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میزان آگاهی و اقدامات مراقبتی جراحان پس از فرو رفتن سوزن در حین جراحی
***

دکتر شعبان مهرورز* ،دکتر سلیمان حیدری** ،دکتر مهدی مرشدی** ،دکتر مهدی عارفی نیا
چكيده:

زمينه و هدف :فـرو رفتن سوزن يا جسم تيز در پوست كه در طی اقدامات تشخيصی يا درمانی اتفاق میافتد كه به آن
) Needle - Stick Injury (N.Sگفته میشود .اين اتفاق در حين اعمال جراحی برای جراحان به دفعات رخ میدهد ،ولی در اغلب
موارد به عنوان حادثه كم اهميت تلقی شده و عليرغم وجود پروتكلهای كامل در مورد نحوه اقدامات بعد از تماس ،متأسفانه
پيگيری مناسبی نمیشود .هدف از اين مطالعه بررسی اين موضوع بود كه جراحان پس از ابتال به اين حادثه چه واكنشی داشته و تا
چه ميزان از اقدامات پيشگيری و درمانهای پس از ابتال حادثه فرو رفتن سوزن اطالع داشته و به آن عمل میكنند.
مواد و روشها :اين يک مطالعه توصيفی – مقطعی ) (Cross – Sectionalاست و در سال  ۳۱۳۱در  5بيمارستان آموزشی
درمانی تهران انجام شده است .جامعه مورد مطالعه به صورت سرشماری شامل جراحان شاغلی بود كه بطور قطع و يقين مورد
حادثه فرو رفتن سوزن خونی قرار گرفته بودند .كليه افراد با رضايت شخصی وارد مطالعه شده و به سواالت شفاهی پاسخ داده و
پرسشنامه مخصوص را پر نمودند .برای ثبت دادهها و محاسبه ميانگينها انحراف معيار از نرمافزار  SPSS ۲۲استفاده شده است .در
بررسی متغيرهای از آزمونهای آماری خاصی استفاده نشد.
يافتهها :تعـداد  ۱۳3نفـر جـراح ۳11 )%55/66( ،نفـر مرد و ( ۳۳۳ )%۳۳/۱۳نفر زن در مطالعه همكاری نمودند .ميانگين سنی
 ۳1/16 ± 3/۳5سال و سابقه جراحی ۳۳/۱5 ± 1/3۱سال بود .تعداد  ۲۳۳نفر ( )%۳۳/5۳واكسيناسيون كامل عليه هپاتيت  Bداشتند،
سطح پوشش واكسيناسيون هپاتيت  Bدر جراحان مرد  %۳۲/3۳و در جراحان زن  %۳3/13بود .دفعات فرو رفتن سوزن در بين گروه
مورد مطالعه حداقل  ۳بار گزارش شد .پس از حادثه فرو رفتن سوزن تنها  ۳۲نفر ( )%۲3/۳از جراحان بر اساس پروتكل استاندارد
اقدام نموده بودند 51 .نفر ( )%۳1/۳به حادثه هيچ توجهی نداشته و بقيه جراحان هم پيگيری و اقدامات ناقص انجام دادند.
نتيجهگيـری :بيشتر جراحان مورد مطالعه حادثه فرو رفتن سوزن را يک اتفاق غير مهم قلمداد كرده و اغلب در برخورد با آن
پروتكلهای بهداشتی موجود را رعايت نكرده و در مواجهه با بيماران آلوده از اصول مراقبتی درباره پيشگيری اطالع كافی ندارند.
بنظر میرسد كه اين موضوع بهدليل فقدان اطالعات كافی در اين زمينه بوده و نياز به اجرای برنامههای بازآموزی برای اين گروه
احساس میشود.

واژههاي كليدي :جراح ،فرورفتن سوزن ،ایدز ،هپاتيت  ،Bهپاتيت C
ج

* استاد گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات تروما ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

نويسندة پاسخگـو :دكتر مهدی مرشدی

** استادیار گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات تروما ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج)

تلفن33588088 :

*** جراح عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

E-mail: Dr.mahdimorshedi@gmail.com

تاریخ وصول6884/61/61 :
تاریخ پذیرش6880/58/85 :
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زمینه و هدف
فرو رفتن سوزن يا جسـم تیـز كه منجـر به سـوراخ

شاغل در  5بیمارستان آموزشی درمانی میباشند و معیار

شـدن اتفـاقی پوسـت در طی اقـدامات تشخیـصی يا

ورود كسانی بودند كه بطور قطع و يقین بیش از يک بار مورد

درمانی اسـت كـه به آن در ترمیـنولـوژی پزشـکی

حادثه فرو رفتن سوزن خونی قرار گرفته بودند .كلیه افراد با

) Needle - Stick Injury (N.Sگفته میشود .اين اتفاق

رضايت شخصی وارد مطالعه شده و به سواالت شفاهی پاسخ

معموالً در حین اعمال جراحی برای جراحان به دفعات رخ

داده و پرسشنامه مخصوص را پر نمودند كه روائی و پايائی

میدهد ،ولی در اغلب موارد به عنوان حادثه كم اهمیت تلقی

اين پرسشنامه به تائید  5تن از اساتید راهنما و مشاورين

شده و علیرغم وجود پروتکلهای كامل در مورد نحوه

علمی (متخصصین جراحی و داخلی) رسید.

اقدامات بعد از تماس ،متأسفانه به فراموشی سپرده شده
پیگیری مناسبی نمیشوند.

حجم نمونه و روش تجزيه و تحلیل دادهها

هدف از اين مطالعه بررسی اين موضوع بود كه جراحان

نمونه مطالعه جراحانی كه در بیمارستانهای حضرت

پس از ابتال به اين حادثه چه واكنشی داشته و تا چه میزان از

رسول اكرم (ص) ،حضرت امام حسین(ع) ،بقیه اهلل (عج)،

اقدامات پیشگیرانه و درمانهای پس از ابتال حادثه فرو رفتن

آيت اهلل طالقانی ،سینا ،و شهدای تجريش مشغول به جراحی

سوزن اطالع داشته و به آن عمل میكنند.

بوده و سابقه چند بار و قطعی حادثه فرو رفتن سوزن

در مطالعهای كه در سال  2۰۰۲در انگلیس انجام شده

 Needle-Stick Injuryداشته و مايل به شركت در مطالعه

بود گزارش شد كه  %۳1جراحان در طول دوره رزيدنتی خود

بودند ،وارد طرح شدند .از  141جراح برای شركت در مطالعه

دچار حادثه فرو رفتن سوزن میشوند .تعداد دفعات آسیب با

داوطلب شدندكه براساس معیارهای خروج از طرح تعدادی از

گذشت دوره رزيدنتی افزايش میيابد ،بهطوریكه در سال

مطالعه خارج شدند .در نهايت تعداد  13۳نفر وارد مطالعه

اول متوسط  3/5آسیب و در پايان سال پنجم  ۲/۲آسیب رخ

گرديدند.

داده است .در  %51اين موارد ،مواجهه با بیماران پرخطر بوده
است .در پايان دورۀ آموزشی  11رزيدنتها حداقل يکبار
دچار حادثه فرو رفتن سوزن شدهاند .در  %53موارد اين اتفاق
به مركز مبارزه با بیماریهای واگیر گزارش نشده است .در
 %3۱مـوارد گـزارش نشده ،فرد در تماس با بیمار پرخطر

معیارهای خروج از مطالعه
 -3جراحانی كه سابقه تزريق خون يا فرآوردههای خونی
داشتند.
 -2جراحانی كه تحت عمل جراحی بزرگ قرار گرفتهاند.
 -1جراحان با سابقه مجروحیت و بستری در زمان جنگ.

3

بوده است.

در مطالعه ديگری در انگلیس در سال  ،2۰۰1از 1۳
جراح يک بیمارستان جنرال  44درصد آنها يک حادثه

 -4جراحانی كه در تماس نزديک و مداوم (تماس خانگی)
با مبتاليان به هپاتیت  Bيا  Cبودهاند.

فرورفتن سوزن  Needle Stick Injuryرا بدون ذكر نام

الزم به ذكر است با توجه به فراوانی عمل جراحی

گزارش كردند .در پايان مطالعه مشخص شد كه بروز چنین

سزارين در خانمها ،اين عمل جراحی به عنوان معیار خروج از

آسیبهايی به خصوص در بخش جراحی كمتر گزارش

طرح در نظر گرفته نشد .در بررسی متغیرهای از آزمونهای

میشود .در كل فقط  %1جراحان سیاستهای استاندارد

آماری خاصی استفاده نشد.

محلی را پیگیری كردند .لذا ترويج اهمیت مداخلههای
2

درمانی به صورت ايمن نیاز به تأكید فراوان دارد.

مالحظات اخالقی
روش كار در كمیته اخالق پزشکی دانشگاه مورد تائید

مـواد و روشها

قرار گرفت .فرمها دارای مشخصات دموگرافیک بودند و فاقد

ايـن مطـالعـه يـک مطالـعـه توصیـفی ــ مقـطعـی

نام و نام خانوادگی بوده و اسامی شركت كنندگان و كسانی

) (Cross – Sectionalاست و در سال  3111در تهران انجام

كه در مطالعه حاضر به همکاری نشدند در جايی ثبت نشد.

شده است .جامعه مورد مطالعه به صورت سرشماری شامل

شركت در مطالعه داوطلبانه و با رضايت شخصی بود و نتايج

 13۳نفر از بین جراحان در رشتههای مختلف هستند كه

به صورت كلی و بدون ذكر نام منتشر میشود.

11

دكتر شعبان مهرورز ـ میزان آگاهی و اقدامات مراقبتی جراحان پس ...

يافتهها

 .1در پاسخ به سؤال" :اگر بیمارتان به يک بیماری منتقله

تعداد  13۳نفر از همکاران جراح 3۲۲ )%55/۱۱( ،نفر

از راه خون مبتال باشد عکسالعملتان چیست؟"  5۰نفر

مرد و ( 343 )%44/14نفر زن در مطالعه همکاری نمودند.

( )%35/۲پاسخ دادند اهمیتی ندارد 321 ،نفر ()%1۳/۲

میانگین سنی  4۲/۲۱ ± ۳/15سال (محدوده  11-۱1سال)

استفاده از دستکش آنتی وايرال 322 ،جراح ()%1۳/4

و سابقه جراحی  33/15 ± ۲/۰1سال (محدوده  3-13سال)

پوشیدن دو دستکش و  21جراح ( )%۲/2امتناع از

بود .تعداد  213نفر ( )%13/51واكسیناسیون كامل علیه

جراحی بیمار را عنوان كردند.

هپاتیت  Bداشتند ،و سطح پوشش واكسیناسیون در جراحان
مرد  %12/۰1و در جراحان زن  %1۰/۲۳بود .متوسط مدت
زمان سپری شده از واكسیناسیون  3۰/۲±۱/۰1سال با حداقل
يک و حداكثر  24سال بود.
دفعات فرو رفتن سوزن  Needle-Stickشدن در طول
مدت اشتغال به جراحی در بین گروه مورد مطالعه حداقل 4
بار و تا حدود  3۰۰بار نیزگزارش شد.
در اينجا به نتايج حاصل بررسی پاسخهای پرسشنامه
میپردازيم:

 .4در پاسـخ به سؤال" :اگر خودتان مبتال به يکی از
بیماریهای منتقله از راه خون باشید عکس العملتان
چیست؟"  15جراح ( )%33پاسخ دادند اهمیتی ندارد،
 5۱جراح ( )%3۲/۱استفاده از دستکش آنتی وايرال،
 3۱1جراح ( )%53/1پوشیدن دو دستکش و  ۱4جراح

( )%2۰/3نیز ترک حرفه جراحی را الزم دانستند.

بحث
اگر چه در گذشته شیوع هپاتیت  Bدر كشور ما به

"پـس از بروز حادثـه حادثه فرو رفتن سـوزن

میزان  %2اعالم شده بود كه اين رقم ايران را جزء كشورهای

 Needle-Stickچه اقدامی كرديد؟" ،تنها  12نفر ( )%2۳/1از

با شیوع متوسط طبقهبندی میكرد ولی خوشبختانه طی

جراحان بر اساس پروتکل استاندارد اقدام نموده بودند5۲ .

سالهای اخیر با كاهش شیوع به میزان  %3/5جزء كشورهای

نفر ( )%3۲/1به حادثه هیچ توجهی نداشته و بقیه جراحان

با شیوع كم قرار گرفته است .در حال حاضر  3/2میلیون نفر

هم اقدامات ناقص و يا عدم پیگیری به شرح زير داشتند33۲ :

در ايران توسط ويروس  HBVآلوده شدهاند و در صورتی كه

نفر ( )%1۱/۳فقط اقدام به شستشو و كمک به خونروی

بدون درمان رها شوند ،حدود  %35-4۰آنها در ريسک

موضع و تعويض دستکش اكتفا میكردند و 45نفر ()%34/3

پیشرفت به سمت سیروز و كارسینوم هپاتوسلوالر

فقط ماركرهای بیمار را كنترل نموده و  ۲نفر ( )%2/2نیز فقط
موضوع را گزارش كردند.

هستند.

1و4

شیوع هپاتیت  Cدر گروههای خاص در ايران ،بیش از

" .3برای شناسائی بیمار هپاتیت  Bو  Cيا  HIVدر اعمال

 %2۱/4در هموديالیزیها %33/1 ،در ساكنین خانۀ سالمندان،

جراحی اورژانس چه اقدامی میكنید"؟ در اين مطالعه

 %52در معتادان تزريقی و  %35-۲5در بیماران دارای
5و۱

طبق نظر  %1۲/4جراحان میتوان فقط به شرح حال

مشکالت خونی ،مثل هموفیلی و تاالسمی میباشد.

بیمار اكتفا كرده و  1۳( %1۰/۳نفر) شرح حال را مبنا

 .5طبق مطالعه علويان و همکارانش در سال 2۰۰2

قرار داده و  3۰3( %13/۲نفر) انجام آزمايشات
سرولوژيک روتین را برای همه توصیه میكنند.

گزارشهای قبلی از ايران نیز شیوع  HCVرا در بین
اهداءكنندگان خون  %۰/2برآورد میكند.

۲

" .2برای شناسائی بیمار مبتال به هپاتیت  Bو Cيا  HIVدر

 .۱در سال  2۰۰۲خدمت و همکارانش  13۳۰21فرد اهدا

اعمال جراحی الکتیو چه اقدامی میكنید"؟ در جراحی

كننده خون را از نظر شیوع ماركرهای سرولوژيک

الکتیو 343نفر ( )%44/1از جراحان بر اين باورند كه

هپاتیت  Bو  Cمورد بررسی قرار دادند .در اين مطالعه

تنها در صورت شک بالینی میبايست ماركرهای

 3۱۳4نفر ( )%۰/4۳دارای  HBSAgمثبت و  121نفر

ويروسی هپاتیت بیمار را چک كرد و  41نفر ()%35/4

( )%۰/۰1نیز  HCV-RNAمثبت بودند.

۳

مبنا را بر اساس شرح حال مثبت و مابقی  32۳نفر

 .۲در مطالعه رضوان و همکارانش در سال  3114در

( )%4۰/1نیز به طور روتین انجام آزمايشات سرولوژيک

اهداءكنندگان خون سالم میزان مثبت بودن ،HCVab

را توصیه كردهاند.

 %۰/1گزارش شده است 1.هرچند بر اساس آخرين
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مطالعات میزان  HCV abمثبت در ايران ۰/31-۰/1۰
5و3۰

درصد برآورد شده است.

اقدامات درمانی پس از مواجهه با هپاتیت C
پروفیالكسی درمانی مؤثری برای هپاتیت  Cوجود

مواجهه حادثه فرو رفتن سوزن برای كاركنان مراكز

ندارد .بیمار بايد به مدت يک سال بهطور دقیق تحت نظر

بهداشتی درمانی با بروز مشکالت عمده قانونی ،شخصی و

باشد و آزمايش آنتی بادی  HCVدر فواصل صفر ۱ ،1 ،و  1تا

حرفهای همراه است .اين مسئله سبب بروز اضطراب شديد

 32ماه گرفته و با هم مقايسه میشود .در صورت مثبت شدن

در فرد شده و موجب كاهش توانايیهای فرد در روابط

32و34

درمان با اينترفرون و ريباورين شروع میگردد.

شخصی و حرفهای خواهد شد .سالمت روان را به خطر
انداخته و سبب احساس افسردگی و كنارهگیری از جامعه
خواهد شد كه همه اين مشکالت در نهايت كارايی فرد را
تحت تأثیر قرار میدهد.

33

اقدامات درمانی پس از مواجهه با HIV
برای پروفیالكسی از  HIVبعد از تماس از الگوی زير
32

استفاده شود:

 -نامشخص بودن وضعیت  HIVدر فردی كه دچار

اقدامات فوری پس از Needle-Stick
 -3مراقبت از زخم :كمک به خونروی از زخم و سپس
شستشو با آب يا سالین ،ضد عفونی كردن زخم با مقادير
كافی آب و صابون و به دنبال آن الکل  ۲۰درجه .در صورت
تماس مخاطی شستشوی سريع و فراوان موضع با آب يا
سالین.
 -2گزارش حادثه :اين اقدام موجب ثبت صحیح و
برنامهريزی مناسب بعدی میشود.
 -1اقدام فوری :بالفاصله پس از آسیب يک نمونه از
خون فرد آسیبديده گرفته و حداقل برای يک سال
نگهداری میشود .از اين نمونه خون برای شناسايی ابتالی
احتمالی و ويروس عامل استفاده میشود .در فواصل  3و  1و
 ۱و  32ماه نیز نمونه خون گرفته میشود.
در صورتی كه منشأ خون آلودهكننده شناخته شود،
بايد از وی خواست تا يک نمونه خون برای ارزيابی ابتال به
 HCV, HBVو  HIVبدهد .در صورتی كه منشأ خون
ناشناخته باشد ،هر مقدار خون موجود در سوزن يا وسیله
32

آلوده برای بررسی سرولوژی ارسال میگردد.

مواجهه شده ،مانعی برای شروع پروفیالكسی با داروهای
ضدرترو ويروس ) (Anti Retrovirusنیست .نتیجه آزمايش
تصمیم برای ادامه درمان را مشخص خواهد كرد.
 پروفیالكسی بعد از تماس با  HIVبايد "بالفاصله"شروع شود .با توجه به اينکه  Replicationويروس در عرض
 ۲2ساعت شروع شده و مطالعهای در زمینه تأثیر داروهای
ضد رترو ويروس پس از اين دوره وجود ندارد ،شروع درمان
پس از  ۲2ساعت توصیه نمیشود.
 در صورت وجود ترديد درباره میزان خطر بعد ازمواجهه ،شروع درمان پروفیالكسی داروئی ضدرترو ويروس
بهتر از تأخیر در تجويز است .اما فرد را ظرف  4۳ساعت به
مركزی كه تجربه بیشتری در اين زمینه دارد ،ارجاع دهید تا
در مورد ادامه يا قطع آن تصمیمگیری شود.
 در صورتی كه تصمیمگیری برای شروع درمانپروفیالكسی بدون در دست داشتن نتیجه آزمايشات و
براساس عوامل خطر بوده ،بايد تصمیمگیری برای ادامه
درمان بر اساس نتیجه آزمايش صورت گیرد .در صورت منفی
بودن فرد منبع از نظر  HIVبايد درمان پروفیالكسی متوقف

اقدامات درمانی پس از مواجهه با هپاتیت B

شود .در صورتیکه دسترسی به منبع وجود ندارد دوره درمان

در صورتی كه فرد ايمن باشد ،يعنی سه دوز واكسن
زده و آنتیبادی بیش از  3۰۰ IU/MLداشته باشد يا در
32و31

گذشته مبتال به هپاتیت  Bشده باشد ،اقدامی نیاز ندارد.

اگر واكسیناسیون كامل و آنتیبادی 3۰-3۰۰ IU/ML

تکمیل شود.

نتیجهگیری
يافتههای اين مطالعه حاكی از اين است كه :اوالً بیشتر

باشد ،تزريق  HBIGو يادآور واكسن توصیه میشود.

جراحان در اين مطالعه حادثه فرو رفتن سوزن را به عنوان

اگر ايمنی كامل نباشد ،تزريق عضالنی  ،(HBIG) 5MLدر

يک حادثه مهم قلمـداد نکرده ،ثانیاً به علت عدم آشنائی با

عرض  4۳ساعت پس از مواجهه و واكسیناسیون هپاتیت B

پروتکلهای ملی و بینالمللی از اصول علمی شناسائی

32و34

الزم است.

بیمـاران پیـروی نکرده و در نهايت ثالثـاً جراحان در
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مواجهه با بیماران مبتال بطور احساسی برخورد كرده و در

توسط مديران مسئول مراكز درمانی اجرا شود و برای

برخورد با آن اكثراً استانداردهای بهداشتی موجود را رعايت

يادآوری در فواصل زمانی هر چند سال يک بار تکرار

نمیكنند.

شود.

در نتیجه به نظر میرسد كه مهمترين داليل اين موارد

 -2در كنار آموزش اقدامات پیشگیرانه درباره لزوم رعايت

فقدان اطالعات كافی و نبود دستورالعمل اجرائی بوده و الزم

اقدامات پس از بروز حادثه فرو رفتن سوزن بر اساس

است با آموزش و نظارت مؤثر ،اصالح رفتاری مورد انتظار در

پروتکلهای مصوب آگاهـی كافی به دانشجـويان

اين زمینه اتفاق بیافتد .لذا با توجه به وجود دستورالعمل ملی

رشتههای پزشکی ،پرستاری ،پیراپزشکی و دستیاران

 32برای مواجهه با اين حادثه تأكید میشود تا راهکارهای

در همه مقاطع تحصیلی و همه رشتههای مختلف

اجرائی زير جهت اجرائی نمودن آن در مراكز درمانی بکار

جراحی داده شود.

گرفته شود:
 -3پروتکلهای كشوری مربوط به اقدامات الزم مراقبتی

 -1الزامی كردن واكسیناسیون هپاتیت  Bدر بین جراحان
بخصوص در شروع دوره دستیاری رشتههای جراحی.

فردی در مواجهه با بیماران مبتال و همچنین اقدامات

 -4انجام آزمايشات ماركرهای ويروسی هپاتیت  Bو  Cاز

استاندارد پس از مواجهه با حادثه فرو رفتن سوزن ،در

ابتدای دوران دانشجويی و پس از آن به صورت دورهای

قالب برنامههای بازآموزی كوتاه مدت برای همه جراحان

حداقل هر  5سال يکبار.
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Abstract:

Surgeons’ Perspective with Regard to Needle-Stick Injuries
and Adherence to the Post Exposure Protocol
Mehrvarz Sh. MD*, Heydari S. MD**, Morshedi M. MD**, Arefinia M. MD***

(Received: 6 March 2016

Accepted: 19 June 2016)

Introduction & Objective: Needle-Stick (NS) injury refers to accidental puncture of the skin with
sharps contaminated with body fluids (like blood) during surgery or other medical procedures. Such an
incident is very important because of the risk for serious viral infection transmission; there exists a national
protocol for Needle-Stick exposure; however most surgeons do not follow this protocol. The aim of this
study was to evaluate the Surgeons’ perspective with regards to NS injuries and adherence to post-exposure
protocol.
Materials & Methods: This Cross-sectional study was carried out at 5 major general hospitals in
Tehran, Between January to May 2013; 318 surgeons who had a history of Needle-Stick injury were
assessed and filled the questionnaire.

Results: Among 318 surgeons, 177 (55.66%) were male and 141 (34.44%) were female. Mean age
was 47.768.95 years; 291 (91.51%) of all participants had been vaccinated for HBV. All surgeons had NS
injury at least 4 times during their practice. Adherence to national protocol after exposure was seen only in
92 (28.9%) of surgeons during follow up; 57 (17.9%) had no distinct NS report and had no follow-up, and
others incompletely followed through with NS protocol.
Conclusions: Most surgeons regard NS injuries as a trivial incident and did not follow through with
NS injury protocol. Apparently this is mainly due to the fact that importance of this issue is disregarded.
Thus continuing education courses are needed in this regard.

Key Words: Surgeon, Needle-Stick Injury, AIDS, HBV Vaccination, HCV Infection
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