
 
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 زشکیدانشکده دندانپ

 

 تراي دندانپزشکیدکدرجه پایان نامه جهت دریافت 

 

 عنوان :

بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبیل در مواجهه با بروز 

 آسیب هاي ناشی از وسایل نوك تیز

 

 : استاد راهنما

 مهرداد بلوریانکتر دآقاي 

 

 خانم دکتر سعیده اصدق مشاور : استاد

  : آقاي دکتر فیروز امانی آماراستاد مشاور

 

 نگارش :

 محمود مهدویان احدي

 

  1391-92سال تحصیلی :                                             03امه :   شماره پایان ن

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ش پزشکیوزارت بهداشت درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 پزشکیدنداندانشکده 

 

 دکتراي دندانپزشکیدرجه پایان نامه جهت دریافت 

 

 عنوان :

بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبیل در مواجهه با بروز 

 آسیب هاي ناشی از وسایل نوك تیز

 

 استاد راهنما :

 آقاي دکتر مهرداد بلوریان

 

 شاور :استاد م

 خانم دکتر سعیده اصدق 

 استاد مشاور آمار :

 آقاي دکتر فیروز امانی

 

 نگارش :

 محمود مهدویان احدي

 1391-92سال تحصیلی :                                                 03شماره پایان نامه :         

 

 

 



 

 پیمایم.خداوندا سپاست میگویم که مرا یاري نمودي این مسیر دشوار را ب

 

 تقدیم به بزرگترین سرمایه هاي زندگی ام

 

 تقدیم به پدرم

 اسطوره ي بزرگمردي و انسانیتنخستین آموزگار زندگی ام 

 

 م به مادرمتقدی

اوکه آرزوي دیدن چنین  تندیس عشق و سخاوتحیات ي  زیباترین واژه 

 روزي را داشت.

 

 همسرم تقدیم به

باشد. او که اسوء صبر و تحمل بوده و  سایه ساز زندگیم میکه سایه مهربانیش 

 مشکالت مسیر را برایم تسهیل نمود.

 

 تقدیم به دلبندم

 امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است.

 

 تقدیم به برادران و خواهرانم

 که همواره مایه شادي و دلگرمی ام بودند و هستند و 

 م.دوست دار صمیمیت و یکرنگی اشان را تا انتهاي آبی آسمان

 

 

 



 

 

 

 تقدیم به استاد گرامی ام

  آقاي دکتر مهرداد بلوریان

 و سپاس فراوان از راهنمایی هاي ارزشمندشان

 

 

 با تشکر فراوان از زحمات استاد ارجمندم

 خانم دکتر سعیده اصدق

 به جهت همکاري صمیمانه اشان

 

 ؛وبا تشکر از استاد گرانقدر

 آقاي دکتر فیروز امانی

 

 ادان گرانقدرم در دانشکده دندانپزشکیتقدیم به تمام است

 هر چه آموخته ام مدیون آنها هستم. که

 

 

 

 وقدر دانی از هیات محترم داوران



  
 

 

 

 چکیده :

بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبیل در مواجهه با بروز آسیب هاي ناشی از عنوان: 

 .وسایل نوك تیز

معرض خطر مواجه شدن با بیماریهاي قابل انتقال از طریق خون  دندانپزشکان همواره در مقدمه و هدف:

میزان خطر به تعداد بیماران  صدمات حرفه اي ناشی از اجسام تیز می باشند. به وسیلهنظیر ایدز و هپاتیت 

مبتال به بیماریهاي قابل انتقال از طریق خون در محل کار افراد و احتیاط هایی که پرسنل در هنگام مراقبت از 

توسط عوامل تیز و برنده  این مطالعه جهت تخمین میزان بروز آسیب .دارد این بیماران بکار می بندند بستگی

 . شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن انجام شددر دندانپزشکان 

توسط یک پرسشنامه که توسط  داده ها .مقطعی از نوع گذشته نگر می باشد توصیفیاین مطالعه  روش کار:

، دندانپزشکوضعیت ایمنی  ،کپرسشنامه حاوي اطالعات دموگرافید جمع آوري شد. یم گردیظنپژوهشگر ت

داده ها  میزان بروز آسیب توسط عوامل برنده و میزان گزارش دهی این آسیب ها و عوامل مرتبط با آنها بود.

 یز شدند.آنال SPSSپس از جمع آوري با استفاده از روش هاي آمار توصیف و تحلیل در نرم افزار 

میزان بروز آسیب هاي ناشی از وسایل  .بود % مرد5/65دندانپزشک مورد مطالعه  91در این مطالعه از  نتایج:

و شایع ترین علت ایجاد  %)5/49سوزن بی حسی (شایع ترین وسیله آسیب % گزارش شد. 4/71نوك تیز 

 %)8/30( گذاريدر پوش نگام آسیب هن زمان و شایع تری %)6/51عدم رعایت احتیاط هاي الزم (آسیب 

 . رابطه آماري معنی داري یافت نشد بود. در این مطالعه میان متغیرهاي دموگرافیک و میزان بروز آسیب

در  دندانپزشکانبا توجه به میزان بروز باالي آسیب، آموزش هاي الزم به منظور حفظ سالمتی  نتیجه گیري:

 . س از بروز آسیب ضروریستاي الزم پپیشگیري از بروز آسیب و پیگیري ه

 .آگاهی و عملکرد، احتیاط هاي استانداردآسیب ناشی از اجسام نوك تیز،  کلمات کلیدي:
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 مقدمه: -1

ترشحات  ،خون ،بیماران عفونی خطر مواجهه با افزون در بطور روز ،تمام سطوح در پرسنل بهداشتی 

قدرت  سه عفونت مهم باHCV و HIV، HBV این میان  ایل آلوده آنها هستند که ازیا وس عفونی و

جامعه  فرد و مادي فراوان تحمیل شونده بر بار روانی و نهایت کشندگی همواره با ناتوان کنندگی جدي و

عفونت باالي معرض خطر  در بیماران آنها) همواره دندانپزشکان (و، درمیان پرسنل بهداشتی 1-4د. نمی باش

سایر  ) بعلت تماس زیاد آنها با خون وBlood Borne Infectionsتوسط خون( شونده هاي منتقل

 ،به دندانپزشک بیمار از ،این انتقال می تواند بعنوان یک نتیجه مواجهه با خون آلوده 2، 5-7مایعات بدن هستند.

    مواجهه می تواند بدنبال صدمات پوستی بیماري به بیمار دیگر رخ دهد. این  یا از و به بیمار کاز دندانپزش

 ، )یک جسم تیز  ازویا بریدگی ناشی  – Needle Stick سوزن در پوست رفتن سر بعنوان مثال فرو (

دهان و  ،بینی ،دیگر مایعات بدن با مخاط چشم بافتها و ،بعالوه تماس بین مواد با پتانسیل عفونت مثل خون

ر بیماران مبتال به درماتیت )اتفاق افتد. خطر انتقال بدنبال تماس شغلی با یا پوست غیر محافظت شده (مثالً د

ویروسهاي منتقله از طریق خون عمدتاً توسط میزان شیوع (فراوانی ) بیماري در جمعیت بیماران و نوع و 

پس  ،خطر عفونت فراوانی تماس با خون و مایعات بدن از طریق روشهاي پوستی یا مخاطی تعیین می شود.

مقدار  ،تحت تاثیر عواملی چون میزان تلقیح (تیتر ویروس در منبع ،از تماس با ویروسهاي منتقله از راه خون

لذا رعایت اصول حفاظتی بطور جدي،  7نوع تماس و حساسیت فرد تماس یافته قرار می گیرد. ،مواد)

عملکرد به احتیاطهاي همچنین  .مهمترین راه محافظت در مقابل عفونتهاي اکتسابی در بیمارستان است

ایزوالسیون از جمله شستشوي دستها نقش بسیار مهمی در کاهش احتمال بروز عفونتهاي مقاوم به آنتی 

  8-9بیوتیک از جمله انتروکوك مقاوم به وانکوماسین یا استافیلوکوك مقاوم به متی سیلین دارد. 


