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 ایذص ٍ ث ّپبتیت ة، ّپبتیت ثب ثیوبسستبًْب وبسوٌبى ضغلی هَاجِْ

 71110100414 ّوشاُ -71106747770 – ثشاصجبى ضْشیَس 11 ثیوبسستبى – پشستبسی وبسضٌبس – قبّشی هحوَد – 1

 ثشاصجبى ثْیبسی دثیشستبى – پشستبسی وبسضٌبس – قبّشی ػلی – 7

  پشستبسی وبسضٌبس – غالهی ًظش – 0

 لشاس C ٍ HIV ّپبتیت ،B ّپبتیت جولِ اص ػفًَتْب ثِ اثتال هؼشؼ دس هختلف قشق اص سٍصهشُ قَس ثِ پضضىی حشف پشسٌل:  اّذاف

 ًیذل آى ثِ اغكالحبً وِ پشستبس یب پضضه دست دس ثیوبساى خًَی تشضحبت یب خَى ثِ آغطتِ سَصى سفتي فشٍ هیبى ایي دس.داسًذ

 ػَاهل ثب ػبسؾِ ایي ضیَع.ضَد هی هحسَة ثْذاضتی ّبی هشالجت وبسوٌبى ثشای هْن ضغلی خكش گَیٌذ هی ضذى استیه

 ون ٍ آهَصش ثَدى ًبوبفی ٍ خستگی وشدى، ػجلِ حَاسپشتی، وبسی، ضیفت وبسی، حجن ضلَغی، ضبهل توشوض وٌٌذُ هختل

 آسیت ضبیغ ّبی ثیوبسی ضٌبخت ٍ آى دسهبًی پشٍتىل  اثتال غَست دس ٍ آى وبّص ساّىبسّبی.داسد هستمین استجبـ تجشثگی

  ضغلی

  هشٍسی همبالت:  ّب سٍش ٍ هَاد

 هكبلؼبت دس وِ است هیضاًی اص ثبالتش ضذى استیه ًیذل ٍالؼی ثشٍص هیضاى وِ اًذ دادُ ًطبى ًگش آیٌذُ هكبلؼبت: .  ّب یبفتِ

 هكبلؼبت.  است هتغیش سبل دس پشسٌل ًفش 1777 ّش اصاء ثِ آسیت هَسد 901 تب 16 اص آى همذاس ٍ ضَد¬هی گضاسش ًگش گزضتِ

 ثبس 1 – 1 سبل ّش دس هتَسف قَس ثِ دسهبًی ثخص وبسوٌبى ، تضسیمبت اهٌیت ای اسبسٌبهِ داسای وطَس 77 دس وِ اًذ دادُ ًطبى

 ضشلی ًَاحی دس WHO ثْذاضت جْبًی سبصهبى تَسف گشفتِ اًجبم تحمیك یه دس.  وٌٌذ هی تجشثِ سا ضذى استیه ًیذل

 . ضًَذ هی استیه ًیذل ثبس 6 هتَسف قَس ثِ سبل ّش دس دسهبًی ثخص افشاد اص یه ّش وِ است ضذُ هطخع هذیتشاًِ

 فشدی ثِ صیبدی ثسیبس اؾكشاة ٍ استشس سشسَصى، ٍ سَصى اص ًبضی غذهبت وِ است آى اص حبوی هكبلؼبت  ثشخی:   گیشی ًتیجِ

 ػفًَی ّبی ثیوبسی اص ثسیبسی اًتمبل ًظش اص ضغلی ّبی هَاجِْ اّویت ثِ تَجِ ثب. وٌذ هی ٍاسد است، ضذُ هسئلِ ایي دچبس وِ

 ٍ فشد دس ضغلی ّبی هَاجِْ دًجبل ثِ وِ سٍاًی تجؼبت ّوچٌیي ٍ ضَد هی تحویل ثیوبسستبى ٍ فشد ثِ وِ هبلی ثبس ًیض ٍ هْن

 ًیذل. گیشد لشاس ًظش هذ ثبیذ ضذى استیه ًیذل اص ثؼذ ٍ لجل پیطگیشی ّبی سٍش وِ است هطخع وبهالً دّذ هی سٍی خبًَادُ

 ٍ ثَدُ ثیوبساى ثذى تشضحبت یب ٍ خَى ثِ آلَدُ پضضىی تیض ًَن ٍسبیل اص ًبضی جلذی ًفَری آسیت هفَْم ثِ ضذى استیه

 ّبی¬هشالجت هختلف هشاحل دس است هوىي حبدثِ ایي.  است دسهبًی ثخص دس ضبغل وبسوٌبى ی¬وٌٌذُ تْذیذ ػبهل ثضسگتشیي

 ٍ تیض ًَن اضیبی هخػَظ ظشف دس گزاضتي سَصى، سش ثشای دسپَش گزاضتي ، ٍسیذی یب ػؿالًی داسٍّبی تضسیك اص اػن دسهبًی

 هشالجت ثِ جشاحی چبلَّبی صخن وِ ضَد ایجبد جشاحبى پَست دس تیض اثضاسّبی سبیش یب جشاحی چبلَّبی یب سَصى لغضیذى یب

 وَچه دیذى لبثل دسهبى تش یب خفیف خًَشیضی غَست ثِ استیه ًیذل صخن هؼوَالً.  داسد ًیبص استیه ًیذل ثِ ًسجت ثیطتشی

  هبًذ هی ثبلی وِ است ٍیشٍسی ػفًَت خكش ٍالغ دس اهب است
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 پضضىی هتٌَع خذهبت ثِ ًیبص ٍ هیىشٍثی ّبی¬همبٍهت افضٍى سٍص افضایص ، پذیذ ثبص ثیوبسیْبی ظَْس ، ّب¬ثیوبسستبى افضایص

 ، ثیوبسستبًی ّبی ػفًَت وٌتشل دس ولی ّذف ثٌبثشایي.  سبصد هی ًبپزیش اجتٌبة سا دسهبًی خذهبت اص ًبضی ّبی ػفًَت ثشٍص

 ثب ، ػَاسؼ ایجبد هیش ٍ هشي ثش ػالٍُ ّب ػفًَت ایي وِ چشا ثبضذ هی هوىي حذ تب ّب ػفًَت ایي سسبًذى حذالل ثِ ٍ وبّص

 خذهت گیشًذگبى ًبسؾبیتی سجت ًْبیت دس ٍ ضذُ دسهبًی خذهبت ّضیٌِ تَجِ لبثل افضایص هَجت ثستشی هذت افضایص

 هطخع جْت ثیوبس خَى ًوًَِ ًگْذاسی غبثَى، ٍ آة ثب ضستي خًَسشدی، حفظ استیه، ًیذل ثب هَاجِْ غَست دس. گشدًذ هی

 سبثمِ ٍؾؼیت ثشسسی ٍ ثیوبسستبى ػفًَت وٌتشل هسئَل پضضه ثِ هشاجؼِ ، (index case ) وٌٌذُ آلَدُ هٌجغ ٍؾؼیت ضذى

 فشد وِ ای لحظِ ثبضذاص هَثش ثسیبس حبد ػفًَی ّبی ثیوبسی ثِ اثتال احتوبل وبّص دس تَاًذ هی دیذُ آسیت فشد ٍاوسیٌبسیَى

 ضذیذتش ثسیبس تَاًٌذ هی سٍحی ػَساؼ ایي وِ گیشد هی لشاس سٍحی ٍ جسوی ّبی آسیت اًَاع هؼشؼ دس ضَد هی استیه ًیذل

 گیشی اًذاصُ لبثل وِ وٌٌذ هی تجشثِ سا فشاٍاًی سٍحی ّیجبًبت ٍ ّب استشس ، آسیت خالل دس وبسوٌبى.  ثبضٌذ جسوی ػَاسؼ اص

 ی ًتیجِ ضذى هطخع صهبى تب ٍ دادُ لشاس ّجَم هشٍد سا فشد رّي ، هخشة افىبس سیل ضذى استیه ًیذل هحؽ ثِ.  ًیستٌذ

 ثب وِ ثبضذ هی ضذى استیه ًیذل سٍحی ًتبیج اص گیشی گَضِ ٍ افسشدگی.  ًیست اهبى دس سٍحی ّبی آسیت اص فشد آصهبیص

 سِ ثب آلَدگی ثِ تَاى هی ، استیه ًیذل جسوی ػَساؼ اص.  سًٍذ هی ثیي اص ًیض سٍحی ػَاسؼ ایي آصهبیص ی ًتیجِ ضذى هٌفی

 ثیوبس فشد اص آصهبیص ٍ خَى ی ًوًَِ گشفتي ، آلَدگی اهىبى تؼییي ساُ ثْتشیي. وشد اضبسُ C ٍ HIV ّپبتیت ، B ّپبتیت ٍیشٍس

 ثبضذ ضذُ آلَدُ ّپبتیت ، ایذص ثِ هثبل ػٌَاى ثِ ضذُ استیه ًیذل فشد اگش وِ چشا است ضذُ استیه ًیذل وِ فشدی ًِ است

 وِ داد تطخیع تَاى هی ثیوبس فشد اص آصهبیص اًجبم ثب ثٌبثشایي.  ضَد ًوی هثجت ووَى ی دٍسُ ضذى سپشی تب آصهبیص ی ًتیجِ

 ثخص وبسوٌبى ولی قَس ثِ.  وشد آغبص سا دسهبى ثیوبسی سٍی پیص ٍ ػالئن ثشٍص اص لجل ٍ ًِ یب ضذُ آلَدُ ّپبتیت یب ایذص ثِ فشد

 اص یىی B ّپبتیت ٍاوسي تضسیك . وٌٌذ پیطگیشی ثبیذ ضذى استیه ًیذل اص حبغل ثیوبسیْبی ثِ اثتال اص پیطگیشی جْت دسهبًی

 . است پیطگیشی ساّْبی

 : ٍاطُ ولیذ

  ّپبتیت – سٍحی تجؼبت  - ضغلی هَاجِْ

Hospital employees with occupational exposure to hepatitis B, hepatitis C and HIV 

1 - Mahmoud Taheri - Nurse - Hospital 11 Shahrivar Okapi - along 71106747770- 71110100414 

7 - Ali Taheri - Nurse - nursing school Borazjan 

0 - nazar Gholami - Nurse 

Goals medical staff on a daily basis in different ways at the risk of infections, including hepatitis B, 

hepatitis C and HIV. In the needle with blood or bloody discharge patients at a doctor or nurse, who 

called it occupational risk of needlestick say is important for health care workers Myshvd.shyv this 

problem by focusing confounding factors such as crowding, workload, shift work, distraction, haste, 

fatigue and lack of education and lack of experience directly related Dard.rahkarhay if risk reduction and 

treatment protocol and identification of common diseases, occupational injury 
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