مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /1بهار 1316

تاریخ پذیرش4031/2/44 :

تاریخ دریافت4031/0/03 :

بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان و دستیاران در مطبهای دندانپزشکی و فراوانی
آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در شهر رفسنجان
مریم شاکریفرد ،1نیلوفر شادمان ،2شهرام فرزین ابراهیمی ،1سیدحبیباهلل حسینیپور

چکیده
مقدمه :آسيب با وسایل نوک تيز و برنده جزء مهمترین مشكالتي است كه دندانپزشكان و پرسنلل دممناني ما دم معنر طرنر
عفونتهاي ملتقله از ماه طون (ایدز و هپاتيت) قرام ميدهد .هدف از این مرالعه برمسي ميزان بروز آسيب ناشي از وسنایل ننوک
تيز و برنده ،ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهر مفسلجان و دستيامان آنها دم مابره با چگونگي جلوگيري از بروز آسيب و
مویامویي با آن دم سال  4032ميباشد.
روشها :دم این مرالعه مقرعي ،توصيفي -تحليلي ،پرسشلامه پژوهشگر ساطته (اطالعنا دموگرافينک و آگناهي و عملكنرد دم
مومد كاهش مواجهه و عملكرد پس از مواجهه) توسط  433دندانپزشک و  441دستيام تكميل شد .دادهها توسط ننر افنزام آمنامي
 SPSSنسخه  41و تي تست و مگرسيون طري مومد تجزیه و تحليل قرام گرفتلد.
نتایج :دم طي یكسال  %14/41دندانپزشكان و  %10/11دستيامان دچام آسنيب شنده بودنند .مينانگين نمنره عملكنرد و آگناهي
دندانپزشكان به ترتيب  0/04±3/03و  0/34±4/13از حداكثر نمره  43و  44و ميانگين نمنره عملكنرد دسنتيامان  4/31±3/40از
حداكثر نمره  3بود .نمره عملكرد و آگاهي با متغيرهایي از جمله جلس ،سن ،سابقه كامي و دانشگاه محل تحصيل امتبنا معلني
دامي نداشت .دندانپزشكان متخصص دم زميله عملكرد و آگاهي نسبت به دندانپزشكان عمومي عملكرد بهتري داشتلد (P=3/30
و  .)P=3/34بين آگاهي دندانپزشكان و عملكرد دستيامان ( )P=3/340و همچلنين عملكنرد دندانپزشنكان و عملكنرد دسنتيامان
( )P=3/304امتبا معليدامي وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری :سرح آگاهي و عملكرد دندانپزشكان دم مومد آسيب با وسایل تيز و عملكرد دستيامانشان نامرلوب بنود و
لزو برگزامي برنامههاي بازآموزي ضرومي به نظر ميمسد.
واژگان کلیدی :وسایل نوک تيز و برنده ،دندانپزشكان ،دستيامان ،آگاهي ،عملكرد
مقدمه

آسیب با وسایل نوک

جمله مش ال ي است كه مم ن است دناانپزکو ان را
یوز ()Needle Stick Injury

عبارت است از فرورفتن ا فاقي وسایل نک

یوز اعو

در معرض خطر مکاجه کان با عفکنتهاي منتقلوه از
راه خکن از قبیل ایاز ،هپا یوت

و سوي قورار دهوا

از سکزن زریق ،سکزن بخیه ،فرز و یا هرگکنه وسویله

( .)2،1از مه رین خطرات کوللي در مراكوز درمواني

یز در پکست یا مخاط طي اقواامات پزکو ي و

ماس با عکامل بیماريزاي قابول انتقواا از راه خوکن

دناانپزک ي .آسیبهاي ناکي از اجسام یز و برناه از

اسووت ( .)4،3بوور اسوواس گووزارا سووازمان بهااکووت

نک

 -1استادیار ،گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :نیلوفر شادمان

Email: niloo_shad@yahoo.com

آدرس :کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده دندانپزشکی ،گروه ترمیمی و زیبایی
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مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره / 1بهار 1316

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 23:30 +0430 on Monday June 18th 2018

3

مریم شاکری فرد و همکاران

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

جهاني در نکامبر  %1/5 ،1001از كاركنان بهااکوتي در

مطالعه هاکميپکر و هم واران نیوز درصوا بواالیي از

سراسر جهان به دنباا ماسهاي کوللي و آسویب بوا

یز در دانشوجکیان

وسایل نک

یز به  HIVو  %40به هپا یت

کیکع رخااد آسیب با وسایل نک

مبتال کاهانا ( .)4در مطالعات گذکوته عکامول عمواه

همگي این آمار و ارقام نشان از اهمیوت بررسويهواي

ایجاد آسیبهاي جلاي در دناانپزک ان عبارت بکدنا

بیشووتر در ای ون زمینووه و افووزایش آگوواهي در پرسوونل

از آسیب سرنگهاي زریق هنگام قوراردادن درپوکا

بهااکتي و درماني را به خکبي نشان ميدها.

آنها و فرزها و کایع رین علول آسویب در دسوتیاران

با کجه به این كه دناانپزک ان برخکرد نزدی وي بوا

دناانپزک ي کامل میز كردن وسوایل ،عوکض كوردن

دهان بیماران دارنا و از جهیزا وي بوا سورعت بواال و

كارپکا سورنگهوا و قوراردادن درپوکا سوکزنهوا و

وسایل نوک

یوز اسوتفاده مويكننوا و مم ون اسوت

مه رین عامل آلکده کان دانشجکیان سرسوکزنهواي

استانااردهاي الزم بهااکتي را در هنگام كواركردن بوه

زریق بکدنا (.)5،3

طکر كامل اجرا ن ننا ( )9و با کجه به اهمیت مسأله،

عام آگاهي كافي و عام اعتقاد به درموان و پیگیوري

آسیب با وسوایل نوک

یوز و بواال بوکدن بوروز آن و

باعث ميککد كوه عوااد زیوادي از موکارد آسویب بوا

خطرات و آسیبهاي ناکي از آن ( )20و لوزوم اقواام

یز گزارا نگردد ( .)3استرا ژي سازمان

در جهت كاهش بروز آسیبها و وگوکنگي مکاجهوه

بهااکت جهاني کامل اطمینان از كیفیوت و بويخطور

با آن الزم است كه اطالعات مکثقي از میزان کویکع و

بکدن وسایل مکرد استفاده ،وضوع سیاسوتهواي بوین

علل و اقاامات مر بط با آن در مناطق مختلف كشوکر

وسایل نک

المللي در جهت استفاده ایمن از وسوایل نوک

یوز و

به عمل آیا.

احتماالً آلکده ،اسوتفاده درسوت و ایمون از وسوایل و

از این رو ،پژوهش حاضر به منظکر بررسي عمل رد

سهکلت دسترسي به وسایل مکرد نیاز ،به گکنوهاي كوه

و آگوواهي دناانپزکوو ان و دسووتیاران آنهووا در کووهر

الزم نباکا فرد وسایل مکرد نیازا را در محویط كوار

رفسنجان جهت كاهش خطرات مکاجهه حوین كوار و

جابهجا كنا ،ميباکا (.)6

بررسي کیکع مکارد آسیب با وسایل نک

در مطالعهاي كه کسط ابراهیمي و هم اران در زمینه

صکرت گرفت .همچنوین میوزان واكسیناسویکن آنهوا

یز در کوهر كرموان انجوام کوا

علیه هپا یت بوي و اطالعوات مور بط بوا آن در گوروه

یوز در

و دسوتیاران آنهوا

آسیب با وسایل نک

درصا باالیي از بروز آسیب بوا وسوایل نوک

دناانپزکووو ان ( )%31و دسوووتیاران آنهوووا ()%30/7

دناانپزک ان عمکمي و متخصو

یز و برنواه

مکرد بررسي قرار گرفت.

گزارا کا و آگاهي نامطلکبي نسوبت بوه وگوکنگي
برخکرد با کرایط مذكکر گزارا کا و درصوا كموي

مواد و روشها

از کركتكنناگان نیاز به آمکزا در ایون زمینوه را در

این موطالعوه از نکع مووقطعي ،کصویفي -وحلوویلي

خووکد احسوواس مويكردنووا ( .)7همچنوین در مطالعووه

موويباکووا كووه پووه از هی وه لیسووت اسووامي و آدرس

عس ریان و علکیان قکانیني میزان درصا کیکع آسویب

دناانپزک ان از نظام پزک ي و بر روي مام  220نفور

یوز  %32/7گووزارا کووا ( )8و در

دناانپزک ان کهر رفسونجان و  235نفور از دسوتیاران

بووا وسووایل نووک
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و سوي

پزک ي و دناانپزک ي ( )%74/3گزارا کوا ( )4كوه

مریم شاکری فرد و همکاران

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

سؤاالت عومل رد دنواانپزک ان در زموینه سوؤاا از

آنها در ساا  2391انجام گردیا.
و عمل رد دناانپزکو ان و دسوتیاران آنهوا در موکرد

حاا از مام بیماران ،استفاده از دست ش حین درموان،

وگکنگي كاهش مکاجهه با آسیبهاي پکستي کسوط

وگکنگي دور ریختن زبالههاي یز و برناه ،کایع رین

یوز و عمل ورد آنوان در مطوب پوه از

یز و برناه طي یوکسواا

وسایل نوک

عامل آسیب با وسایل نک

مکاجهووه و آسوویب و همچنووین واكسیناسوویکن علیووه

اخیور ،دفعووات آسویب طوي یوک سوواا اخیور ،انجووام

هپا یووت بووي بووکد كووه بوواین منظووکر دو پرسشوونامه

واكسیناسیکن و اناازهگیري یتور آنتوي بوادي و ونوا

پژوهشگر ساخته مجزا و متفاوت جهت دناانپزکو ان

سؤاا در مکرد نحکه استفاده از وسایل بکد و سوؤاالت

( 12سووؤاا کووامل  22سووؤاا آگوواهي و  20سووؤاا

آگاهي دناانپزک ان در مکرد طریقه گذاکتن درپوکا

عمل رد) و دستیاران ( 9سؤاا عمل ورد) بوا سوؤاال ي

سکزنهاي زریق ،نحوکه برخوکرد پوه از آسویب بوا

كامالً واضح و گکیا عالوه بر اطالعوات دمکگرافیوک،

بیمار آلکده به هپا یت بي و سي ،اقاامات مناسب په

هیه کا.

از آسو ویب بوووا وسوووایل یو وز ،سو وؤاال ي در موووکرد

روایي پرسشنامهها کسط کزیع آنها بین  30نفر از

واكسیناسیکن هپا یت بي ،سؤاال ي راجوع بوه ریسوک

اعضوواي هی وأت علم وي دانش و اه دناانپزک و ي و بووا

انتقاا ایاز و احساس نیاز به آمکزا در زمینه مسوایل

ضریب آلفاي كرونباخ  0/92بوه أییوا رسویا .پایوایي

مربکط به كنترا عفکنت و كاهش خطر انتقاا عفکنوت

پرسشنامهها نیز از طریق میل پرسشنامهها دو بوار و

بکد .سؤاالت دستیاران نیز در زمینه کستشکي وسوایل

با فاصله  24روزه کسط  25دناانپزکک و  25دستیار

قبل از استریلیزاسیکن ،وگکنگي دور ریختن زبالههوا،

بررسي و با ضریب آلفاي كرونباخ به ر یوب  0/89و

کایع رین عامل آسیب با وسایل نک

یز و برناه طي

 0/83أییا کا.

یکساا اخیر ،دفعات آسیب طي یکساا اخیر ،انجام

په از كاگذاري (جکا

درست  2امتیاز و غلوط 0

امتیاز) ،دامنه نمره كلي آگواهي بوین  0وا  22و دامنوه
نمره كلي عمل رد دناانپزک ان بین  0ا  20و جهوت

مناسب په از آسیب با وسایل یز و  ...بکد.
در نهایت ،كلیوه اطالعوات بوا اسوتفاده از نورمافوزار
آماري  SPSSنسوخه  28موکرد آنوالیز قورار گرفتنوا.

دستیاران بین  0ا  9در نظر گرفته کا.
پووه از ارائووه کضوویحات الزم در مووکرد هووا

واكسیناسیکن و اناازهگیري یتر آنتي بوادي ،اقواامات

و

جهت کناسایي فاوت معنيدار بین دادههوا از آزموکن

مکضکع این طرح پژوهشي ،پرسشونامههوا در اختیوار

ي مستقل و جهت آزمکن فرضیات و بررسوي رابطوه

افراد مکرد مطالعه قرار داده کا و په از اخذ رضایت

بین نموره میوزان آگواهي و متلیرهواي مسوتقل حوت

كتبي آگاهانه وارد مطالعه کانا .قابل ذكور اسوت كوه

بررسي پوژوهش و همچنوین نموره عمل ورد افوراد و

پرسشنامهها باون نام و محرمانوه بوکده و بوه کوركت

متلیرهاي مستقل حوت بررسوي از رگرسویکن خطوي

كنناگان اطمینوان داده کوا كوه از اطالعوات حاصوله

استفاده کا و سوطح معنويداري  P<0/05بوه عنوکان

صرفاً جهت طرح حقیقا ي استفاده خکاهوا گردیوا و

پیش فرض در نظر گرفته کا.

پرسشنامهها همان روز و یوا روز بعوا حکیول گرفتوه
کا.
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سؤاالت کامل اطالعات دمکگرافیک و بررسي آگواهي

بیماران در مکرد بیماريهواي مختلوف و هیوه کورح

مریم شاکری فرد و همکاران

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

در این بررسي از عااد  220پرسشنامه کزیع کاه

( 200نفر) و میزان مشاركت دستیاران 225( %85/28

جهت دناانپزک ان کهر رفسنجان و  235پرسشنامه

نفر) بکد .اطالعات دمکگرافیک در جاوا  2آورده

جهت دستیاران ،میزان مشاركت دناانپزک ان %90/9

کاه است.

اطالعات دموگرافیک

جنس

تعداد (درصد)

سن

تعداد (درصد)

تحصیالت

دانشگاه محل تحصیل تعداد (درصد)

شغل

دندانپزشکان

دستیاران دندانپزشک

مرد

(65)%65

زن

(33)%33

زن

(110)%155

درصا آسیب با وسایل نک

36/6±3/50
53/13±0/36

دندانپزشک متخصص

(52)%52

رفسنجان

(35)%35

دندانپزشک عمومی

(06)%06

سایر دانشگاهها

(63)%63

دیپلم و پایینتر

(60)%06/0

-

-

فوق دیپلم

(0)%6

لیسانس

(23)%30/0

دستیاران به ف یک در جاوا  1آورده کاه است.

یز در دناانپزک ان و

جدول  :2فراوانی آسیب با وسایل نوک تیز در افراد مورد مطالعه بر اساس شغل
شغل
وسیله

دندانپزشکان

دستیاران

کل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

سوزن آلوده

(3)%0/0

(5)%3/3

(0)%1/6

نوار ماتریکس آلوده

(3)%0/0

(3)%0/6

(6)%11/0

فرز

(15)%11/5

(5)%3/3

(15)%53

سیم ارتودنسی

(1)%1/1

(2)%0/6

(0)%1/6

الواتور ،فایل اندو ،اسکیلر ،سوند معاینه ،وایر جراحی و...

(0)%13/2

-

(0)%13/2

شست و شوی وسایل ،برداشتن وسایل از سینی و یا مرتب کردن وسایل و....

-

(10)%35/6

(10)%35/6

کل

(52)%26/10

(53)%03/30

(05)%155

دامنه نمره كلي آگاهي دناانپزک ان بین  2ا  20و

سابقه كاري ( P=0/43و  )P=0/06و دانشگاه محل

دامنه نمره كلي عمل رد دناانپزک ان بین  2ا  8متلیر

حصیل ( P=0/83و  )P=0/18ار باط معنيداري

بکد .میانگین نمره آگاهي دناانپزک ان  3/92±2/49و

نااکت .ولي همان طکر كه در جاوا  3نشان داده

میانگین نمره عمل رد آنان 3/32±0/70بکد.

کاه ،دناانپزک ان متخص

نمره عمل رد و نمره آگاهي دناانپزک ان (به ر یب

عمل رد و آگاهي باال ري نسبت به دناانپزک ان

از راست به وپ) با متلیرهایي از جمله جنه

عمکمي داکتنا ( P=0/03و .)P=0/02

به طکر معنيداري نمره

( P=0/09و  ،)P=0/11سن ( P=0/76و ،)P=0/39

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 1بهار 1316

03

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 23:30 +0430 on Monday June 18th 2018

جدول  :1اطالعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه

مریم شاکری فرد و همکاران

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

جدول  :3میانگین نمره عملکرد و آگاهی مربوط به دندانپزشکان و دستیاران به تفکیک مدرک
میانگین و

میزان تحصیالت و شغل

P- value

انحراف معیار

نمره عملکرد (از )15

نمره عملکرد (از )1

دندانپزشک متخصص

3/16±5/61

دندانپزشک عمومی

3/35±1/35

دندانپزشک متخصص

2/50±1/31

دستیار دندانپزشک

1/13±5/63

5/51

در مکرد دستیاران ،دامنه نمره كلي عمل رد بین  0ا 5

مستعمل در یک بیمار ( )%75و عام دور ریخته کان

متلیر بکد و میانگین نمره عمل رد آنها 2/98±0/63

زبالههاي نرم و برناه آلکده با ه ( )%59بکد.

گزارا کا .نمره عمل رد دستیاران با هیچكاام از

نها  %26از دناانپزک ان و  %9/9از دستیاران نیاز

متلیرهاي سن ( ،)P=0/23سابقه كاري ( )P=0/17و

به آمکزا در مکرد مکارد برخکرد با وقکع آسیب با

حصیالت ( )P=0/09ار باط معنيداري

یز و مسایل مر بط را در خکد كامالً

میزان

نااکت .بین آگاهي و عمل رد دناانپزک ان با

وسایل نک

احساس ميكردنا.

عمل رد دستیارانشان رابطه معناداري وجکد نااکت
( P=0/063و .)P=0/072

بحث

در دناانپزک ان ،درصا عام واكسیناسیکن  %2و در

در اثر آسیب با وسایل نک

یز و برناه ،احتماا

دستیاران  %5/91بکد .درصا واكسیناسیکن در

انتقاا بیش از  10نکع پا کژن وجکد دارد و مي کانا

 %200بکد.

به طکر متکسط منجر به  2000نکع عفکنت در ساا

 %70/83از متخصصین %67/2 ،از دناانپزک ان

ککد كه مه رین آنها به ر یب هپا یت بي ،سي و

عمکمي و  %8/69از دستیاران اناازهگیري یتر آنتي

ایاز هستنا .ولي عالوه بر اینها ،بیماريهایي وکن

بادي بر ضا هپا یت بي را به طکر صحیح انجام داده

ب مالت ،بالستکمای کزیه ،دیفتري ،هرپه ،ماالریا،

دناانپزک ان عمکمي  %98/68و متخص

بکدنا.

عفکنت استا

در این پژوهش  %69از دناانپزک ان بعا از آسیب

كلکزیه نیز ام ان انتقاا دارنا ( .)2،1ویروس

یز و برناه ،عمل رد مناسب داکته و

هپا یت بي بسیار عفکني بکده و در  0/00002میلي

په از فشار دادن جراحت جهت خکنریزي ،محل را

لیتر خکن فرد آلکده ،احتماا وجکد ویروس وجکد

با وسایل نک
با آ

فراوان و صابکن کست و کک ميدادنا.

آرئکس ،کكسکپالسمکزیه و کبر

دارد .به همین دلیل مام كساني كه با خکن و فرآورده

در زمینه عمل رد دناانپزک ان در این مطالعه،

هاي خکني در ماس هستنا ،از جمله دناانپزک ان،

بیشترین عمل رد مناسب به ر یب مربکط به استفاده

در معرض خطر عفکنت هپا یت بي هستنا .کیکع این

از دست ش براي مام بیماران ( ،)%200سؤاا در مکرد

بیماري در خاورمیانه و از جمله ایران زیاد است به

بیماريهاي مختلف عفکني بیماران قبل از کروع كار

طکري كه این میزان در ایران در بین جمعیت عمکمي

درماني ( ،)%96عام استفاده موجاد از نکار موا ری ه

 %2/6 - %6/5گوزارا کواه است .این ویوروس در
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نمره آگاهی (از )11

دندانپزشک عمومی

3/16±5/05

5/53

مریم شاکری فرد و همکاران

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

خکن و...یافت کاه است .در ایران میزان کیکع

بکده است و گاهي این دو مقکله با یک اصطالح كلي

هپا یت سي %0/1 ،ا  %2/5خمین زده کاه است.

آسیب با وسایل نک

یز مکرد بحث قرار گرفتهانا

میزان انتقاا ویروس هپا یت سي در اثر آسیب با

(.)4

یز %3 ،گزارا کاه است ( .)22بیماري

در این پژوهش نشان داده کا كه دناانپزک ان مکرد

وسایل نک

ایاز در ایران در حاا افزایش است و این افزایش

مطالعه از عمل رد خکبي در زمینه كنترا عفکنت

کیکع زنگ خطري براي جامعه و سیست بهااکت و

برخکردار نبکدنا و به دست آوردن نمره میانگین

درمان ميباکا .ریسک ناکي از انتقاا این ویروس به

عمل رد  3/32از  20امتیاز ( %30/32از كل نمره)،

دنباا آسیب 0/3 ،درصا گزارا کاه است ( )21كه

قابل قبکا نیست .همچنین میانگین نمره آگاهي

در مقایسه با دو ویروس قبلي ،كمتر ميباکا.

دناانپزک ان  %35/54( 3/92از كل نمره) ميباکا كه

از آنجا كه عااد زیادي از پرسنل بهااکتي خصکصاً

از كل  22نمره آگاهي ،مقاار قابل قبکلي نميباکا كه

پزک ان به دالیلي همچکن رس از دست دادن کلل،

دلیل این پایین بکدن نمره مي کانا به دلیل کجه

عام اعتقاد به كارایي پروفیالكسي و یا لطمه خکردن

نامناسب این قشر از جامعه پزک ي به بیماريهاي

به کخصیت كاري بسیاري از مکارد آسیب را گزارا

خطرناكي همچکن هپا یت و ایاز و فقاان برنامههاي

یز

كارآما بازآمکزي در زمینه مسائل مربکط به كنترا

نميكننا ،عااد دقیق مکارد آسیب با وسایل نک
و برناه یا آسیب با وسایل نک
وناان مشخ

یز در سر اسر دنیا

عفکنت و یا کركت ناكافي در این برنامهها باکا.

نميباکا و بر طبق مقاالت منتشر

پایین بکدن نمره عمل رد دستیاران مي کانا ناکي از

کاه در حاود  %40- %76از مکارد آسیب با وسایل

عام آمکزا دستیاران در مکرد پیشگیري از انتقاا

یز گزارا نميککنا ( .)4آگاهي و عمل رد

بیماري کسط دناانپزک ان مربکطه باکا و نشان

یز و برناه

دهناه نیاز به الزامي كردن آمکزاهاي اولیه در زمینه

حایز اهمیت زیادي ميباکا .نتایج یک بررسي انجام

كنترا عفکنت در دستیاران دناانپزک ان از طرق

کاه در ایران نشان دهناه آن است كه میزان آگاهي

مختلف باکا.

نک

مناسب در هنگام مکاجهه با وسایل نک

پرسنل بهااکتي-درماني در ایران كمتر از %50

بررسي حاضر نشان داد كه  %15از دناانپزک ان و

ميباکا ( )23و البته با آمکزا مي کان این آسیبها

 %32/2از دستیاران در طکا ساا گذکته حااقل

را به طکر قابل مالحظهاي كاهش داد (.)24

یکبار آسیب ناکي از جراحت با وسایل نک

یز را

با کجه به عاریف مختلف مطرح کاه جهت آسیب

جربه كرده بکدنا .ابراهیمي و هم اران در مطالعهاي

یز ،مي کان فاوت در میزان مکارد آن

مشابه در کهر كرمان نشان دادنا كه  %32/1از

را در مطالعات مختلف به نکع عاریف نسبت داد.

دناانپزک ان و  %30/2از دستیاران آنها دوار آسیب

باین صکرت كه در بعضي مطالعات كلیه آسیبهاي

کاه بکدنا ( .)7كاكکیي و هم اران در مطالعهاي كه

یز اع از سکزن زریق ،بخیه،

به منظکر بررسي آگاهي و عمل رد دناانپزک ان

یز مانظر بکدهانا و در

در ساا

با وسایل نک

ناکي از وسایل نک

فرز و یا هرگکنه وسیله نک
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اكثر مایعات بان مثل خلط ،کیر ،بزاق ،عرق ،اکک،

عاادي دیگر از حقیقات نها سر سکزن آلکده مانظر

مریم شاکری فرد و همکاران

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

عفکني جهت لزوم

 2383انجام دادنا ،گزارا نمکدنا كه  %51/9از

ميگردد .مشاوره با متخص

دناانپزک ان ،فرورفتن سر سکزن آلکده به خکن را

انجام ستهاي مربکطه و درمانهاي پیشگیرانه

جربه كرده بکدنا ( )25كه این میزان کیکع ،از

ضروري است (.)27

زماني متفاوت در مطالعات گکناگکن و افزایش آگاهي

دناانپزک ان فرز ( )%29/13و در دستیاران مکاردي از

هاي كسب کاه در طکا سااهاي اخیر مي کانا

قبیل کست و ککي وسایل ،برداکتن وسایل از سیني

کجیه كنناه فاوت در میزان گزارا آسیب باکا.

و یا مر ب كردن وسایل ( )%31/6بکد .با کجه به

در ساا  1006در برزیل میزان مکارد آسیب با وسایل
نک

درصا باالي آسیب با وسایل نک

یز در دستیاران

یز در میان دناانپزک ان  %32/2گزارا کا.

حین کستن و میز كردن وسایل آلکده ،كاربرد

یز به طکر متکسط

دست شهاي وناالیه مخصکص و مقاوم به پارگي با

 1/01مکرد به ازاي هر دناانپزکک در ساا خمین

یز ( )Utilityو نیز استفاده از

میزان کیکع آسیب با وسایل نک

زده کاه است ( .)9میانگین آسیب با وسایل نک

وسایل نک

یز

دستگاههاي اولتراسکنیک جهت کستشکي وسایل

در یک دناانپزکک كه  3000عمل هاجمي در ساا

آلکده در مطب ها یک ضرورت ميباکا .در مطالعه

انجام دها ،حاود  %37ميباکا (.)4

ابراهیمي و هم اران در مکرد آسیب با وسایل نک
یز

یز در کهر كرمان نشان داده کا كه بیشترین عامل

جهت جلکگیري از وقکع آسیب با وسایل نک

بایا از وقکع آن جلکگیري نمکد (مثالً به وسیله

آسیب در دناانپزک ان کسط فرز ( )%33/9و در

استفاده از لکازم با طراحي ایمن ر) و در صکرت

دستیاران حین کستن وسایل رخ داد ( .)7هاکميپکر

وقکع ،با انجام به مکقع اقاامات اولیه کانه عفکنت

و هم اران طبق مطالعهاي بر روي دانشجکیان

ناکي از پا کژنهاي با منشأ خکني را كاهش داد،

دناانپزک ي كرمان کایع رین عکامل ایجاد آسیب را

هرونا اطالعات دقیقي راجع به مؤثر بکدن این

فرز و سرنگهاي زریق معرفي نمکدنا ( .)4در

اقاامات اولیه وجکد ناارد .در آوردن دست ش ،کستن

ایاالت متحاه نتایج یک حقیق آیناهنگر ،فرز را

و صابکن و فشار

کایع رین عامل ایجاد جراحت کللي در دناانپزک ان

دادن زخ براي حریک خکنریزي ،در جهت كاهش

معرفي كرده است ( )28كه مشابه مطالعه حاضر بکده

دوز پا کژن لقیح کاه مي کانا كمک كنناه باکا

است.

محل زخ براي ونا دقیقه با آ

( )26كه در این مطالعه  %69از دناانپزک ان بعا از

طبق مطالعه نژاد قادري و هم اران ،مه رین عامل

یز و برناه ،عمل رد مناسب

آسیب با سرسکزن در پرسنل پزک ي بیمارستان در

آسیب با وسایل نک
داکتنا.
از آنجا كه اس را

کهر رفسنجان ،حج كاري باال و عجله هنگام كار
كردن مي کانا سبب لقیح

بکد ( .)24حتي در بعضي مطالعات گزارا کاه كه با

پوا کژن ،در بافتهاي عمقي ر ککد ،در صکرت

افزایش سابقه كاري ،از میزان آگاهي آنها كاسته

مکاجهه غشاهاي مخاطي ،استفاده از آ

یا سورم

استوریل و کستوشک به کو ل ضوربات موالی کصیه
06

ميککد (.)29
با کجه به ایون كه دنواانپزک ان متوخص

به طکر
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دناانپزک ان مطالعه حاضر بیشتر بکده است .بازه

در این پژوهش کایع رین عکامل بروز آسیب در
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دناانپزک ان عمکمي داکتنا ،هماننا مطالعه نژاد

واكسیناسیکن علیه هپا یت بي %74/8 ،از دناانپزک ان

قادري و هم اران انتظار بر این است كه با افزایش

کركت كنناه در وهل و دومین كنگره بینالمللي

سطح حصیالت ،میزان آگاهي و عمل رد در مکرد

دناانپزک ان ایران واكسیناسیکن كامل را دریافت كرده

یز بهبکد یابا (.)24

بکدنا ( )11كه در مقایسه با نتیجه مطالعه حاضر،

آسیبهاي ناکي از وسایل نک

در این مطالعه آگاهي و عمل رد دناانپزک ان هر دو

پککش متکسطي از واكسیناسیکن را نشان ميدها.

پایین بکد .البته در بعضي مطالعات ه این نتیجه به

بعضي از صاحبنظران پیشنهاد ميكننا كه براي

دست آما كه لزوماً آگاهي باال ر سبب عمل رد بهتر

كاهش مکاجهه کللي با هپا یت بي عالوه بر

نميگردد (.)10

هشاارهاي الزم به پزک ان و دناانپزک ان ،انجام

واكسیناسیکن كامل هپا یت بي در سه نکبت و با

واكسیناسیکن این گروه از افراد ضروري ميباکا ،در

فکاصل زماني  6 - 2 - 0ماه صکرت ميگیرد .میزان

حالي كه انجمن پزک ان كانادا عقیاه دارد اختیاري

ش یل آنتي بادي ) ،(HBs - antibodyسه روز بعا

بکدن واكسیناسیکن و در دسترس بکدن واكسن در

از واكسیناسیکن كامل به  %79-90مکارد ميرسا و

همه نقاط باعث حفظ حری کخصي و اعتماد افراد

بهتر است طي  2 - 1ماه په از میل واكسیناسیکن،

خکاها کا .مطالعات مختلف منتشر کاه از كشکر

آزمایش یتر آنتي بادي انجام گردد (.)12

هاي ایلنا ،نیجریه ،عربستان سعکدي ،انگلستان،

این مطالعه نشان ميدها كه  %98/96از دناانپزک ان

آمری ا و كشکرهاي حکزه كارائیب میزان پککش

و  %94/08از دستیاران آنها واكسیناسیکن كامل (3

واكسیناسیکن در میان دناانپزک ان را بین  %68ا

دوز) علیه هپا یت

انجام دادهانا.

 %98/9ذكر كردهانا (.)11

کریفي و هم اران طبق مطالعهاي بر روي

از ساا  2981واكسن هپا یت بي به صکرت وسیع

دناانپزک ان قزوین نشان دادنا كه نها  %4/1از آنها

در جهان مکجکد است و از آن زمان مراقبت كنناگان

واكسن دریافت ن رده بکدنا و  %96/8واكسینه بکدنا

سالمت کامل دناانپزک ان به انجام این واكسیناسیکن

( .)12در مطالعهاي كه کسط ابراهیمي و هم اران

شکیق کانا و باین صکرت میزان پککش

حت عنکان بررسي آگاهي ،نگرا و عمل رد

واكسیناسیکن دناانپزک ان در گزاراهاي منتشر کاه

دناانپزک ان و دستیاران آنان در برخکرد با آسیب

از  %20در  2990به اریج به  %98/9در گزارکات

یز در کهر كرمان انجام گرفت،

اخیر رسیاه است ( .)13در مکرد هپا یت بي ،اكثر

 %96/57از دناانپزک ان و  %76/31از دستیاران آنها

ناقلین مزمن وناین ساا باون عالمت هستنا و لذا

واكسیناسیکن كامل علیه هپا یت بي را انجام داده

مم ن است از نظر ظاهرات بالیني طبیعي به نظر

بکدنا ( .)7به نظر ميرسا با کجه به گنجانان

برسنا ( .)14اكثر عفکنتهاي جایا هپا یت سي نیز

در واكسیناسیکن اجباري كشکري

كلینی اا هستنا و ظاهر بالیني

ناکي از وسایل نک

واكسن هپا یت

به صکرت سا

از ساا  2367و میانگین سني دستیاران ،این درصا

ناارنا ( .)21بنابراین رعایت مام اصکا پیشگیري

باالي واكسیناسیکن قابل کجیه باکا.

براي مام بیماران الزامي است.
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و یا

فراوانی آسیب وسایل نوک تیز در دندانپزشکان رفسنجان

آسیبهاي ناکي از وسایل نک

بکد كه مي کانا به دلیل آگاهي انا

 میانگین،طبق مطالعه ابراهیمي و هم اران در كرمان

نامطلک

نمره عمل رد و آگاهي دناانپزک ان کهر كرمان باال ر

ك اهمیت کمردن ام ان انتقاا بیماريهاي خطرناكي

از کهر رفسنجان است و به نظر ميرسا نیاز به

همچکن هپا یت و ایاز و فقاان برنامههاي كارآما

بازآمکزيهاي بیشتر در کهرهاي غیر از مراكز استانها

بازآمکزي سالیانه در زمینه مسائل مربکط به كنترا

و اثرگذار است كه بایستي مانظر دست

.عفکنت و یا کركت ناكافي در این برنامهها باکا

 بهتر است برنامههاي.)7( اناركاران قرار گیرد

همچنین نیاز است كه جهت دناانپزک ان و دستیاران

آمکزکي کامل وگکنگي جلکگیري از ماسهاي

آنها در کهرهاي خارج از مراكز استانها نیز

 وگکنگي برخکرد بعا از آسیب و وگکنگي،کللي

برنامههاي منظ بازآمکزي در زمینه كنترا عفکنت

استفاده از داروها په از مکاجه با ویروسهاي با منشأ

.برگزار گردد

خکني براي این گروههاي پرخطر ارائه ککد و آگاهي

مطلک

 در انتها پیشنهاد ميگردد كه این.افراد سنجیاه ککد
تشکر و قدردانی

حقیق در کهرستانهاي مختلف استان كرمان نیز

 و91/429 این مقاله نتیجه طرح حقیقا ي کماره

.انجام گردد

دانشگاه

 مصک792 پایاننامه دانشجکیي کماره

علکم پزک ي كرمان ميباکا كه باین وسیله از

نتیجهگیری

.حمایتهاي مالي آنها قارداني ميگردد

سطح آگاهي و عمل رد دناانپزک ان در مکرد آسیب
با وسایل یز و عمل رد دستیارانشان در مکاجهه با
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Evaluation of Knowledge and Practice of Dentists and Assistants in Dental
Clinics and Incidence of Sharp Instrument Injuries in Rafsanjan
Maryam Shakerifard1, Niloofar Shadman2, Shahram Farzin Ebrahimi1,
Seyyed Habibollah Hosseinipoor3

Abstract
Background: Injuries caused by sharp instruments are the most important problems that
expose dentists and healthcare workers to dangerous blood-borne diseases (AIDS and
hepatitis). The aim of this study was to evaluate the incidence of needle stick injuries; and the
knowledge and practice of dentists and their assistants about prevention and encountering the
injuries caused by sharp instruments in Rafsanjan in 2013.
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, a researcher-made questionnaire
(demographic information, knowledge and practice about reducing exposure and postexposure practice) were completed by 100 dentists and 115 dental assistants. Data were
analyzed using two-sample t-test and linear regression by SPSS 18.
Results: During one year, 25% of dentists and 31.1% of assistants were injured by sharp
instruments. The mean score of practice and knowledge in dentists was 3.31±0.70 and
3.91±1.49 from the maximum score of 10 and 11. The mean score of practice in assistants
was 1.98±0.63 from the maximum score of 9. There was no significant relationship between
knowledge and practice score, and gender, age, length of professional experience, and training
university. Professional dentists compared to the general dentists showed better practice and
knowledge (P=0.03, P=0.01). There was no significant relationship between dentists
knowledge and assistants practice (P=0.063) and also between dentists practice and assistants
practice (P=0.071).
Conclusion: The knowledge and practice level of dentists about sharp instrument injuries and
also their assistants’ practice was undesirable and implementing re-education programs seems
to be necessary.
Keywords: Sharp Instruments, Dentists, Assistants, Knowledge, Practice
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