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اسوج ي شهر ي آموزشيها بيمارستاناتاق عمل عملکرد پرسنل 
  ۱۳۸۸ن کنترل عفونت در ساليت موازيدر خصوص رعا

  
  

  : چكيده 
  

 اعضاي تيم .هاي شايع بيمارستاني است  عفونت محل زخم جراحي يكي از عفونت:مقدمه و هدف
موازين كنترل عفونت هاي محل جراحي تماس دارند، با رعايت  جراحي كه در هنگام عمل با بافت   

منظـور    ه پژوهش حاضر ب.ها دارند اي در پيشگيري و كنترل اين عفونت     در اتاق عمل نقش عمده    
هـاي عمـل    تعيين عملكرد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعايت موازين كنتـرل عفونـت در اتـاق             

  . انجام شد هاي آموزشي شهر ياسوج بيمارستان
  

 ۱۳۸۸در سال  كه است ي از نوع مقطعيلي تحلـ  ه توصيفياين پژوهش يك مطالع :ها مواد و روش
ايـن مطالعـه   نفر از پرسـنل اتـاق عمـل در     ۴۲تعداد . در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج انجام شد   

 خصوص آنها در عملکردبه وسيله آن که   بوديستيها چک ل ابزار گردآوري داده. شركت داشتند
و با توجه به  شد ميطريق مشاهده نامحسوس ثبت رعايت موازين كنترل عفونت در سه نوبت از 

خيلي ضعيف، ضعيف، ؛ پرسنل، عملكرد آنها در چهار سطح   شده هر کدام از     ميزان امتياز كسب  
و  SPSSافـزار   آوري شـده بـا اسـتفاده از نـزم     هـاي جمـع   داده .بندي شـد  متوسط و خوب طبقه   

  .حليل شدند تجزيه و تشريق فيدقتست  و يمجذور کاهاي آماري  آزمون
  

عفونـت    لموازين كنتـر  داد عملكرد افراد مورد پژوهش درخصوص رعايت    نتايج نشان  :ها  يافته
    .اسوج متوسط بوديآموزشي و درماني  عمل مراكز  هاي در اتاق

  

از مـوازين  برخـي   گر اين مطلب است كه افراد مـورد مطالعـه،            نتايج پژوهش بيان    :يريجه گ ينت
هـاي   شود با اسـتفاده از آمـوزش    كنند، لذا پيشنهاد مي     اتاق عمل رعايت نمي   در  را  كنترل عفونت   

هاي نظارتي  هاي كنترل عفونت در اتاق عمل و اعمال مكانيسم  تر نمودن كميته   ضمن خدمت، فعال  
هاي جديد اسكراب   روش،سپتيك جديد جهت اسكراب جراحي چنين با استفاده از مواد آنتي     و هم 

  .رايج و سنتي نمايندهاي  يگزين شيوهجارا 
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  مقدمه

ع ي شـا  يها  از عفونت  يکي يعفونت محل جراح  

ــاًيشــود تقر يزده مــتخمــين  . اســتيمارســتانيب  ۲۴ ب

ه  بـ .ل دهدي را تشکيمارستاني بيها درصد تمام عفونت 

 يهـا   درصـد تمـام عمـل   ۸/۲ انـد،   که نشان داده   يطور

 يکــا بــه عفونــت منتهــياالت متحــده امريــ در ايجراحـ 

ن است که منشاء اغلب     يده بر ا  ي امروزه عق  .)۱(شود يم

 هـستند کـه در      ييهـا   باکتري ،ي محل جراح  يها  عفونت

ن اعتقـاد  يـ و ا ) ۲(شـوند  مـي  وارد زخـم     يزمان جراحـ  

 در اتـاق عمـل    ي زخـم جراحـ    يوجود دارد کـه آلـودگ     

  .)۳(رديگ ميصورت 

 از نظـر  ،شـود  مـي وارد اتاق عمل   که   يهر فرد 

 ياريرا بسي ز،سئول استاز انتشار عفونت م يريشگيپ

 کـه از    ي افـراد  بـه وسـيله    در اتـاق عمـل       هـا   عفونتاز  

. دنشـو  مـي ند به داخـل اتـاق عمـل آورده          يآ ميرون  يب

ان اتاق عمـل بـه   کنکاربه وسيله  يبهداشت فردت  يرعا

  .)۴(کند مي ياري کمک بسها عفونتن ي از ايريشگيپ

 هـا  باکتري تعداد کاهش   يد برا يدر اتاق عمل با   

ــود ــالش ش ــ. ت ــامل فاده از عواتاس ــده ش ــل بازدارن  ؛م

 دهـان و  ، سـر يسته مـو يـ پوشاندن شا ،ض لباس يتعو

 و استفاده از اسکراب جهـت بـه حـداقل رسـاندن             ينيب

ــر ــادر درمــان  يزش بــاکتري ضــروري  ي از بــدن ک

ل در    کارکنـان اتـاق عمـ       عملكـرد زان  يـ  م ).۳(باشـد  مي

 يخصوص کنترل عفونت در چند مطالعه مورد بررسـ        

ن است کـه    ي از ا  ي آن حاک  يها فتهايقرار گرفته است و     

بت بـه   و نس  بوده   ي متوسط عملكرد يآنها دارا ت  يکثرا

 آنهـا  عملكـرد اند و   بوده  توجه يل ب يت نکات استر  يرعا

        ت بخــش نبــوده  ي رضــا،نــه کنتــرل عفونــت  يدر زم

 و يزان آگــاهيــکــه م نيــ بــه ابــا توجــه . )۵ـــ۷(اســت

دا کند و نقش  ي پ ي تجل دفتار افرا رتواند در    ميمعلومات  

 يراحـ فونت محـل زخـم ج   ا مهار ع  يدر کنترل و      ميمه

 دعملکـر ن يـي  پژوهش حاضر به منظور تع  ،داشته باشد 

ن کنتـرل  يت مـواز يـ پرسنل اتاق عمل در خصوص رعا   

 يشـ ز آمويهـا  بيمارستانل ـــ عميعفونت در اتاق ها  

  .انجام شد اسوجيهر ش

  

  ها د و روشموا

 از  يلـ ي تحل ــ  يفيک مطالعه توصـ   يش  پژوهاين  

 در دانـشگاه علـوم   ۱۳۸۸است كه در سال    ينوع مقطع 

ن يـ  جامعـه پـژوهش در ا  .شـد پزشـكي ياسـوج انجـام    

 شـرکت   يراحـ ج يها  بودند که در عمل    يطالعه افراد م

ــکراب ــته و اس ــي داش ــاملينما م ــد و ش ــتاران؛ن  ، پرس

ــا کــاردان ــعمــل و به  اتــاقيه ــاقي ــا اران ات  عمــل يه

 يبـرا . باشند مي اسوجي شهر   يشز آمو يها  بيمارستان

د يـ  استفاده گردي از روش تمام شمار  ،ها انتخاب نمونه 

 يبراکردند   مي عمل کار    يها  که در اتاق   يه افراد يو کل 

 بـه همـه افـراد فـرم         .پژوهش دعوت شـدند    شرکت در 

 ۴۲ ميتمـا  ل داده شد کـه    ينامه تحو  تيمخصوص رضا 

 در  ،ن فـرم  يـ  آگاهانـه ا   ي بـا امـضا    شـاغل نفر از افراد    

  . مطالعه شرکت کردند

 بوده که از    يستي داده ها چک ل    يابزار گردآور 

قسمت اول آن شـامل     . شد ميل  ي تشک يدو قسمت اصل  

 ۳۶ک و قــسمت دوم آن شــامل  يــ فااطالعــات دموگر

ــرل يت مــوازيــطــه مختلــف رعايح ۵ســئوال در  ن کنت



 اكبر رستمي نژاد و همكاران
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 ين و بعد از عمل جراحـ      يح ، قبل يها عفونت در زمان  

ت پوشـش مخـصوص     يـ  سئوال مربوط بـه رعا     ۵ .بود

و اسـتفاده     کـاله  ،عمل شـامل اسـتفاده از ماسـک        اتاق

دن يز پوشــيـ  و نيردن از جـوراب و لبــاس شخـص  کـ ن

 يبررسـ  سـئوال مربـوط بـه        ۱۵ .بـود  ز اتاق يلباس تم 

ح ي بـود کـه شـامل نحـوه صـح          ينحوه اسکراب جراح  

ح آنها قبـل از شـروع      ي شستن صح  ها و   دست يکش آب

 جهـت شـستن     يعفون  استفاده از محلول ضد    ،اسکراب

ــاال ي ســانت۴ـــ۶ ــر ب ــ آرنــج و نيمت ح يز نحــوه صــحي

ــح   ــرس زدن ص ــرس و ب ــتن ب ــتيبرداش ــا و  ح دس ه

 يکـش   آب ،دنيت زمان مقرر برس کـش     ي رعا ،ها انگشت

ها به   دستتماس عدم ،ها پس از اسکراب   ح دست يصح

 انگـشتان   كآب بـه نـو    برگشت   و عدم    ،لف مخت يجاها

ح يز مربـوط بـه خـشک کـردن صـح          يـ نوال   سئ ۵. بود

هــا و  ح دســتکشي بــازکردن صــح،هــا بــا حولــه دســت

دن گـان و عـدم   يح پوشـ ي صـح ،ح آنهـا  يدن صـح  يپوش

  . مختلف بوده استيها به جاها برخورد دست

 خود  يتيلير مربوط به حفظ استر    گي سئوال د  ۸

 عـدم  ،اهـ  ح شـان ي پهـن کـردن صـح    ،يط جراحـ  يو مح 

 پوشاندن کامل دهان ،ماريها به تخت و ب برخورد دست

 ،ليل اسـتر يح وسـا يکار بردن صـح ه  ب، و موها ينيو ب 

 سـئوال  ۳ بود و ين جراحيخارج نشدن از اتاق عمل ح 

 ن کنتـرل عفونـت    يمـواز ت  يز در خصوص رعا   يگر ن يد

 اسـکراب نمـودن مجـدد    ؛ شـامل  يبعد از اتمـام جراحـ     

ض ماسک جهت عمـل     يو تع ،يعدب يجهت اعمال جراح  

ــ ــدب يجراح ــ و نيع ــوي ــورت  يز تع ــک در ص ض ماس

  .بودندمرطوب بودن آن 

ست مذکور با استفاده از کتـب و منـابع          يچک ل 

ــه وســيله مــيعل ــپژوهــشگر و همکــاران ته ب ه شــده ي

 اعتبـار   آن از روش      مـي د اعتبار عل  ييأ ت ي برا ).۸(است

ست ين صورت که چک ل    ي بد ؛محتوا استفاده شده است   

 مـي  عل تئـ ي ه ي نفـر از اعـضا     هار د يـ ه در اخت  ه شد يته

نه صاحب  ين زم ياسوج که در ا   ي يدانشگاه علوم پزشک   

ات يـ  کـسب نظر   ه پـس از     کـ  نظر بودند قرار داده شـد     

ه يـ  تهييست نهـا ي چک ل،شان و انجام اصالحات الزم يا

آن از روش مـشاهده      مـي د اعتبـار عل   ييأ ت ي و برا  هشد

 و  وهـشگر ژپن صـورت کـه      ي بـد  .زمان استفاده شد   هم

 ۱۰زمـان عملکـرد     طور هم ه  طراز ب   از همکاران هم   يکي

پرسنل اتاق عمل را تحـت مـشاهده قـرار دادنـد         از  نفر  

ده اقابـل اسـتف    .نمودنـد  هـا  ستيل چک ل  يواقدام به تکم  

ت يـ  قابل . د قـرار گرفـت    ييـ أبودن برگه مشاهده مورد ت    

ان در کسب اطالعات مـشابه      سکيط  يتکرار آن در شرا   

د ييـ أ مـورد ت   را استفاده برگه مشاهده     ،زي ن با دفعه قبل  

ژوهـشگر و   پبه وسـيله ه دست آمده ج بيقرار داد و نتا 

ج ي نتـا  ، درصـد  ۸۴با ضريب همبستگي    طراز   همکار هم 

ــشابه ــشان داد و قابليم ــ را ن ــراي ــزار ب ــام يت اب  انج

  .)۸(د شدييأپژوهش ت

کرد افراد مورد پژوهش اطالعات مربوط به عمل

 يهـا  بيمارسـتان عمل   يها  اتاق ست در ي چک ل  قياز طر 

.  شـد  ياسوج گـردآور  ي يد بهشت يو شه ) ع(امام سجاد 

ن صورت که هر فرد در سه نوبت حداقل به فاصله          يبد

صورت نامحـسوس مـورد مـشاهده قـرار         ک هفته به  ي

 چـک   ، کـه داشـته    يگرفت و هر بار بر اساس عملکـرد       

از يـ ک امتيـ  ،ستيـ ل و به هر سـئوال چـک ل   يست تکم يل
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 که هر سه بار نکته مربوط به    ي در صورت  ،شد  ميداده  

 ي و بـرا ۳از يـ  امت،ت کرده باشـد يکنترل عفونت را رعا 

 و در ۱از يـ  امت،تيـ ک بار رعاي ي و برا۲از  يدو بار امت  

 کــه در هــر ســه نوبــت مــشاهده آن نکتــه را يصــورت

بـا  . از صفر تعلق گرفتـه اسـت      ينکرده باشد امت   تيرعا

 ،ندر بود  نف ۴۲پژوهش  نکه تعداد افراد مورد     يتوجه به ا  

 به هـر  يم جراحي ت  پرسنليگروهن عملکرد  يي تع يبرا

از تعلق گرفته است و در  ي امت ۰ـ۱۲۶ست  يسئوال چک ل  

ــورت ــئوال  يص ــر س ــه از ه ــد و ۵۰ ک ــ درص ــري          ا کمت

 يليکسب کرده باشد به عنوان عملکرد خ    ) از  يامت۰ـ۶۳(

 به عنـوان ) ازي امت۶۴ـ۸۲( درصد   ۵۱ـ۶۵ کسب   ،فيضع

)  امتيـاز    ۸۳ـ۱۰۰( درصد ۶۶ـ۸۰ملكرد ضعيف، كسب  ع

 درصـد  ۸۰ش از  ي ب به عنوان عملكرد متوسط و كسب       

بـه عنـوان عملکـرد خـوب در نظـر           ) ازيـ  امت ۱۰۱ـ۱۲۶(

   .)۸(گرفته شد

 ک يــفن ارتبــاط مشخــصات دموگرايــي تعيبــرا

 هـر  بـه وسـيله   نمرات کسب شده ،افراد با عملکرد آنها   

هده محاسبه شـد و     فرد مورد پژوهش در سه بار مشا      

بـوده   سـئوال    ۳۶ يست دارا يـ چک ل  که نيبا توجه به ا   

از يـ  امت۰ـ۱۰۸توانست  ميمورد پژوهش   هر فرد  ،است

ــسب نما ــکـ ــسب يـ ــد و ۵۰د و کـ ــ درصـ ــر يـ                 ا کمتـ

 ۵۱ـ ۶۵ ،في ضع يليبه عنوان عملکرد خ   ) ازي امت ۰ـ  ۵۴(

 ۶۶ـ ۸۰ ،فـــيرد ضع ــــعملک) ازي امت ۵۵ـ۷۰(دـــدرص

ش از  يعملکرد متوسط و کسب ب    ) ازي امت ۷۱ـ۸۶(درصد

رد خـوب در نظـر      ـــعملک) از  ي امت ۸۷ـ۱۰۸( درصد   ۸۰

  .گرفته شد

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

 )۲(يمجذور کا هاي آماري     و آزمون  )SPSS)۱افزار    نزم

  . . تجزيه و تحليل شدند)۳(دقيق فيشرتست و 
  

  ها  افتهي

م ي نفـر از اعـضاء تـ   ۴۲ دن پـژوهش تعـدا  يدر ا 

 شـهر  ي و درمان ي آموزش ز عمل مراک  يها  اتاق يجراح

 ۲۱زن و   )  درصد ۵۰( نفر ۲۱اسوج شرکت داشتند که     ي

 درصـد افـراد مـورد       ۴۰. مـرد بودنـد   )  درصـد  ۵۰(نفر

 درصد افـراد    ۳۳ سال،   ۲۰ ـ۲۹پژوهش در گروه سني     

 درصد در گروه سني ۲۷ سال و ۳۰ـ۳۹در گروه سني 

اطالعات مربوط به سن  .ر قرار داشتند   سال و بيشت   ۴۰

 آورده شده ۱افراد شركت كننده در مطالعه، در جدول      

ــت ــن نتـــايج بـــين عملكـــرد      . اسـ                  بـــر اســـاس ايـ

داري مـشاهده   هـاي مختلـف سـني تفـاوت معنـي        گروه

  ).<۰۵/۰p(نشد

 درصـد عملکــرد  ۱۴پـژوهش نـشان داد    جينتـا 

لکـرد  عمرصد   د ۳۹ ، درصد عملکرد متوسط   ۲۶ ،خوب

ــع ــد عملکـــرد خ ۲۱ف و يضـ ــي درصـ               ف ي ضـــعيلـ

ــب. داشــتند ــف و غي عملکــرد ضــعنيشتري ــعي ف ير ض

ــود   ــردان بـ ــروه مـ ــه گـ ــوط بـ ــاوت  مربـ ــي تفـ               ، ولـ

مـــشاهده  ت ين عملکـــرد و جنـــس  ي بـــ داري معنـــي

  ).۲جدول )(<۰۵/۰p(نشد
                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Chi-Square Test 
3-Fisher's Exact Test 
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ن نمـره کـسب   يانگيـ ج نـشان داد م ين نتا يچن هم

 بـوده کـه بـر       ۹۶/۹۰ ± ۵۹/۷ پژوهش   شده افراد مورد  

ــاس مع ــده  يارهــاياس ــر گرفتــه ش  عملکــرد ، در نظ

ت کنتـرل   يـ  مورد پژوهش در خـصوص رعا      يواحدها

  .)۳جدول(باشد ميعفونت در اتاق عمل متوسط 

 اطالعات مربوط به عملكرد پرسـنل اتـاق عمـل       

 ۵ و۴ شغل و سابقه كار به ترتيب در جـداول   بر حسب 

  . آورده شده است

تايج نشان دادند كه بين عملكرد پرسنل با شغل و  اين ن

  ).<۰۵/۰p(دشداري يافت ن سابقه كار اختالف معني
  

  هاي آموزشي شهر ياسوج  توزيع نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعايت موازين کنترل عفونت در بيمارستان : ۱جدول 
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  )درصد(تعداد
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    )۱۰۰(۱۷  )۰(۰  )۶/۲۳(۴  )۸/۵۸(۱۰  )۶/۱۷(۳  ۲۰ـ۲۹
  >۰۵/۰p  )۱۰۰(۱۴  )۶/۲۸(۴  )۶/۲۸(۴  )۴/۲۱(۳  )۴/۲۱(۳  ۳۰ـ۳۹
۴۰≥  ۳)۳/۲۷(  ۳)۳/۲۷(  ۳)۳/۲۷(  ۲)۱/۱۸(  ۱۱)۱۰۰(    

  
                                     يشز آمويها مارستانين کنترل عفونت در بيت موازيد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعاع نحوه عملکريتوز : ۲جدول 

  اسوج بر حسب جنسيشهر 
  

  عملکرد
  جنس

  خيلي ضعيف
  )درصد(تعداد

  ضعيف
  )درصد(تعداد

  متوسط
  )درصد(تعداد

  خوب
  )درصد(تعداد

  جمع
  )درصد(تعداد

سطح 
  داري معني

    )۱۰۰(۲۱  )۱۴(۳  )۳۳(۷  )۳۳(۷  )۲۰(۴  زن
 >۰۵/۰p  )۱۰۰(۲۱  )۱۴(۳  )۲۰(۴  )۴۲(۹  )۲۴(۵  مرد

    )۱۰۰(۴۲  )۱۴(۳  )۲۶(۱۱  )۳۹(۱۶  )۲۱(۹  جمع
  

 اسوج ي شهر ي آموزشيها مارستانيب ن کنترل عفونت دريت موازيع نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعايتوز : ۳جدول

 
 عملكرد

 متغيير
دعملکر ميانگين نمرات  

٦/٩٧±٥٤/١٠  ت پوشش مخصوص اتاق عمليرعا  متوسط 
٧/٩٣±٤٤/٧ ي جهت اسکراپ جراحيمادگآ  متوسط 

٤/٩٩±٤٩/١٥  دن گان و دستکشيها و پوش خشک کردن دست  متوسط 
٤/٩٢±٣٧/٨  يط جراحي خود و محيتيليحفظ استر  متوسط 

٧/٧١±٢٤/٦  ين کنترل عفونت بعد از اتمام جراحيت موازيرعا فيضع   
۹۶/۹۰ ن کل نمرات  يانگيم  ± ۵۹/۷  متوسط 
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  شغل بر حسب 

  

  عملکرد
  شغل

  خيلي ضعيف
  )درصد(تعداد

  ضعيف
  )درصد(تعداد

  متوسط
  )درصد(تعداد

  خوب
  )درصد(تعداد

  جمع
  )درصد(تعداد

سطح 
  داري معني

  )۱۰۰(۲۶  )۵/۱۱(۳  )۸/۳۰(۸  )۲/۴۶(۱۲  )۵/۱۱(۳  بهيار و کاردان
  )۱۰۰(۱۶  )۸/۱۸(۳  )۸/۱۸(۳  )۲۵(۴  )۵/۳۷(۶  ليسانس و باالتر

۰۵/۰p<  
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اسوج بر حسب ي شهر ي آموزشيها مارستانين کنترل عفونت در بيت موازيع نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعايتوز : ۵جدول
  سابقه کار

  

  عملکرد
  )سال(سابقه کار 

  خيلي ضعيف
  )درصد(تعداد

  ضعيف
  )درصد(تعداد

  متوسط
  )درصد(تعداد

  خوب
  )درصد(تعداد

  جمع
  )درصد(تعداد

سطح 
  داري معني

۵≤  ۱)۹/۵(  ۱۰)۸/۵۸(  ۵)۴/۲۹(  ۱)۹/۵(  ۱۷)۱۰۰(    
۱۰-۶  ۴)۸/۳۰(  ۳)۱/۲۳(  ۳)۱/۲۳(  ۳)۱/۲۳(  ۱۳)۱۰۰(  ۰۵/۰p< 
۱۰>  ۴)۳/۳۳(  ۳)۲۵(  ۳)۲۵(  ۲)۷/۱۶(  ۱۲)۱۰۰(    

  
  يريگ جهيبحث و نت

ک مـشکل مهـم طـب       يـ  يمارستاني ب يها عفونت

 در ي بهداشـت يهـا  ت مراقبـت  يـ في است که با ک    يامروز

  ۷ـ۱۰وسطــتمور  ـــــبه ط . ها ارتباط دارد     مارستانيب

پـس از   , مارسـتان   ي شـده در ب    يماران بستر ي ب درصد

قـسمت  شـوند و     يک عفونت مبتال مـ    ي شدن به    يبستر

ق يـ  منطقـه از طر  يهـا  ي از آلـودگ   ي از آن ناش   يا عمده

ــت  ــت اس ــا ن ). ۹( دس ــشور م ــدر ک ــتي ــا ز عفون  يه

. اخته شـده اسـت    نک معضل ش  ي به عنوان    يمارستانيب

 يمارسـتان ي ب يهـا  اند عفونت  که اظهار داشته  ي  به طور 

 يبلکـه تمـام  , هـا  مارسـتان ي از معضالت نـه تنهـا ب      يکي

هـا کـه از حـداقل     ونـت ن عفيزان وقوع ا يم. کشور است 

عمـق  ,  گـزارش شـده اسـت     درصـد  ۲۵ تـا    درصد ۹/۱

پـژوهش حاضـر بـه     لـذا    ،)۷(دهـد  يفاجعه را نـشان مـ     

 پرسنل اتـاق عمـل در خـصوص         دمنظور تعيين عملکر  

رعايت مـوازين کنتـرل عفونـت در اتـاق هـاي عمــــل         

  .انجام شدهاي آموزشي شهر ياسوج  بيمارستان

افـراد مـورد     بـه وسـيله   ن کنترل   يت مواز يرعا

 ي و درمـان ي عمل مراکـز آموزشـ  يها پژوهش در اتاق  

ن موضـوع  يـ گـر ا  انيـ اسوج در حد متوسط بـوده و ب  ي

ت يـ ن کنتـرل عفونـت را رعا     ي از مواز  يارياست که بس  

  . کردند مين

ــه ــه يا در مطالعـ ــيله   کـ ــه وسـ ــنوربـ ان و يـ

 نحوه کاربرد اصول ي به منظور بررس)۱۳۸۴(همکاران

 يهـا  کـادر اتـاق   به وسـيله      کنترل عفونت  يها و روش 

سه آنها بـا    يکرد و مقا   شهر يت دول يها  بيمارستانعمل  

 ۷۵/۹۳  داد کــهج نــشاني نتــا،انجــام شــد اســتانداردها

ــت شخــص  ــراد نظاف ــکراب يدرصــد اف ــاس و اس  و لب

 کـه بـا   ،)۸(کردنـد  ميت يرعا را در حد متوسط  يجراح

ت يـ از علل عـدم رعا . ج پژوهش حاضر قرابت دارد   ينتا

 افـراد   بـه وسـيله   رل عفونـت در اتـاق عمـل         اصول کنت 

ک نکتـه  يـ  وباشد  ميدر دست ن يشاغل اطالعات چندان 

ه حـائز    کـ  ي از مـوارد   يکي اما   ، است ي بررس مهم قابل 

 افـراد اسـت کـه       يزان دانـش و آگـاه     يـ ت اسـت م   ياهم

ــ  مــي ــا ت ــرد آنه ــد در عملک ــديثأتوان ــته باش در  .ر داش

ــه در يا مطالعــه ــا بخــش ک ــت ويه ــ مراقب ــزي  ژه مراک

ج يانجام شد نتا   ۱۳۸۷ز در سال    ي تبر ي درمان يآموزش

ن يــشــاغل در ا  درصــد کارکنــان۹/۹۳نــشان داد کــه 

 در خــصوص ي متوســطيو آگــاههــا اطالعــات  بخـش 

 يدارا يمـابق و   داشـتند  يستانرماي ب يها  عفونتکنترل  
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کــه بــه  يگــريوهش دژ در پــ.)۵( خــوب بودنــديآگــاه

ل  شـاغ سرپرسـتان  ي آموزشـ يازهاين يمنظور بررس 

در سـال   تهـران  يهـا  مارسـتان ي از بيکي يها بخشدر  

کـه دانـش   ج پـژوهش نـشان داد   ي نتا،  انجام شد  ۱۳۸۷

د پـژوهش در سـطح      مـور  افـراد    يو تخصـص    ميعمو

ــت    ــوده اس ــط ب ــا متوس ــژوهشي ــدو  ن پ ــران ت ن يگ

 بهبــود ي ضــمن خـدمت را بـرا  ي آموزشـ يهـا  برنامـه 

ل  کنتـر يکارکنان برا جه بهبود عملکرد    ي و در نت   يآگاه

   .)۷(اند  دانستهيضرورعفونت 

عملکرد داد كه   نشان  حاضر   پژوهش   يها افتهي

ن کنترل عفونت   يت مواز يزنان نسبت به مردان در رعا     

ز عملکـرد بهتـر زنـان    يگر ني دهاي هدر مطالع  .بهتر بود 

 دهيـ هـا مـشخص گرد    دسـت  ي در شستشو  مخصوصاً

 کـه در   يا  در مطالعه  )۲۰۰۱()۱( مورتل و همکاران   .است

بـه   دسـت  يزان شستـشو يـ ت بـر م   ير جنـس  يثأت دمور

 ،ژه انجـام دادنـد    يـ  مراقبت و  يها کارکنان بخش وسيله  

مردان به وسيله   ها    دست ين شستشو يباظهار داشتند   

ه بـا  يـ ن نظريـ و ا دارد د وجـو يک اختالف ذاتيو زنان   

رگـساالن   و بز  ي کودکان دبـستان   يرو که   هايي  همطالع

  ). ۹( سازگار استانجام شده است

ر يعملکرد افراد مورد پژوهش و سا     ن  يه ب گرچ

 ســابقه کــار و ،سـن  از قبيــل؛ گيــدموگرافمشخـصات  

امـا   ،امـد يدسـت ن ه بداري    تفاوت معني  يليدرجه تحص 

 عملکـرد خـوب   ي فراوان،ش سنيج نشان داد با افزا ينتا

ز يـ ن موضوع در مورد سـابقه کـار ن        ي ا .ابدي ميکاهش  

 ،ر اتاق عمـل   سابقه کار د   شي با افزا  يعنيکند   ميصدق  

ن يـ با توجـه بـه ا   .ابدي مي عملکرد خوب کاهش   يفراوان

 يسابقه کـار کمتـر دارا   تر و با جوانه افراد  موضوع ک 

ن يتـوان چنـ    مي ، عملکرد خوب بودند   ين فراوان يشتريب

شتر بـه  يـ  هـستند کـه ب  يهـا افـراد   نياستنباط کرد که ا   

کننـد و ضـرورت      مـي  کنترل عفونـت عمـل       يها تيفعال

 که سـابقه کـار   ي افراديضمن خدمت برا   يها آموزش

 ،افتـه اسـت   يش  ي دارند و سن و سال آنها افزا       يشتريب

 ين فراوانيشتريج نشان داد که بي نتا.گردد ميمشخص 

 سانس ويـ لبا تحصيالت عملکرد خوب مربوط به افراد      

ز يـ نف  ي ضـع  يليخن عملکرد   يشتريباشند و ب   ميباالتر  

اي  مطالعـه در . گـروه تحـصيلي بـود   ن يمربوط بـه همـ   

بعد از تماس پرسـتاران و پزشـکان       نشان داده شد كه     

موارد و پزشـکان    درصد   ۷۱ پرستاران در    ،مارانيبا ب 

ند يشـو  مـي شان را   يها موارد دست  درصد   ۵۰تنها در   

دارند در  مي اذعان )۲۰۰۰()۲(سکوف و همکاران ي ب .)۱۰(

 يت شستــشويــ ظرف،هــا بيمارســتانج در يــط رايشــرا

 اعـم از  يراقبـت کننـدگان بهداشـت    مبه وسـيله  ها   دست

ر قابـل  يـ ن بـه طـور غ  يريپرسـتاران و پزشـکان و سـا   

  . ).۱۱( استينيي در حد پايقبول

ــوع  ــا در مجم ــج اينت ــشان داد  ي ــژوهش ن  ن پ

ت يـ رعا خـصوص  در مورد پژوهش  ي واحدها عملکرد

در اتـاق عمـل در حـد متوسـط         ن کنترل عفونـت   يمواز

 . بودنديد بهتر عملکري زنان نسبت به مردان دارا  .بود

 عملکردهـا  ،عمـل  ش سن و سابقه کـار در اتـاق   يبا افزا 

                                                
1-Mortel et al 
2-Bicshoff et al 
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 يافـراد  ميتمـا  ي برا   شود  پيشنهاد مي . ف تر شد  يضع

 ي آموزشـ  يهـا   دوره ،کننـد  ميت  يکه در اتاق عمل فعال    

لبــاس و ماســک . در نظـر گرفتــه شـود  ضـمن خــدمت  

 موجود باشد تا پرسـنل      يبار مصرف به اندازه کاف     کي

.  آلـوده را شستـشو دهنـد       يهـا   لبـاس  موقعه  بتوانند ب 

ــيترت ــ جديهــا  اتخــاذ شــود کــه روشيب د اســکراب ي

ن يچنـ  هـم .  گردنـد  يو سـنت    ميي قد يها روشن  يگزيجا

 بعـد  ن کنترل عفونـت يت موازيرعاطه يبهتر است در ح 

رد يـ انجـام گ  يشتري بهاي همطالع ياز اتمام عمل جراح 

 يا ک مطالعه مداخله  يتوان   مين خصوص   ي در ا  يحتو  

 ، الزميهـا  ن صورت که پس از آموزش     ي بد ،انجام داد 

  .ردي قرار گيابي عملکرد افراد مورد ارز مجدداً

  

  تشکر تقدير و 

ــد ــشيشــورا ي اعــضا ازلهيوســ نيب  ي پژوه

 علـوم    دانشگاه ي پژوهش ي شورا ،يکشزراپيدانشکده پ 

ــوج   ــكي ياس ــو کلپزش ــا  ي ــاق ه ــنل ات ــليه پرس   عم

  ياسوج ي بهشت دي و شه  )ع(امام سجاد    بيمارستان هاي 

 را مبـذول    يت همکـار  يـ ن پـژوهش نها   يـ انجام ا  که در 

  .يدآ مي به عمل ي تشکر و قدردان،داشتند
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ABESTRACT: 
 
Introduction & Objective:   Surgical wound infection is one of the 
common nosocomial infections. During operation, members of the surgical 
team which are in contact with the tissue incision should observe the 
standards of infection control in the operating room since it has a great 
role in prevention and control of these infections. The present study aimed 
to determine the performance of the operating room personnel in 
observing the standards of infection control in educational hospitals of 
Yasuj University of Medical Sciences in 2009. 
 
Materials & Methods:  Forty two operating room personnel participated 
in this cross-sectional analytic-descriptive study. A check list was used for 
unnoticeably collecting the data about the performance of personnel in 
respect of infection control standards at three different times. Their 
performances were classified into four levels (very weak, weak, moderate 
and good) and the results were shown as absolute and relative frequency 
distribution. Data were analyzed using Chi-square and Fischer exact test 
by the SPSS software. 
  
Results: Performance of personnel in following the standards of infection 
control in this study was moderate. 
 
Conclusion: The results indicate that the participants of the study do not 
follow some of the standards of infection control in the operating rooms. 
Therefore, further activities of the committees of  infection control  and 
using of new antiseptic for surgical scrub are recommended. 
 
Key Words: Nosocomial infections, operating room, personnel 
performance 
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