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  خالصه

 اتفاقي حوادث .دارد فراواني هميتا بهداشتي هاي مراقبت كاركنان ميان در خون راه از منتقله هاي پاتوژن با بيمارستان از شده كسب عفونت :مقدمه

 خون با ديده آسيب پوست تماس و )دهان يا چشم مثل( اه مخاط به بدن مايعات يا خون شدن پاشيده دست، به تيز نوك جسم يا سوزن رفتن فرو شامل

 تعيين ،حاضر ي مطالعه از هدف .دهد مي قرار ها عفونت گونه اين به ابتال معرض در را بهداشتي هاي مراقبت كاركنان محافظ، وجود بدون بدن مايعات يا

  .بود آموزشي هاي بيمارستان كاركنان ميان در پزشكي هاي اورژانس اب برخورد هنگام در بهداشتي خطرآفرين رفتارهاي نسبي فراواني

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه آموزشي بيمارستان 3 كاركنان از نفر 384 روي بر آسان احتمالي غير گيري نمونه با مقطعي ي مطالعه اين :ها روش

 در مستقيم ي مشاهده طريق از اورژانس بخش در ها نمونه خطرآفرين رفتارهاي .گرفت انجام 1388 سال در دستيار و كارورز پرستار، بهيار، شامل

 از نتايج .بود ياحتياط بي عمل مورد 9 راههم به ،بيمارستان و كار ي سابقه شغل، سن، جنس، م،نا مورد در اطالعاتي شامل كه شد ثبت اي نامه پرسش

2 يآمار روش طريق
χ گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد.  

 و درصد 0/56 سرسوزني امحا مخصوص ظرف از استفاده عدم ،درصد 4/65 اورژانس مورد مديريت حين مناسب دستكش از استفاده عدم :ها يافته

 نسبي فراواني .گرداندند باز آن به را سرسوزن پوشش اورژانس مورد مديريت حين ها نمونه درصد 7/67 .شد مشاهده درصد 0/94 ماسك از استفاده عدم

 ،7/22 ترتيب به اورژانس مورد مديريت حين دست به تيز نوك جسم فرورفتن و بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده خون، فوران خون، با دست شدن آلوده

 ،كارورزان ترها، جوان زنان، ميان در دستكش پوشيدن .نبستند كاره ب را زدايي آلودگي صحيح روش ها هنمون درصد 7/98 و بود درصد 4/3 و 5/36 ،2/4

ي امحا مخصوص ظرف از استفاده عدم ،سرسوزن پوشش گرداندن باز ).P > 05/0( بود بيشتر) س( الزهرا بيمارستان و سال 1/1-5 كاري ي سابقه گروه

 پوشش گرداندن باز مورد در ).P > 05/0( بود مرتبط كار ي سابقه و شغل سن، با دست به تيز نوك جسم فتنفرور و ماسك از استفاده عدم سرسوزن،

 پرخطر رفتار كاهش با تحصيالت سطح بودن باالتر و پرخطر رفتار افزايش با سن افزايش ،سرسوزني امحا مخصوص ظرف از استفاده عدم و سرسوزن

 ي سابقه گروه در سرسوزني امحا مخصوص ظرف از استفاده و بود همراه سرسوزن پوشش گرداندن باز فزايشا با كار ي سابقه افزايش .داشت رابطه

 ميزان كار ي سابقه افزايش با و داد روي بيشتر كارورزان و تر جوان كاركنان در دست به تيز نوك جسم فرورفتن .بود سايرين از بيشتر سال 1/1-5 كاري

 خون، فوران خون، با دست شدن آلوده .كردند استفاده ماسك از لزوم موقع كه بودند گروهي تنها كار تازه گروه ورورزان كا ترها، جوان .داشت كاهش آن

 نسبي فراواني .بود بيشتر بهياران در پرخطر رفتارهاي اين تمامي كه؛ به طوري بود مرتبط افراد شغل با ييزدا آلودگي صحيح روش گيري كاره ب عدم و

  .بود بيشتر بهياران ودستياران  بين در و مسن و مرد كاركنان بين در بيمار تخت و حفهمل شدن آلوده

 در پزشكي هاي اورژانس به برخورد هنگام در استاندارد احتياطات رعايت عدم ي نتيجه در بهداشتي خطرآفرين رفتارهاي نسبي فراواني :گيري نتيجه

 سازي آگاه هاي برنامه و محافظتي امكانات بودن تر دسترس در .ستا باال قبولي قابل غير طرزه ب ناصفها پزشكي علوم دانشگاه آموزشي هاي بيمارستان

  .كند مي كمك احتياطات اين از بيشتر پيروي به

  .بهداشتي رفتارهاي ،پزشكي هاي اورژانس ،استاندارد هاي احتياط :كليدي واژگان
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  مقدمه

 منتقله هاي پاتوژن با بيمارستان از اكتسابي هاي عفونت

 از بهداشتي هاي مراقبت كاركنان ميان در خون راه از

 اتفاقي حوادث ).1-2( است برخوردار فراواني اهميت

 دست، به تيز نوك جسم يا سوزن رفتن فرو شامل

 مثل( اه مخاط به بدن مايعات يا خون شدن پاشيده

 يا خون با ديده آسيب پوست تماس و )دهان يا چشم

 هاي مراقبت كاركنان محافظ، جودو بدون بدن مايعات

 قرار ها عفونت گونه اين به ابتال معرض در را بهداشتي

   .)3( دهد مي

 B هپاتيت هاي ويروس ي منتقله،ها پاتوژن ترين مهم

 ها يافته ).4( هستند )HIV( انساني ايمني نقص و C و

 در خصوص به ايران، در HIV خطر كه دهد مي نشان

 است افزايش حال در سرعته ب تزريقي، معتادان ميان

 كاركنان در ها عفونت گونه اين انتقال خوشبختانه .)5(

 »استاندارد احتياطات« رعايت با بهداشتي هاي مراقبت

 در بايستي احتياطات اين ).3( است گيري پيش قابل

 يا وجود از نظر صرف ،بيماران ي همه با مواجهه هنگام

   ).6- 7( شود گرفته كاره ب ،خطرساز عوامل وجود عدم

 سال از استاندارد احتياطي اقدامات كه اين وجود با

 كه اين با وجود و )8-9( است شده مطرح 1987

 و خون معرض در افزايش خطر از حاكي شواهد

 اقدامات از استفاده عدمدر اثر  گرفتن بدن قرار مايعات

 رعايتدر اثر  خطرات اين كاهش و حفاظتي، احتياطي

 رعايت ميزان ،)10-11(راوان است ف استانداردها اين

 به طور يافته توسعه كشورهاي در حتي دنيا، در آن

   ).12-13( باشد مي مطلوب سطح زير اي گسترده

 در خصوصه ب ،استاندارد احتياطات رعايت عدم

 شتاب در ناچار به كاركنان كه ،ها اورژانس ي اداره موارد

 ميزان اين ).14( رسد مي نظره ب تر برجسته ،هستند كاري

 محدوديت دليل به توسعه حال در كشورهاي در

 بيشتر ازدحام و كاركنان كمبود محافظتي، تجهيزات

 كافي هاي موزشآ وجود عدمنيز  و اورژانس، هاي بخش

 عمليات انجام حين خود از محافظت براي كاركنان به

   ).15( است بيشتر بسيار پزشكي خطر پر

 كه است داده ننشا ايران در شده انجام مطالعات

 در و پايين بسيار استاندارد اتطاحتيا رعايت ميزان

 اتمطالع در همچنين ).16( دارد قرار نامطلوبي سطح

 به عمل و نگرش آگهي، ميزان تعيين هدف با شده انجام

 ،درمان و بهداشت كاركنان ميان در استاندارد احتياطات

 قبولي قابل حد درها  آن نگرش و آگهي ميزان هرچند

 و پايين بسيار استاندارد احتياطات به عمل اما ،بوده

 ديگر مشابه مطالعات در ).16( استبوده  كننده نااميد

 يك از نگرش و آگهي ميان ضعيفي هبستگي همواره نيز

 كه است داشته وجود ديگر سوي از عمل و سو

 و كافي آموزش نبود انگيزه، وجود عدم مؤيد تواند مي

 نشان مرتبط مطالعات .باشد تجهيزات كمبود و مؤثر

 آگاهي، عدم با اقدامات اين رعايت عدم كه است داده

 موارد در بيمار جان بودن خطر در و زمان بودن محدود

   .)17( باشد مي مرتبط فراموشي و اورژانس

 هيچ زمان انجام اين بررسي تا كه ييجا آن از

 وبود  نگرفته صورت زمينه اين در اصفهان در اي مطالعه

 ميان در خطرآفرين رفتارهاي شيوع بودن باال به توجه با

 مديريت حين ويژهه ب ،بهداشتي هاي مراقبت كاركنان

 به ضروري رفتارها ناي فراواني تعيين ،اورژانس موارد

 نسبي فراواني تا بود آن بر مطالعه اين .ديرس مي نظر

 اب برخورد هنگام در بهداشتي خطرآفرين رفتارهاي

 هاي مراقبت كاركنان ميان در را شكيپز هاي اورژانس

 مديريت حين مستقيم ي مشاهده طريق از بهداشتي

  .كند تعيين اورژانس موارد
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  ها روش

 اساس بر نمونه تعداد، مقطعي پيمايشي ي مطالعه ايندر 

 در نسبت شيوع مطالعات در نمونه حجم تعيين فرمول

 .شد محاسبه نفر 384 ،درصد 5 يخطا حداكثر با جامعه

 يابي دست و آسان احتمالي غير صورت به گيري ونهنم

 اورژانس بخش در روزانه حضور صورت به ،ها نمونه به

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه آموزشي بيمارستان سه

 ثبت و 88 سال در) كاشاني... ، نور و آيت ا)س(الزهرا (

   .شد انجام ضميمه ليست چك طبق مشاهدات

 ،بهداشتي هاي مراقبت كاركنان با صحبت با ابتدا در

 محل در كه دستيار، و كارورز پرستار، بهيار، از اعم

 و مطالعه در شركت رضايت ،داشتند حضور اورژانس

 و سن شغل، ي درباره در سپس .شد گرفته گري پرسش

    .شد پرسش اه ي از آنكار ي سابقه

 بر مشتمل اي نامه پرسش ،اطالعات آوري جمع ابزار  

 نام و نام شامل( دموگرافيك فاكتورهاي قسمت دو

 )بيمارستان و كار ي سابقه شغل، سن، جنس، خانوادگي،

 به توجه اب نامه پرسش اين .بود احتياطي مورد بي 9 و

 تاداناس نظر و كشور از خارج و داخل هاي نامه پرسش

 و عفوني هاي بيماري تحقيقات مركز مشاوران و محترم

 و ييمحتوا يرواي و شد تهيه اصفهان استان گرمسيري

  .تأييد شد نظران صاحب نظر با صوري

 SPSS افزار نرم كمك بهشده جمع آوري  اطالعات  

) version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16ي  نسخه

 نمودارهاي و جداول از ها داده توصيف در .آناليز شد

 استفاده مركزي و پراكندگي هاي شاخص و توصيفي

2 آزمون نيز مقايسه و تحليل براي .شد
χ ترف به كار.  

  

  ها يافته

 مورد اورژانس كاركنان از نفر 384 پژوهش اين در

 6/52 و مرد ها آن درصد 4/47 كه گرفتند قرار مطالعه

 و 55 تا 23 ها نمونه سني ي دامنه .بودند زن درصد

 از ها نمونه .بودسال  29 ± 53/6 ها آن سني ميانگين

 2/54( سال 20-99/29 ي دسته سه به سني نظر

 40-60 و )درصد 6/34( سال 30-99/39 ،)درصد

   .شدند يمتقس )درصد 2/11( سال

 پرستار، درصد 2/30 بهيار، ها نمونه درصد 3/7

 .بودند دستيار درصد 3/20 وكارورز  درصد 2/42

 ميانگين با ،سال 08/52 تا 17/0 از كار ي سابقه ي دامنه

   .بود سال 89/6 ي ميانه و 61/7 ± 0/4

 ي سابقه گروه چهار به كار ي سابقه نظر از اه نمونه

 3/31( سال، 1/1-5 ،)درصد 8/25( سال 0-1 كاري

 سال 1/10-60 و )درصد 2/18( سال 1/5-10 ،)درصد

   .شدند بندي تقسيم )درصد 7/24(

 ،)س( الزهرا بيمارستان كاركنان از افراد درصد 7/54

 و كاشاني... ا آيت بيمارستان كاركنان از درصد 4/23

   .بودند نور بيمارستان كاركنان از درصد 9/21
  

   دستكش از استفاده عدم

 از اورژانس مورد مديريت حينافراد،  درصد 6/34

 و مردان درصد 5/44 .نكردند استفاده مناسب دستكش

 از اورژانس، مورد مديريت حين زنان درصد 7/25

 تفاوت اين كه كردند مين استفاده مناسب دستكش

 20-99/29 سني گروه در ).P > 01/0( بود دار معني

 سال 30-99/39 سني گروه در ،درصد 2/19 سال

 درصد 8/69 سال 40-60 سني گروه در و درصد 4/47

 مناسب دستكش از اورژانس، مورد مديريت حين

 دار معني آماري نظر ازها  اختالف آن كه نكردند استفاده

   .)P > 01/0( بود

 8/19 پرستاران، درصد 7/45 بهياران، درصد 3/64

 مديريت حين اندستيار درصد 5/38 و كارورزان درصد

 كه نكردند استفاده مناسب دستكش از اورژانس مورد
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   .)P > 01/0( بود دار معني تفاوت اين

 كاري ي سابقه با درصد 2/23 كار، ي سابقه نظر از

 سال، 1/1-5 كاري ي سابقه با درصد 3/18 سال، 1-0

 1/62 و سال 1/5-10 كاري ي سابقه با درصد 4/41

 مديريت حين سال، 1/10-60 كاري ي سابقه با درصد

 كه نكردند استفاده مناسب دستكش از اورژانس مورد

   .)P > 01/0( بود دار معني تفاوت اين

 ،)س( الزهرا بيمارستان كاركنان از درصد 1/28

 كاشاني،... ا آيت بيمارستان كاركنان از درصد 9/48

 بيمارستان در مطالعه مورد كاركنان از نفر درصد 7/35

 مناسب دستكش از اورژانس مورد مديريت حين ،نور

 دار معني آماريها از نظر  آن تفاوت كه نكردند استفاده

  .)P=  002/0( بود
  

  سرسوزن پوشش گرداندن باز

 پوشش گرداندن باز درصد 7/67 كلي، به طور

 يترعا اورژانس مورد مديريت حين را آن به سرسوزن

 حين زنان درصد 7/34 و مردان درصد 7/29 .نكردند

 باز آن به را سوزن سر پوشش اورژانس، مورد مديريت

   ).P = 326/0( نبود دار معني تفاوت اين كه گرداندند

 سني گروه از درصد 1/60 سني، هاي گروه ميان در  

 30-99/39 گروه از درصد 7/73 سال، 99/29-20

 حين سال، 40-60 نيس گروهاز  درصد 0/86 و سال

 باز آن به را سوزن سر پوشش اورژانس مورد مديريت

   .)P > 01/0( بود دار معني تفاوت اين كه گرداندندن

 9/59 پرستاران، درصد 6/77 بهياران، درصد 3/89

 حين اندستيار درصد 5/61 و كارورزان درصد

 باز آن به را سوزن سر پوشش اورژانس مورد مديريت

بين اين موارد  آماري دار معني فاوتت كه گرداندندن

   .)P > 01/0( مشاهده شد

 درصد 6/61 كاري، سوابق هاي گروه ميان در

 كاري ي سابقه درصد 0/60 سال، 0- 1 كاري ي سابقه

 سال 1/5- 10 كاري ي سابقه درصد 0/70 ،سال 1/1- 5

 حين سال، 1/10-60 كاري ي سابقه درصد 1/82 و

 باز آن به را سوزن رس پوشش اورژانس، مورد مديريت

   .)P > 01/0( بود دار معني تفاوت اين كه گرداندندن

 ،)س( الزهرا بيمارستان كاركنان از درصد 6/67

 و كاشاني... ا آيت بيمارستان كاركنان از درصد 6/65

 مورد مديريت حين ،نور بيمارستان كاركنان درصد 2/70

 هك گرداندند،ن باز آن به را سرسوزن پوشش اورژانس،

 ).P=  804/0( نبود دار معني تفاوت اين

  

  سرسوزن امحاي مخصوص ظرف از استفاده عدم

 مخصوص ظرف از افراد درصد 0/56 مجموع، در

 و مردان درصد 3/59 .نكردند استفاده سرسوزن امحاي

 از اورژانس مورد مديريت حين زنان درصد 0/53

 كه نكردند استفاده سرسوزن امحاي مخصوص ظرف

   ).P=  218/0( نبود دار معني تفاوت اين

 در ،درصد 7/45 سال 20-99/29 سني گروه در

 گروه در و درصد 2/66 سال 30- 99/39 سني گروه

 مورد مديريت حين درصد 4/74 سال 40-60 سني

 استفاده سرسوزن امحاي مخصوص ظرف از اورژانس،

   .)P > 01/0( بود دار معني تفاوت اين كه نكردند

 5/47 پرستاران، درصد 1/68 ،بهياران درصد 6/78

 حين اندستيار درصد 4/47 و كارورزان درصد

 امحاي مخصوص ظرف از اورژانس مورد مديريت

 بود دار معني تفاوت اين كه دنكردن استفاده سرسوزن

)01/0 < P( .  

 درصد 8/40 سال، 0-1 كاري ي سابقه درصد 5/51

 كاري ي سابقه درصد 1/67 ،سال 1/1-5 كاري ي سابقه

 1/10-60 كاري ي سابقه درصد 6/71 و سال 10-1/5

 مخصوص ظرف از اورژانس مورد مديريت حين سال،

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 همكار و رستمي مجتبي دكتر  …پزشكي هاي اورژانس در بهداشتي آفرين خطر رفتارهاي فراواني

 

  1389 بهمن اول هفته /117 شماره / 28 سال – اصفهان پزشكي دانشكده مجله 1150

 تفاوت اين كه نكردند استفاده سرسوزن امحاي

   .)P > 01/0( بود دار معني

 9/58 ،)س( الزهرا بيمارستان كاركنان درصد 3/55

 5/59 و كاشاني... ا آيت بيمارستان كاركنان درصد

 مورد مديريت حين ،نور بيمارستان كاركنان درصد

 استفاده سرسوزن امحاي مخصوص ظرف از اورژانس،

  ).P=  513/0( نبود دار معني تفاوت اين كه نكردند
  

  خون با دست شدن آلوده

 7/22 مورد در خون با دست شدن آلوده كلي، به طور

 .داد روي اورژانس مورد مديريت حين كاركنان از درصد

 اورژانس مورد مديريت حين ونخ با دست شدن آلوده

 داد روي زنان درصد 3/19 و مردان درصد 4/26 مورد در

   ).P=  111/0( داشتآماري  دار معني تفاوت كه

 مورد مديريت حين خون با دست شدن آلوده

 20-99/29 سني  گروهدرصد  7/20 مورد در اورژانس

 6/32 و سال 30-99/39 سني گروه درصد 6/22 سال،

 تفاوت اين كه داد روي سال 40-60 نيس گروه درصد

   ).P=  238/0( نبود دار معني

 مورد مديريت حين خون با دست شدن آلوده

 پرستاران، درصد 4/16 بهياران، درصد 3/39 در اورژانس

 داد روي اندستيار درصد 6/25 و كارورزان درصد 8/22

 اما ،)P=  059/0( نبود دار معني آمده دست به تفاوت كه

   .نزديك بود يدار معني عدد هب بسيار

 دست شدن آلوده كاري، سوابق هاي گروه ميان در

 3/27 مورد در اورژانس مورد مديريت حين خون با

 ي سابقه درصد 8/15 سال، 0- 1 كاري ي سابقه درصد

 1/5- 10 كاري ي سابقه درصد 3/24 سال، 1/1- 5 كاري

 روي سال 1/10- 60 كاري ي سابقه درصد 3/25 و سال

  ).P=  182/0( نبود دار معني تفاوت اين هك داد

 مورد مديريت ينح خون با دست شدن آلوده

 الزهرا بيمارستان كاركنان درصد 9/21 در اورژانس

 كاشاني... ا آيت بيمارستان كاركنان درصد 2/22 ،)س(

 اين كه داد روي نور بيمارستان كاركنان درصد 0/25 و

  ).P=  823/0( نبود دار معني تفاوت
  

   خون ورانف

 كاركنان درصد 2/4 مورد در خون فوران ،كلي به طور

 خون فوران .داد روي اورژانس مورد مديريت حين

 درصد 9/4 مورد در اورژانس مورد مديريت حين

 تفاوت اين كه داد روي زنان درصد 5/3 و مردان

   ).P=  611/0( نبود دار معني

 مورد در اورژانس مورد مديريت حين خون فوران

 درصد 5/4 سال، 20-99/29 سني گروه درصد 4/3

 سني گروه درصد 0/7 و سال 30-99/39 سني گروه

 نبود دار معني تفاوت اين كه داد روي سال 60-40

)542/0  =P.(   

 مورد در اورژانس مورد مديريت ينح خون فوران

 درصد 7/3 پرستاران، درصد 6/2 بهياران، درصد 3/14

 تفاوت كه داد روين ادستيار درصد 8/3 و كارورزان

   ).P=  046/0( بود دار معنيها  بين آن

 0/4 در اورژانس مورد مديريت حين خون فوران

 درصد 3/3 سال، 0-1 كاري ي سابقه گروه درصد

 گروه درصد 9/2 سال، 1/1-5 كاري ي سابقه گروه

 گروه درصد 3/6 و سال 1/5-10 كاري ي سابقه

 تفاوت كه داد روي سال 1/10-60 كاري ي سابقه

   ).P=  657/0( نبود دار معني

 حين خون فوران ،)س( الزهرا بيمارستان در

 بيمارستان در ،درصد 3/4 در اورژانس مورد مديريت

 نور بيمارستان در و درصد 6/95 در كاشاني... ا آيت

 دار معني تفاوت اين كه داد رويموارد  درصد 6/3 در

  ).P=  952/0( دوبن
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   ماسك از استفاده عدم

 مديريت حين كاركنان از نفر 50 در تنها كلي، ه طورب

 از كه داشت وجود خون فوران احتمال اورژانس مورد

 در .نكردند استفاده ماسك از درصد 0/94 تعداد، اين

 مديريت حين نفر 23 زنان بين در و نفر 27 ،مردان بين

 كه شدند مواجه خون فوران احتمال با اورژانس مورد

 استفاده ماسك از زنان از يك هيچ و مردان درصد 9/88

   ).P=  000/1( نبود دار معني تفاوت اين كه نكردند

 سني گروه در نفر 24 سني، هاي گروه ميان در

 سال 30-99/39 سني گروهدر نفر 22 سال، 99/29-20

 مديريت حين سال 40-60 سني گروه در نفر 4 و

 كه شدند مواجه خون فوران احتمال با اورژانس مورد

 هيچكدام ها گروه ساير در و درصد 5/87 اول گروه در

 دوب دار معني تفاوت اين كه نكردند استفاده ماسك از

)022/0  =P.( نفر 16 و پرستار نفر 9 بهيار، نفر 5 از 

 احتمال با اورژانس مورد مديريت حين كه يدستيار

 استفاده ماسك از هيچكدام شدند، مواجه خون فوران

 مورد مديريت حين، ارورزانك از نفر 20 نكردند؛

 0/85 كه شدند مواجه خون فوران احتمال با اورژانس

 دار معني تفاوت اين نكردند و استفاده ماسك از درصد

   ).P=  022/0( بود

 با نفر 11 سال، 0-1 كاري ي سابقه با نفر 16

 كاري ي سابقه با نفر 14 سال، 1/1-5 كاري ي سابقه

 سال، 1/5-10 كاري ي هسابق با نفر  8 و سال 60-1/10

 خون فوران احتمال با اورژانس مورد مديريت حين

 ساير در و درصد 4/82 اول گروه در كه شدند مواجه

 تفاوت اين و نكرد استفاده ماسك از كس هيچ ها گروه

   ).P=  033/0( بودن دار معني

 از نفر 10 ،)س( الزهرا بيمارستان كاركنان از نفر 27

 كاركنان نفراز 13 و كاشاني... ا يتآ بيمارستان كاركنان

 احتمال با اورژانس مورد مديريت حين ،نور بيمارستان

 كاركنان از درصد 9/88 كه شدند مواجه خون فوران

 دو كاركنان از هيچكدام و) س( الزهرا بيمارستان

از  تفاوت اين ؛نكردند استفاده ماسك از ديگر بيمارستان

  ).P=  330/0( نبود دار معنينظر آماري 
  

  بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده

 حين بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده مجموع، در

 كاركنان از درصد 5/36 در اورژانس مورد مديريت

 مديريت نحي بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده .داد روي

 درصد 7/29 و مردان درصد 0/44 در اورژانس، مورد

   .)P > 01/0( بود دار معني تفاوت اين كه داد روي زنان

 مورد مديريت حين بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده

 20- 99/29 سني گروه افراد درصد 3/30 در اورژانس

 و سال 30- 99/39 سني گروه افراد درصد 8/36 سال،

 كه داد روي سال 40- 60 سني گروه افراد درصد 1/65

   .)P > 01/0( بود دار معني نفاوت اين

 مديريت نحي بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده

 درصد 0/31 بهياران، درصد 0/75 در اورژانس مورد

 درصد 7/48 و كارورزان درصد 8/27 پرستاران،

 بود دار معني شده مشاهده تفاوت كه داد روي اندستيار

)01/0 < P(.   

 مديريت حين بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده

 0-1 كاري ي سابقه با درصد 3/31 در اورژانس مورد

 7/54 سال، 1/1-5 كاري ي سابقه با ددرص 7/31 سال،

 با درصد 1/41 و 1/5-10 كاري ي سابقه با درصد

 تفاوت اين كه داد روي سال 1/10-60 كاري ي سابقه

   ).P=  123/0( نبود دار معني

 مورد مديريت حين بيمار تخت و ملحفه شدن آلوده

 الزهرا بيمارستان كاركنان درصد 2/36 در اورژانس

 كاشاني... ا آيت بيمارستان كاركنان درصد 9/38 ،)س(

 اين كه داد روي نور بيمارستان كاركنان درصد 5/34 و
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  ).P=  830/0( نبود دار معني آماري نظر از تفاوت
  

  ييزدا آلودگي صحيح روش بستن به كار عدم

 مديريت حين كاركنان از درصد 7/98 ،كلي به طور

 اربه ك را ييزدا آلودگي صحيح روش اورژانس، مورد

 حين زنان درصد 0/99 و مردان درصد 4/98 .نبستند

  رايي زدا آلودگي صحيح روش اورژانس مورد مديريت

   ).P=  267/0( نبود دار معني تفاوت اين كه نبستند ه كار

 در ،درصد 6/98 سال 20-99/29 سني گروه در

 از يك هيچ و درصد 3/95 سال 40-60 سني گروه

 مورد مديريت حين سال 30-99/39 سني گروه افراد

 استفاده ييزدا آلودگي صحيح روش از اورژانس

   ).P=  063/0( نبود دار معني تفاوت اين كه نكردند

 8/98 ،پرستاران درصد 1/99 بهياران، درصد 9/92

 روش از اندستيار از يك هيچ و كارورزان درصد

 تفاوت اين كه نكردند استفادهيي زدا آلودگي صحيح

   ).P=  034/0( دبو دار معني

 هيچ سال، 0-1 كاري ي سابقه با افراد درصد 0/98

 درصد 6/98 سال، 1/1-5 كاري ي سابقه با افراد از يك

 درصد 9/97 و سال 1/5-10 كاري ي سابقه با افراد

 مديريت حين سال، 1/10-60 كاري ي سابقه با افراد

 به كار رايي زدا آلودگي صحيح روش اورژانس مورد

   ).P=  483/0( نبود دار معني تتفاو اين كه نبستند

 8/97 ،)س( الزهرا بيمارستان كاركنان درصد 0/99

 8/98 و كاشاني... ا آيت بيمارستان كاركنان درصد

 مورد مديريت حين نور بيمارستان كاركنان درصد

 نبستند به كار رايي زدا آلودگي صحيح روش اورژانس،

  ).P = 723/0( نبود دار معني تفاوت كه
  

  دست به تيز نوك جسم فرورفتن

 4/3 در دست به تيز نوك جسم فرورفتن ،كلي به طور

 روي اورژانس مورد مديريت حين كاركنان از درصد

 مديريت حين دست به تيز نوك جسم فرورفتن .داد

 درصد 5/4 و مردان درصد 2/2 براي اورژانس مورد

   ).P=  267/0( نبود دار معني تفاوت كه داد روي زنان

 مديريت حين دست به تيز نوك جسم فرورفتن

 20-99/29 سني گروه درصد 8/5 در اورژانس مورد

 و داد روي سال 40-60 سني گروه درصد 3/2 و سال

 كه نداد رويموردي  سال 30-99/39 سني گروه در

   ).P=  015/0( بود دار معني آماري نظر از تفاوت اين

 مديريت حين دست به تيز نوك جسم فرورفتن

 و بهياران از هيچكدام مورد در ژانساور مورد

درصد  6/2 براياين مورد  نداد؛ روي اندستيار

 اين كه داد، روي كارورزاندرصد  2/6پرستاران و 

 عدد به بسيار اما ،)P=  051/0( نبود دار معني تفاوت

   .بود نزديك يدار معني

 جسم فرورفتن سال، 0-1 كاري ي سابقه گروه در

 1/8 در اورژانس مورد يريتمد حين دست به تيز نوك

 5/2 در سال 1/1- 5 كاري ي سابقه گروه در ،درصد

 4/1 در سال 1/5- 10 كاري ي سابق گروه در ،درصد

 1/1 در سال 1/10- 60 كاري ي سابقه گروه در ودرصد 

   .)P=  025/0( بود دار معني تفاوت كه داد رويدرصد 

 مديريت حين دست به تيز نوك جسم فرورفتن

 بيمارستان كاركنان ازدرصد  3/4 در انساورژ مورد

... ا آيت بيمارستان كاركناندرصد  1/1 ،)س( الزهرا

 داد روي نور بيمارستان كاركناندرصد  6/3 و كاشاني

  .)P=  547/0( نبود دار معني تفاوت كه

  

  بحث

 گيري نتيجه چنينهاي اين مطالعه  به يافته توجه با

 در رآفرينخط رفتارهاي نسبي فراواني كه شود مي

 هنگام در استاندارد احتياطات رعايت عدم ي نتيجه
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 هاي بيمارستان در پزشكي هاي اورژانس اب برخورد

   .ستا باال اصفهان پزشكي علوم دانشگاه آموزشي

 دو در استاندارد احتياطات از پيروي عدم ميزان  

 شدن آلوده و مناسب دستكش از استفاده عدم مورد

 آماري دار معني ارتباط نسيتج با بيمار تخت و ملحفه

   .داشتند بهتري پيروي زن كاركنان دو، هر در كه داشت،

 كه داشت آماري دار معني ارتباط مورد شش با ،سن

 به تيز نوك جسم فرورفتن جزه ب موارد ي همه در

 خطرآفرين رفتار افزايش با سن افزايش دست،

 ترها جوان كه دهد مي نشان اين و بود همراه بهداشتي

   .دارند استاندارد احتياطات از تري قوي پيروي

 آماري دار معني ارتباط موارد تمامي با كاركنان شغل

 نسبت تري قوي پيرويكارورزان  كه به طوري ؛داشت

 پوشش گرداندن باز مناسب، دستكش از استفاده به

 و ملحفه نشدن آلوده ،ماسك از استفاده سرسوزن،

 مخصوص ظرف زا استفاده در .داشتند بيمار تخت

 مورد در .كردند عمل بهتر هادستيار ،سرسوزن امحاي

 گيري به كار و خون فوران و خون با دست شدن آلوده

 به مربوط نتايج بهترين ،ييزدا آلودگي صحيح روش

 جسم فرورفتن ميزان بيشترينكارورزان  .بود پرستاران

   .كردند تجربه را دست به تيز نوك

 آماري دار معني ارتباط مورد پنج با كار ي سابقه

 نوك جسم فرورفتن جزه ب ،موارد ي همه در كه داشت

 رفتار افزايش با كار ي سابقه افزايش دست، به تيز

   .بود همراه پرخطر

 دستكش از استفاده با تنهامحل بررسي  بيمارستان

   .داشت رابطه مناسب

 عدم ميزان در كار ي سابقه و شغل سن، جنس، نقش

 هاي مراقبت كاركناناستاندارد در بيناحتياطات  رعايت

 بيشتر هاي آموزش و تداخالت طراحي به نياز بهداشتي

 از تري ضعيف پيروي كه هايي گروه در ويژهه ب ،را

  .نمايد مي تر روشن دارند، استاندارد احتياطات
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Abstract 

Background: Nosocomial infections are very important among the health staff. Random and unex-
pected events such as piercing needle or sharp objects to the hand, spattering blood or body fluids to the 
eyes or mouth, and contact of the damaged skin with blood or body fluids without any protection put 
healthcare workers at the risk of such infections. This study aimed to determine relative frequency of 
risky health behaviors when dealing with medical emergencies among the educational hospitals’ staff.  

Methods: This was a cross-sectional study with non-probable simple sampling on 384 people among 
three university hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences including health work-
ers, nurses, interns, and residents. Risky behaviors of the study subjects in the emergency unit were 
documented through direct observation in a questionnaire including name, gender, age, occupation, 
work experience, and hospital along with nine risky and imprudence actions. The results were ana-
lyzed through chi-square method.  

Finding: Lack of using proper gloves during emergency management observed 65.4%, lack of using a 
specific container for needle destruction (56.0%), and lack of using mask also observed 94.0%. 67% 
of the subjects during the emergency management turned back the needle cover to it. Relative fre-
quency of hand contamination with blood, blood infusion, infection of the bed sheets, and unit and 
also piercing a sharp object to the hands during the emergency management respectively were 22.7, 
4.2, 36.2 and 3.4 and 98.7 percent. Wearing gloves among women, younger staff, interns, the group 
with 1.1 to 5 years of experience, and Al-Zahra Hospital was more (P < 0.05). Needle restore cover-
age, lack of using a specific container for needle destruction, lack of using mask and piercing a sharp 
object to the hands were associated with age, occupation and work experience (P < 0.05). Regarding 
needle restore coverage and lack of using a specific container for needle destruction, increase in age 
was associated with high risk behavior and high level of education was associated with reducing risk 
behaviors. Increase in work experience was associated with needle restore coverage and using a spe-
cific container for needle destruction in the group with 1.1 to 5 years of experience was more prevalent 
than others. Piercing a sharp object to the hands was more occurred in younger staff and interns, and it 
also reduced by increasing the work experience. The younger staff, interns and novice groups were the 
subjects who used masks when it was required. Hand contamination with blood, blood infusion and 
not applying the appropriate disinfection method were associated with occupation of the subjects; so 
that all these high-risk behaviors were more prevalent among the health workers. Relative frequency 
of infection of the bed sheets and patient’s unit was more among the male staff, older staff and also 
among the interns and health workers. 

Conclusion: Relative frequency of health risky behaviors unacceptably was very high due to absence 
of standard precautions at the time of dealing with the medical emergencies in the educational hospit-
als affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Accessibility of protective facilities and in-
forming programs would more help to follow these precautions.  

Keywords: Standard precautions, Medical emergency, Health behaviors.  
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