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 چكیده:
در  دیو با گذرانند میپرستاران ساعات زیادي از شيفت کاري خود را بر بالين بيماران مختلف  :زمينه و هدف

در انتقال  توانند می یاصول بهداشت تیرسيدگی نمایند و در صورت عدم رعایك دوره زمانی به چند بيمار 
 ؛هستند ورآالتیدارد ز قشکه در انتقال عفونت ن ياز موارد یکیعفونت به بيماران و سایرین نقش داشته باشند. 

 بود. يآلودگی زیورآالت پرسنل پرستار زانيم نييمطالعه، تع نیلذا هدف از ا
 هاي بيمارستانپرستاران  نفر از 220 ياست که بر رو یليتحل -یفيمطالعه توص كیهش پژو نیا :یبررس روش

شامل  اي پرسشنامهاطالعات،  آوري جمعبودند، انجام شد. جهت  شده  انتخاب اي خوشهشهرکرد که به روش 
 ییایه شد. پااستفاد ن،يبال طيدر مح ورآالتیکاربرد ز نيدر مورد قوان یو سنجش سطح آگاه كياطالعات دموگراف

پرستاران  مورد استفاده ورآالتیشد. سپس از ز تأیيدبه دست آمد و  86/0کرونباخ،  يپرسشنامه بر اساس آلفا نیا
 ها نمونهساعت،  48-72کننده کشت داده شد. پس از  یغن هاي محيطو در  گيري نمونه ها آنکف دست غالب  و

 Cross tab توصيفی و استنباطی مانند يآمار هاي روشو  SPSS افزار نرمشدند. اطالعات با استفاده از  یبررس
 قرار گرفتند. وتحليل تجزیهمورد 

کار از  طيدر مح %(2/3نفر ) 7در مطالعه، تنها  کنندگان شرکت نيمطالعه نشان داد، از ب نیا جینتا :ها افتهی
در مطالعه،  کنندگان شرکتسط تو مورد استفاده ورآالتیحاصل از ز هاي کشت. در کردند نمیاستفاده  زیورآالت

جنس  نيبرخوردار بودند. همچن یفراوان نیتراز کم کنزيآلب دایو کاند یفراوان نیشترياز ب سیديدرمياپ لوکكياستاف
 اما  ؛(000/0P=،84/259=r) داشتدر مورد ساعت نقش  یکروبيم یآلودگ زانيبر م مورد استفاده ورآالتیز

 یکروبيم یآلودگ زانيدر مطالعه با م کنندگان شرکت تيجنس نينشد. ب دهید ارتباط نیا ورآالتیز ریدر مورد سا
 رغمياز مردان بود. عل شيدر زنان ب که  طوري  به (.000/0P=،913/24=rداشت ) وجودموجود در ساعت ارتباط 

 هم باز، دارند حيصح یاطالع و آگاه نيدر بال ورآالتیاستفاده از ز تي% پرستاران از ممنوع75از  شيب نکه،یا
 .بود باال توجهی  قابلدر حد  ورآالت،یاستفاده از ز زانيم
پرستاران به انواع  مورد استفاده ورآالتیمطالعه نشان داد که دست و انواع ز نیحاصل از ا جینتا :يريگ جهينت

 ترین مهم کنترل عفونت، يبرا شده تعریف اي حرفهاصول  ارگيريبک که درحالی ؛باشند میآلوده  زا بيماريعوامل 
 مورد استفاده ها بيمارستان رانیتوسط مد تواند میپژوهش  نیا جی. لذا نتاباشد می ینيبال هاي برنامه ياصول اجرا

 .ندینما تأکيد تري مطلوببه نحو  نيبال هاي محيطو مقررات کنترل عفونت در  نيقوان تیتا بر رعا قرارگرفته
 

 .انتقال عفونت ،یآگاه ورآالت،یپرستار، ز :کليدي يها واژه
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 قدمه:م
 هاي سازمانعمده  تأکيددر دنياي امروزي 

ر ارتقاي سالمت، بهداشت و مراقبت از خود بهداشتي ب

. براي دستيابي به اين اهداف تالش و همكاري باشد مي

. در مراکز باشد ميکليه پرسنل تيم بهداشتي ضروري 

درماني عمده انجام اين مسئوليت خطير بر عهده پرستاراني 

است که ساعات زيادي از شيفت کاري خود را بر بالين 

و ناچارند در يك دوره زماني  انندگذر ميبيماران مختلف 

 به چند بيمار رسيدگي نمايند و پروسيژرهاي متنوعي را 

(، لذا اگر نسبت به رعايت 1،2) دهند ميانجام  ها آنبر روي 

        طبيعتا اصول کلي پيشگيري از انتقال عفونت توجه ننمايند، 

نسبت به ساير همكاران تيم بهداشتي سهم بيشتري در انتقال 

 (.1ماران به سايرين خواهند داشت )عفونت بي

عفونت، حالت يا وضعيتي در بدن يا قسمتي از 

، زا بيماري هاي ميكروارگانيسمآن است که بر اثر تهاجم 

 (.3) شود مي ايجاد

       خصوصا راه پيشگيري از انتقال عفونت،  ثرترينوم

و بايد بر روي  باشد مي ها دستباليني شستن  هاي محيطدر 

 راحتي بهزنجيره عفونت را  تواند ميه ک اين روش ساده

طبيعي دو نوع فلورهاي  طور به(. 3،1) گردد تأکيدبگسلد، 

زندگي  ها دستباکتريايي پايدار و ناپايدار بر روي 

پوستي جاي  هاي چيندر  ها ميكروب. اين کنند مي

هم حساسيت  کننده پاکو نسبت به مواد  گيرند مي

بسياري از اين  ، ناقلينها دستکمتري دارند. لذا 

 (.1) باشند ميبه ساير افراد  ها ميكروارگانيسم

CDC  موسسه تحقيق کنترل و پيشگيري از(

زيادي پيرامون بهداشت دست  هاي توصيه(، ها بيماري

 تأکيدکارکنان سيستم بهداشتي ارائه نموده است و عالوه بر 

به همراه خارج  ها آن، به نظافت صحيح ها دستبر شستن 

 نمايد ميحلقه ازدواج توصيه  جز بهمل جواهرات نمودن کا

در زير، رو و بين  توانند مي ها باکتري، کند مي تأکيدو 

مختلف اين زيورآالت تجمع يافته و باعث  هاي قسمت

انتقال عفونت شوند و عالوه بر اين، در هنگام پوشيدن 

جواهرات به دستكش و  گيرکردندستكش نيز، احتمال 

 (.4) دارددن آن وجود سوراخ شدن و پاره ش

اگرچه اغلب کارکنان بهداشتي، از اهميت شستن 

که  دهند ميولي بيشتر مطالعات گزارش  اند  آگاه ها دست

بين کارکنان، در عمل  ها توصيهرعايت و پذيرش اين 

در بين  ها توصيهمشكل بوده و شاهد عدم رعايت اين 

 (.1) هستيمکارکنان تيم بهداشتي 

گرچه نتايج اغلب مطالعات  کهالزم به ذکر است 

گرم  هاي باکتريبيشتر  رشد و کلونيزاسيون دهنده نشان

منفي همچون استافيلوکك در دست داراي حلقه 

 باشد ميازدواج، نسبت به دست بدون حلقه ازدواج، 

مرکز کنترل و پيشگيري از انتقال عفونت،  متأسفانهولي 

م براي خروج حلقه ازدواج در هنگا اي توصيههيچ 

و طي يك نظر  روتين ندارد صورت به ها دستشستن 

، اگر حلقه ازدواج خيلي سنگين و دارد ميکلي اعالم 

شكيل بوده يا از ساختار ناصاف و متخلخل برخوردار 

 کننده ضدعفونيبا مايعات مخصوص  توان نمياست، 

اين مسئله  شك بيکه  نمودرا تميز  ها آندست، 

 هاي دستهرات موجود در به ساير انواع جوا تعميم قابل

 .(5) باشد ميپرستاران نيز 

به انگشتر، دستبند،  توان مياين جواهرات  ازجمله

النگو، ساعت مچي و ... اشاره نمود که گرچه استفاده از 

 مورد استفادهممنوع بوده و يا بايد به روشي ديگر  ها آن

خاص پرسنل، هنوز هم  توجهي بيقرار گيرند، ولي با 

که بايد  است حالي. اين در گيرند ميقرار  دهمورد استفا

 (.6) ساعت بر روي جيب نصب گردد
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زماني اهميت بيشتري پيدا        خصوصا اين مسائل 

و از حساسيت بيشتري برخوردار خواهد بود که  کند مي

. با توجه به نقش گيرند ميافراد در تيم جراحي قرار 

 شده توصيهپرسنل جراحي در انتقال عفونت،  شده شناخته

اين افراد قبل از اسكراب نمودن، کليه       حتما است که 

جواهرات خود را از دست خارج نمايند، چراکه نتايج 

نشان داده است که حتي پس از اسكراب  اي مطالعه

 هرچندنيز، اگر جواهرات خارج نشده باشند،  ها دست

هم که بسيار ظريف و صاف و بدون ساختار هم باشند، 

، بيش از ها دستباکتريايي در اين کلونيزاسيون  بازهم

 (.7) بدون جواهرات بوده است هاي دست

بارزترين  دهد مينتايج مطالعات مختلف نشان 

پرستاران،  هاي دستموجود بر روي  هاي آلودگي

اشرشياکلي، استينوباکتر، پسودوموناس، استافيلوکك، 

 هاي آلودگيکلبسيال و انتروباکتر بوده است. حتي برخي از 

ي مانند کانديدا، رودوتوروال، آسپيروژيلوس نيجر و انگل

است که قابليت انتقال بسيار زيادي  شده ديدهفالووس هم 

از يك بيمار به ديگري و حتي افراد خانواده خود پرسنل، 

و اهميت  ذکرشده(. لذا با توجه به مطالب 7) دارند

آلودگي  زانيم نييموضوع، هدف از اين مطالعه، تع

از  ها آنو ميزان آگاهي  ينل پرستارزيورآالت پرس

دانشگاه  هاي بيمارستانچگونگي استفاده از اين وسايل در 

 .باشد ميعلوم پزشكي شهرکرد 

 

 :بررسی روش

 با يليتحل -يفيمطالعه توص كيپژوهش  نيا

 يآلودگي زيورآالت پرسنل پرستار زانيم نييتع هدف

سايل از چگونگي استفاده از اين و ها آنو ميزان آگاهي 

دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد بود که  هاي بيمارستاندر 

 صورت گرفت. ينفر از پرسنل پرستار 220 يبر رو

 مارستانيو هر ب اي خوشه، گيري نمونه روش

 هاي خوشه ريمنظور و سپس ز يخوشه اصل كي عنوان به

از پرسنل  يتعداد شامل مارستانيمطالعه در هر ب نيا

 مختلف بود. هاي بخششاغل در  يپرستار

 هاي بيمارستاناجرا، پس از مراجعه به  جهت

 يشهرکرد و انجام مراحل قانون يدانشگاه علوم پزشك

حاضر  ها بيمارستان نيمختلف ا هاي بخشکار، در 

 اطالعات شد. آوري جمعو اقدام به  دهيگرد

 اي پرسشنامهاطالعات، ابتدا  آوري جمع جهت

  يگاهو سنجش سطح آ كيشامل اطالعات دموگراف

 ن،يبال طيدر مح ورآالتيکاربرد ز نيدر مورد قوان

 پژوهش تكميل شد. يتوسط واحدها

در مورد اطالعات  الوس 10 يپرسشنامه دارا نيا

در مورد تعداد، نوع  الوس 3، کنندگان شرکت كيدموگراف

 با  هيگو 11پرستاران و  ه ياستفاد موردالت آوريز اژيو آل

 يسطح آگاه يرسو غلط که به بر حيصح نهيگز 2

  يدارا هيمطالعه پرداخت. هر گو نيدر ا کنندگان شرکت

  ايو  0 بيغلط به ترت ايو  حيپاسخ صح ابود که ب ازيامت 1

هر واحد پژوهش  ي( براازيامت)نمره  11 حداکثرو  ازيامت 1

 ف،يضع 0-4 نياساس نمرات ب نيدر نظر گرفته شد. بر ا

 شدند. يابيخوب ارز 9-11متوسط و  8-5

کرونباخ،  يپرسشنامه بر اساس آلفا نيا ييايپا

 ييو محتوا يصور ييشد. روا تأييدو  آمده دست به 86/0

 مورددانشگاه  ديبا استفاده از نظرات چند تن از اسات زين

 قرار گرفت. پذيرش

 توسط کارشناس ورآالت،يو کشت از ز گيري نمونه

و  يمارستانيواحد کنترل عفونت ب ه يديد آموزشهمگن و 

از  ن،يبا استفاده از سواپ استريل و مرطوب شده با نرمال سال

پرستاران شامل انواع  هاي دستدر  مورد استفاده ورآالتيز

النگو و از کف  ،يو حلقه، دستبند، ساعت مچ يانگشتر
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 طيبه مح ها نمونهچپ( انجام شد.  ايدست غالب )راست 

 و پس از چند منتقل TSBB Rustکننده مانند  يکشت غن

 مانند يشگاهيکشت آزما نيروت هاي محيط يساعت، بر رو

Blood Agar, EBM, Macanki Agar .کشت داده شدند 

 يبرا يشگاهيآزما هاي نمونه آوري جمع يبرا

 يبرا نيآغشته به نرمال سال ليسواپ استر 1هر نفر، از 

و  لياستر شيآزما ه يلول ورآالت،ياز ز گيري نمونه

 يشگاهيکشت آزما هاي طمحياز  ها نمونهجهت کشت 

استفاده شد و  Blood Agar, EBM, Macanki Agar مانند

و  آوري جمع طالعاتا ،ها ارگانيزم كرويپس از رشد م

 48-72در مرحله بعد و پس از  دنديگرد بندي طبقه

 شدند. ارزيابي و يکشت، بررس هاي محيطساعت 

از پرسشنامه و  شده آوري جمع اطالعات

و  SPSS افزار نرمبا استفاده از  يشگاهيگزارشات آزما

 Cross tabتوصيفي و استنباطي مانند  يآمار هاي روش

 قرار گرفت. وتحليل تجزيهمورد 

 

 :ها افتهي

 ينفر از پرسنل پرستار 220 يمطالعه بر رو نيا

 عصر وليهاجر،  ،يکاشان اهلل آيت هاي بيمارستانشاغل در 

رسان و فا يلردگان، شهدا دالشهداءي)عج( بروجن، س

در  ها نمونه عيتوز اردل و ناغان انجام شد. مارستانيب

 (.1)جدول شماره  بود ريبه شرح ز يسن هاي گروه

 

در مطالعه  کنندگان شرکتفراوانی  :1جدول شماره 

 سنی هاي گروهدر 

 (درصد)تعداد  سن

 16(3/7) سال 27-21

 80(4/36) سال 34-28

 60(3/27) سال 41-35

 38(3/17) سال 49-42

 26(8/11) سال 49بيش از 

فراوانی متغيرهاي دموگرافيك : 2جدول شماره 

 در مطالعه کنندگان شرکت

 فراوانی

 متغير

 درصد تعداد

 2/93 205 زن جنسيت

 8/6 15 مرد

مدرک 

 تحصيلی

 6/3 8 کاردانی

 5/95 210 کارشناسی

 9/0 2 کارشناسی ارشد

وضعيت 

 تأهل

 2/13 29 مجرد

 8/86 191 متأهل

 

 سابقه کار

 5/0 1 سال 1کمتر از 

 7/37 83 سال 7-1

 9/30 68 سال 14-8

 8/16 37 سال 21-15

 8/6 15 سال 28-22

 3/7 16 سال 28بيشتر از 

بخش محل 

 خدمت

 8/1 4 اتاق عمل

 2/3 7 دفتر پرستاري

 6/13 30 داخلی

 2/18 40 جراحی

 3/27 60 ویژه

 4/26 58 اورژانس

 9/0 2 برلي

 2/8 18 اطفال

 5/0 1 سایر

 8/11 26 چپ دست غالب

 2/88 194 راست

 8/26 59 کاشانی بيمارستان

 5/39 85 هاجر

 7/7 17 فارسان

 1/9 20 لردگان

 8/11 26 بروجن

 5 11 اردل و ناغان

سابقه 

 مدیریت

 9/58 189 بدون سابقه

 5/9 21 سال 7-1

 5/0 1 سال 14-8

 2/4 9 سال 21-15
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توسط پرستاران  مورد استفادهتعداد زيورآالت 

 است. شده ارائه 3شماره در جدول 

 

فراوانی استفاده از زیورآالت توسط : 3جدول شماره 

 در مطالعه کنندگان شرکت

 فراوانی

 متغير

 درصد تعداد

ت
آال

ور
 زی

داد
تع

 

 2/3 7 بدون زیورآالت

3-1 163 1/74 

6-4 27 3/12 

9-7 13 9/5 

 5/4 10 9بيش از 

 

 يادي، عوامل پاتوژن زشده  بررسي هاي نمونه در

 لوکكيبه استاف توان ميشد که  افتي ها کشتدر 

انتروباکتر،  س،يتيدرمياپ لوکكياورئوس، استاف

و  اليکلبس لوس،يفونژ، باس ،ياکلياشرش توباکتر،ياسم

 اشاره نمود. كنزيآلب دايکاند

 يسوش ها نيب يمطالعه ارتباط نيا جينتا

 مارستانيپرسنل با نوع ب ورآالتيانواع ز يرو يكروبيم

 يكروبيم يسوش ها نياما ب (<05/0P) دهد نمينشان 

در مطالعه با نوع  کنندگان شرکتموجود در کف دست 

 که يطوره ب ؛(>05/0P) شود مي دهيارتباط د مارستانيب

 لوکكيمربوط به استاف يكروبيم يفراوان نيشتريب

از  شيب يکاشان مارستانيو در ب باشد مي سيديدرمياپ

 .شود مي دهيد ها بيمارستان ريسا

 يسوش ها نيب يمطالعه ارتباط نيا جينتا

و سن و  تيپرسنل با جنس ورآالتيز يرو يكروبيم

 تيو وضع تيري، سابقه مديليسابقه کار، مقطع تحص

 نيب يمنظر اختالف نيو از ا دهد نميپرسنل نشان  تأهل

 .شود نمي دهي، دذکرشده يرهايبا متغ يكروبيم يآلودگ

با  يكروبيسوش م نيمطالعه نشان داد ب جينتا

 که  طوري  به، ارتباط وجود دارد. ورآالتيجنس ز

مربوط به  ،يمچ هاي ساعتدر  يكروبيم يفراوان نيشتريب

مربوط به  يفراوان نيو کمتر سيديدرمياپ لوکكياستاف

در  ها آلودگي نيا نيانتروباکتر بوده است. همچن

 شده ديده شتريب اند بوده ليبند است يکه دارا هايي ساعت

در انگشترها، مربوط به  يكروبيم يفراوان نيشترياست. ب

مربوط به  يفراوان نيو کمتر سيديدرمياپ لوکكياستاف

 يدر انگشترها ها آلودگي نيا نيبوده است. همچن دايکاند

در  يكروبيم يفراوان نيشترياست. ب شده ديده شتريطال، ب

 نيو کمتر سيديدرمياپ لوکكيالنگوها، مربوط به استاف

 نيا نيمربوط به پسودوموناس بوده است. همچن يفراوان

 است. شده ديده شتريطال، ب يدر النگوها ها آلودگي

است، در مورد دستبند، جنس همه  ذکر شايان

، يكروبيم يفراوان نيشتريدستبندها از طال بوده و ب

 يفراوان نيو کمتر سيديدرمياپ لوکكيتافمربوط به اس

 بوده است. توباکتريمربوط به انتروباکتر و اسم

شده در کف دست و  افتيخصوص سوش  در

در  جز بهپرسنل با بخش محل خدمت پرسنل،  ورآالتيز

دستبند و کف دست،  يشده رو افتيمورد سوش 

 يفراوان نيشترينشد که ب دهيد داري معنيارتباط 

 لوکكيدستبندها، مربوط به استافدر  يكروبيم

مربوط به انتروباکتر و  يفراوان نيو کمتر سيديدرمياپ

از  شياورژانس ب هاي بخشبوده است و در  توباکتريسما

 است. شده ديده ها بخش ريسا

در کف دست پرسنل،  يكروبيم يفراوان نيشتريب

 يفراوان نيو کمتر سيديدرمياپ لوکكيمربوط به استاف

 ژهيو هاي بخشبوده است که در  توباکتريمربوط به اسم

کمتر از  بريل هاي بخشو در  ها بخش رياز سا شيب

 است. شده ديده نيريسا
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 مقررات يپرسنل از چگونگ يآگاه سطح

 ريز به شرح يکار هاي محيطدر  ورآالتياستفاده از ز

 (.4د )جدول شماره بو

 

فراوانی سطح آگاهی پرسنل در  :4جدول شماره 

 فطبقات مختل

 فراوانی

 سطوح آگاهی

 درصد تعداد

 9/5 13 ضعيف

 7/17 39 متوسط

 4/76 168 خوب

 

% 75از  شياست که ب نيا دهنده نشان جهينت نيا

 نيدر بال ورآالتياستفاده از ز تيپرستاران از ممنوع

 جيمسئله، نتا نيا تأييددارند. در  حيصح ياطالع و آگاه

و تعداد  يسطح آگاه نيب يارتباط چيکه ه نشان داد

 وجود ندارد. ورآالتيز

 

 :بحث

بارزترين  ،دهد ميمطالعات مختلف نشان  نتايج

پرستاران،  هاي دستموجود بر روي  هاي آلودگي

اشرشياکلي، استينوباکتر، پسودوموناس، استافيلوکك، 

کلبسيال و انتروباکتر بوده است. حتي برخي از 

انگلي مانند کانديدا، رودوتوروال،  هاي آلودگي

که  است شده ديدهآسپيروژيلوس نيجر و فالووس هم 

قابليت انتقال بسيار زيادي از يك بيمار به ديگري و حتي 

 (.7-10) دارندافراد خانواده خود پرسنل، 

در انگلستان انجام داد،  Allenکه  اي مطالعه در

به بررسي کلونيزاسيون باکتريايي بر روي انگشت داراي 

هرات در پرستاران و جواهرات و انگشت بدون جوا

جراحي پرداخت. نتايج مطالعه وي  هاي بخشپرسنل 

نشان داد که حتي پس از اسكراب نيز، همچنان 

داراي جواهرات از  نگشتانکلونيزاسيون باکتريايي در ا

 (.7ساير انگشتان بيشتر است )

و همكاران در  Saxenaديگر که  اي مطالعه در

% از پرسنل 82 که نمودنددهلي نو انجام دادند، گزارش 

بهداشتي تحت مطالعه، در طول شيفت کاري از حلقه 

حداقل  هم% موارد 36و در  نمودند ميازدواج استفاده 

يك نوع ميكروب بر روي حلقه ازدواج، يافت شده 

 (.8) است

Ikeda نيز در ژاپن، به بررسي  و همكاران

هاي موجود بر روي ساعت مچي پرسنل  پاتوژن

و گزارش نمود براي جلوگيري از  بيمارستان پرداخت

مچي به  هاي ساعتانتقال عفونت بين بيماران، بايد 

ها بر  انواع پاتوژن راي، زشده تبديلجيبي  هاي ساعت

 (.9) کنند ميمچي رشد  هاي ساعتروي 

در  و همكاران Steinديگر،  اي مطالعه در

ازدواج،  هاي حلقهکاليفرنيا نشان داد که ساعت و 

باکتريال، انگلي و ويرال را  هاي عفونتريسك انتقال 

در هنگام کار با  کند مي تأکيدو  دهند ميافزايش 

 (.10) نمودبيماران، بايد جواهرات را خارج 

 در و همكاران Bartlettاي که  مطالعه در

اعالم کرد خارج ساختن جواهرات از  ،انگلستان انجام داد

باشد زيرا جواهرات  هاي بهداشتي مي اصول اخالقي محيط

موجود در انگشتان، بيني و گوش محل بسيار مناسبي براي 

هاست و لذا پرسنل بايد از پوشيدن  رشد انواع باکتري

ي  اجتناب نمايند. در مطالعه جداهاي کار  در محيط ها آن

بار ريسك  21سطح جواهرات در  ها باکتريوي رشد 

 (.11انتقال عفونت را افزايش داده است )

در ارتباط با و همكاران  Hornکه  اي مطالعهدر 

دست پزشكان و پرستاران نشان داد که  يكروبيفلورم
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و  يپرسنل بهداشت يباکتر بيدر ترک توجهي قابلتفاوت 

وجود دارد.  يپوست و انكولوژ هاي بخشدر  درماني

 از %31اورئوس از  لوکوکوسيکه استاف رتيبت  اين  به

بخش پوست  شكانپز از %37 و پوست بخش پرستاران

 ،يبخش انكولوژ پرستاري پرسنل از% 20با  سهيدر مقا

 شاهد گروه افراد از% 17و  انكولوژي پزشكان از% 15

  به يبخش انكولوژ پرسنل در يكروبمي مقاومت. بود

مقاومت  نيست و اباالتر از بخش پو توجهي  قابل طور

 مخمرها و ،يگرم منف هاي باکتريمربوط به  شتريب

چندگانه بود. در هر دو بخش  يهواز يها نوفورميکور

مقاوم به چند  هاي ميكروارگانيسم ،يپوست و انكو لوژ

 زهيکلون صورت بهپرستاران  هاي دستدر  بيوتيك آنتي

مطالعه مقاومت به  نيدر ا ني. همچنديگرد افتي

 (.12) بود% 66 لوکوکي% و استاف26در  نيليسيمت

 اي ديگر، خداويسي و همكاران در مطالعه همچنين

هاي ازدواج  هاي حلقه در کردستان به بررسي پاتوژن

که  گرفتند جهيپرداختند و نت ژهيهاي مراقبت و پرسنل بخش

هاي باکتريايي و انگلي  هاي ازدواج داراي آلودگي حلقه

استينوباکتر، پسودوموناس، اشرشياکلي،  ازجملهمتعددي 

کلبسيال و انتروباکتر، کانديدا، رودوتوروال،  يلوکك،استاف

 (.7) اند بودهآسپيروژيلوس نيجر و فالووس 

 جيبا نتا همخوانيمطالعه با توجه به  نيا جينتا

در  يپرسنل بهداشت هيبه کل تعميم  قابل گريمطالعات د

 .باشد مي زين ها بيمارستان ريسا

 اي حرفهاصول  ارگيريبكس، اسا نيا بر

اصول  ترين مهمکنترل عفونت، از  يبرا شده تعريف

 ها ريزي برنامه دي. لذا باباشد مي ينيبال هاي برنامه ياجرا

کشف و  ،يبه بررس حيباشد که با نظارت صح اي گونه به

از انتقال عفونت  يريمثمر ثمر در جلوگ هاي برنامهارائه 

 پرداخت.

 :یریگ جهینت

مطالعه نشان داد که دست  نياصل از اح جينتا

پرستاران به انواع  مورد استفاده ورآالتيو انواع ز

 که  حالي در باشند؛ ميآلوده  زا بيماريعوامل 

کنترل  يبرا شده تعريف اي حرفهاصول  بكارگيري

 ينيبال هاي برنامه ياصول اجرا ترين مهمعفونت، 

 رانيمد توسط تواند ميپژوهش  نيا جي. لذا نتاباشد مي

 تيتا بر رعا گرفته قرار مورد استفاده ها بيمارستان

به  نيبال هاي محيطو مقررات کنترل عفونت در  نيقوان

 .ندينما تأکيد تري مطلوبنحو 

 

 :نیپژوهش در بال يافته های كاربرد

 قابلاستفاده  دهنده نشانمطالعه،  نيا جينتا

 باألخصو  ورآالتياز ز يپرسنل پرستار توجه 

 که حالي در. باشد مي يازدواج و ساعت مچ هاي حلقه

امروزه با توجه به وسعت نقش پرستاران در مراقبت از 

مقررات کنترل عفونت و  تيعدم رعا ماران،يب

 تواند مي ن،يبال طيدر مح ورآالتياستفاده مداوم از ز

سالمت خود  ديباعث انتقال عفونت در جامعه و تهد

 نيبه ا ژهيا با توجه وگردد، لذ ها آنپرسنل و خانواده 

 توان مي، ها بيمارستان رانيمد يموضوع، از سو

سطح  يو ارتقا مارانيسطح سالمت ب يموجب ارتقا

 .ديسالمت جامعه گرد

 

 :و قدردانی تشكر

 1451شماره  يمطالعه، حاصل طرح پژوهش نيا

 يدانشگاه علوم پزشك وريفناو  قاتيمعاونت تحق

ن، همكاران و مسئوال هيشهرکرد بوده است. از کل

 ياريطرح  نيا يکه ما را در اجرا زيپرستاران عز

 .ميرا دار ريفرمودن کمال تشكر و تقد



 همکاران و طالبی ینمجید ب                                                                                        یآلودگی زیورآالت پرسنل پرستار

82 

 بع:منا
1. Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheerer KB. Sudarth meditcal-surgical nursing. 11th ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; 2008. 

2. Craven RF, Hirnle CJ, Jensen S. Fundamentals of nursing. USA: Wolters Kluwer Health/ 

Lippincott Williams and Wilkins; 2013. 

3. Sheinbein DS, Loeb RG. Laser surgery and fire hazards in ear, nose, and throat surgeries. 

Anesthesiology Clinics. 2010; 28(3): 485-96. 

4. Black JM. Hawks JH. Medical-surgical nursing. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 

2005. 

5. Boyce JM, Pittet D. Guidelines for hand hygiene in health-care setting. Morbidity and 

mortality weekly report of center for disease control and prevention. Recommendations and 

Reports. 2002; 51(RR16): 1-44. 

6. Allen G. Removing finger rings before scrubbing. Association of periOperative Registered 

Nurses (AORN) Journal. 2006; 24(84): 115-20. 

7. Khodavaisy S, Nabili M, Davari B, Vahedi M. Evaluation of bacterial and fungal 

contamination in the health care workers' hands and rings in the intensive care unit. Journal of 

Prevention Medical Hygiene. 2011; 52(4): 215-8. 

8. Saxena S, Singh T, Agarwal H, Mehta G, Dutta R. Bacterial colonization of rings and cell 

phones carried by health-care providers: are these mobile bacterial zoos in the hospital? Journal 

of Prevention Medical Hygiene. 2011; 41(2): 116-8. 

9. Ikeda M, Terunuma N, Nevill M. Watch out for infection control-successful removal of wrist 

watches by developing an extendable fob watch. Journal of Infection Control. 2009; 37(5): 

E119. 

10. Stein DT, Pankovich-Wargula AL. The dilemma of the wedding band. Orthopedics. 2009; 

32(2): 86. 

11. Bartlett GE, Pollard TC, Bowker KE, Bannister GC. Effect of jewellery on surface bacterial 

counts of operating theatres. Journal of Hospital Infection. 2002; 52(1): 68-70. 

12. Horn J, Schlegel U, Krettek C, Ito K. Infection resistance of unreamed solid, hollow slotted 

and cannulated intramedullary nails: An in vivo experimental comparison. Journal of 

Orthopaedic Research. 2005; 23(4): 810-5. 



Journal of Clinical Nursing and Midwifery 
(J Clin Nurs Midwifery) 2018; 7(1): 75-83.                                                                          Original article 

83 

Cite this article as: Banitalebi M, Shahbazi S, Gholipour Shahraki A, Jafarian H, Foroughi A, 

Soleymani-Dehkordi S, Rahimi-Madiseh M. The study of the extent of the contamination in 

jewelry used by nursing staff and relation to some factors in Shahrekord medical university 

hospitals. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018; 7(1): 75-83. 

 

 
*
Corresponding author: 

Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran, Tel: 00989132840272,  

E-mail: m_rahimi7@yahoo.com 

The study of the contamination extent in jewelry used by nursing staff and 

its relation to some factors in Shahrekord Medical University hospitals 

 
Banitalebi M

1
, Shahbazi S

1
, Gholipour Shahraki A

1
, Jafarian H

1
, Foroughi A

1
, 

Soleymani-Dehkordi S
1
, Rahimi-Madiseh M

2*
 

1
Shahrekord University of Medical Sciences; Shahrekord; I.R. Iran; 

2
Medical Plants Research 

Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical Sciences; Shahrekord; 

I.R. Iran. 
Received: 1/Jan/2016               Accepted: 12/Apr/2018 

 

Background and aims: In clinics, nurses spend most of their working shifts « hours with 

different if they do not follow the general principals of prevention, they will have greater share of 

transmission of infection to patients and others. Therefore, the aim of this study is determining 

the extent of contamination in nursing staff's jewelry and their level of awareness of using these 

objects in Shahrekord medical university hospitals. 

Methods: This study is a analytical discriptive study which was done on 220 nurses, who were 

selected by cluster sampling, in Shahrekord hospitals. For data collection, a questionnaire 

included demographic information and assessment of the level of awareness about the terms of 

using jewelries in clinical environments was used. The reliability of this questionnaire was 

obtained 0.86 based on Cronbach's alpha,  and confirmed. After that, the nurses' palms and the 

jewelry used by them were sampled and cultured in vitro. After 48-72 hours, the samples were 

examined and the data were analyzed by the use of SPSS Software and descriptive and 

inferential statistical techniques such as Cross tab. 

Results: The results of this study revealed that only 7 (3.2%) of the participants did not use jewelry 

in the workplace. In the in vitro cultures from the jewelry used by participants in the study, 

Staphylococcus Epidermidis had the highest frequency and candida albikans had the lowest 

frequency. Also, the materials used in watches had a significant role in the level of microbial 

contamination but this relationship is not seen in other jewelry. (r=259.84, P=0.000). There is a 

relationship between the gender of the participants and the level of microbial contamination in the 

watches. (r=24.913, P=0.000) This relationship is more in women comparing with men. Although 

more than 75% of nurses have a good awareness of the abandonment of using the jewelry in 

clinical areas, yet the use of jewelry is at a considerable extent. 

Conclusion: The results of this study show that the hands and various types of jewelry used by 

nurses are contamined with various pathogens, while applying the defined professional principles 

for controlling infection is the most important principles of clinical programs. Therefore, the 

results of this study can be used by the managers of the hospitals to emphasize more desirably on 

the compliance of the rules and regulations for controlling of infection in clinical environments. 

 

Keywords: Infection, nurse, Jewelry, Awareness, Transmission of infection. 


