
های چگونگی رعايت اصول ايمنی در پيشگيری از بيماری
های شهر شغلی کادر پرستاری شاغل در بيمارستان

 نيشابور
 

  2، مسعود زارع1غالمرضا محمدی
  12/11/85 : تاریخ پذیرش مقاله      15/6/85: تاریخ دریافت مقاله

 
فصلنامه دانشكده پرستاري   

 و مامايي    
، چهارم، مشاره چهارمسال 

 چکيده   ١٣٨٥ستان زم
-در متام مشاغل عوامل و فاکتورهای زيان آور وجود دارند که می :مقدمه

اغلب . توانند افرادی را که به آن شغل اشتغال دارند دچار بيماری کنند
شاغالن گروه پزشکی با بيمارانی سر و کار دارند که اين بيماران حامل و يا 

ها دو بيماری ايدز و ترين آند که شايعهای خمتلف هستنها و باکرتیناقل ويروس
ای و به تبع آن ميزان ميزان درک پرستاران از خماطرات حرفه. است Bهپاتيت 

ها جای های شغلی توسط آنبه کارگيری اصول ايمنی در پيشگيری از بيماری
لذا اين پژوهش با هدف بررسی چگونگی رعايت اصول . تامل و بررسی دارد
 .های شغلی کادر پرستاری اجنام شداز بيماریايمنی در پيشگيری 

ابزار گردآوری .  حتليلی است–يک مطالعه توصيفی پژوهش حاضر : هامواد و روش
که در هنايت . ها پرسشنامه و جامعه پژوهش شامل کليه کادر پرستاری بودداده
ها با داده.  پرسشنامه تکميل شده از واحدهای پژوهش مجع آوری گرديد١٥٧

از واحدهای پژوهش در %) ٥/٤٦(های پژوهش نشان داد که حدود يافته: هايافته . حتليلی مورد جتزيه و حتليل قرار گرفت–های آماری توصيفی ده از روشاستفا
رعايت اصول ايمنی پيشگيری از بيماريهای شغلی ناشی از عوامل بيولوژيک 

چنين در مورد مه. عملکرد مطلوب داشتند% ٨/٥عملکرد نسبتا مطلوب و تنها 
های شغلی ناشی از عوامل مکانيکی رعايت اصول ايمنی در پيشگيری از بيماری

% ٥/٤٣واحدهای پژوهش عملکر نسبتًا مطلوب و % ٥٠ها نشان داد که يافته
واحدهای پژوهش از نظر % ٨/٦٥و بطور کلی اکثريت . عملکرد مطلوب داشتند

 چگونگی رعايت اصول ايمنی در پيشگيری از 
های آماری بين آزمون. های شغلی در رده نسبتا مطلوب قرار داشتندماریبي

مشخصات فردی واحدهای پژوهش با چگونگی رعايت اصول ايمنی در پيشگيری از 
داری را نشان نداد اما بين متغيرهای دريافت های شغلی ارتباط معنیبيماری

ی، دستکش يکبار دستورالعمل کتبی از دفرت پرستاری، دسرتسی به دستکش جراح
مصرف و ترالی چرخدار مناسب با چگونگی رعايت اصول ايمنی در پيشگيری از 

های پژوهش و نظر به امهيت حفظ و ارتقاء با توجه به يافته: گيری و نتيجهحبث .دار بودهای شغلی ارتباط آماری معنیبيماری
  سالمت کادر پرستاری، به مديران و 

های بازآموزی و گردد که در برگزاری دورهه میريزان پرستاری توصيبرنامه
 .ارائه جزوات آموزشی به اين گروه از کارکنان تالش بيشرتی منايند

 های شغلی، رعايت اصول ايمنی، کادر پرستاریبيماری: هاي آليديواژه 
 
 

،  ، صچهارمفصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، سال چهارم، مشاره 
 ١٣٨٥زمستان 
 

، ٧٣٨، صندوق پستی ٢٧نيشابور، دانشکده پرستاری، امام مخينی  :درس مکاتبهآ
 ٠۵۵١-٣٣٣٩١٢٢: تلفاکس

 

 
  )نویسنده مسئول( عضو هیات علمی دانشکده پرستاری نیشابور آموزش پرستاری وکارشناس ارشد  1
  آموزش پرستاری و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری نیشابورکارشناس ارشد  2

مقاله پژوهشي
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 مقدمه

ترين کار و فعاليت از قديمی

نيازهای جوامع بشری بوده 

ليکن توام بودن آن با 

خماطراتی که بسته به نوع شغل 

و حرفه متفاوت است موجب شده 

مهواره سالمت نيروی شاغل جوامع 

ا در معرض خطر قرار دهد ر

خطرات شغلی به کارخاجنات ). ١(

های شود و حميطو صنايع حمدود منی

کاری ديگری نيز وجود دارند 

شان که خباطر ماهيت ويژه

باشند، نيازمند توجه خاص می

- ها بيمارستاناز مجله اين حميط

ها هستند که به تبع ماهيت 

-خدماتی که در آهنا ارائه می

 به دنبال گردد و اخيرًا

پيشرفت تکنولوژی پزشکی، 

های جديد و پيدايش بيماری

های کنرتل شيوع جمدد بيماری

شده، سالمت نيروی شاغل در آهنا 

در معرض خطرات بسيار جدی 

  که ). ٢(قرار گرفته است 

ها دو بيماری ترين اينشايع

   Bايدز و هپاتيت 

 .است

دهد که بيشرتين آمارها نشان می

ی شده غير عفونی بندصدمه طبقه

های در بين کارکنان سيستم

هبداشتی درمانی، صدمات وارده 

-به سيستم اسکلتی عضالنی می

داری و باشد که هنگام نگه

- جاجبا کردن بيماران ايجاد می

بلند کردن بيماران از . شود

بزرگرتين مشکالت پرستاران است 

که موجب صدمه به عضالت پشت 

اين مشکل به . گرددآهنا می

-نوان شايعرتين و پر هزينهع

ترين نوع صدمه شغلی در 

پرستاران بوده که آمار ساالنه 

غيبت از کار به اين دليل 

گردد بسيار باال گزارش می

)۴،۵،۶ .( 

دهد که حدود برآورد نشان می

 ميليون نفر در سراسر جهان ٣۵

های هبداشتی درمانی در سيستم

باشند و از مشغول به کار می

 ميليون ۵/١٨دود اين تعداد ح
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نفر را پزشکان و پرستاران 

شوند که بزرگرتين گروه شامل می

-کاری در اين سيستم به مشار می

در کشور ما نيز ). ٧(روند 

طبق آمار به دست آمده از 

 ٧۶اداره کل پرستاری تا سال 

تعداد کل پرسنل خدمات هبداشتی 

 نفر بوده ۵٠٠۵٢درمانی کشور 

اسان ها کارشن نفر آن٣٧٠١٩که 

 طبق آمار. اندپرستاری بوده

وزارت کار آمريکا پرستاران 

دو برابر متام مشاغل ديگر در 

معرض خطر ابتالء به صدمات، 

های شغلی جراحات و بيماری

هستند و ميزان بروز حوادث 

در مقابل % ٨/١۶ها شغلی در آن

). ١(باشد در صنايع می% ٨/۴

شايد صدمات شغلی در پرستاران 

 به ظاهر پايين از نظر کمی

های درمان و باشد ليکن هزينه

های هبداشتی مهين تعداد مراقبت

مصدومان ساالنه بالغ بر 

گردد، لذا ها دالر میميليون

حفاظت پرستاران در برابر 

خماطرات شغلی واقعيتی است که 

توجه خاص و اختاذ تصميماتی 

کند چرا مناسب طلب می

ها صرف زمان، پرستاران طی سال

يه ملی و امکانات آموزشی سرما

به مرحله بازدهی درمانی 

به ها اند و حفظ سالمت آنرسيده

های ملی حمسوب نوعی حفظ سرمايه

 ).۴(شود می

ميزان درک پرستاران از 

ای و به تبع آن خماطرات حرفه

ميزان به کارگيری اصول ايمنی 

های در پيشگيری از بيماری

شغلی توسط آهنا جای تامل و 

ارد، چنانچه سازمان بررسی د

گويد از ايمنی و سالمت شغلی می

طريق عملکرد سامل و ايمن شغلی 

و استفاده از وسايل حفاظت 

توان از ميزان فردی مناسب می

های شغلی کاست صدمات و بيماری

ليکن حتقيق اين هدف در 

پرستاران مسلتزم مشارکت فعال 

های ايمنی ها در برنامهخود آن

-طرات شغلی میو پيشگيری از خما
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لذا با توجه به امهيت . باشد

عملکرد کادر پرستاری در حفظ 

سالمت خود اين پژوهش با هدف 

بررسی چگونگی رعايت اصول 

  ايمنی در پيشگيری از 

های شغلی کادر پرستاری بيماری

 .اجنام گرديد

 هامواد و روش

 - اين پژوهش از نوع توصيفی

باشد که در آن حتليلی می

ت اصول ايمنی در چگونگی رعاي

شغلی های بيماریپيشگيری از 

کادر پرستاری شاغل در 

های شهر نيشابور بيمارستان

مورد بررسی قرار گرفته و 

ارتباط رعايت اصول ايمنی با 

برخی متغيرهای مورد نظر 

ابزار . سنجيده شده است

ای ها، پرسشنامهگردآوری داده

بود که پس از تاييد اعتبار و 

ن مورد استفاده اعتماد علمی آ

پرسشنامه مشتمل . قرار گرفت

بر دو خبش بود، خبش اول شامل 

مشخصات فردی و وضعيت دسرتسی 

به مواد و وسايل الزم و خبش 

 ٢٨ عبارت که ٣٩شامل دوم 

عبارت اول مربوط به چگونگی 

رعايت اصول ايمنی در پيشگيری 

های شغلی ناشی از از بيماری

 عبارت ١١عوامل بيولوژيک و 

د در رابطه با رعايت اصول بع

- ايمنی در پيشگيری از بيماری

های شغلی ناشی از عوامل 

در مقابل هر يک از . مکانيکی

عبارات؛ چهار گزينه مهيشه 

دهم، گاهی اوقات اجنام اجنام می

دهم و دهم، هيچپوقت اجنام منیمی

موردی پيش نيامده قرار داده 

شده بود و براساس آن امتياز 

دهای پژوهش هر يک از واح

 .گرديدحماسبه و مشخص می

در پژوهش حاضر جامعه پژوهش 

شامل کليه کادر پرستاری شاغل 

های نيشابور در بيمارستان

بوده که با توجه به کوچک 

بودن جامعه پژوهش، تعداد حجم 

منونه معادل کل جامعه پژوهش 

در نظر گرفته شد و بر اسن 
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 نفر از ١۵٧اساس تعداد منونه 

ری شاغل در کادر پرستا

های شهر نيشابور بيمارستان

 .بود

های به دست آمده در داده

پژوهش از نوع کمی و کيفی 

بوده که در يک مرحله مجع آوری 

شده بود و با استفاده از 

آمار توصيفی مانند جداول 

توزيع فراوانی مطلق و نسبی و 

 بندی،آمار استنباطی دسته

خالصه و مورد جتزيه و حتليل 

 .ر گرفتآماری قرا

به منظور سهولت جتزيه و حتليل؛ 

کل امتياز به % ٧۵کسب بيش از 

% ۵٠معنی رعايت مطلوب، کسب 

امتياز به معنی رعايت % ٧۵تا 

نسبتًا مطلوب و کسب کمرت از 

امتياز معادل رعايت % ۵٠

 .نامطلوب در نظر گرفته شد

 هايافته

-های گردآوری شده از منونهداده

های پژوهش نشان داد که 

واحدهای %) ٣/۶٩(بيشرتين 

دارای % ٨/۶٨پژوهش مونث، 

کارشناسی پرستاری و  مدرک

در گروه سنی کمرت از %) ۵۶/٢(

ميانگين و .  سال بودند٣٠

احنراف معيار سابقه کار 

واحدهای پژوهش به ترتيب 

 ۴/٨ سال و ٢/٨عبارت بود از 

از نظر خبش حمل خدمت . سال

ها نشان داد که بيشرتين يافته

تعداد در خبش اورژانس %) ٢۶/۴(

در خبش %) ٨/٢(و کمرتين 

به صورت % ۵/٨١زايشگاه و 

شيفت در گردش مشغول به کار 

از واحدهای مورد % ٧٩. بودند

پژوهش از منابع گوناگون در 

های مورد پيشگيری از بيماری

شغلی ناشی از حرفه پرستاری 

کسب اطالع منوده بودند و تنها 

ر های بازآموزی ددوره% ٢/۶

اين ارتباط را گذرانده 

ها نشان داد که يافته. بودند

واحدهای پژوهش از طرف % ۵٩/١

دفرت پرستاری حمل کار خود 

دستورالعمل کتبی مبنی بر 
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رعايت اصول ايمنی در پيشگيری 

های شغلی حرفه از بيماری

پرستاری را دريافت منوده 

 .بودند

در ارتباط با وضعيت ايمن 

  در برابر سازی 

ها های عفونی يافتهبيماری

عليه % ۴/۶نشان داد که 

واکسيناسيون  Bبيماری هپاتيت 

% ٧/۵و تنها کامل اجنام داده 

اصًال اقدام به واکسيناسيون 

عليه اين بيماری ننموده 

 . بودند

های از نظر ابتال به بيماری

- شغلی ناشی از پرستاری يافته

ها نشان داد که به ترتيب 

ريس وا% ٧/۵کمر درد، % ۶١/٧

هپاتيت % ٩/۴، های حتتانیاندام

B ،هپاتيت  % ٣/٣A ،٣/٣ %

  % ٣/٣اگزمای پوستی، 

چند % ۵/٧٨های خودخبودی و سقط

بيماری ناشی از کار در حرفه 

پرستاری مبتال گرديده بودند و 

عدم ابتال را بيان % ٣/٢٢تنها 

 .منوده بودند

ها در مورد وضعيت دسرتسی يافته

 وسايل واحدهای مورد پژوهش به

و مواد الزم جهت رعايت اصول 

ايمنی نشان داد که اکثريت 

به دستشويی آب گرم و %) ١/٩٨(

به صابون مايع %) ٨/٩۴(سرد، 

دستکش جراحی %) ٢/٨۵(و جامد، 

%) ٩/٩٢(در اندازه مناسب، 

%) ٧/٧۴( يکبار مصرف، ماسک

%) ۵/٨۶(ترالی چرخدار مناسب، 

مواد ضد عفونی کننده و 

کبار مناسب مجع ظروف ي%) ٣/٩٢(

آوری سرسوزن و وسايل آلوده 

ليکن از نظر . دسرتسی داشتند

دسرتسی به گان در اندازه 

و عينک ايمنی % ٣/۵٢مناسب 

 .دچار مشکل بودند% ۵۵/٢

های پژوهش حاضر نشان يافته

جهت دفع سرسوزن % ۵/٧٧داد که 

پس از مصرف و وسايل نوک تيز 

از ظروف خمصوص مجع آوری اين 

  تفاده وسايل اس

جهت % ۴/٧۶مهچنين . کردندمی
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نسبتا مطلوب; 
49%

نامطلوب; %7
مطلوب; %44

اجنام اقدامات مرتبط با سيستم 

و ) ساکشن ريه(تنفسی بيمار 

برداشنت پانسمان از دستکش 

يکبار مصرف و يا فورسپس 

در ارتباط . منودنداستفاده می

با شستشوی فوری سطح ميزکار و 

ی ضد عفونی آن در صورت مشاهده

آلودگی با خون و يا ترشحات 

ها نشان داد که افتهبيمار ي

  مهيشه اين کار را اجنام % ٧۵/۵

در ارتباط با . دادندمی

ها بعد از هر بار دستتشوی سش

% ٣/٧١متاس با بيمار نيز 

واحدهای پژوهش بيان منوده 

بودند که مهيشه اين کار را 

 .دادنداجنام می

های پژوهش نشان داد که يافته

واحدهای پژوهش % ۶/۶تنها 

ستی مانتو حداقل اجنام تست پو

اجنام % ٣/٧ساليانه يکبار و 

ی سينه پس از راديوگرافی قفسه

 .دادندتست مانتو اجنام می

ها در ارتباط با مهچنين يافته

ها خم کردن و يا شکسنت سر سوزن

پس از مصرف و گذاشنت سرپوش 

های مصرف شده به روی سرسوزن

و % ۵/٣٠ترتيب مشاهده شد که 

 را اجنام مهيشه اين کار% ٧/٣۵

 .دادندمی

 

 

 
 
 
 

 توزيع فراوانی نسبی ):١منودار مشاره 
رعايت اصول  واحدهای پژوهش بر حسب ميزان

های شغلی ايمنی در پيشگيری از بيماری
 ناشی از عوامل بيولوژيک

 

د نيمی از واحدهای پژوهش حدو

جاجبا کردن وسايل جهت %) ۶/۴٩(

سنگين به تنهائی مبادرت به 

و مهچنين . دندکراين کار می

% ۴/۴۴ها نشان داد که يافته

کادر پرستاری در طول شيفت 

کاری از کفش پرستاری استفاده 

از پوشيدن % ۵/۴٨کردند و می

های دارای کش سفت جوراب

 .منودندخودداری می

 

 

 

نسبتا مطلوب ;  
49%

نامطلوب  ;  %7
مطلوب  ;  %44
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 توزيع فراوانی نسبی ):٢منودار مشاره 

واحدهای پژوهش بر حسب ميزان رعايت اصول 
های شغلی گيری از بيماریايمنی در پيش

 ناشی از 
 مکانيکیعوامل 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 توزيع فراوانی نسبی ):٣منودار مشاره 
چگونگی رعايت اصول واحدهای پژوهش بر حسب 

 های شغلیدر پيشگيری از بيماریايمنی 
 در کادر پرستاری  
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ات مربوط به ميزان توزيع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب پاسخ به عبار ):١جدول مشاره 
 رعايت اصول ايمنی در پيشگيری از

 های شغلی ناشی از عوامل بيولوژيکبيماری
 عمج نيامده موردی پيش دهممنی هيچوقت اجنام دهماجنام می گاهی اوقات دهممی مهيشه اجنام

يف
رد

 

 هدفعبارات مربوط به  فراوانی                  وضعيت پاسخگويی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 بيمارهر بار متاس با شسنت دستها قبل از  ١
۶۵ ٨/۴٢ ۶٩ ۴/۴۵ ١۶ ۵/١ ٣/١ ٢ ١٠۵١٠٠ ٢ 

های از گرفنت منونهپوشيدن دستکش قبل  ٢  بيمار از آزمايشگاهی

٧۵ ٧/۴٩ ۵١ ١/٣٩ ٩۵ ١ ٣/١ ٢ ٩/٩۵١٠٠ ١ 

 )وريدیگيری و تزريق -مانند رگ(عروقی از اقدامات داخلی  پوشيدن دستکش قبل ٣

۵۶ ٧٢ ٣/٣٧ ۴١ ٢ ٣ ٧/١٢ ١٩ ٨۵١٠٠ ٠ 

مانند گذاشنت (بيمار با سيستم گوارش از اقدامات مرتبط  پوشيدن دستکش قبل ۴
NGT و دهانشويه( 

١١٣ ۴/٧۶ ٢٣ ۵/١۵ ۴ ٨ ٧/٢ ۴/۵ ١۴١٠٠ ٨ 

مانند (سيستم تنفس رتبط با اقدامات مقبل از اجنام پوشيدن ماسکو دستکش  ۵  )ساکشن ريه

٩ ٧٩/۵۴ ۴۶ ٩ ١٠ ٩/٣١/۶ ٣ ٩/۶ ١۴۴ ١٠٠ 

 ترشحات بيماربا خون و ساير پوشيدن گان هنگام  ۶
٣۵ ۶/٢٣ ۴٢ ۴/٢٨ ۵٨/٣ ٣۵ ١ ٢/١٢ ١٨۴١٠٠ ٨ 

 بيمارهر بار متاس با ها بعد از شسنت دست ٧
١ ٢ ٣ ٢ ٣ ٩/٢١ ٣٣ ٣/٧١ ١١٢۵١٠٠ ١ 

 نوبت قبلبرا برداشنت پانسمان دستکش يکبار مصرف ا استفاده از پنس ي ٨

١٢٠ ۴/٧۶ ٢/١١ ١٧ ۵ ١٠ ٣/٣ ۶/۶ ١۵١٠٠ ٢ 

 زمان هببودی کاملها تا ناحيه دستپوستی موجود در جراحات و ضايعات ضدعفونی و پانسمان  ٩

١٠۵ ١/۶٢/٢١ ٣٢ ٩ ۵ ۵/١٠ ٣ ۶/۶ ١۵١٠٠ ٢ 

 هاموجود در دستضايعه يا جراحات تا زمان هببودی ی بالينی هامراقبتيکبار مصرف هنگام استفاده از دستکش  ١٠

٩۵ ٢/۶۴ ۴٧ ٧ ٢ ٣ ١/٢٩ ٣/۴ ١۴١٠٠ ٨ 

يکبار (کردن دستکش از هر بار خارج ولرم و صابون بعد ها با آب شستشوی دست ١١  )مصرف يا اسرتيل

٨۵ ١/۵۴ ۶٣٩ ٠ ۵ ٢/٣ ۴ ۶/١ ٢۵۴ ١٠٠ 

 هاو شسنت فوری دستخون و ترشحات بيمار ه به حمض آلوده شدن بها تعويض سريع دستکش ١٢

١٣۴ ١ ٣/١٢ ١٩ ٨٧ ۶/١ - - ٠۵۴ ١٠٠ 

 بيمار با خون يا ترشحات کار در صورت آلودگی تعويض سريع لباس  ١٣

٣٠ ٨/٧٧ ١١٩ ۶/١ ٢ ٣ ٧/٠ ١ ١٩۵١٠٠ ٣ 

 بيمارخون يا ترشحات آلودگی با مشاهده ضدعفونی آن در صورت ميزکار و سپس شستشوی فوری سطح  ١۴

١١۴ ۵/٧۵ ٩/١٧ ٢٧ ۵ ٣/٣ ۵ ١ ٣/٣۵١٠٠ ١ 

 بيمارخون يا ترشحات های لوده به مالفهمصرف جهت تعويض پوشيدن دستکش يکبار  ١۵

٧۶ ١/۵٧/١ ٢١ ٣۴ ٩ ٧/۴ ١ ٣/٢٧ ٣٩۴١٠٠ ٣ 

-دچار تغيير رنگ شدههای اسرتيلی که دستکشخودداری از پوشيدن  ١۶  اند

۵٣/١ ٢١ ٣/٣٨ ٧۴ ٨ ۴/۵ ۶١ ۵/۴١ ١۴١٠٠ ٧ 

ها تعويض دستکش ١٧  يا سوراخ شدنبه حمض پاره ) مصرفاسرتيل و يکبار (

٩/٨ ١٢٨۵ ١/٨ ١٢ ۴ ٧/٢ ۵ ۴/١ ٣۴١٠٠ ٩ 

 منظور استفاده جمدديا يکبار مصرف به های جراحی شسنت دستکش ١٨
٣ ٩/۶ ۴ ٩ ٩٢ ٨/٢/۶١ ١/٢٧ ٣٩ ٣۴۴ ١٠٠ 

  دقيقه کامل١۵با جريان آب به مدت بيمار، شستشوی آن ن و ترشحات با خودر صورت آلودگی چشم  ١٩

٩ ٩١/۵١ ٩۶ ۵/١٠ ۴ ۶/٢ ۴١ ٢٧ ١۵١٠٠ ٢ 

 ١٠٠ ١۵٠ ٢/٣ ۵ ٣/٢١ ٣٢ ٣/٢٩ ۴۴ ۴۶ ۶٩ )خبش(حمل کار خوردن و آشاميدن در  ٢٠
های در کنار منونهغذايی در يخچال خبش نگهداری آب و مواد  ٢١  بيماران

٧ ١٠/۶ ۶ ۴ ٢ ٨/٧١ ١٠٧۶ ۴/١ ١٧۴١٠٠ ٩ 

 ١٠٠ ١۵١ ۶/۶ ١٠ ٧/۴۵ ۶٩ ٢/١٧ ٢۶ ۵/٣٠ ۴۶ ها بعد از مصرفسوزنخم کردن يا شکسنت سر  ٢٢
 ١٠٠ ١۵۴ ۶/٢ ۴ ۵/٣٠ ۴٧ ٢/٣١ ۴٨ ٧/٣۵ ۵۵ های مصرف شدهسوزنگذاشنت سرپوش روی  ٢٣
 نوک تيزخمصوص مجع آوری وسای پس از مصرف در ظروف ها دفع کليه سر سوزن ٢۴

١١٧ ۵/٢٢ ٧٧ ۶/١۴ ١ - - ٩/٧ ١٢۵١٠٠ ١ 

 ١٠٠ ١۴٨ ٧/٢٩ ۴۴ ۵٠ ٧۴ ۵/٩ ١۴ ٨/١٠ ١۶کردن ظروف خمصوص مجع خالی کردن و متيز  ٢۵
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 دستوسايل نوک تيز با آوری سر سوزن و 
 ١٠٠ ١۵١ ۵/٣٢ ۴٩ ۴/۴٢ ۶۴ ۵/١٨ ٢٨ ۶/۶ ١٠ مانتو در صورت لزوماجنان تست پوستی  ٢۶
 لزومتست مانتو در صورت  قفسه سينه پس ازاجنام راديوگرافی  ٢٧

٣/٧ ١١ ٣/٧ ١١ ۵۵ ۴/٣۶ ٧۴ ۴١ ٩۵١٠٠ ١ 

 ريویبيمار مبتال به سل حين مراقبت از يکبار مصرف روی هم مناسب يا دو مساک استفاده از ماسک  ٢٨

٧ ٧٨/۵٢ ١۶ ١٩ ٢/١٧ ۶/٢٨ ١٢ ۵/١ ١٨۵١٠٠ ١ 

 

 حبث

های هبذاشتی کارکنان سيستم

درمانی اولين گروه در معرض 

-ابتال به عفونت هپاتيت میخطر 

باشند و اين مسئله در بين 

آهنايی که در مقابل اين 

  بيماری ايمن 

 

اند به مراتب بيشرت است نشده

طوری که در برخی از مقاالت آن 

ترين بيماری عفونی را فراوان

های شغلی در بين ناشی از متاس

های هبداشتی کارکنان سيستم

). ٨(اند درمانی بيان منوده

ابراين واکسيناسيون عليه بن

هبداشتی در کارکنان  Bهپاتيت 

درمانی بايد به صورت پيشگيری 

 ). ۶(اجنام شود 

حاضر نشان های پژوهش يافته

عليه بيماری % ۴/۶داد که 

واکسيناسيون کامل  Bهپاتيت 

اصًال % ٧/۵اجنام داده و تنها 

اقدام به واکسيناسيون عليه 

 .اين بيماری ننموده بودند

های ظر ابتال به بيماریاز ن

ناشی از پرستاری تنها شغلی 

عدم ابتال را بيان منوده % ٣/٢٢

آهنا به % ٧/۶١بودند و ابتال 

-کمر درد اين مشکل را شايع

داد ترين عارضه شغلی نشان می

که اين يافته با آنچه امسيدلی 

و مهکاران در پژوهش خود 

مشاهده منودند مهخوانی دارد، 

هشی که در ها نيز در پژوآن

انگلستان بر روی پرستاران 

اجنام دادند مشاهده منودند 

شيوع کمر درد در بين 

- آن% ١٠بوده و % ۶٠پرستاران 
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ها به دليل کمر درد حدود 

چهار هفته در سال سرکار حاضر 

مهچنين حممدی و ). ٩(شوند منی

مهکاران در شهر اردبيل شيوع 

کمر درد در پرستاران مورد 

- گزارش منوده% ۵/۶۴بررسی را 

 ).٨(اند 

آمار نشان داده است، در 

  هايی که بيمارستان

های آموزشی جهت پيشگيری و کالس

درمان کمر درد، برای 

پرستاران داير گرديده، ميزان 

بروز کمر درد، در اين 

بيمارستان بسيار پايين بوده 

در نتيجه وجود چنين . است

هايی جهت پرستاران آموزش

ضروری زمحتکش کشور ما نيز 

در خصوص ). ۵(رسد بنظر می

آور در عوامل بيولوژيک زيان

حميط کار به گروه پزشکی بايد 

ای داشت، زيرا متام توجه ويژه

های پزشکی در مواجهه با وهگر

. بيولوژيک قرار دارندعوامل 

مثًال اغلب شاغلين گروه پزشکی 

با بيمارانی سر و کار دارند 

که اين بيماران حامل و يا 

های ها و باکرتیويروسناقل 

ترين خمتلف هستند که شايع

اينها دو بيماری ايدز و 

 ).١٠(است  Bهپاتيت 

های پوهش در ارتباط با يافته

تعيين چگونگی «هدف اول پژوهش 

رعايت اصول ايمنی در پيشگيری 

های شغلی ناشی از از بيماری

عوامل بيولوژيک توسط کادر 

جدول مشاره براساس » پرستاری

از % ٨٧يانگر آن است که يک ب

واحدهای پژوهش مهيشه اقدام به 

ها به حمض آلوده تعويض دستکش

شدن به خون يا ترشحات بيمار 

منودند ها میو شستشوی فوری دست

به حمض پاره % ٩/٨۵و مهچنين 

های شدن يا سوراخ شدن دستکش

اسرتيل و يکبار مصرف آنرا 

نيز % ٨/٧٧منودند و تعويض می

دگی لباس کار به در صورت آلو
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خون و ترشحات بيمار سريعًا 

. کردندلباس کار را تعويض می

نکات اسرتيل، توجه به رعايت 

استفاده از جتهيزات يکبار 

مصرف مانند سرنگ و سر سوزن و 

اجتناب از متاس با عوامل 

  زا از بيماری

ترين موارد جهت پيشگيری مهم

های عفونی از ابتال به بيماری

های شغلی در ناشی از متاس

ن کارکنا. باشدپرستاران می

مراکز خدمات هبداشتی درمانی 

پروسيجرهای هتامجی را اجنام که 

دهند و يا در اجنام آن می

مشارکت دارند بايستی هنگام 

-متاس با غضاء خماطی يا قسمت

هايی از پوست که ختريب شده 

است و احتمال متاس با ذرات يا 

د ترشحات خون در حميط وجود دار

از دستکش و ترجيحًا جهت 

احتياط از وسايل حمافظت کننده 

مانند ماسک تنفسی، عينک حمافظ 

چشم و گان استفاده منايند 

)١١.( 

- می) ٢٠٠۴(پاتريکا و مهکاران 

-متامی کارکنان سيستم: نويسند

های هبداشتی درمانی در خطر 

های عفونی مواجهه با بيماری

-باشند، و شايعمی ناشی از کار

-بيماری علت ابتال به اين ترين

های انتقال يافته پاتوژنها 

از طريق خون، به دنبال متاس 

شغلی با خون يا ساير مايعات 

ترين راه انتقال بدن عمده

های عفونی در اين گروه بيماری

 ).١٢(باشد می

در ارتباط با ميزان بروز متاس 

با خون و ساير مايعات و 

ترشحات بدن در پرستاران، 

ا و مهکاران آنرا در پاتريک

بسته به حمل % ۴۴الی % ١٠حدود 

منايند و ميزان خدمت بيان می

صدمات ناشی از متاس با سر 

سوزن را در اياالت متحده 

 مورد در ٨٠٠٠٠٠ الی ۶٠٠٠٠٠

مهچنين در . منايندسال عنوان می
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 بيمارستان ۶٠ای که در مطالعه

متحده اجنام شد نتايج اياالت 

اران بيشرتين نشان داد که پرست

متاس با خون و مايعات بدن را 

 ).١٢(اند داشته

نشان داد که های پژوهش يافته

واحدهای پژوهش % ۶/۶تنها 

اجنام تست پوستی مانتو حداقل 

اجنام % ٣/٧ساليانه يکبار و 

راديوگرافی قفسه سينه پس از 

 .دادندتست مانتو اجنام می

با توجه به اينکه پرستاران 

مستقيم با در معرض متاس 

های عفونی بيماران و بيماری

قابل پيشگيری مانند سل، 

هپاتيت، سرخجه، ايدز و غيره 

تواند هتديد کننده سالمت که می

باشند قرار دارند اجنام 

- واکسيناسيون عليه اين بيماری

 ).۴(باشد ها امری ضروری می

های پژوهش به طور کلی يافته

در ارتباط با چگونگی رعايت 

نی در پيشگيری از اصول ايم

های شغلی ناشی از بيماری

عوامل بيولوژيک توسط کادر 

% ٧/۴٧پرستاری نشان داد که 

نسبتا % ۵/۴۶در حد نامطلوب، 

عملکرد % ٨/۵مطلوب و تنها 

مطلوب داشتند که اين يافته 

با آنچه سيالنی در پژوهش خود 

 ).١(مشاهده منود مهخوانی دارد 

های حتقيق در رابطه با يافته

تعيين چگونگی «هدف دوم پژوهش 

رعايت اصول ايمنی در پيشگيری 

های شغلی ناشی از از بيماری

عوامل مکانيکی توسط کادر 

ی آن است نشان دهنده» پرستاری

که حدود نيمی از واحدهای 

جهت جاجبا کردن %) ۶/۴٩(پژوهش 

وسايل سنگين به تنهايی 

. کردندمبادرت به اين کار می

 نشان داد که هاو مهچنين يافته

جوراهبای از پوشيدن % ۵/۴٨

  دارای کش سفت خودداری 

 .منودندمی

های کلی در ارتباط با يافته
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اين هدف نشان داد که امتياز 

واحدهای پژوهش در حد % ۵٠

مطلوب و % ۵/۴٣نسبتًا مطلوب، 

 .نامطلوب بود% ۵/۶تنها 

در ارتباط با هدف سوم پژوهش، 

ها نشان داد که بين يافته

يت اصول ايمنی با رعا

متغيرهائی چون جنس، سابقه 

کار در خبش حمل خدمت، مدرک 

حتصيلی و اقدام به کسب اطالع 

های شغلی، سابقه از بيماری

کار در بيمارستان، شيفت 

کاری، دسرتسی به صابون مايع و 

جامد، گان و ماسک و عينک و 

مواد ضد عفونی کننده ارتباط 

. داری مشاهده نشدآماری معنی

های آماری نشان داد ما آزمونا

که بين ميانگين امتياز رعايت 

اصول ايمنی در چگونگی 

های شغلی پيشگيری از بيماری

از عوامل بيولوژيکی و ناشی 

متغيرهای دريافت دستورالعمل 

کتبی از دفرت پرستاری 

)٠٠۵/٠p<( ، دسرتسی به دستکش

، دستکش )>٠٠۴/٠p(جراحی 

، و )>٠٠٧/٠p(يکبار مصرف 

ی چرخدار مناسب ترال

)٠١/٠p<(ارتباط آماری معنی ،-

 .دار بود

متاس با عوامل و مواد شيميايی 

گوناگون مانند ضد عفونی 

ها، ها، اسرتيل کنندهکننده

ها و داروها، سايتواستاتيک

غيره از موارد ديگری است که 

تواند پرستاران را حتت می

که برخی . تاثير سوء قرار دهد

ق متاس از اين عوامل از طري

تواند پوستی يا استنشاق می

های آلرژيک سبب ايجاد واکنش

و برخی ديگر مانند . گردد

اکسيد اتيلن و هگزاکلروفن به 

تواند سبب عنوان عواملی که می

موتاسيون گشته يا تراتوژن 

زا بوده و يا اينکه سرطان

باشند از مجله موارد شناخته 

شده و با امهيتی است که 
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  ه به پرستاران با توج

های شغلی با اين عوامل متاس

بايستی نکات پيشگيری کننده و 

به حداقل رساننده متاس با اين 

 ).۶،١٣(عوامل را بکار بربند 

های آماری ارتباط جتزيه حتليل

داری بين مشخصات فردی معنی

واحدهای پژوهش با چگونگی 

- در بيماریرعايت اصول ايمنی 

اما . های شغلی را نشان نداد

های آماری از نظر آزمون

ارتباط بين امتياز کل 

واحدهای پژوهش در ارتباط با 

چگونگی رعايت اصول ايمنی در 

های شغلی با متغيرهای بيماری

دريافت دستورالعمل کتبی از 

، )>٠٠۴/٠p(پرستاری دفرت 

دسرتسی به دستکش جراحی 

)٠٠۴/٠p<( دستکش يکبار مصرف ،

)٠٠١/٠p< ( و ترالی چرخدار

ارتباط ) >٠٠۴/٠p(مناسب 

 .دار بودآماری معنی

 پيشنهادات

-نتايج حاصل از اين پژوهش می

تواند مورد توجه و استفاده 

ريزی و اجرای مسئوالن برنامه

خدمات هبداشتی و درمانی و 

با توجه به . اموزشی گردد

اينکه مترکز اين پژوهش بر 

عملکرد کارکنان در زمينه 

های شغلی پيشگيری از بيماری

ود ليکن برخی از خواهد ب

به طور مستقيم و يا ها يافته

با عملکرد مديران غير مستقيم 

پرستاری مرتبط بوده و مورد 

ها قرار و استفاده آنتوجه 

 .گيرد

 قدردانی

دامن از معاونت بر خود الزم می

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد که با تصويب طرح و 

بودجه الزم ما را در اجنام اين 

ی منودند و از متامی پژوهش يار

های کادر پرستاری بيمارستان

شهر نيشابور تشکر و قدردانی 

 .منايم
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