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چکیده
هاي خونی در   مواجهات شغلی یکی از بزرگ ترین عوامل خطر انتقال بیماري هاي منتقله از طریق خون و فراورده                :مقدمه و هدف  
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.همدان در خصوص مواجهات شغلی انجام شد

هاي آموزشی همـدان  نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان   120اسامی  . مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام شد      :مواد و روش ها   
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آوري اطالعات، داده ها با استفاده از آمار و جداول توصیفی،    پس از جمع  . تایید واقع شده بود جهت تکمیل در اختیار آنها قرار داده شد           
.ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآزمون کاي دو و مدل رگرسیون لجستیک م

سابقه مواجهه در زنان و همچنین پرسنل با سابقه کمتر از . درصد پرستاران سابقه مواجهات شغلی را گزارش کردند7/71:یافته ها
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بروز مواجهات شغلی به عنوان یک عامل خطر شایع براي بروز بیماري هاي منتقله از طریق خون و فراورده هاي :نتیجه گیري
برخی عادات غلط نظیر درپوش گذاري سرنگ و عدم استفاده از جعبه هاي . نل پرستاري همدان شایع می باشدخونی در بین پرس
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:s_khazaeii@yahoo.com
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مقدمه
مواجهه شغلی به مفهوم فرو رفتن اشیاء نوك تیز در بدن یا 

که در این . )1(تماس مخاط هاي بدن با ترشحات خونی است 
ازناشیجلدينفوذيآسیبکهشدن1استیکبین نیدل

بیماران بدنترشحاتیاخونبهتیز آلودهنوكپزشکیوسایل
امروزه مواجهات شغلی .)2(است حائز بیشترین اهمیت است 

به وفور در بین کارکنان سالمت رخ می دهد و به عنوان یکی از 
ترین حوادث شغلی مطرح است و به عنوان انتقال دهنده جدي

هاي منتقله از طریق خون و فرآورده هاي خونی نقش بیماري
. مهمی در ابتال و میرایی پرسنل بهداشتی و درمانی دارد

تاري و بهیاران به دلیل تماس دائمی پزشکان، کارشناسان پرس
. )3(آنها با بیماران بیشتر در معرض مواجهه می باشند 

نوع بیماري 20توانند بیش از مواجهات شغلی در بیمارستان می
منتقله از طریق خون و فراورده هاي خونی را انتقال دهند که 

. )4(باشد شایع ترین آنها میHIVو عفونت Cو Bهپاتیت 
درصد در 40ریسک انتقال عفونت ناشی از مواجهه شغلی از 

و Cدرصد در خصوص هپاتیت 10الی3تا Bمورد هپاتیت 
پرسنل رد. )5(متغیر است HIV درصد در خصوص5/0تا 2/0

تصادفی ناشیآسیب هايطریقازایدزانتقالریسکبهداشتی
درصد و از3/0ویروس بهآلودهتیزوسایلدیگرونیدلاز

درصد 09/0بینیمخاطیاچشمبهآلودهخونپاشیدنطریق
به پرسنلی که Bریسک انتقال هپاتیت همچنین .)6(باشدمی

نداشته و همچنین پروفیالکسی Bسابقه واکسیناسیون هپاتیت 
درصد تخمین زده 30تا 6اند از پس از مواجهه انجام نداده

عفونت هاي منتقله شغلی نه تنها بر سالمت . )7(شده است 
جسمی و فیزیکی پرسنل تاثیر گذاشته، بلکه بر وضعیت 

و همچنین هزینه اقتصادي و اجتماعی آنها نیز تاثیر گذار بوده
کند هاي سنگین مالی را بر سازمان هاي بیمه اي تحمیل می

درصد90تا80عاملسوزنسررفتنفروازناشیآسیب.)8(
باشد میدرمانیکارکنانبهعفونیهايبیماريانتقالموارد

هایی که منجر به مواجهات شغلی ترین فعالیتعمده. )9(

گیري، سرپوش گذاري شود شامل انجام تزریقات، خونمی
سرنگ، دفع سرنگ و انتقال مایعات بدن از سرنگ به لوله 

شواهدي وجود دارد که بیش از نیمی از .)10(باشد آزمایش می
که این امر ناشی از عدم . )11(شود مواجهات شغلی گزارش نمی

درك کافی در پرسنل در خصوص پیامدهاي احتمالی آن 
1. )12(باشد می

وبهداشتیکارکنانبههاعفونتشغلیانتقالخطرکلیطوربه
منبعبودنعفونیاحتمالمواجهه،عامل احتمالسهبهدرمانی
بستگیمواجههباریکمیزبان درشدنعفونیاحتمالومواجهه

بیشترین قابلیتمواجههاحتمالعامل،سهاینبیندارد و از
.)13(دارد راپیشگیريومداخلهبراي

آلوده،زیاد سوزن هايجابجاییتوسعه،حالدرکشورهايدر
ظروفوایمنهايکمبود سرنگبیماران،برايزیادتزریقات

کاريحجمانسانی،نیرويبرنده، کمبودوتیزاشیاءمخصوص
هايپاتوژنباتماسخطرشغلیهايو استرسخستگیباال،

بهمربوطعادات.)14(دهد میایشافزراراه خونازمنتقله
معموالًنا ایمنشرایطدروبی احتیاطیباکردن توأمکار

ایمنی کار نقش . باشدمیکارانجامچگونگیازنا آگاهینتیجه
مهمی در ایمنی و سالمت پرسنل بهداشتی و درمانی دارد 

تخمین زده شده است در ایاالت متحده آمریکا ریسک . )15(
در بین پرسنل بهداشتی و درمانی به میزان Bابتال به هپاتیت 

کاهش یافته و مهمترین دالیل این امر واکسیناسیون موثر % 95
.)7(و اجراي اصول احتیاطات استاندارد بوده است Bهپاتیت 
درمؤثريبسیارکمکایمنی،ابعادبربا تأکیدشغلیآموزش

ارزیابی به موقع و . داردکارکنانعملکردوآگاهی، انگیزش
درمان سریع پس از آسیب داراي اهمیت باالیی است و با 

توان به بررسی شدت خطر و در صورت نیاز گزارش مواجهه می
پرداخت و همچنین زمینه را انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی

براي دریافت غرامت و یا تامین هزینه درمان پس از ابتال به 
لذا مطالعه. )16(بیماري به وسیله این آسیب ها فراهم آورد 

1.Needle stick
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حاضر با هدف تعیین فراوانی، علل و عملکرد پرستاران در 
. مواجهات شغلی انجام شد

مواد و روش ها
در سطح 1390مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال 

بیمارستان هاي آموزشی شهر همدان انجام شد، حجم نمونه 
نفر محاسبه شد که به صورت طبقه اي، متناسب با 120الزم 
یت پرستاران هر بیمارستان حجم نمونه مورد نظر به آن جمع

بیمارستان اختصاص داده شد، در ادامه به صورت تصادفی از 
لیست پرستاران شاغل در هر بیمارستان حجم نمونه مورد نظر 

شرط ورود به مطالعه حداقل یک سال سابقه . استخراج گردید
ت آنها پس از جلب رضای. کاري اعم از طرح یا استخدام بود

براي شرکت در مطالعه و اطمینان دادن به محرمانه بودن 
اطالعات، نسبت به تکمیل پرسشنامه طراحی شده توسط 

روایی پرسشنامه به تایید . پرسشگران آموزش دیده اقدام شد
تیمی از خبرگان شامل پزشک، کارشناس ارشد پرستاري و 

ز آلفاي اپیدمیولوژیست رسیده بود و پایایی آن با استفاده ا
این پرسشنامه حاوي اطالعات . محاسبه شده بود% 62کرونباخ 

فردي پرستاران نظیر سن، سابقه کار، وضعیت استخدام و سابقه 
و همچنین اطالعات Bواکسیناسیون و انجام تیتر هپاتیت 

مربوط به مواجهه نظیر نوع و محل مواجهه، زمان مواجهه و 
یز دلیل عدم انجام اقدامات انجام شده پس از مواجهه و ن

. اقدام خاصی انجام نداده بودند، بوداقدامات الزم براي موارد که 
منظور از مواجهه شغلی در این مطالعه شامل نیدل استیک 

و همچنین پاشیدن خون ... شدن با سوزن، سرسوزن، اسکالپ و 
پس از جمع آوري اطالعات مربوطه، با . و ترشحات بیمار بود

جداول توصیفی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل استفاده از آمار و
به منظور تعیین روابط بین متغیرها با بروز مواجهه . قرار گرفتند

همچنین با استفاده از . شغلی از آزمون کاي دو استفاده شد
مدل رگرسیون لجستیک به بررسی تاثیر متغیرهاي سن، جنس 

معنی سطح. و سابقه کاري بر بروز مواجهه شغلی پرداخته شد

در نظر 05/0هاي آماري کمتر از داري براي تمامی آزمون
، 11نگارش Stataافزار نرمها با استفاده ازداده. گرفته شد

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

یافته ها 
نفر در طول سابقه خدمت 86)7/71(%پرستار، 120از مجموع 

21وع از مجم. خود مواجهات شغلی را گزارش نموده بودند
زن سابقه 69%) 7/69(در زنان، و نفر17%) 81(مورد مرد 

5نفر با سابقه کار کمتر از 20از بین . مواجهه شغلی داشتند
از نظر واکسیناسیون . سابقه مواجهه شغلی داشتند% 80سال، 

% 63. نفر سابقه واکسیناسیون نداشتندB ،)6/6 (%8هپاتیت 
در بین . ی بودندموارد استخدام رسمی و مابقی پیمان

% 77موارد و در بین پرسنل پیمانی % 4/68مستخدمین رسمی 
موارد 8/38. موارد سابقه مواجهه شغلی را گزارش نموده بودند

آزمون . خود را چک نکرده بودندBتیتر آنتی بادي هپاتیت 
کاي دو رابطه معناداري بین هیچکدام از متغیرهاي ذکر شده با 

).1جدول شماره (نداد بروز مواجهه شغلی نشان
هاي داراي توزیع متغیرهاي دموگرافیک و بالینی به تفکیک گروه. 1جدول شماره 

سابقه مواجهه شغلی و بدون سابقه
داراي سابقه 

مواجهه شغلی
بدون مواجهه 

شغلی تعدادمتغیر
86

درصد
7/71

تعداد
34

درصد
3/28

مجموع
120P.value

178141921مرد جنسیت
697/69303/3099زن

3/0

<5168042020
20-5657/70273/2992 سابقه 

)سال(کار
20>55/6235/378

58/0

795/70335/29112انجام شده واکسیناسیون 
6752258انجام نشدهBهپاتیت 

39/0

524/68246/3676رسمی وضعیت 
3477102344پیمانیاستخدام

66/0

205/46235/5343چک نشده
10454/80116/1956بیشتر از  تیتر آنتی 

بادي
1065/5455/4511کمتر از 

066/0

از نظر نوع فعالیت زمان مواجهـه، بیـشترین مـوارد مربـوط بـه               
در . بـوده اسـت    از مـوارد  درصـد    44تزریق یا خـون گیـري در        

مواجهات مربوط به پاشیدن خون و       عمده ،خصوص نوع مواجهه  
مواجهات در بخش مراقبت    % 6/37. بود%) 4/39(ترشحات بیمار   
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در خـصوص اقـدامات پـس از    ). 2جدول شـماره   (هاي ویژه بود    
صـورت   موارد% 3/56مواجهه، شستشو و ضدعفونی همزمان در       

آنها پس از مواجهه مراتب را به مـسئول         % 23فقط  . پذیرفته بود 
آنها نسبت به انجـام     % 6/12و فقط   . کرده بودند  مربوطه گزارش 

اقدامات آزمایشگاهی الزم پـس از مواجهـه شـغلی اقـدام کـرده              
به منظور تعیین میزان آسـیب زایـی و در صـورت نیـاز،               .بودند

موارد به این کار اقدام     % 91انجام آزمایشات الزم و پروفیالکسی      
).3جدول شماره (ننموده بودند 

اوانی مواجهات شغلی بر حسب زمان، نوع مواجهه و مکان فر:2جدول شماره 
مواجهه

نوع فعالیت زمان 
مواجهه

تعداد
)درصد(

نوع مواجهه
تعداد 

)درصد(
)درصد(تعداد مکان رخداد مواجهه

تزریق یا 
خونگیري

48
)44(

پاشیدن خون و 
ترشحات بیمار

65
)4/39(

بخش مراقبت 
هاي ویژه

41
)6/37(

دفع سوزن و سر 
سوزن

25
)23(

سوزن و سرسوزن
55

)3/33(
اورژانس

32
)3/29(

درپوش گذاري
20

)3/18(
اسکالپ و 

آنژیوکت
34

)6/20(
بخش مربوطه

26
)8/23(

جراحی
6

)5/5(
سوزن بخیه

5
)3(

اتاق عمل
8

)3/7(

سایر موارد
10

)2/9(
سایر موارد

6
)6/3(

خدمات سرپایی
2

)8/1(

مجموع
109

)100(
عمجمو

165
)100(

مجموع
109

)100(

نحوه برخورد با مواجهه هنگام آسیب شغلی در پرستاران :3جدول شماره 
1390هاي شهر همدان در سال شاغل در بیمارستان

درصدتعدادنحوه برخورد با مواجهه

246/27فقط شستشو
141/16فقط ضدعفونی اقدامات اولیه

493/56شستشو و ضدعفونی
2023بله رش به مسئول گزا

6777خیرمربوطه
116/12بله انجام اقدامات 

764/87خیرآزمایشگاهی

89بله مشاوره جهت بررسی 
7991خیرخطر

، عـدم احـساس   )تفر 20(نداشتن عالمت خطر بیماري در بیمار     
و ) نفـر  13(گرانی و وقت گیر بودن آزمایـشات       ،)نفر 15(خطر

مهمتـرین دالیـل عـدم انجـام        ) نفـر  5(سئول  عدم همکـاري مـ    
البتـه در برخـی     .اقدامات الزم در موارد مواجهه یافته بوده است       

بیماران بیش از یک عامل را دلیل عدم انجام اقدامات الزم پـس             
.از مواجهات شغلی ذکر کرده بودند

فراوانی دلیل عدم انجام اقدامات الزم پس از مواجهات . 1نمودار شماره 
1390در پرستاران شاغل در بیمارستان هاي  شهر همدان در سال شغلی 

نتایج نسبت شانس رگرسیون لجستیک بـراي متغیرهـاي سـن،      
نشان می دهد که بـا هـر   4جنس و سابقه کار در جدول شماره     

افزایش می یابـد و     % 9سال افزایش سن شانس مواجهات شغلی       
سبت شانس برابـر    ن(این رابطه از نظر آماري معنادار شده است         

44/2زنـان   ). 02/1-2/1: درصـد 95با فاصله اطمینان    09/1با  
نسبت شانس برابر بـا  (برابر مردان شانس مواجهه بیشتري دارند   

لکـن ایـن رابطـه      ) 7/0-3/8: درصد95با فاصله اطمینان     44/2
برابـر و    66/1سـال    5-19شانس مواجهه در افراد     . معنادار نبود 

5برابر افراد بـا کمتـر از         4/2سال سابقه کار،    20در افراد باالي    
ولی این روابط هیچکـدام از نظـر آمـاري          . سال سابقه کاري بود   

.معنا دار نبودند
تعیین نسبت شانس بروز مواجهات شغلی با استفاده از مدل :4شمارهجدول 

رگرسیون لجستیک براي متغیرهاي سن، جنس و سابقه کار

اصله اطمینانفP.Valueنسبت شانسمتغیر
)02/1-2/1(09/1024/0سن

1مرد
جنس

)7/0-3/8(44/215/0زن
1سال5کمتر از 
19 -566/14/0)4/5-5/0( سابقه کار
30 -204/234/0)5/14-4/0(
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بحث
پرستاران در طول %) 6/71(در مطالعه حاضر بیش از دو سوم 

در غالب . وده بودنددوره شغلی خود مواجهات شغلی را تجربه نم
مطالعات میزان مواجهات شغلی با درصد باال گزارش شده است 

.)17(%55مثالً در مطالعه اي در اردبیل این میزان برابر 
. )18(بوده است % 7/79در مطالعه انجام شده در ترکیه برابر 

میزان بروز مواجهات شغلی در مردان بیش از زنان بود، در 
مطالعه انجام شده در کردستان نیز مردان بیشتر دچار مواجهات 

البته در این خصوص می توان این گونه . )19(شغلی شده بودند 
استدالل کرد با توجه به آنکه زنان به سالمت خود اهمیت 
بیشتري می دهند احتماالً کوچکترین مواجهات را نیز به خاطر 
آورده و خطاي یادآوري و گزارش دهی در این تفاوت می تواند 

. تاثیر گذار باشد
سال بیشتر 5تر از درصد مواجهات شغلی در افراد با سابقه کم

سال سابقه بود ، دلیل این امر می تواند 20از افراد با بیش از 
کم تجربه بودن، مهارت ناکافی و پر انرژي بودن این افراد باشد، 

سال در 4در مطالعه انجام شده در ترکیه نیز سابقه کار کمتر از 
، و در مطالعه انجام شده در یونان، سن )18(حرفه پرستاري 

سال، به عنوان یک عامل خطر براي بروز مواجهات 30-21
.)20(شغلی معرفی شده بود

پرستاران نسبت به % B ،6/6از نظر واکسیناسیون هپاتیت 
واکسیناسیون اقدام ننموده بودند و در بین واکسینه شده ها نیز 

با توجه به قابلیت . آنها ایمنی الزم ایجاد نشده بود% 5/16در 
ایر بیماري هاي نسبت به سBانتقال بسیار باالي هپاتیت 

منتقله از طریق خون و فراورده هاي خونی و از طرفی با وجود 
در دسترس بودن واکسن موثر و رایگان می بایست در خصوص 
انجام واکسن مذکور در پرسنل پرستاري و انجام واکسیناسیون 

اطمینان الزم 10مجدد در موارد با تیتر آنتی بادي کمتر از 
. حاصل گردد
ت شغلی مربوط به پاشیدن خون و ترشحات به اکثر مواجها

در . صورت پرسنل و  موارد ناشی از نیدل استیک شدن بود

پرسنل سابقه پاشیده شدن % 57مطالعه اي در کردستان، نیز 
خون و ترشحات بیمار را به صورت و دهان خود گزارش نموده 

میزانبیشترینسوزنوسوزنسروسیله،نوعنظربودند و از
.بودندکردهایجادراآسیب

ترینمهمعجله راوکارزیادحجمدر این مطالعه پرسنل
، در مطالعه )19(بیان کرده بودند آسیبساززمینهعوامل

ک شدن مواجهات ناشی از نیدل استی% 9/79انجام شده در یزد 
در مطالعه انجام شده در واشنگتن، سوزن هاي . )21(بوده است 

درصد 19و 32زیر جلدي و سوزن هاي بخیه به ترتیب با 
. )22(مواجهات شغلی مهم ترین وسایل آسیب رسان بوده اند 

یري را مهم ترین کمیته اپیدمیولوژي کانادا تزریقات و خون گ
، در مجموع تزریقات )23(عامل آسیب رسان معرفی کرده است 

پرخطرترین اقدامات درمانی است و علت آن استفاده وسیع و 
در .گسترده از سرنگ و سوزن در تمام بخش ها می باشد

مطالعات انجام شده در سطح کشور عملکرد پرسنل درمانی در 
،24(استفاده از وسایل حفاظتی متوسط و یا ضعیف بوده است 

25( .
از نظر نوع فعالیت زمان مواجهه، بیشترین موارد مربوط به 
. تزریق یا خون گیري و حین دفع سرنگ و سر سوزن بوده است

وارد، و در مطالعه کردستان م% 6/47در مطالعه یزد تزریقات با 
در . ، به عنوان پرخطرترین عامل بوده است)19(موارد، % 50با 

مطالعه انجام شده در واشنگتن درپوش گذاري سرنگ مهم 
، در مطالعه حاضر نیز در )22(ترین عامل خطر بوده است 

افراد همین امر منجر به بروز مواجهه شغلی شده است، % 3/18
در کلیه بخش ها در 1با توجه به لزوم استفاده از سفتی باکس

بیمارستان و آموزش احتیاطات استاندارد به پرسنل، می بایست 
دیگر شاهد بروز موارد نیدل استیک ناشی از درپوش گذاري 

می تواند % 60استفاده از جعبه مخصوص دفع تا . باشیمسرنگ ن
ایمنیسطحباتجهیزاتتهیه2.)26(آسیب ها را کاهش دهد 

نیزوبیمارستانمختلفبخش هايبرايکیفیت بهترباوباال

1.Safty Box
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سرپوش عدموزن هاسوصحیحدفعپرسنل درخصوصآموزش
هاي بی آزمایشدرخواستازاجتنابو همچنینمجددگذاري

می ضروريغیرخون گیریهايبهمنجردلیل براي بیماران که
.رساندحداقلبهراخون گیريحینهايمی توان آسیبشود،

در بین موارد مواجهه یافته، شستشو و ضدعفونی همزمان در 
در مطالعه کردستان . پذیرفته بودبیش از نیمی از آنها صورت

موارد اقدامات شستشو و ضدعفونی انجام شده بود % 54در 
موارد اقدامات الزم پس از % 80در مطالعه کاشان بیش از . )19(

ناقص انجام داده بودند و مواجهه را انجام نداده و یا به صورت
در نیمی از موارد در خصوص آلودگی منبع مواجهه آزمایشات 

همگی این مطالعات حاکی از . )27(الزم را انجام نداده بودند 
یف پرسنل پرستاري در کشور در خصوص برخورد عملکرد ضع

آنها % 23در مطالعه حاضر فقط . با مواجهات شغلی می باشد
پس از مواجهه مراتب را به مسئول مربوطه گزارش کرده بودند 
در مطالعات انجام شده در آمریکا و انگلستان عدم گزارش 

درصد موارد بوده است 90-26مواجهه توسط پرسنل بین 
یمار، عدم احساس نداشتن عالمت خطر بیماري در ب. )28(

خطر و گرانی و وقت گیر بودن آزمایشات  به ترتیب مهمترین 
دالیل عدم انجام اقدامات الزم در موارد مواجهه یافته در این 
مطالعه بود، در مطالعه کردستان عدم احساس خطر و نداشتن 

ترین دالیل انجام اقدامات الزم پس از عالئم خطر در بیمار مهم
در مطالعه اي در سیدنی نیز باور . )19(مواجهه بوده است 

عدم انجام خطر بودن آسیب دلیلنادرست کارکنان مبنی بر بی
هاي این مطالعه از جمله محدودیت. )29(بوده است اقدامات 

توان به خطاي یادآوري در گزارش موارد مواجهات شغلی می
پیشنهاد . بخصوص در موارد با سابقه باالي خدمتی اشاره کرد

می شود مطالعاتی با موضوع مشابه با در نظر گرفتن تاثیر 
مواجهات شغلی شرایط روحی و روانی پرسنل درمانی بر افزایش 

. انجام شود

نتیجه گیري
بروز مواجهات شغلی  به عنوان یک عامل خطر شایع براي بروز 
بیماري هاي منتقله از طریق خون و فراورده هاي خونی در بین 
پرسنل پرستاري همدان شایع می باشد، متاسفانه برخی عادات 

هاي غلط نظیر درپوش گذاري سرنگ و عدم استفاده از جعبه
خصوص دفع سرنگ در بین آنها شایع بوده و برخی از آنها م

. اقدام ننموده بودندBنسبت به انجام واکسیناسیون هپاتیت 
گزارش دهی جهت انجام اقدامات استاندارد پس از مواجهه و 
ارزیابی خطر و در صورت لزوم انجام آزمایشات الزم در بین آنها 

زشی احتیاطات لذا انجام دوره هاي آمو. بسیار اندك است
.استاندارد براي پرسنل مذکور ضروري است

تقدیر و تشکر 
دانند از معاونت محترم نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

امور بهداشتی که در اجراي این طرح ما را یاري نمودند و 
همچنین از کلیه پرستاران عزیزي که در تکمیل پرسشنامه ها 

.دردانی بعمل آورنداند تقدیر و قهمکاري داشته
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