
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، شهریور 83هم، شماره ششم، پی در پی چهارددوره  496

 مقاله پژوهشی

  ان یمار در دانشجویو ترشحات ب زیتنوكتماس با اجسام  يعوامل خطرزا یبررس
  هیدانشگاه اروم یعلوم پزشک

  
  ٤ين متعارفيحس، ٣زادهين جعفريحس، ٢٭پورنليا زيثر، ١زادهبين حبيحس

 
  18/03/1395تاریخ پذیرش  19/01/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

را به خطر  هاسالمت آنکه  شوندیم  یخود دچار صدمات یشغل يهابیآس ستم سالمت در مواجهه بایس کارکناناز  يادیساالنه تعداد ز: هدف و زمينهپيش
مطالعه   لذا .باشندیم خون به آلوده زیتنوك اجسام و سرسوزن از یناش صدمات خطر معرض در شتریب کارکنان با سهیمقا در یپزشک علوم انیدانشجو .اندازدیم

  د.یو اجرا گرد یه طراحیاروم یان علوم پزشکیمار در دانشجویو ترشحات ب زیتنوكتماس با اجسام  يخطرزان عوامل ییحاضر با هدف تع
، هادادهاجرا شد. ابزار گردآوري  1393در سال  هیاروم یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجونفر از  550بر روي  یمقطع - یفین مطالعه توصیا: مواد و روش کار

مواجهه با  مربوط به یکلاطالعات : سه بخش شامل سؤال 26با  و قسمت دوم  سؤالبا هفت  کیرافکه قسمت اول آن مشخصات دموگ یقسمت 2 يپرسشنامه
 يآمار ارافزنرمبا استفاده از  هاداده مار بود.یو اطالعات مربوط به تماس با ترشحات ب زیتنوكمربوط به تماس با اجسام  سؤاالت، ماریو ترشحات ب زیتنوكاجسام 

SPSS-18   شدند لیوتحلهیتجزو کاي دو  یفیآماري توص يهاآزمونو.  
ـودســال 22,19 ± 1,76( سال با میانگین و انحراف معیـار 34تا  19بین  کنندگانشرکتسن  ج پژوهش نشان دادینتا: هاافتهي  36,6نفر ( 189تعـداد  .) ـب

 یانسان در عامل موردپژوهش يواحدهانفر از  67 جسام برنده شده بودند.دچار آسیب ناشی از ا بارکیحداقل ، درصد) از دانشـجویان در طـول دوران تحصـیل
مورد  48با  يریان کردند. رگ گیبخش را علت مواجهه ب یشلوغ، یطی)  در عامل محدرصد 40نفر ( 68ان کردند و یل بین دلیشتریخود را ب یاطیاحتیب، مواجهه

 تفاوت آماري تیجنسمون آماري مجذور کـاي نشـان داد که بین فراوانی صدمات ناشی از اجسام برنده و آزجر منجر به مواجهه بود. ین پروسیترمهم درصد) 25,4(
  .)(P<0/02شد شتر گزارش یان بیآقا مواجهه در کهيطوربه ي وجـود دارددارمعنی

 يریادگی، یآموزش يهابرنامهالزم است در  یان علوم پزشکیشجون دانیمار در بیو ترشحات ب زیتنوكمواجهه با اجسام  يزان باالیبا توجه به م: گيرينتيجهبحث و 
  ان آموزش داده شود.یبه دانشجو یمنیت موارد ایق در خصوص لزوم رعایح و دقیصح
 یان علوم پزشکیدانشجو، ترشحات بدن، تماس با خون، ب با سرسوزنیآس: هادواژهيکل

  
  ۴۹۶-۵۰۳ص ، ۱۳۹۵ شهريور، ۸۳درپي پي، ششمشماره  ،دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  044-36257668تلفن:  ،يخو ي، دانشکده پرستاريخو: آدرس مکاتبه

Email: zinalpoor.s@gmail.com 

  
  مقدمه

ود ش موجیانگر رفاه و آسایک جامعه بیافراد  یو سالمتبهداشت 
شرفت و توسعه یسنجش پ يبرا یدر آن جامعه است و خود شاخص

ستم یس انکارکناز  يادی. ساالنه تعداد ز)1( باشدیمجامعه آن 
 دشونیم یخود دچار مشکالت یشغل يهابیآسسالمت در مواجهه با 

 نیترعیشااز  یکیق یتزر .)3 ،2( اندازدیمرا به خطر  هاسالمت آنکه 

                                                             
 ، ايراناروميه، اروميهزشکي استاديار پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پ ١
 نويسنده مسئول)( ايران، اروميه، اروميه، دانشگاه علوم پزشکي بهداشت خويدانشکده پرستاري و  ،مربي پرستاري ٢
 ، ايراناروميه، اروميهپرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي  مربي ٣
 رانيا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يو بهداشت خو دانشکده پرستاري ،پرستاري مربي ٤

در حدود شانزده  سالههمهاست که  یدر پزشک یدرمان يهافن
 شودیمن زده ی. تخم)4( گرددیم ارد مورد در جهان انجامیلیم

 یمنیط ناامن و بدون اقدامات این موارد در شرایدرصد از ا 50حداقل 
ق یتزر يهاوهیشمن در یرایط غیخطا و شرا .)6 ،5( ردیگیمانجام 

 یروسیو يهاعفونتل با انتقاماران یبات ید حیمنجر به تهد
نوع پاتوژن  20ان یدر م .)7( گرددیمق خون یاز طر شوندهمنتقل
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 یب سرسوزن در کارکنان بهداشتیق خون که با آسیمنتقله از طر
ت یهپات، 1ت بیهپات ازجمله یروسیو يهاعفونت، مرتبط هستند

 نیترخطرناكو  نیترعیشا 3یمنیروس نقص ایو و 2یس
ن زده یتخم کایآمر یت و سالمت شغلی. سازمان امن)8(باشندیم

آمریکا در ریسک  یون نفر از کارکنان بهداشتیلیم 6/5است که 
و  )9(باشندیمق خون یطر ي منتقله ازهاپاتوژنمواجه شغلی با 

 يهابیآس، یشغل يهابیآس نیترخطرناكاز  یکیکه  شدهانیب
ن یبر طبق تخم .)11, 10(باشدیماز سر سوزن و اجسام برنده  یناش

از  یب ناشیون نفر دچار آسیلیساالنه سه م، یسازمان بهداشت جهان
 ين موارد در کشورهایاز ا درصد 90و  گردندیمز یاجسام ت

انگ و همکارانش در ی. در پژوهش )12(دهدیمرخ  توسعهدرحال
ان شده است که یدرصد ب 1/50 زیتنوك يایوان خطر صدمه با اشیتا

ود که ب يشتر از افرادیب، ترکم ینیخطر آن در افراد با سابقه کار بال
  .)13( داشتند يشتریب ینیسابقه کار بال

 نتایج، پزشکی يهاتیفور کارکنان روي 4هولمه تحقیق در

 را عفونت انتقال احتمال که حادثه 256، سال دو طی داد که نشان

) درصد5/5مورد ( 14ن تمام صدمات یداده است. ب رخ داشتند
مواجهه ، )درصد9/5مورد ترشحات در چشم ( 15، سرسوزن صدمات

 38 رسالمیغا پوست تماس ب، )درصد1/3مورد ( 8مخاط با ترشحات 
)  تماس با پوست سالم درصد9/46( مورد 120) و درصد8/14مورد (

 .)7(داشتند  یبا ترشحات تنفس ) تماسدرصد8/23مورد ( 61و 
در  یعاطف يهایآشفتگموجب  تواندیم زیتنوكمواجهه با اجسام 

عمده  يزااسترسک تجربه ی عنوانبهان شود و یدانشجو یزندگ
 یدر زندگ یان دچار مشکالتیدانشجو کهيطوربه .باشدیممطرح 

 هاسال گهگاهن مشکالت یو اثرات ا شوندیمخود  یو شخص ياحرفه
 و یارتقاء آگاه يهابرنامه فقدان .مانندیم یز باقیپس از تماس ن

پس از مواجهه  یعلوم پزشک انیدر دانشجوان احساسات یب جلسات
 .)15, 14( شودیمد یو اضطراب شد یدار عاطفیپا آثارجاد یموجب ا

مربوط به دو  2010 المللیبیندر مجمع  شدهارائهاسناد و آمار 
در  هابیآسزان صدمات یکه م کندیمدهه گذشته ثابت 

 موزشیآر یغ يهامارستانیبشتر از یار بیبس آموزشی يهامارستانیب
از ین ین موضوع شده است ولیباعث ا ياچندگانه لیدال اگرچهاست. 

و آموزش  هاپاتوژنمکرر مربوط به  يهاآموزش مجدد يهایابیارزبه 
 و یپزشک کارکناندر  زیتنوكاز صدمات اجسام  يرینحوه جلوگ

  .)2( الزم است يپرستار
 تجربه به توجه با کارکنان با سهیمقا در یپزشک علوم انیدانشجو

 و سرسوزن از یناش صدمات خطر معرض در شتریب، ترکم ینیبال

                                                             
1 HBV 
2HCV  

 يان برایچون دانشجو ی. از طرفباشندیم خون به آلوده زیت اجسام
ن یهستند بنابرا قدمشیپد مشتاق و یجد يهاروش يریادگی

. پژوهش )16, 8( د خواهد نمودیدشتر تهیرا ب هاآن یمخاطرات شغل
 انیدانشجو از درصد 1/50که  داد نشان وانیتا در شدهانجام

 در را سرسوزن از یناش صدمات سابقه، یلیتحص آخر سال پرستاري

 شد مشخص مطالعه نیهم در .داشتند عرصه در يکارآموز دوران

 گزارش را صدمات نیا پرستاري انیدانشجو از درصد 1/13تنها  که

درصد از  7/91ر کاشان نشان داد که پژوهش انجام شده د کردند.
 يان پرستاریدرصد از دانشجو 8/90و  یپزشک يان کارورزیدانشجو

 و سگریانپژوهش ع در. )17( سابقه تماس با خون را داشتند
مشخص  شیراز پزشکی علوم دانشجویان از نفر 343 روي بر همکاران
 را سوزن فرورفتن صدمه مورد 644، دانشجویان درصد 69 شد که

 درصد 83 مورد در که بودند کرده تجربه ماهه 12 دوره یک طی در

 نگرفته صورت خاصی پیگیري و دهی گزارش گونههیچ، صدمات این

در  یقیمتون پژوهشگر تحق یدر بررس کهنیابا توجه به  .)18( بود
 صورتبه یمختلف علوم پزشک يهارشتهان یمورد مواجهه دانشجو

 سؤالن یاورد و با ایدر داخل کشو به دست ن خصوصبهمجموع و 
ر مار دیو ترشحات ب زیتنوكزان مواجهه با اجسام یم، سهیکه در مقا

 جهتو با؟ و باشدیم یصورتبه چه  یمختلف علوم پزشک يهارشته

 خون طریق از انتقالی يهاروسیو برخی با آلودگی فزاینده فراوانی به

 ،عوارض تماس، انین دانشجویدر ب زیتنوكآمار تماس با اجسام  و
پیامدهاي  و انسانی، اجتماعی، اقتصادي يهاانیز گرفتن نظر در

با هدف  العهمط این انجام، خون با شغلی يهاتماس از ناشی بهداشتی
مار در یو ترشحات ب زیتنوكتماس با اجسام  يعوامل خطرزا نییتع

 ضروري لیه در طول تحصیاروم یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجو

  .باشدیم
  

  هاروشمواد و 
است که جهت  یمقطع -یفیک مطالعه توصیپژوهش ن یا

در  ماریو ترشحات ب زیتنوكتماس با اجسام  ين عوامل خطرزاییتع
 یموردبررس 1393سال ه در یاروم یان دانشگاه علوم پزشکینشجودا

دانشگاه  یعلوم پزشک انیدانشجو موردمطالعهجامعه  قرار گرفت.
 يد دارایبا موردپژوهش يواحدها .بودنده یاروم یعلوم پزشک

مختلف  يهابخشسابقه کار در  ازجملهورود به مطالعه  يارهایمع
ر د يل به شرکت و همکاریتماو را داشتند مار یمارستان و با بیب

 یريگنمونهانتخاب روش  يبرا داوطلبانه داشتند. صورتبهرا  پژوهش
ان ین پژوهش دانشجویاستفاده شد. در ا ياطبقه گیرينمونهاز روش 

3Human Immunodeficiency Virus( HIV) 
4 Hulme 
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 متعارفي حسين زاده،جعفري حسين ور،پزينل ثريا زاده،حبيب حسين
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قرار گرفتند. با توجه به تعداد  یموردبررسرشته  8در  یعلوم پزشک
  تحقیق هدف ساسو حجم نمونه بر ا هارشتهاز  هرکدامان یدانشجو

محقق  باشدیمجامعه  در مشخص صفت یک نسبت که برآورد
 موردپژوهش نمونه تعداد دارد سروکار دوحالتی متغیر یک با معموالً

 يدانشجو 40، پرستار 180ن تعداد یاز ا، نفر محاسبه شد 550
انترن  يدانشجو 85، اتاق عمل يدانشجو 55، نفر ماما 70، تیفور

 30و  یشگاهینفر علوم آزما 35، پزشکاندندنفر  55، یپزشک
 کی اطالعات آوريجمع ابزار انتخاب شدند. يهوشبر يدانشجو

در ابتدا پرسشنامه توسط ن پژوهش یدر ا بود یدوقسمت پرسشنامه
 یو مقاالت و منابع علم ياکتابخانهپژوهشگر با استفاده از مطالعات 

توسط  دییتأاز م شد سپس ابزار پس یبر اساس فرهنگ کشورمان تنظ
ار یاستاد راهنما و مشاور جهت تعیین روایی صوري و محتوا در اخت

رار ه قیاروم ییماما يدانشکده پرستار یعلمئتیه ينفر از اعضا 10
 بیدو ضر از، یبه شکل کم ییمحتوا ییروا یبررس يرا. بگرفت

در مرحله  .شد استفاده، 6محتوا ییشاخص روا و 5امحتو ییروا ینسب
 يهانمونهکه شامل  یان علوم پزشکیدانشجونفر از  10ارها به بعد ابز

نباخ کرو يب آلفایو با استفاده از ضر داده شد، ستندین مطالعه نیا
. جهت پایایی علمی پرسشنامه از روش قرار گرفت دییتأمورد  ییایپا

شد. بدین ترتیب که جهت یافتن نقاط ضعف  استفاده 7آزمون مجدد
پرسشنامه در دو نوبت و به فاصله ، هادادهوري و انحراف ابزار گردآ

که داراي مشخصات و شرایط  انیدانشجونفر از  20توسط روز  14
پژوهشی بودند از طریق مصاحبه پاسخ داده   يهانمونههمگون با 
نتایج دو مرحله با یکدیگر مقایسه ، پرسشنامه آوريجمع شد و پس از

یرسون اعتماد ابزار با گردید و با استفاده از ضریب همبستگی پ
75/0=r در سطح خوب تعیین گردید. الزم به ذکر است که ، درصد

جهت  . نهایی حذف شدند موردمطالعهافراد مذکور از مجموعه 
 يهاروشو  18ش یرایو spss يآمار افزارنرماز  هاداده تحلیلوتجزیه

 ين مشخصات فردیارتباط ب یو جهت بررس یفیتوص يآمار
سطح  دو با يان با علل مواجهه از آزمون کاینشجودا یاجتماع
  د. یاستفاده گرد (p≤0/05) يدارمعنی
دانشگاه  یپژوهش يب طرح در شوراین مطالعه بعد از تصویا

ته اخالق دانشگاه و بعد از یه  و اخذ مجوز از کمیاروم یعلوم پزشک
 یعلوم پزشک يهادانشکدهو  یمارستانین بیکسب اجازه از مسئول

اخذ شد و به  یشفاه نامهرضایت کنندگانشرکتشد. از همه  انجام
  داده شد. هادادهنان کامل از بابت محرمانه بودن یاطم  هاآن

  
 هاافتهي

                                                             
5 CVR 
6 CVI 

 58,3از دانشجویان ( نفر 301کــه ج پژوهش نشان داد ینتا
سال با  34تا  19بین  کنندگانشرکتبودند. سن  مؤنث) درصد

) بــود. فراوانــی ســال 22,19 ± 1,76( میانگین و انحراف معیـار 
 :به این شرح بود در بخش يکارآموز ســابقه ازنظردانشــجویان 

 سابقه سه تا چهارنفر  116، درصد) 32,9( دو ترمسابقه نفر  170
نفر  75 ) ودرصد 30( ترم 6تا  5نفر سابقه  155، )درصد 22,5ترم (

درصد).  14,5تند (داششتر یهفت ترم و ب يکارآموزسابقه  دانشجوي
درصد) از دانشـجویان در طـول دوران  36,6نفر ( 189تعـداد 

دچار آسیب ناشی از سرسوزن و اجسام  بارکیحداقل ، تحصـیل
من یاز ظروف ا شهینفر هم 373ج نشان داد که ینتابرنده شده بودند. 

تعداد  ازنظران یدانشجو فراوانی درصد). 72,3( کردندیماستفاده 
دوبار نفر  45، درصد) 64( بارکی نفر 121: ن شرح بودیه امواجهه ب

داشتند تماس را  شتریبنفر سابقه سه بار و  23درصد) و  23,8(
 151با  يصبح کار فتیدر شن درصد مواجهه یشتریدرصد). ب 12,2(

 در عامل موردپژوهش يواحدهانفر از  67درصد بود).  79,9نفر (
د کردنان یل بین دلیشتریا بخود ر یاطیاحتیب، مواجهه یانسان

بخش را علت  یشلوغ، یطینفر در عامل مح 68درصد) و  36,8(
ج پژوهش نشان داد در عامل ی). نتادرصد 40کردند (ان یمواجهه ب

 یل معرفین دلیترمهماسترس را ، انینفر از دانشجو 74، یروان یروح
 نفر 53، مواجهه یتیرین از عوامل مدیدرصد). همچن 42,3کردند (

له یوس یدرصد). فراوان 31,6کردند (ن ییپرسنل را تع یآموزش ناکاف
 لین دلیشتریمورد تماس با سرسوزن ب 104نشان داد  رسانبیآس

جر ین پروسیترممورد مه 48با  يریدرصد). رگ گ 55بود (مواجهه 
نفر از  254داد ج نشان یدرصد). نتا 25,4بود (منجر به مواجهه 

درصد) و  49,2داشتند (ا ترشحات را ان سابقه تماس بیدانشجو
مورد  234بود آن  يهافراوردهو  ین مواجهه با ترشحات خونیشتریب
ل با ین دلیشتریمواجهه نشان داد ب یچگونگ فراوانی درصد). 6539(

  درصد). 69,3شد (ق پوست محافظت نشده گزارش یمورد از طر 246
ی صدمات آزمون آماري مجذور کـاي نشـان داد که بین فراوان 

 ي وجـود دارددارمعنیتفاوت آماري  تیجنسناشی از اجسام برنده و 
بین . (P=0/02)شد شتر گزارش یب انیدر آقامواجهه  کهيطوربه

تفاوت آماري  رشتهفراوانی صدمات ناشی از اجسام برنده و 
آزمون آماري مجذور کـاي . (P=0/07) شتداني وجـود دارمعنی

ه لیوساجسام برنده و  ازنی صدمات ناشی نشـان داد که بین فراوا
سر  کهيطوربه ي وجـود دارددارمعنیتفاوت آماري  رسانبیآس

بود مورد پژوهش  يهارشتهن یعلت مواجهه در ب نیشتریبسوزن 
(P=0/000)زابین فراوانی صدمات ناشی ق نشان داد یج تحقی. نتا 

7 Test – re - test 
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 داردي وجـود دارمعنیتفاوت آماري  یلیرشته تحصو  ترشحات
را  ن مواجهه  با ترشحاتیشتریب یان دندانپزشکیدانشجو کهيطوربه

ق یج تحقی. نتا(P=0/000)داشتند مورد پژوهش  يهارشتهن یدر ب
و مواجهه با  يموزآکار تعداد روزن یرا ب يدارمعنی يتفاوت آمار

آزمون آماري مجذور کـاي  .(P =0/15)نداد را نشان  زیتنوكاجسام 
تفاوت مواجهه  یطیعامل محو  رشتهبین فراوانی  نشـان داد که

ن علت مواجهه در یشتریب کهيطوربه ي وجـود دارددارمعنیآماري 
  .(P =0/000)بود بخش  یمختلف شلوغ يهارشتهن یب

  
  ن مواجههیجر حیبر اساس پروس موردپژوهش يواحدها یمطلق و نسب یع فراوانیتوز ):١(جدول 

  یفراوان
  
  جریپروس

  
  تعداد

  
  درصد

  10  19  سرسوزن
  6,3  12  يدیق وریتزر

  5,3  10  ير جلدیق زیتزر
  13,8  26  يریگخون

  25,4  48  يریرگ گ
  Recap(  9  4,8( سرسوزنگذاشتن مجدد 

  به زیتنوكحمل جسم 
safety box  

4  2,1  

  17,5  33  دنیه کشیه زدن و بخیبخ
  14,8  28  ریسا

  100  189  جمع
  

  مواجهه یبر اساس حضور علت عامل انسان موردپژوهش يواحدها یق و نسبمطل یع فراوانیتوز ):٢جدول (
  یفراوان

  علت مواجهه
  درصد  تعداد

  36,8  67  خودم یاطیاحتیب
  22,5  41  عجول بودن

  5,5  10  روش کار اشتباه
  10,4  19  همکار یاطیاحتیب

  17,1  31  از موارد فوق یبیترک
  7,7  14  ریسا

  100  182  جمع
  

 مواجهه یطیبر اساس حضور علت عامل مح موردپژوهش يواحدها یمطلق و نسب یع فراوانیتوز ):٣جدول (

  یفراوان
  علت مواجهه

  
  تعداد

  
  درصد

  22,9  39  نامناسب یکیزیف يفضا
  40  68  بخش یشلوغ

  13,5  23  از موارد باال یبیترک
  23,6  40  ریسا

  100  170  جمع
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 زیتنوك اجسام با مواجهه و جنس نیب ارتباط اساس رب موردپژوهش يواحدها یفراوان عیتوز ):٤جدول (
  مواجهه           

 یفراوان     
 نتیجه آزمون ریخ یبل

 درصد تعداد درصد تعداد
 جنس
  2=  03/5 38,6 124 48,1 91 مرد

02/0 =P  
1 =d f  

 است دارمعنی

 61,4 203 51,9 98 زن
 100 327 100 189 جمع

  
  ن رشته و مواجهه با ترشحاتیبر اساس ارتباط ب موردپژوهش يواحدها یفراوانع یتوز ):٥جدول (

  یفراوان
  
  رشته
 

   مواجهه
  

 جه آزمونینت
 جمع ریخ یبل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

   100 80 71,2 34 28,8 46 یپزشک
  
  
  
  

55/6  =2  
000/0 =P  
224 =d f  

  
 باشدیم دارمعنی

 100 49 53,1 9 46,9 40 یدندانپزشک
 100 173 60,1 40 39,9 133 يپرستار

 100 63 55,6 18 44,4 45 ییماما
 100 33 75,8 18 24,2 15 شگاهیآزما

 100 52 61,5 19 38,5 33 اتاق عمل
 100 37 75,6 20 24,3 17 تیفور

 100 29 69 3 31 26 یهوشیب
 100 516 63,5 327 36,5 355 جمع

  
  بحث 

 نیمهم در ب یاز مخاطرات شغل یکی زیتنوكبا اجسام  مواجهه
ق نشان یتحق نتایج ).16و  17( باشدیم یان علوم پزشکیدانشجو

 تماس بارکیان سابقه حداقل ی) از دانشجودرصد 36,6نفر ( 189داد 
ان  یدرصد) از دانشجو 49,2نفر ( 254ن یو همچن زیتنوكبا اجسام 

مار آ این داشتند. یبررس در طول مار رایسابقه تماس با ترشحات ب
ن یمار در بیو ترشحات ب زیتنوكمواجهه با اجسام  دهدیمنشان 

 1کر و همکارانیق ویتحق در .باشدیمباال  یان علوم پزشکیدانشجو
 بارکیل سابقه حداقل یان در طول تحصیدرصد از دانشجو 58,8

وان یکه در تا یپژوهش در .)9(را داشتند زیتنوكتماس با اجسام 
 يان پرستاریدر دانشجو زیتنوكتماس با اجسام  یشد فراوانانجام 
 69ان نشان داد یپژوهش عسگر نتایج .)13(درصد گزارش شد 61,7
ام تماس با اجس بارکیسابقه حداقل  یان علوم پزشکیدانشجو درصد
مطالعه  در .)18(اندداشتهماه گذشته  12را در طول دوران  زیتنوك

 يان پرستاریدرصد دانشجو 100ن مشخص شد که یدر چ يگرید
تماس با اجسام  بارکیگذشته سابقه حداقل  سال کیدر طول 

                                                             
1 Wicker et al 

 شدهاشاره يهاپژوهشمواجهه در  فراوانی .)13(اندداشتهرا  زیتنوك
 یفراوان یبررس لیبه دل تواندیمن یو ا باشدیمق حاضر یش از تحقیب

در  معموالً  ذکرشده يهاپژوهش یل باشد ولیتحص یتماس در ط
ه قرار داد یموردبررسان را یل سابقه تماس دانشجویدوران تحص یط

زان مواجهه در یبر باال بودن م یلیدل تواندیمن یبودند که ا
  مورد اشاره باشد. يهاپژوهش
ان یدرصد ) از دانشجو 64(نفر  121ق نشان داد یج تحقینتا

) درصد 23,8نفر ( 45تماس و  بارکیدچار  سرسوزنافته با یمواجهه 
 یو همکاران پژوهش افراسیابی .اندداشتهدو تا سه بار تماس را  سابقه

ج یاسوج انجام دادند نتای يهامارستانیب یکارکنان درمان يرا بر رو
 بیآس بارکیقه در صد کارکنان ساب 39,2مطالعه آنان نشان داد 

ده ید بیآسش از دو بار یدرصد ب 42,1شده بودند و  يجلد
  . )19(بودند

ر که منج ین اقدام درمانیشتریق حاضر مشخص شد بیدر تحق
ان شده بود مربوط به ین دانشجویدر ب زیتنوكبه مواجهه با اجسام 

ق ین پژوهش با تحقیا نتایج درصد) بود. 25,4مورد ( 48با  يریرگ گ
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ن یدارد همچن خوانیهم 1389در سال )20(و همکارانش  یباغچق
جر منجر به ین پروسیشتری) ب2002همکاران (ائو و یش، )2001هو (

  .)22, 21(کردند یمعرف يریب را رگ گیآس
 67مواجهه  یق حاضر مشخص شد از علل انسانیآنچه در تحق

درصد)  40مورد ( 68خود دانشجو و  یاطیاحتیبدرصد)  36,8مورد (
مواجهه با  یطیعامل مح عنوانبهبخش را  یان شلوغیاز دانشجو

 و همکاران  یکه رخشان یقیتحق در کردند. یمعرف زیتنوكام اجس
حجم کار و  يادیدگاه پرسنل زیانجام دادند از د 1386در سال 

ب ذکر شد که ین علل آسیترمهماط جزء یت احتین عدم رعایهمچن
  .)23(دارد خوانیهمج پژوهش حاضر یبا نتا

ن یزان مواجهه با ترشحات در بیق میج تحقیبر اساس نتا
وجود دارد  يدارمعنی يمختلف تفاوت آمار يهارشتهان یدانشجو

ان یدانشجو نیدر بمار یزان تماس با ترشحات بیم کهيطوربه
سه یادر رابطه با مق یقیتحق ، متون یباال بود در بررس یدندانپزشک

ر و کیو یمختلف وجود ندارد ول يهارشتهن یتماس با ترشحات در ب
ن صدمات با سرسوزن در یانگیخود نشان دادند م در پژوهشرابنا 

 رسدیمنظر  به .)9(باشدیمشتر یب یان دندانپزشکین دانشجویب
ان ک با محل درمیدتماس نز دلیلبه یان رشته دندانپزشکیدانشجو

گر یمناسب و کامل نسبت به د یزات محافظتیو عدم استفاده از تجه
  .شوندیممار یشتر دچار تماس با ترشحات بیب هارشته

  گيرينتيجه
و ترشحات  زیتنوكمواجهه با اجسام  يزان باالیبا توجه به م

 يهابرنامهالزم است در          یان علوم پزشکین دانشجویمار در بیب
 ق دریح و دقیصح يهاآموزش، نیلد بالیدر ف خصوصبهو  آموزشی

ن کار یدر ح یزات محافظتیو تجه یمنیت موارد ایخصوص لزوم رعا
 يهاکالس برگزاري ان آموزش داده شود.یمار به دانشجویبا ب

 ياستفاده از کارشناسان کنترل عفونت برا، هامارستانیبدر  آموزشی
ون یناسیبر واکس دیتأکآموزش و ، انیشجوانتقال تجارب خود به دان

ا ان بیت ب و آشنا کردن دانشجویان در مقابل هپاتیکامل دانشجو
رانه در یشگیپ يهاروشگر یاز د یمنیقات ایدستورالعمل تزر
  اشاره کرد. توانیم یان علوم پزشکیمحافظت دانشجو

 
  يو قدردانتشکر 

مصوب در  1550ارشد با کد  یکارشناس نامهانیپان مقاله از یا
 یدانشگاه علوم پزشک یحوزه معاونت پژوهش 1/11/1393تاریخ 

 یاز دانشگاه علوم پزشک لهیوسنیبده استخراج شده است. یاروم
کده ن محترم دانشیاز مسؤول، قین تحقین اعتبار ایتأم دلیلبهه یاروم

 در کنندهشرکتان ین زحمات دانشجویو همچن ییو ماما يپرستار
  .شودیممانه تشکر یصم يطر همکارمطالعه به خا
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Abstract  
Background & Aims: Every year a large number of health care workers deal with threats that are 
harmful for their health. Medical science students in comparison with personnel are commonly exposed 
to blood and body fluids. Therefore, this study aimed to determine the risk factors of needle stick and 
contact with secretions from patients among the Students of Urmia University of Medical Sciences.  
Material & Methods: This cross-sectional study implemented on 550 students of Urmia University of 
Medical Sciences in 2015. A data collection tool is a questionnaire in two parts. The first part gathered 
demographic information with seven questions, and the second part consisted 26 questions in three 
sections: general information related to needle stick, questions related to patient contact with sharp 
objects, and contact with the patient's secretions. The data were analyzed using the statistical software 
SPSS-18 by applying descriptive statistics and chi-square. 
Result: The results showed that participants aged between 19 and 34 years. The mean age of participants 
was 22.19 ± 1.76,189 (36.6%) of students had experienced at least one needle stick during the training 
period, 67(36.8%) of the students determined lack of caution as greatest reason, and 68(40%) students 
stated that overcrowding of hospital wards as environmental factors, can lead to needle stick. Creating 
of intravenous line procedure leading to the confrontation was the most frequent factor 48 (25.4%). Chi-
square tests showed a significant relationship between the incidences of sharps injuries with gender 
(P<0/02). 
Conclusion:  High levels of exposure with sharp objects and patients secretions necessitate the need for 
training programs about the safety of students. 
Keywords: Needle stick injuries, contact with blood, body fluids, medical students 
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