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  8931سوم تیر  ی/هفته725 ی/شمارهمو هفت سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/4/1932تاریخ چاپ:  88/9/1932تاریخ پذیرش:  82/1/1932تاریخ دریافت: 

  
 یارتوپد یجراح اعمال در یجراح یهادستکش یهابیآس علل و یفراوان یبررس

 
 5یموسو الهه ،4رادیحیذب جابر ،3فرهمند حسن ،2درچه ینیجز دیسع ،1یبند قاسم محمد

 
 

 چکیده

 از ،یشخص حفاظت لیوسا از یکی عنوان به ،یجراح یهادستکش. باشندیم زایماریب و یعفون یهاپاتوژن با تماس در یجراح میت ،یجراح عمل نیدرح مقدمه:

 از هدف .است شتریب برنده، و زیت لیوسا وجود لیدل به یارتوپد یجراح اعمال در مسأله نیا تیاهم که کندیم یریجلوگ ماریب و یجراح میت یاعضا نیب یآلودگ انتقال

 .بود یارتوپد یجراح اعمال در ها،یدگید بیآس نیا علل ییشناسا و یجراح یهادستکش یدگید بیآس یفراوان یبررس مطالعه، نیا انجام

 انتخاب آسان یریگنمونه روش با یجراح دستکش عدد 924 ،(پا مورد 11 و دست مورد 11) یجراح عمل 98 مجموع از ،یلیتحل -یفیتوص یمطالعه نیا در ها:روش

 گرفته 1931 تابستان در اصفهان یکاشان الهتیآ مارستانیب اعصاب و یارتوپد عمل اتاق در پا و دست یارتوپد یگذارپالک یجراح اعمال از ها،نمونه. شد یبررس و
 و هیتجز یبرا. بود ساخته محقق ستیل چک ها،داده یگرداور ابزار. شد استفاده آب نشت روش از ،یجراح یهادستکش یدگید بیآس زانیم یبررس منظور به. شدند

 .دیگرد یواکاو SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده و دیگرد استفاده یلیتحل و یفیتوص آمار یهاآزمون از ها،داده لیتحل

( مورد 138) دست یگذارپالک یجراح اعمال در یدگید بیآس زانیم. بود شده یدگید بیآس دچار( درصد 2/81) مورد 109 مطالعه، مورد دستکش 924 از ها:یافته

 درصد 9/94 و دست یجراح اعمال در هادستکش از درصد 9/99 .بود( درصد 3/94) مورد 16 برابر( مورد 138) پا یگذارپالک اعمال در و( درصد 2/12) مورد 91 برابر
 .بود مارانیب یاستخوان و میضخ یهابافت با تماس زین یجراح یهادستکش آشکار بیآس علت نیشتریب. بودند یمخف یدگید بیآس یدارا پا یجراح اعمال در

 باعث تواندیم عمل، نیح در هادستکش ضیتعو باشد،یم باال یارتوپد یگذارپالک یجراح اعمال در هادستکش یدگید بیآس زانیم که نیا به توجه گیری:نتیجه

 یاستخوان و میضخ نسوج ،یجراح یهادستکش به زننده بیآس عامل نیشتریب که نیا به توجه با .گردد مارانیب و یجراح میت یاعضا نیب یآلودگ انتقال احتمال کاهش
 .کنند اطیاحت شتریب ها،بافت نیا با تماس هنگام در یجراح میت افراد شودیم شنهادیپ بود، ماریب بدن

 یارتوپد یجراح ،عمل اتاق ،یجراح یهادستکش واژگان کلیدی:

 
 در یجراح یهادستکش یهابیآس علل و یفراوان یبررس .الهه یموسو راد جابر،یحیذب ،فرهمند حسن درچه، ینیجز دیسع ،یبند قاسم محمد ارجاع:

 188-182(: 186) 96؛ 1932مجله دانشکده پزشکی اصفهان . یارتوپد یجراح اعمال

 

 مقدمه

  هزززززز یمزززززز  یب از یریززززززگشیپزززززز و کنتززززززر  مرکزززززز 

(Centers for Disease Control and Prevention یزز  CDC )و 

 Occupational Safety and Health) یاحرفز  یمنیا و یسالمت س زم ن

 و یمنزیا شیافز ا جهز   ا یاسزت داا    طیزاحت مزاا   ،(OSHA  ی

 اسزت داا  ه ، نیزا از  سزت  کی. ادادما ه نیتاو ی  م د پرسنل از حف ظ 

( PPE  یز Personal protective equipment) یشخص حف ظ  لیوس 

  یز لبز   بز  بان وترشح ت خان انی س  ی عبا  از ،لیوس  نیا.  اب

 ح فظزز  لیوسز  از ییه دمادز . کنزایم یریجلزاگ یگزر  فزر  بزان

 یه  سزتشش و م سزک کزاله،، گز ن محز ف،، نزکیع ش مل یشخص

 (. 1) ب شایم یجراح

 بز  یآلم د پ شک کی تاسط ب   نیدخست یبرا ی،جراح  ستشش

(. 2) شززا اسززتف  ه 1571 سزز      Johann Julius Walbaum دزز  

 خزان بز  یجراحز میتز یاعضز   س  تم   از یجراح یه  ستشش

 مقاله پژوهشی
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 مق بزل    محز ف، یسزا عنزاان بز  و آو  می عمل ب  مم دع  م  یب

 Human immunodeficiency viruseدظیززر  یعفززاد یهزز پ تاژن

(HIV)، Hepatitis B virus (HBV )و Hepatitis B virus 

(HCV )ک،یآسزتت ماا   از یشی عناان ب  ،نیهمچن .(3) کنایم عمل 

 یریجلزاگ یجراحز طیمحز بز  پرسنل از یپاست یه یب کتر ادتق   از

از  یشززی ،یجراحزز یه  سززتشش جززن  بزز  تاجزز  بزز  (.4) دم یززایم

 ب شزایمه  آن یاگی  بیآس یل أ، مسه آن ما  عماه     یه یدگراد

 مز  یب نیو عفاد  بز یم  یخطر ادتق   ب شیاف ا عالوه بر ،امر نیا ک 

 (.7)شا  یم یجراح طیمح یسبب آلا گ ،یو پرسنل   م د

 شزاه شزن خت  عفادز  دزا  2۲ از شیبز  هزایم دش ن مط لع ت

 سزا ا   یز یجراحز یهز  سزتشش ب  بیآس قیطر از ک   ا   وجا 

 آم  هز . ب شزایم هز آن نیترعیشز  ،HBV ک   باییم ادتق   ،آن شان

 ا یزد اثزر    یعفزاد یهز رو یو ب  یآلا گ خطر ک   هنایم دش ن

  HBVی بززرا   صززا، HIV 3/۲ یبززرا بیززترت بزز  یپاسززت کیاسززت

 دشز ن مط لع ت(. 6) ب شایم   صا HCV 2-1 یبرا و   صا 35-6

 سزرمت  م،یس ل،ید مثل برداه و  یت لیوس  از مشر  یاستف  ه ک  ادا ا ه

 یه عفاد  ادتق   خطر ی،ا تاپا یه یجراح طا     ه ا ه یغ یت و

 (.2)  هایم شیاف ا  ا HCV و HIV، HBV مثل یخاد

 اتفز   یمخف صا ت ب  تاادایم ی،جراح یه  ستشش ب  بیآس

  ا ه صیتشخ یجراح عمل طا     آشش   صا ت ب  ک  نیا  بیفتا ی

 طزا     عمزاه یه یدگراد یشی ،یمخف یه یاگی  بیآس (.5) شا 

 نیبز یعفزاد یهز یم  یب ادتقز   خطزر شیاف ا ب عث و اس  یجراح

 یجراحز طیمح یآلا گ سبب ،گری  طرف از و ی  م د پرسنل و م  یب

 (.1-9) گر  یم

 یاگیزز  بیآسزز بزز  ا تبزز ط    مشزز ب  یهزز پژوهش یبر سزز بزز 

    کز   سزایم دظزر بز  ،آن ب  مرتبط عاامل و یجراح یه  ستشش

ی مط لعز از ایزن  و، . هسزتنا  ید چ   یبس ب  ه نیا    مط لع ت رانیا

 آشززش   و یمخفزز یاگیزز  بیآسزز  انیززم یبر سزز هززاف بزز  ح ضززر

 یجراحز اعمز      آشش   یاگی  بیآس علل و یجراح یه  ستشش

 .گرف  ادج   یا تاپا یگذا پالک

 

 هاروش

 عمززل اتزز      1396 سزز      یلززیتحل -یفیتاصزز یمط لعزز  نیززا

 اصزفه ن یپ شزش علزا   ادشزگ ه ب  وابست  یک ش د ال  یآ م  ست نیب

اسزتف  ه   سزتشش عزا  314 ،پژوهش نیا یه دماد . گرف  صا ت

 یهمز     یجراح میت یاعض . با دا یجراحشاه تاسط اعض ی تیم 

 از. با دزا اسزشرا  فزر  و او  جزراح کمک جراح، ش مل ه یجراح

  س  یگذا پالک اعم      دماد  192 ،یجراح  ستشش دماد  314

 نیزا   . اسزتف  ه شزاه با دزا پز  یگذا پالک اعم      دماد  192 و

 هزر از   دظر گرفت  شزا.  م  یب 32بر  وی  یجراح عمل 32 ،مط لع 

 و جزراح کمکاز  دماد  4 جراح، از دماد  4) دماد  12ی، جراح عمل

  سز  از شزاه خ  ج یدماد  4. شا گرفت ( اسشرا  فر از  دماد  4

  اسز  ،ی اخلز چز  ،ی اخلز  اسز  یه  سزتشش شز مل فزر  هر

 اهیپاشز  یزال  و    ه  سزتشش ی یزکل. با  یخ  ج چ  و یخ  ج

 هزر خروج از پ . با دا س زداه شرک  کی و جن  کی از و شادا

  سزتشش خزروج علز  ،یجراحز میت یاعض  از کاا  هر تاسط  ستشش

 ضیتعزا یخز  ج  ستشش فقط عمل نیح    ک ی صا ت   . ایگر  ثب 

 .  شایدم گرفت  دظر    دماد  عناان ب  ایجا  ستشش ا،یگر یم

 یزی وا کز  بزا  س خت  محقق س یل چک ،ه  ا ه یگر آو  اب ا 

 علزا   ادشزگ ه یعلمز تیزأه یاعضز  از دفر 1۲ اأییت ب  آن یمحتاا

 مشخصز تشز مل  سز یل چزک نیا االتؤس. ای س اصفه ن یپ شش

 بیآسز بز  مربزاطمزاا    و یجراحز عمزل دا  ،یجراح میت یاعض 

 .با  آن ب  مرتبط عاامل و یجراح یه  ستشش یاگی 

 بز  و ز ه برچسزب افزرا   س  از شان خ  ج از پ  ه  ستشش

. شا خ  جاز ات   عمل  آ  دش  آزم یش جه  یشیپالست یه س یک

 جهز  یالمللزنیبز اسزت داا   یهز  وش از یشی آزم یش دش  آ ،

 یجراحز ی خز  ج شزاه از اتز   عمزله  ستشش یشت  چگی بر سی

 پر ترآ یلیلیم 1۲۲۲ ب  یجراح  ستشش هر  وش، نیا   (. 9)اس  

 یاگیز  بیآسز و شزا ه ا  قرا  نیزم سطح از نچیا 7 ا تف   و   شا

 .ایگر  مشخص ه سا ا  از آ  خروج ب   ستشش

 یهز د خن بزا ن کاتز ه شز مل مط لعز  نیزا ب  و و  یه    یمع

 عمزل، یابتزاا از یجراحز میتز یاعضز  حضزا  ،یجراح میت یاعض 

 بز  زدنزاه بیآسز لیوسز  دااشزتن  سز     ،یجراحز با ن دتخ بیا

 .  با  یجراح یه  ستشش یهم  جن  با ن شس نی و  ستشش

 یه برچسب شان مخاوش ش ملاز مط لع  دی   خروج ی  ه یمع

فراینا  ادج   و  ستشش هر ب  مرباط یه  ا ه دشان ک مل ه ، ستشش

 .با  عمل نیح م  یب یبرا یجراح یاصل یمااخل  ج  ب  یگری 

 و یفیتاصزز آمزز   یهزز آزمان از ،هزز  ا ه لیززتحل و  یززتج  یبززرا

و  2χ، Pearson ،tFisher's exac ،Paired t یهزززززز آزمان

Independent t اف ا در استف  ه از  ب  ه  ا ه و ایگر  استف  ه SPSS 

( version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) 22ی دسزخ 

 .ایگر  واک وی

 

 هاافتهی

(   صززا 7۲)  سززتشش 192 بر سززی، تحزز   سززتشش 314 میزز ن از

  و( جراحززی عمززل 16)  سزز  گززذا یپالک عمززل بزز  مربززاط

  پز  گزذا یپالک عمزل بز  مربزاط(   صزا 7۲)  یگزر  ستشش 192

  با .( جراحی عمل 16)
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 یجراح میت افراد کیدموگراف مشخصات یفراوان عیتوز .1 جدول

 P مقدار 2χ دهید بیآس یهادستکش تعداد تعداد )درصد( ریمتغ

 003/0 863/23 94 75( 1/78) مرد جنس

 9 21( 9/21) زن

 103 96( 100) مجموع

 001/0 188/11 39 32( 3/33) جراح نقش

 48 32( 3/33) جراح کمک

 16 32( 3/33) اسکراب

 103 96( 100) مجموع

 

  عمززل 1  سزز ، گززذا یپالک بزز  مربززاط عمززل 16 میزز ن از

 بز  مربزاط(   صزا 7۲) عمزل 1 و ب زو پالک ب  مرباط(   صا 7۲)

(   صزا 1/43) عمل 5 پ ، گذا یپالک عمل 16 می ن از و س عا پالک

  سز   پزالک بز  مربزاط(   صا 2/76) عمل 9 و  ان پالک ب  مرباط

 .  با  پ 

 ا تاپزای جراحی عمل 32    کر ه اسشرا  افرا  تعاا  می دگین

 افزرا  تعزاا  میز دگین ب  طا ی ک  با ؛ دفر 66/3 ± 13/۲ پ  و  س 

     و دفزر 94/3 ± 12/۲ پز ، گزذا یپالک عمل 16    کر ه اسشرا 

 از حز   مسأل ، این با ک  دفر 37/3 ± 177/۲  س ، گذا یپالک عمل 16

 . هامی دش ن  ا پ  گذا یپالک جراحی اعم      ک  ی فض ی بیشتر

 افزرا   ماگرافیزک مشخصز ت فراوادزی تازیزع بز  مرباط دت یج

 ا تاپزای جراحزی عمزل 32 ب  ب  تاج  جراحی، تیم یکر ه اسشرا 

 آسزیب ، بین 2χPearson'sو  آزمان بر اس  . آماه اس  1 جاو    

 جراحی،    افرا  دقش همچنین، و افرا  جنسی  ب  ه  ستشش  یاگی

 میز ان ب  طزا ی کز  ؛(P < ۲7۲/۲)  اش  وجا   ا یمعنی اختالف

 هز زن از بیشزتر  ا یمعنی طا  ب  مر ان    ه  ستشش  یاگی آسیب

 اسزشرا  افزرا  می ن    ه  ستشش  یاگی آسیب بروز همچنین،. با 

 .با  کمک جراح و جراح افرا  از کمتر  ا یمعنی ب  طا  جراحی تیم

 افزرا  ی کز  س بق  مات می دگین ، بینPaired t آزمان اس   بر

 تفز وت جراحزی ه ی سزتشش آسیب  یاگی می ان ب  جراحی تیم   

،  2χPearson's آزمزان اس   بر .(P > ۲۲7/۲) دشا ی ف   ا یمعنی

 تفز وت جراحزی اعمز   مختلز  اداا  و  ستشش آسیب  یاگی بین

 آسیب  یزاگی بروز ب  طا ی ک  ؛(P < ۲7۲/۲) شا ی ف   ا یمعنی

 سز  ، گزذا یپالک از بیشزتر  ا یمعنزی طا  ب   ان گذا یپالک   

 نیزا حسزب بزر ه  سزتشش یاگی  بیآس  تییج  با . س عا و ب زو

   .اس آماه  2 جاو     اعم  

 بزر یجراحز یه  سزتشش یاگیز  بیآسز یفراوادز عیتاز جیدت 

 ،پز  و  سز  یگزذا پالک یجراحز اعمز       ستشش ی یال حسب

 یبزرا  سز  یگزذا پالک عمزل    یاگی  بیآس  انیم ک   ا  دش ن

  ی، اخلزز ی یززالبززرای  و   صززا 4/69 ،ه  سززتشش یخزز  ج ی یززال

 یخز  ج ی یال یبرا پ  یگذا پالک یجراح اعم      و  صا  6/3۲

 بزر .بزا    صزا 4/27 ی اخلز ی یالبرای  و   صا 6/54 ه  ستشش

    ه  سزتشش  یاگی آسیب می ان ، بین2χ Pearson's آزمان اس  

 ؛(P < ۲7۲/۲) شزا ی فز   ا یمعنی تف وت خ  جی و  اخلی یالی 

  خزز  جی یالیزز      سززتشش  یززاگیآسززیب  بززروز کزز  طززا ی بزز 

   اخلزززی یالیززز  از بیشزززتر  ا یمعنزززی بززز  طزززا (   صزززا 1/39)

 . با (   صا 6/14)

 غیزر و غ لب  س     جراحی ه ی ستشش  یاگی آسیب می ان

 بزز  ترتیززب   سزز  گززذا یپالک جراحززی عمززل 36    افززرا  غ لززب

عمززل  65      صززا( و 1/22مززا   ) 1  صززا( و  1/55مززا   ) 21

ما    21  صا( و  2/71ما   ) 39ب  ترتیب  گذا ی پ ،جراحی پالک

 نیب،  2χPearson's آزمان اس   بر (.P=  ۲۲4/۲  صا( با  ) 1/41)

 ی ا یمعن ی ابط  غ لب  س  ب  یجراح یه  ستشش یاگی  بیآس

 .(P < ۲7۲/۲) شا  ف ی

 

 مختلف یجراح اعمال در یجراح یهادستکش یدگید بیآس زانیم یسهیمقا و یفراوان عیتوز. 2 جدول

 Pمقدار  2χ مجموع یدگید بیآس عمل نوع

 بله ریخ

 *002/0 328/43 84 (100) 41 (8/48) 43 (2/51) ران یگذارپالک

 108 (100) 26 (4/24) 82 (9/75) ساق یگذارپالک

 96 (100) 28 (2/29) 68 (8/70) بازو یگذارپالک

 96 (100) 8 (3/8) 88 (7/91) ساعد یگذارپالک

 384 (100) 103 (8/26) 281 (2/73) مجموع
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 جراحزی اعمز       سزتشش خزروج علز  فراوادی تازیع دت یج

 کز   ا  دشز ن سز لم، و آسزیب  یزاه ه ی سزتشش بر حسزب  س 

 بز  مربزاط سز لم، ه ی ستشش می ن    خروج عل  فراوادی بیشترین

 شزان غیزر اسزتریل احتمز   و(   صزا 2/15) جراحی عمل یخ تم 

 میزز ن    حزز لی کزز     بززا ؛(   صززا 1/12)جراحززی  ه ی سززتشش

 بز  مربزاط خزروج علز  فراوادی بیشترین آسیب  یاه، ه ی ستشش

 .با (   صا 3/73)  ستشش آشش   آسیب

بر  پ  جراحی اعم       ستشش خروج عل  فراوادی تازیع دت یج

 میزز ن    کزز   ا  دشزز ن سزز لم، و آسززیب  یززاه ه ی سززتشش حسززب

 یخ تمز  بز  مرباط خروج عل  فراوادی بیشترین س لم، ه ی ستشش

 ه ی ستشش شان غیر استریل احتم   و(   صا 1/56) جراحی عمل

آسزیب  ه ی ستشش می ن    ح لی ک     با ؛(   صا 2/23)جراحی 

  سزتشش آشزش   آسیب ب  مرباط خروج عل  فراوادی بیشترین  یاه،

 ، 2χPearson's هزز یآزمان بززر اسزز   دتزز یج. بززا (   صززا 3/64)

Fisher's exact  وIndependent t  شا ا ای . 

 بیآسز علزل حسزب بزر یجراحز یه  سزتشش بز  بیآس  انیم

مزا   شز مل  12 سز   یگذا پالک یجراح اعم      آشش   یاگی 

   صزا(، ابز ا  تخصصزی ا تاپزای  ۲/7۲مزا   ) 6دساج بان بیم   

و  (  صزا ۲/27)مزا    3گذا ی   صا( و اب ا  پالک ۲/27ما   ) 3

 ما   شز مل دسزاج بزان بیمز    23گذا ی پ     اعم   جراحی پالک

  صا(، ابز ا   4/3۲ما   ) 5  صا(، اب ا  س  جنرا   1/34ما   ) 1

مزا    3گزذا ی   صا(، اب ا  پالک ۲/13ما   ) 3ا تاپای تخصصی 

 اسز   بزر.   صزا( بزا  1/1مزا   ) 2و س یر عاامل  (  صا ۲/13)

    آشزش    یزاگی آسزیب علز  بیشزترین ،یفیتاص آم   یه آزمان

 .با  بیم  ان بان دساج ب  مرباط پ ، و  س  ه یجراحی

 

 بحث

  انیزم یبر سز بز  کز  بزا  یلیتحل -یفیتاص یامط لع  ،پژوهش نیا

 یجراح اعم   یکل ی ست   و    یجراح یه  ستشش یاگی  بیآس

 یک شزز د الزز  یآ م  سززت نیب    آن علززل و پزز  و  سزز  یگززذا پالک

 .پر اخ  اصفه ن

 نیزا کز  ، مر با داجراح ن کمک و جراح ن تم   ،مط لع  نیا   

    یا تاپزا یجراحز ی شزت      نیزآق  شزتریب مش  ک  لی ل ب امر 

 افزرا  نیبز    امز  ،بزا  ی  مز د -یآمازشز مرکز  نیا و رانیا کشا 

 یسز بق  بزا ن نییپز .  دزازن با   صا( 6/67) افرا بیشتر  اسشرا ،

 لیز ل بز   یزد مط لعز  نیزا    جراح ن کمک و جراح ن نیب    یک  

  انیم همچنین، .با  مط لع  نیا    یجراح ی ستی  ان  شت  مش  ک 

    صززا 1/26 برابززر یجراحزز یه  سززتشش یاگیزز  بیآسزز یکلزز

 طززا  بزز  ، انیززم نیززا کزز  بززا (  سززتشش 314 سززتشش از کززل  1۲3)

 .با  شتریب  س  ب  دسب  پ  یگذا پالک یجراح اعم      ی ا یمعن

 عمل 14۲ یبر س ب  Padia و Choudhari دگرناهیآ یمط لع    

 آ  دشز  آزمز یش بز  یجراحز  ستشش جف  1176 تعاا  ،یجراح

 یهمزز ان،یآمتات سزز شزز مل اعمزز   نیززا. گرفزز  قززرا  یبر سزز مززا  

 نیزا   . با   یه تات   و استخاان ی اخل انیشس سیف ،یآ تروپالست

 عمزل    ح ضزر یاعضز  تعزاا  ،یجراحز زم ن دظیر یعاامل ،مط لع 

 کمزک جراح،) یجراح عمل    فر  دقش افرا ، غ لب  س  ،یجراح

  سزتشش، یخز  ج  ی ی اخل ی یال ،(اسشرا  فر  و  و  کمک او ،

. گرفز  قزرا  یبر سز تح  یا تاپا عمل دا  و یاگی  بیآس محل

 یاعضز  نیبز    کز   ا  دش ن، Padia و Choudhari یمط لع  جیدت 

  انیزم ینشتریب یجراح میت افرا  ریس  ب  دسب  جراح ن ،یجراح میت

 ی ح ضزر،مط لع    (. 1۲) کننایم تجرب   ا ه  ستشش یاگی  بیآس

 جزراح و او  کمزک ب  مرباط بیترت  ب یاگی  بیآس  انیم نیشتریب

 Padia و Choudhari یمط لع     یاگی  بیآس  انیم نیشتریب. با 

؛ این (1۲) با  یخ  ج  ستشش و غ لب  س  یه  ستشش ب  مرباط

 .   اش  یخاادهم ح ضر یه ی مط لع ، ب  ی فت جیدت 

  از کزز   سززتشش 1721 تعززاا  ،و همشزز  ان Pai یمط لعزز    

. ایزگر  یبر س آ  دش   وش ب  ،با  شاه خ  ج یجراح عمل 1۲۲

  یجراحزز یه  سززتشش بزز  بیآسزز یکلزز  انیززم ،مط لعزز  نیززا   

 یاعضز  نیبز    ه  سزتشش یاگی  بیآس  انیم و با    صا 27/15

 بیآسز مشز ن دظزر از و با  س یرین از شتریب جراح ن    یجراح میت

 بیآس نیشتریب ،افرا  غ لب ریغ  س  شس  و اش  ه ادگش  ،یاگی 

 یاگیز  بیآسز  انیم نیشتریب ی ح ضر،مط لع    (. 11) ا  یاه با  

 یمط لعز  جیدت  ب  ک  با  غ لب  س  ب  مرباط ی،جراح یه  ستشش

Pai کزم تعزاا  ،.  لیل ایزن مغز یرت اش  رتیمغ ( 11) همش  ان و 

ی مط لعز     یجراحز اعم      تنا   ی وی ح ضر مط لع     ه دماد 

Pai  ب شایم( 11)و همش  ان. 

    جراحزی ه ی سزتشش  وی بزر همش  ان و Lee یمط لع    

  تعززاا  از هیزز ، مفصززل تعززایض و پزز  ششسززتگی جراحززی اعمزز  

 کلزی میز ان  یا کز  آسیب  ستشش 31 تعاا  جراحی،  ستشش 172

 (. 12) با    صا 27 برابر  یاگی، آسیب

 یه  سزتشش یکلز یاگیز  بیآسز  انیزی ح ضزر، ممط لع    

 با  ی ا یمعن تف وت ی ا ا مختل  یجراح اعم   حسب بر یجراح

و  Thanni(، 12و همشزز  ان ) Lee مط لعزز ت جیدتزز  بزز  همسززا کزز 

Yinusa (13) و Solda  یزاهم ،مط لع ت نیا. با ( 14) همش  انو  

 ی  اجراحز یه  سزتشش یاگیز  بیآسز  انیم    یجراح عمل دا 

 اعمز      یاگیز  بیآسز  انیزم    تفز وت (.12-14)  هایم دش ن

 بز  تاادزایم ،(بز زو و س عا س  ،  ان،) یگذا پالک مختل  یجراح

 ،تزریکل طزا  بز   یز ب فز  عمزق ب ف ، دا  اب ا ه ،    تف وت عل 
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  یزد گزری  مط لعز ت. ب شزا یجراح اعم   نیا یکل طیشرا    تف وت

 مختلز  اداا  حسب بر ه  ستشش یاگی  بیآس  انیم با ن متف وت

 (. 17) ادا ا ه دش ن ا  یجراح اعم  

 اتم   همچان یعلل ب  یجراح یه  ستشش  ا  دش ن مط لع  نیا

 یاگیز  بیآس و عمل نیح ه  ستشش یآلا گ ب  شک ،یجراح عمل

 بز  شزتریب سز لم یه  سزتشش ،مط لعز  نیا   . شادا ضیتعا آشش  

    ع مزل نیترمهم ک  یح ل    ؛شادا خ  ج یجراح عمل اتم   عل 

( یمخفز  یز آشزش   بیازآسز اعزم) اهیز  بیآس یه  ستشش خروج

 مط لع  نیا جیدت . با  ه  ستشش ی و آشش   یاگی  بیآس یمش هاه

    اهیز  بیآسز یجراحز یه  سزتشش از   صزا 5/67 ک   ا  دش ن

 یجراح اعم      ه  ستشش از   صا 5/66 و پ  یجراح اعم   طا 

 هز آن یاگیز  بیوآسزشزادا یدم خ  ج یاگی  بیآس باو     س 

  ا بز لعش   ی م  یب ب  پرسنل از یآلا گ ادتق   خطر ک  م دایم یمخف

 یمخف و آشش   بیآس  انیم ما      مط لع  نیا جیدت . هایم شیاف ا

 و Harnoss یه ی مط لعزز ی فتزز  بزز  همسززا ی،جراحزز یه  سززتشش

 ی یزال یاگیز  بیآس  انیمآد ن،  پژوهش    .ب شایم( 16) همش  ان

 نیزا از کز  ایزگر  اعزال    صزا 17 یجراحز یه  ستشش یخ  ج

 میتز یاعضز  کز  نیزا بزاون و یمخفز صزا ت بز    صا 12  ان،یم

 (.16)ه با  افت   اتف   ،شادا متاج  یجراح

Maffulli سزتشش جفز  1391 ،یامط لعز      ید همش  ان و  

 یاگیز  بیآسز   صزا 26 از کز   ا دا قرا  یبر س ما    ا یجراح

   صزا 19 و آشش   صا ت ب    صا 11 فقط ،یجراح یه  ستشش

 بزا ن شزتریب دظزر از مط لعز  نیزا جیدتز  .(15) با  یمخف صا ت ب 

ی مط لعز هز ی ی فتز  بز  ،آشش   ب  دسب  یمخف یاگی  بیآس   صا

 . با  همسا ح ضر

 یاگیز  بیآسز مزا   12 نیبز از کز   ا  دش ن مط لع  نیا جیدت 

  سز ، یگزذا پالک یجراحز اعم      یجراح یه  ستشش آشش  

 سز  بز  مربزاط   صزا 27 بیم  ان، بان دساج ب  مرباط   صا 7۲

. با دزا گزذا یپالک ابز ا  ب  مرباط   صا 27 و ا تاپای تخصصی

 آشزش    یزاگی آسزیب ب عزث دیز  جنرا  س     استف  ه ما   اب ا 

  چ   ک  ی ستشش 23 از دی  پ  یگذا پالک یجراح اعم      .دشادا

 بیزترت بز  یاگیز  بیآس  انیم نیشتریب شادا، آشش   یاگی  بیآس

 یتخصصز ابز ا  جنزرا ، سز  ابز ا  مز  ان،یب بزان دساجب   مرباط

 .  با دا یگذا پالک مخصاص اب ا  و یا تاپا

 آشش   بیآس ما   15 نیب از، همش  ان و Hollaus یمط لع    

 از مزا   5 ن ،یسز یقفسز  یجراحز اعمز      یجراحز یه  ستشش

 ،یاسزتخااد ب ف  و دساج ب  میمستق تم   ب  مرباط ه یاگی  بیآس

  ا ن بزرش بز  مربزاط ما   3 و شان کیاست ا ید ب  مرباط ما   5

ی ح ضزر ه ی مط لعز ، بز  ی فتز مط لعز  نیزا جیدت  .(11) با  ه ب ف 

 یاگیز  بیآسز علز  نیشتریب ی ح ضر،مط لع    . خاادی  اش هم

 بزان یاسزتخااد یهز ب ف  و دسزاج بز  مرباط یجراح یه  ستشش

 .با  م  انیب

    یامط لعز  نیاولزح ضزر،  پزژوهشکز   نیا ییده  یریگج یدت

    یجراحز یه  ستشش یاگی  بیآسبر سی  ب  ک  با  رانیا کشا 

 اعمز  فراوادی  عل  ب . پر اخ  یا تاپا یگذا پالک یجراح اعم  

 گر،ی  طرف از و یا تاپا یجراح اعم   نیب    یگذا پالک یجراح

 از  سزت  نیزا ماضزا ، نیا ما      ترقی ق یریگج یدت ب  لید جه 

 جز  یا عاامزل بز  پزر اختن .گرفتنا قرا  یبر س ما   یجراح اعم  

 سز  ابز ا  شز مل) یجراحز یهز  سزتشش ب  آشش   بیآس یکنناه

 ،یا تاپزا یگزذا پزالک س  اب ا  ،یا تاپا جنرا  س  اب ا  جنرا ،

 .شا ادج   پژوهش نیا    ب   نیاول ،(گری  عاامل و م  یب بان دساج

 یمخفز و آشزش   یهز یاگیز  بیآسز یفراوادز  انیم ب  تاج  ب 

 یمخفز و آشش   یه یاگی  بیآس صیتشخ ب  ،یجراح یه  ستشش

 یی جراحز   زمین  یآلا گ  انیم ک هش ب عث تاانیم ،یجراح نیح

 بز  تاجز  بز  یجراحز میتز افزرا . ایگر  یجراح میت افرا  حف ظ  و

الز   ، ا دزا ه  سزتشش بز  زدنزاه بیآسزعاامل خطر  از ک  یشن خت

 ه یاگیز  بیآسز نیا عمل، از یمراحل    ه  ستشش یوا س ب اس  

 بیآسزز از ی  صززا بززا ن یمخفزز بزز  تاجزز  بزز .  هنززا صیتشززخ  ا

 ضیتعزا و یجراحز یه  ستشش یوا س دظیر ییه کیتشن ه ،یاگی 

 ب  یآلا گ ادتق   خطر تاادایم ،یجراح مختل  مراحل    ه  ستشش

 بزا ن شزتریب ب  تاج  ب  . ها ک هش  ا م  انیب و یجراح میت یاعض 

  سز ، بز  دسزب  پز  ی ید ح یجراح اعم      یاگی  بیآس   صا

  یحس سز بز  پز  یجراح اعم      دش ت نیا  ی ع  شا یم شنه  یپ

 .  ر یپذ صا ت یشتریب

 یهز  سزتشش بز  آشزش   بیآسزی کننزاه ج  یا ع مل نیترمهم

 ایب  ل أمس نیا .با  م  انیب بان یاستخااد یه ب ف  و دساج ،یجراح

 ب  ؛ر یگ قرا  یا تاپا یجراح اعم      یجراح میت افرا  تاج  ما  

 میضخ یه ب ف  ب  ه  ستشش تم   ک  عمل از یمراحل    خصاص

 .اس  شتریب م  یب بان یاستخااد و
 

 تشکر و قدردانی

ک  شن سزی ا شزا اتز   عمزل  ید مز ی ح ضر، برگرفت  از پ یز نمق ل 

    ادشگ ه علا  پ ششی اصفه ن اس . بزاین  397126مصا  ب  کا 

الز  وسیل ، از تم می ک  کن ن ات   عمزل و مسزؤوالن بیم  سزت ن آیز 

ک ش دی اصفه ن ک     ادج   این تحقیق همش  ی دما دا، ست سگ ا ی 

ه ن و گر  . همچنین، از همش  ان     ادشگ ه علزا  پ شزشی اصزفمی

 مع ودزز  پژوهشززی جهزز  تززأمین با جزز ، تشززشر و قززا  ادی بزز  

 .آیاعمل می
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Abstract 

Background: During surgery, the surgery team is in contact with infectious and pathogenic microorganisms. 

Surgical gloves prevent the transmission of contamination between surgical team members and the patient, 

which is more important in orthopedic surgeries due to the presence of sharp and winning devices. The purpose 

of this study was to determine the frequency of damage of surgical gloves, and identify the factors involved in 

these damages in orthopedic surgeries.  

Methods: In this descriptive-analytical study, 384 surgical gloves (192 pairs) used in surgical procedures for 

palpation of the hands and feet were selected via simple sampling method. To determine the degree of damage of 

surgical gloves, a water leak test was used. The data-gathering tool was a researcher-made checklist. Descriptive 

and analytical statistics were used to analyze the data via SPSS software. 

Findings: The frequency of damage to surgical gloves was 26.8% (103/384). The frequency of damages was 

18.8% (36/192) in hand surgeries, and 34.9% (67/192) in foot plating. 33.3% of gloves in hand surgeries and 

34.3% in foot surgical procedures had hidden damage. The most common cause of obvious damage to surgical 

gloves was contact with thick and bone tissues during the procedure. 

Conclusion: Considering the high rate of gloves damages in orthopedic plating surgery, replacement of gloves 

during surgery can reduce the transmission of contamination among surgical team members and patients. 

Considering that the most common cause of damage in surgical gloves was thick and bony tissues, more cautious 

is suggested during surgical treatment of these tissues. 
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