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آسیبهاي ناشی  ،یکی از خطرات شغلی و نگرانی هاي جدي کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی:مقدمه

 HIVو  Cو Bکه منجر به انتقال عفونتهاي ویروسی از جمله هپاتیت  نوك تیز و برنده استاز وسایل 

مواجهه با وسایل نوك تیز و برنده و ترشحات  بروزیزان این مطالعه با هدف بررسی ملذا . میشود

  . تان آل جلیل آق قال انجام شدبیماران در بیمارس

وك تیز و برنده و ترشحات وسایل ن، مواجهه با مقطعی –این مطالعه توصیفی در :هشروش پژو

داده ها .ی شدبررس 1391هه اول سال ما 6و  1390طی سال  بیمارستان آل جلیل آق قال دربیماران، 

  . تجزیه و تحلیل شدندآمار توصیفیو   SPSS18با استفاده از نرم افزار آماري 

، مواجهه داشته اندماه  18در طی  نفر15  ،)شک، پرستار، ماما، خدمهپز(پرسنل 171از بین:یافته ها

موارد ،%10میزان بروز  ،مواجهه رخ داده است بار17بار مواجهه داشته است که جمعا  3یک نفر،

مورد پاشیده 2سوزن بخیه، مورد 2مورد سرسوزن،5مورد مواجهه با سوزن آنژیوکت،  7مواجهه شامل 

تکنسین  2خدمات و  4پرستار، 8. بوده است مورد مواجهه با تیغ بیستوري 1و  ترشحاتخون و شدن 

. بخشهاي داخلی و اورژانس بوده استبیشترین موارد مواجهه در .اند مواجهه داشتهماما1و  اتاق عمل

 مورد و7مورد، جمع آوري زباله  7مورد، رگ گیري و خون گیري 2شامل هنگام بخیه زدن موقعیتها 

، عجله هنگام کار، عدم رعایت نکات ایمنی از مواجهه،ناشی  علل .مورد بوده است1گرفتن زایمان

  . بوده است و دفع نامناسب وسایل نوك تیز و برنده حجم زیاد کار



لذا . نتایج مطالعه نشان میدهد بیشتر افراد مواجهه داشته پرستار بوده اند:بحث و نتیجه گیري

به منظور کاهش  Bآموزش پرسنل، تاکید به استفاده از وسایل حفاظتی و واکسیناسیون هپاتیت 

  . مواجهه و افزایش ایمنی پرسنل پیشنهاد می گردد

  ایمنی ،وسابل نوك تیز، ترشحات بیماران،لیمواجهه شغ:واژه هاي کلیدي
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مقدمه: یکی از خطرات شغلی و نگرانی های جدی کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی، آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده است که منجر به انتقال عفونتهای ویروسی از جمله هپاتیت Bو C و HIV میشود. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان بروز مواجهه با وسایل نوک تیز و برنده و ترشحات بیماران در بیمارستان آل جلیل آق قلا انجام شد.  

روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، مواجهه با وسایل نوک تیز و برنده و ترشحات بیماران، در بیمارستان آل جلیل آق قلا طی سال 1390 و 6 ماهه اول سال 1391 بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18  و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. 

یافته ها: از بین 171 پرسنل(پزشک، پرستار، ماما، خدمه)،  15 نفر در طی 18 ماه مواجهه داشته اند، یک نفر، 3 بار مواجهه داشته است که جمعا 17 بار مواجهه رخ داده است، میزان بروز 10%، موارد مواجهه شامل 7 مورد مواجهه با سوزن آنژیوکت، 5 مورد سرسوزن،2مورد سوزن بخیه، 2مورد پاشیده شدن خون و ترشحات و 1 مورد مواجهه با تیغ بیستوری بوده است. 8 پرستار،4 خدمات و 2 تکنسین اتاق عمل و 1 ماما مواجهه داشته اند. بیشترین موارد مواجهه در بخشهای داخلی و اورژانس بوده است. موقعیتها شامل هنگام بخیه زدن 2مورد، رگ گیری و خون گیری 7 مورد، جمع آوری زباله 7 مورد و گرفتن زایمان 1 مورد بوده است. علل ناشی از مواجهه، عجله هنگام کار، عدم رعایت نکات ایمنی، حجم زیاد کار و دفع نامناسب وسایل نوک تیز و برنده بوده است.  

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان میدهد بیشتر افراد مواجهه داشته پرستار بوده اند . لذا آموزش پرسنل، تاکید به استفاده از وسایل حفاظتی و واکسیناسیون هپاتیت B به منظور کاهش مواجهه و افزایش ایمنی پرسنل پیشنهاد می گردد. 

واژه های کلیدی: مواجهه شغلی، وسابل نوک تیز، ترشحات بیماران، ایمنی

