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 مقدم، دکتر بهزاد نجف پور، صفدر کریمیمریم زواررضا نجاری، ، دکتر حمیدستار بهشتینویسندگان: 

 معاونت بهداشتی -آدرس: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

آسیب هایی  (Needle stick injuries) برنده یا نیدل استیکآسیب ناشی از وسایل نوک تیز و  :و هدف مقدمه

طالعه با هدف این م سایر وسایل نوک تیز آلوده به خون یا ترشحات بدن بوجود می آیند.هستند که به وسیله سر سوزن یا 
  .انجام شده است استان قزوینبررسی وضعیت آسیب نیدل استیک و عوامل همراه آن در 

، صوصیخبیمارستان های دولتی، در افرادی که برای صورت گرفت.  مقطعی -توصیفی روش به مطالعه این :کاروش ر

نیدل استیک  7931در استان قزوین در سال مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه سلامت و خانه های بهداشت  ،مین اجتماعیات

وری . سپس اطلاعات جمع آدر سامانه پورتال مرکز مدیریت بیماریها ثبت گردید و تکمیل های مربوطه فرم  ،شده بودند

 شده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

 از نظر شغلی.بودند (%2343نفر زن) .71 و (%9.43) نفرمرد 36 هشدتشخیص داده موارد نیدل استیک  622از افته ها:ی

 تکنسین ،(%349)نفر .7ماما ،(%143)نفر62سایر ،(%343)نفر63، خدمات (%.674)نفر.3پزشک  ،(%43..) نفر763 پرستار

،کمک (%%1)تفر6 داندانپزشک ،(%743)نفر.بهیار ،(%743)نفر3، کارشناس یا کاردان بهداشتی (%743)نفر 3آزمایشگاه 

 نفر 631سرسوزن  فرو رفتن دند. نیدل استیک از طریقبو (%%1)نفر 6، تکنسین بیمارستان (%%1)نفر 6 داندانپزشک

 و کامل (%31)نفر.63 ،ه واکسیناسیون هپاتیت بقساباز نظر  بودند. (%.94)نفر  3سایر وسایل تیز و برنده و  (3242%)

 ، (%3741)نفر..6 بخش های بیمارستاننیدل استیک از کل موارد  بودند.واکسیناسیون  ناقصدارای سابقه  (%9)نفر.

 (%747)نفر 9و واحد آزمایشگاه  (%743)نفر . واحد دندانپزشکی ،(%649)نفر2واحد تزریفات  ،(%.94)نفر3واحد واکسیناسیون 

 .بودند

و بالا  زشموآ سدر می نظر به .بودند پزشکان و رانپرستا ترتیب به ها وهگر پذیرترین سیبآ :بحث و نتیجه گیری

 پوستی سیبآ جههامو علت شایعترین .دارد شغلی تجهاامواز  یپیشگیردر  مهمی ربسیا نقش نکنارکا رتمها سطحبردن 

می تواند  یمنا تیقارتزاز  گاهیو آ شغلی یها جههاموپیشگیری از برنامه های لذا  بوده است زنسرسو فتنورفر ثردر ا

 . باشد شتهدانیدل استیک از  یپیشگیردر  ییابسز نقش
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