودندضد هپاتیت اقدام کر

ترین نشان داد که شایع از نظر وسیله آسیب رسان نتایج

، تیغ %)32(، سوزن بخیه %)44( سرسوزنبه ترتیب آن 

قیچی، (  و سایر ابزار%) 12(، آنژیوکت %)24( بیستوري

  .)1شماره نمودار( می باشد...) چاقوي جراحی و

Needleنوع عامل ایجاد کننده  ): 1(رهشمانمودار

Stick

پرسنل با برگزاري دوره هاي آموزشی در زمینه همه 

تفاوت . پیشگیري و اقدام الزم پس از آسیب، موافق بودند

این  ولیمیزان مواجهه بین زنان اندکی از مردان بیشتر بود 

همچنین تفاوت میزان . تفاوت از نظر آماري معنی دار نبود

از نظر وضعیت تاهل، سابقه خدمت و مسؤولیت  مواجهه

  .شغلی بین گروه هاي مختلف از نظر آماري معنی دار نبود

      بحث 

اتاق  درصد کارکنان3/74نتایج این مطالعه نشان داد که 

بار دچار  عمل، در طول دوره شغلی خویش حداقل یک

NS 1383در مطالعه اي که نصیري و همکاران . شده اند 

تان هاي مازندران انجام دادند، گزارش نمودند در بیمارس

شده NSبار دچار شاغلین، حداقل یک درصد76که حدود 

 50 و همکاران نیز گزارش نمودند که Smith .]12[اند
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با سرنگ بار  حداقل یکاز رزیدنت هاي بیهوشی نیز  درصد

  . ]11[ هاي آلوده مواجهه داشته اند

انشجویان پرستاري و نوحی نیز در مطالعه اي که بر روي د

 درصد2/42مامایی کرمان انجام داد، گزارش نمود که 

.]13[شده اند NSبار دچار  دانشجویان، حداقل یک

پرسنل  درصد1/9همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که 

را داشته  بار سابقه آسیب با وسایل آسیب رسان 5بیش از 

درصد  8/58که  مشخص گردید Mujeeb در مطالعه. اند

راNSبار مواجهه با  4اتاق عمل، بیش از از کارکنان 

آنها،  درصد36گزارش نموده اند و این در حالیست که تنها 

در مطالعه  .]14[واکسینه شده اند Bعلیه هپاتیت 

بین پرسنل  NSگزارش شد که میزان شیوع رخشانی 

 2/57بوده است که از این میزان  درصد9/64پرستاري 

  . ]15[بار مواجهه داشته اند  2بیش از  درصد

 درصد 55در مطالعه قاسمی نیز، مشخص شد که 

نیروهاي خدماتی در طی یک دوره  درصد 53پرستاران و 

در مطالعه حاضر این .  ]16[داشته اند  NSساله سابقه  5

 می باشد و بیشتر نمونه ها فقط یک درصد58/28میزان 

  .داشته اندNSبار مواجهه با 

فراوانی نوع وسیله آسیب رسان، نتایج این  در رابطه با

مطالعه نشان داد که سر سوزن آلوده بیشترین درصد 

 همو واحدي صدمه را دارا بوده است که با نتایج رخشانی 

سوزن  Bakaeenکه در مطالعه  خوانی دارد، در حالی

بخیه بیشترین میزان آسیب را به همراه داشته است 

]7،15،17[.

از نظر جنسیت، تفاوتی در میزان مواجهه با  در این مطالعه،

NS خوانی دارد،  دیده نشد که با نتایج سایر مطالعات هم

برابر  2که میزان مواجهه در زنان را  Shahمگر در مطالعه 

مردان گزارش نموده و دلیل آن را مشغولیت و مسئولیت 

  .]18[بیشتر زنان نام برده است 

، در این مطالعه، Bتیت از نظر واکسیناسیون بر علیه هپا

این میزان در مطالعه . افراد واکسینه شده بودند درصد98

Shah،1/89 و در مطالعه  درصدMujeeb  درصد 36تنها 

شاید بتوان ارتقاي سطح بهداشتی، افزایش . بوده است

کارگیري روش ه امکانات و توانمندي ها و افزایش اهمیت ب

ین زمینه را علت و آموزش در ا Bهاي مبارزه با هپاتیت 

  .]14،18[این تفاوت دانست 

، در این NSدر خصوص پیگیري آزمایشگاهی پس از 

افراد پیگیري آزمایشگاهی انجام داده اند   درصد16مطالعه 

و صالح واحدي %) 4/10(که نسبت به مطالعات رخشانی 

ولی . ]15،17[از میزان باالتري برخوردار است %) 92/11(

ین می باشد که احتماال می تواند به در کل این میزان پای

دلیل ترس از مواجهه با ابتال به بیماري یا نداشتن فرصت 

  .یا بی توجهی و غفلت باشد

که بسیاري از  با توجه به اینبا توجه به مطالب ذکر شده و 

افراد بیمار، به طور اورژانسی و غیر قابل پیش بینی و بدون 

مت آنان داشته شناختی از وضعیت سال کارکنانکه این

باشند، تحت عمل جراحی قرار می گیرند، لذا به نظر می 

اتاق عمل را تهدید  کارکنان هموارهNS رسد خطر جدي

رسد برگزاري کالس هاي  بنابراین به نظر می. کند می

آموزشی و افزایش امکانات محافظتی از قبیل دستکش، 

  .می باشد اتاق عمل ضروري کارکنان، براي ... عینک و 

هاي با توجه به نتایج مطالعه، تدوین برنامه  :تیجه گیرين

و مسئوالن در  آموزشی و درگیر نمودن بیشتر کارکنان

و همچنین NSپیشگیري و مراقبت بیشتر در خصوص

ونت محیط ففعال کردن هر چه بیشتر گروه هاي کنترل ع

.ی و بیمارستان ها توصیه می گرددهاي درمان

   و تشکر قدردانی

از کلیه کسانی که در مراحل مختلف اجراي طرح ما را 

.میاري نمودند کمال تشکر و قدردانی را می نمائی
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Background and objective: Needle stick is one of the most causes that expose health care

workers to blood infectious diseases such as hepatitis B & C and also HIV. Operation rooms are

among working places for personnel to the risk of exposure with scalpel injuries. Therefore, this

study performed to assess the needle stick exposure in operation room’s staff of Borujen and

Lordegan hospitals.

Material and Methods: This descriptive study was carried out on 77 operation room’s staff of

Borujen Valiasr and Lordegan Seyedalshohada hospital. Data were obtained by needle stick

questionnaire that was designed by researchers. Data were analyzed by descriptive statistics and

chi square in spss15 software.

Results: Results showed that 42.85% of volunteers were male and 57.15% were female. the

needle stick exposure was not significantly differ between males and females. Of questioned

staff 45.45% had history of needle stick exposure at least for 1 occasion. Most common cause of

damage was needle of syringe, suture scalp and bistury. 100% of staff was agreed regarding

establishment of training courses about prevention of needle stick.

Conclusion: According to the high prevalence of needle stick in OR, it seems that establishment

and perform of courses about prevention of needle stick is very necessary.
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