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عنوان  :بررسي وضعيت واكسينبسيون هپبتيت  Bپرسنل پرستبري – مبمبئي و آزمبيشگبهي شبغل در مراكسبهداشتي درمابيي
تحت پوشش مركسبهداشت شمبره يك اصفهبن در سبل 78
يويسندگبن :اكبريسدايي (كبرشنبس مببرزه بببيمبريهب ) – دكترمهران صبدقي (مسئول واحاد مبابرزه بببيمبريهاب )

كاور

امينيبن ( كبرشنبس مببرزه بببيمبريهب )
مقدمه  :ايليه ثبس دوتش ثلًمجشي ي َمىبسان دس سبل  5521ميالدي دس فيالدلفيبي امشيىب مًفقك ثقٍ وطقت اقفقبل  HBSAGدس سقش
فشدي اص ثًميبن استشاليبي وٍ ثٍ َمًفيل مجتال ثًد گشديذ .ياوىًن ثيص اص  2ميليبسد وفش اص مقشد هُقبن ققب وىقًن ثقٍ فًوقي َ بقيقي
Bگشفتبس ضذٌ اوذ .حذيد 013ميليًن وفش اص ايه َب وبلل مضمه ييشيس َستىذ  .سبالوٍ ثٍ خبطش َ بقيي  Bدس سقح دويقب  2ميليقًن وفقش
هبن خًد سا اص دسي م دَىذ  َ.بقيي  Bوُميه لي مشي دس سح دويبسي  .دس وطًس ايشان  %0مشد حبمل ييشيس َ بقيي َ Bستىذ
 َ .بقيي Bضبيعتشيه لي َ بقيي حبد ي مضمه دس افشاد ثضسگسبل ي ضبيعتشيه لي سيشيص وجذي ي وبسسقيىً َ بقًسقلًالسوجذي(سقشطبن
وجذي) دس ايشان محسًة م ضًد  .دس وُبيي ثيص اص  %53ثبلغيه مجتال ثٍ َ بقيي حبد Bثُجًد يبفتٍ يييشيس اص ثذن آوُب پبن م ضًد .
دس ايه گشيٌ ثب قطخيع آوت ثبدي ضذ ييشيس م قًان سبثمٍ فًوي سا حت قب پبيبن مش ثٍ اثجبت سسبوذ( دس وطًس مب  01- 03 %افقشاد
چىيه حبلت داسوذ  ).امب دس  1-53%وسبو وٍ ييشيس ياسد ثذن آوُب ضذٌ ي ديسٌ َ بقيي حبد  Bساگزساوذٌ اوذ ييشيس ثشاي مذت ثقيص اص
 2مبٌ ثبل م مبوذ اغحالحب آوشا وبلل مضمه م گًيىذ  .ايه گًوٍ افشاد ثػًست ثذين المي ي سبلم دس هبمعٍ صوذگ م وىىذ  .امب اص وظقش
اوتمبل آلًدگ ثٍ ديگشان مخبطشٌ آميض َستىذ  % 1 .ثبلغيه وٍ َ بقيي حبد گشفتٍ اوذ ثٍ وبلقل مقضمه قجقذيل مق ضقًوذ  % 2-0وقبلليه
مضمه ثب فعبل ضذن مجذد ييشيس ثٍ َ بقيي مضمه فعبل مجتال م ضًوذ  .سيش َ بقيي مضمه فعبل م قًاوذ ثسمي سيشيص (وبسسقبي وجقذ)
يب سشطبن وجذ پيطشفي ومبيذ  .قمشيجب يه چُبس مجتاليبن ثٍ َ بقيي مضمه فعبل ثخبطش سيشيص يب سشطبن وجذ هقبن خقًد سا اص دسقي مق
دَىذ  .ثٍ َش غًسقيىٍ خًن حبيي ييشيس ثب پًسي صخم يب مخبط فشد ديگشي قمبس يبثذ ي يب ثًسيلٍ اهسب وًن قيض ي ثشوذٌ ييقب قًسق
سًصن آلًدٌ سًساخ ضًدمًهت اوتمبل م ضًد  .پشستبسان ي مبمبَب اصهملٍ گشيَُبي پش خحش اص وظقش اثقتال ثقٍ َ بقيقي  Bمق ثبضقىذ لقزا
ثشسس حبضش ثب َذف قعييه يضعيي ياوسيىبسيًن افشاد فًق ثٍ مىظًس استفبدٌ اص وتبيج آن دس ثشوبمٍ سيقضي ياوسيىبسقيًن ,دس ضُشسقتبن
اوجب گشفي.
روشهب :محبلعٍ ثٍ سيش قجشث ي ثب پشسص ي ثشسس وبست ياوسه پشسقىل پشسقتبسي  ,مبمقب يآصمبيطقگبَ ضقبدل دس مشاوقض ثُذاضقت
دسمبو قحي پًضص مشوضثُذاضي ضمبسٌ يه اغفُبن اوجب گشفي.
يتبيج%11/5:پشستبسان ي%03مبمبَب ياوسيىبسيًن وبلع داضتٍ ي %53مبمبَب ويض َيچ سبثمٍ ياوسى وذاضتٍ اوذ ي آصمبيطگبَ َقب %533
ياوسه دسيبفي وشدٌ اوذ ي دس ثشسس يضعيي قيتش آوت ثبدي 40/0:پشستبسان %53/2 ,مبمبَب ي %42/3آصمبيطگبَ َب اوذاصٌ گيقشي قيتقش
وذاضتٍ اوذ  .ميضان قيتش ثبالي  53دس افشاديىٍ اوذاصٌ گيشي قيتقش داضقتٍ اوقذ ضقبمل  :پشسقتبسان( )%52/2مبمبَقب( )%54/2ي آصمبيطقگبَ
َب( )%53/20ثًدٌ اسيَ .مچىيه سبثمٍ  Needle tickدس مبمبَب ( , )%00آصمبيطگبَ َب ( )%23/1ي دس پشستبسان (  ) 3ثًدٌ اسي.
بحث :
 -5ثب قًهٍ ثٍ ايىىٍ ثيص اص ويم اص مطبدل پشستبسي ي مبمبئ ثشسس ضذٌ سبثمٍ ياوسيىبسيًن وبمل وذاسوذ الص اسي دسايه خػًظ
ثشوبمٍ َبي اطالع سسبو ي پيگشي اص طشيك ياحذَبي ثُذاضت ثٍ مل آيذ.
-2ثبقًهٍ ثٍ ايىىٍ ثيص اص  %41ويشيَبي پشستبسي ي مبمبئ فًق اص وظشثشسس قيتش آوت ثبدي الذا وىمًدٌ اوذ الص اسي اص سًي ممبمبت
ري غالح ثشوبمٍ سيضي الص ثٍ ييژٌ قبميه ا تجبس الص هُي سىجص آيتم فًق ثٍ مل آيذ.
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-0ثب قًهٍ ثٍ ايىىٍ دس سىجص قيتش اص حذالل افشاد ضغل فًق ( )%51ومتش اص  %23آوبن قيتش دس حذ الص سا داسا ثًدٌ اوذ ي %43ايمى
الص سا وذاضتٍ اوذ الص اسي ثشوبمٍ سيضان قًهٍ ثيطتشي ثٍ ايه مًضًع ثٍ ومبيىذ.
-0ثبقًهٍ ثٍ ايىىٍ وضديه ثٍ ويم اص پشسىل مبمبئ دس ثشسس فًق سبثمٍ  Needle Stickداضتٍ اوذ الص اسي دس خػًظ ثشگضاسي
وبسگبَُبي س بيي اغًل احتيبطبت استبوذاسد ثشاي مطبدل يبد ضذٌ اصسًي مسئًليه الذا ضًد.
 -1ذ ثشسس  41دسغذي قيتش آوت ثبدي ي ثشخًسد ثب يسبئل قيض يثشوذٌ وطبن دَىذٌ لػًس ي وًقبَ مطبدل فًق وٍ وبض اص سُل
اوگبسي ي يب پبئيه ثًدن سح آگبَ ثًدٌ ثبيذ قذاثيش الص ثب ايه مًضًع اقخبر گشدد.
كلمبت كليدي  :ياوسيىبسيًن – َ بقيي  – Needle Stick– Bآوت ثبدي

