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  :مقدمه

مشكل عفونت مسئله تازه و جديدي نيست و 

 .وان يك مشكل عمده وجود داشته استهمواره به عن

 استريل وسايلحتي با پيدايش انواع مواد ضد ميكربي و 

  اــاوت بروز عفونت در بيمارستان هــكننده جديد و متف

  

كوچكترين غفلت در حفظ . هنوز در سطح بااليي است

يط اتاق عمل و قسمت هاي استريل مي تواند پاكي مح

  جان بيماري را كه تحت عمل جراحي ساده اي قرار 

 ).1(مي گيرد، با خطرات جدي مواجه سازد 

  :چكيده
بخش . هاي بيمارستاني يكي از معضالت اساسي سيستم بهداشتي است امروزه عفونت :زمينه و هدف

شرايط خاص زخم هاي باز جراحي مكانهاي بالقوه اي براي ايجاد عفونت هاي شديد هاي اتاق عمل بدليل 
 كليد اصلي پيشگيري از تانداردهااسبيمارستاني مي باشند و رعايت معيارهاي كنترل عفونت بر اساس 

به اين پژوهش با هدف بررسي ميزان بكارگيري اصول و روشهاي كنترل عفونت . اينگونه عفونت ها است
  .مقايسه آن با استانداردها صورت گرفته استنيز هاي شهركرد و  در اتاق عمل بيمارستانوسيله پرسنل 

بر روي سه بخش اتاق عمل و است كه  تحليلي –ي ، مطالعه اي از نوع توصيف پژوهشاين : بررسيروش
شامل  ( ساختهابزار گرد آوري اطالعات پرسشنامه هفت قسمتي محقق. انجام گرفت  واحد جراحي7 جمعاً

 سؤال مربوط به مشاهده عملكرد پرسنل در مورد رعايت موازين 8، امكانات و تجهيزات سؤال در مورد 54
 سؤال در رابطه 8 ،اط با نظافت شخصي، لباس و اسكراب سؤال در ارتب12 ،كنترل عفونت در ارتباط با بيمار

 سؤال در 7سيون وسايل و وص روش هاي ضد عفوني و استريليزابا عملكرد پرسنل تحت مشاهده در خص
مي ) مورد كاربرد روش هاي پيشگيري از عفونت در مورد عوامل محيطي نظير سطوح و تهويه در اتاق عمل

و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري با استفاده از مشاهده و مصاحبه جمع آوري اطالعات  .باشد
t گرديد استفاده.  

عملكرد پرسنل مورد مشاهده در مورد روش هاي ضد عفوني و استريليزاسيون  يافته هاي مطالعه نشان داد،: فته هايا
همچنين يافته ها نشان داد .  ضعيف بوده است)%84(بيمار و  )%2/79( نظافت شخصي و لباس و اسكراب ،)75/93%(

  .كه امكانات و تجهيزات اتاق عمل از نظر روشهاي كنترل عفونت با استانداردها فاصله دارد
يافته هاي پژوهش نياز مبرم به بازنگري فضاي فيزيكي، امكانات و تجهيزات اتاقهاي عمل و : نتيجه گيري

  .ونت و نظارت و كنترل دقيق بر عملكرد آنها را نشان دادآموزش پرسنل در زمينه اصول كنترل عف
  

  .پرسنل ، اتاق عمل،استانداردهاي كنترل عفونت :واژه هاي كليدي
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ثابت شده است كه بيشترين مقدار باكتري 

موجود در اتاق هاي عمل از سيستم جراحي و در اثر 

طبق تخمين كارشناسان، تيم  .مي شودفعاليت آنها ناشي 

راحي در هر دقيقه حدود ده هزار ذره باكتريال از خود ج

 و ابزار وسايلانتقال آلودگي از طريق  .پخش مي كنند

جراحي كه به هر دليل سيكل كامل استريليزاسيون را 

يكي از علل عمده عفونت زخم  پشت سر نگذاشته اند،

ضد عفوني  .)2( است و سهم بزرگي در اين امر دارد

 به موقع دست ها و رعايت كردن و شستن صحيح و

اصول و روشهاي كنترل عفونت در جلوگيري از انتشار 

،كم  بدون ترديد موثرترين.)3( عفونت بسيار مهم است

ارزه با عفونت در هر هزينه ترين و مطلوب ترين روش مب

يك پرستار  .جلوگيري از بروز آن است ،زمان و مكان

اي علمي تحصيل كرده و آگاه بايد از آخرين پيشرفت ه

روز با خبر بوده منبع و راههاي كنترل عفونت را 

تشخيص داده و آنها را در حين مراقبت خود به كار 

به عقيده پژوهشگر يكي از علل باال بودن ). 4( گيرد

عدم   در اتاق هاي عمل مي توانددرجه عفونت خصوصاً

در اين  .رعايت اصول و روشهاي كنترل عفونت باشد

سد هر چند در گسترش و شيوع مورد سليلي مي نوي

ارگانيسم ها در محيط بيمارستان عوامل و وسايل آلوده 

نقش موثرتري دارند با وجود اين در گسترش و انتقال 

عفونت هاي بيمارستاني منابع انساني بيش از جامدات 

بعالوه با مصرف بيش از حد و غير ). 5( متهم هستند

ي موجود در منطقي آنتي بيوتيك ها ميكروارگانيسم ها

ده و انواع مقاوم بيمارستان در مقابل اين داروها مقاوم ش

كاركنان و محيط بيمارستان زياد يافت  ،در بين بيماران

در پژوهشي كه توسط تاييدي در تهران بر  .مي شوند

 بيمار كه تحت جراحي تميز قرار گرفته بودند 106روي 

 و شاهد انجام شد يافته ها نشان داد كه در دو گروه مورد

گروهي كه آنتي بيوتيك پروفيالكسي قبل و حين و (

  تـد كه دريافـــبعد از عمل دريافت كردند و گروه شاه

  

هيچگونه تفاوتي ديده نشد و اكثريت بيماران دو ) نكردند

اين  ).6( گروه بدون هيچگونه عارضه اي مرخص گرديدند

بررسي نمايانگر اين مطلب است كه حتي در جوامعي 

ت اكثر مردم جامعه پايين د ايران كه سطح بهداشـــمانن

استفاده از آنتي بيوتيك پيشگيري كننده در  ،مي باشد

اعمال جراحي تميز جايي نداشته و جزء ايجاد هزينه 

نابجا براي بيمار و جامعه و بروز عوامل مقاوم بيمارستاني 

اثر ديگري ندارد، بلكه جراحان بايد براي كاهش ميزان 

جراحي در بهبود وضعيت بهداشتي اتاق عفونت زخم 

و حين عمل با  عمل و بخش هاي جراحي پيشقدم شوند

استفاده از روش هاي صحيح جراحي از ميزان عفونت 

طرفي اجراي اصول و روشهاي  از. بيماران خود بكاهند

ه ها ب كنترل عفونت براي تمامي كاركنان بيمارستان

 در باال اًنو مطمئخصوص پرستاران امري حياتي است 

بردن كيفيت خدمات پزشكي و درمان بيماران اثرات 

لذا اين تحقيق با هدف تعيين  .آشكاري خواهد داشت

ميزان به كارگيري اصول و روشهاي كنترل عفونت 

توسط كادر اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه 

علوم پزشكي شهركرد و مقايسه آن با استانداردهاي 

  .م گرفته استكنترل عفونت انجا

  

  : بررسيوشر

   تحليلي –اين پژوهش يك مطالعه توصيفي 

مي باشد كه نحوه كاربرد اصول و موازين كنترل عفونت 

در توسط پرسنل اتاق عمل هاي شهرستان شهركرد را 

جامعه مورد پژوهش . بررسي كرده است 1384سال 

كليه كادر اتاق عمل شامل پزشك جراح، پزشك 

تكنسين هاي اتاق عمل و بيهوشي، بيهوشي، پرستاران، 

بهياران، كمك بهياران و كادر خدماتي مي باشند كه 

در ( نفر بودند و به روش غير احتمالي 120جمعاً 

 بخش اتاق عمل 3تعداد . وارد مطالعه شدند) دسترس

  ي مورد بررسي قرار  واحد جراح7متشكل از مجموعاً 
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بود كه با جمع آوري اطالعات پرسشنامه  ابزار. گرفتند

منابع علمي و كتب و مقاالت خارجي و نظرات  استفاده از

جهت اعتماد پرسشنامه از  .اساتيد متخصص تهيه گرديد

آزمون مشاهده همزمان استفاده شد، با استفاده از محاسبه 

  <r%87مشاهده  ضريب اسپيرمن همبستگي نمرات هر دو

  .بود

حضور در شيفت هاي مختلف در  پژوهشگر با

هاي مشاهده و  استفاده از تكنيك عمل و بااتاق 

پرسشنامه شامل . اقدام به تكميل پرسشنامه نمود مصاحبه،

 سؤال 54قسمت اول شامل :  قسمت به قرار ذيل بود7

 بود كه امكانات و تجهيزات اتاق عمل را از نظر روش هاي

داد كه با استفاده از  كنترل عفونت مورد بررسي قرار مي

.  خير تكميل گرديد- بصورت بليتكنيك مشاهده و 

 سؤال مربوط به مشاهده 8قسمت دوم در بر گيرنده 

عملكرد پرسنل در مورد رعايت موازين كنترل عفونت 

در ارتباط با بيمار بود كه درجات هميشه گاهي و هرگز، 

 سؤال در ارتباط با 12قسمت سوم . را شامل مي شد

ه با  كنظافت شخصي، لباس و اسكراب را شامل مي شد

استفاده از مصاحبه با پرسنل و با درجات عالي، خوب و 

 12و بخش چهارم همان  ضعيف تكميل مي گرديد

سؤال را شامل مي شد كه اين بار با استفاده از مشاهده 

قسمت پنجم متشكل از . عملكرد پرسنل تكميل مي شد

 سؤال در رابطه با عملكرد پرسنل تحت مشاهده در 8

و استريليزاسيون وسايل ني خصوص روش هاي ضد عفو

 قسمت "هميشه، گاهي و هرگز ثبت شد"كه بصورت 

 سؤال بود كه كاربرد روش هاي 7ششم مجموعاً 

عوامل محيطي نظير پيشگيري از عفونت را در مورد 

اق عمل ـــسطوح و تهويه را در اتاق عمل توسط كادر ات

مي سنجيد و نهايتاً قسمت هفتم كه كفايت امكانات و 

ات موجود در اتاق عمل را با پرسش از مسئولين اتاق تجهيز

  .داد عمل مورد بررسي قرار مي

  پژوهشگر با مراجعه به اتاق عمل هر يك از كادر 

  

  اتاق عمل را سه بار از نظر متغيرهاي مورد بررسي تحت 

پس از . مشاهده قرار داد و عملكرد وي را ثبت كرد

شنامه با پايان كل مشاهدات، قسمت سوم و هفتم پرس

استفاده از تكنيك مصاحبه با پرسنل و مسئولين تكميل 

در ضمن در پايان كار پرسشنامه حاوي اطالعات . گرديد

  .دموگرافيك توسط پرسنل تكميل گرديد

 و SPSSسپس اطالعات با استفاده از نرم افزار 

مورد تجزيه و تحليل ) tآزمون ( تحليلي - آمار توصيفي

 .قرار گرفت

  
  : يافته ها

 وزنــان را   درصــد45  نفــر مــورد مــشاهده120از 

ال قرار   س 35-39در گروه سني    %) 8/30(اكثريت پرسنل   

 ، سال 10-14داراي سابقه كار     درصد افراد    7/24. اشتندد

پرسـنل دوره    درصـد    3/43 هـل و  أپرسنل مت  درصد   3/83

نتـرل عفونـت در اتــاق   آمـوزش در رابطـه بـا روشـهاي ك    

  .ندبودگذرانده را عمل 

ي پــژوهش در مــورد كــاربرد روشــهاي ه هــايافتــ

عوامل محيطي شامل سـطوح      ارتباط با  كنترل عفونت در  

و تهويه نشان داد كه ضد عفوني اتاق هـا در پايـان عمـل               

 اتاق عمل هر هفته بـه        درصد 46 بندرت انجام مي شود و    

اتـاق هـاي عمـل       هرگـز   و ودـــمي ش  طور كامل شستشو  

همچنـين  . ي نمـي شـود    مالين ضد عفون  با بخار فر   هر هفته 

 با اشعه ماوراء   اتاق ها يكبار   درصد   100يافته ها نشان داد     

 اتـاق هـا از كـولر و          درصد 75و    ضد عفوني مي شود    فشبن

و سيستم تهويـه مناسـب طبـق شـرايط         كه استفاده مي كنند   نپ

 .استاندارد در هيچيك از اتاق هاي عمل وجود ندارد

ا نـشان   در پرسش از مسئولين اتاق عمـل يافتـه هـ          

مي دهد در تمام بخش ها زباله ها در كيسه هاي نـايلوني             

در مـورد  .  از اتاق عمل خـارج مـي گـردد   ريخته و سريعاً  

كنترل آلودگي توسط نمونه كشت فقط در يـك بخـش           

  انجام شده است و يا در مـورد وسـايل رنـگ كردنـي در              
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  در مـصاحبه بـا    .هيچكدام از بخـش هـا انجـام نمـي شـود      

روشهاي كنترل اعمال عفوني     ها در مورد  مسئولين بخش   

و آلوده، يافته ها نشان مي دهد در تمام بخـش هـا هرگـز           

بعد از اعمال جراحي عفوني كليه وسايل در محلول ضـد      

و اتاق عمل با بخـار فرمـالين         عفوني قرار داده نمي شوند    

و وسايل پارچه اي در محلول ضـد        ضد عفوني نمي شود   

  .عفوني قرار نمي گيرد

ارتباط با چگونگي كاربرد اصول و روشـهاي  در  

ــيون      ــوني و استريليزاس ــد عف ــامل ض ــت ش ــرل عفون كنت

 8/53ملكـرد پرسـنل نـشان داد كـه در       وسايل، مشاهده ع  

 موارد هميشه و در بقيه موارد گاهي تاريخ وسايل          درصد

در تمام مـوارد    .  روز يكبار كنترل مي شود     15استريل هر   

ــس از اســت %) 100( ــا آب ســرد وســايل جراحــي پ فاده ب

شسته شده و در دو اليه كاغذ يـا پارچـه پيچيـده و بـراي                

امــا در اكثريــت مــوارد . ضــد عفــوني اســتفاده مــي شــود

فقط گاهي وسايل به طور كامل پس از شستشو         %) 5/61(

گردند و با برس سفت و زبر تميز مـي شـوند             خشك مي 

ــراي بــار دوم در     %) 3/92( ــز وســايل ب ــفانه هرگ و متأس

   دسـتگاه   از عفـوني قـرار داده نمـي شـوند و            ضـد محلول  

  .اتوكالو كشت داده نمي شود

پرســنل  عملكــردتوزيــع فراوانــي مطلــق و نــسبي 

عفوني و روشــــهاي ضــــدبــــاره در ،تحــــت مــــشاهده

ــيون ــه  استريليزاس ــشان داد ك ــد 75/93 ن ــراد در  درص اف

 افـراد در وضـعيت       درصـد  25/6وضعيت ضـعيف و تنهـا       

بــراي  .ي ديــده نـشد خـوب قـرار داشــتند و وضـعيت عـال    

 عملكــرد پرســنل در مــورد روشــهاي ضــد   نمــرهمقايــسه

 tاز آزمــون عفــوني و استريليزاســيون بــر حــسب جــنس  

 .استفاده شد كه تفاوت معني داري مشاهده نشد

ــاس و     ــصي و لب ــت شخ ــت نظاف ــورد رعاي در م

ــشان داد    ــژوهش ن ــاي پ ــه ه ــكراب يافت ــد5/12اس   درص

 5/82 ،مي گيرنـد  ورود به اتاق عمل دوش      هميشه قبل از    

    درصـد  43 ،گاهي هر روز لباس تميز مـي پوشـند        درصد  

  

  ا رعايـت  ــقيقه را براي اسكراب دسته    حداقل زمان پنج د   

 و و بين دو عمل جراحـي اسـكراب مـي نماينـد        مي كنند 

همچنـين   .نمي كننـد   هرگز بعد از عمل ماسك را عوض      

و نـسبي   يافته هاي پژوهش در مورد توزيع فراواني مطلق         

 رعايـت نظافـت     دربـاره  ،كرد پرسـنل مـورد مـشاهده      عمل

شخصي و لباس و اسكراب  نـشان داد كـه در مقايـسه بـا                

 عملكـرد پرسـنل ضـعيف بـوده          درصد 2/79 استانداردها

  موارد عملكـرد پرسـنل خـوب و اصـالً      8/20است و تنها    

ــراي مقايــسه .عملكــرد عــالي ديــده نــشده اســت    نمــرهب

ه رعايـت نظافـت     بـار در ،عملكرد پرسـنل مـورد مـشاهده      

 t از آزمـون     حسب جـنس   شخصي و لباس و اسكراب بر     

  .آماري ديده نشد استفاده شد كه تفاوت معني دار

يافته هـاي حاصـل از مـصاحبه بـا پرسـنل نيـز در             

صي و لبـاس و     مورد نحوه كاربرد روش هاي نظافت شخ      

 لبـاس هـا را    افـراد تمـام  درصد 34اسكراب نشان داد كه 

افراد بعد از عمل ماسـك    درصد   7/91عوض مي كنند و     

  . را عوض نمي كنند

يافته هاي پـژوهش در مـورد چگـونگي كـاربرد           

روش هاي كنترل عفونت در ارتباط با پـذيرش بيمـار در            

 پرسنل بيمـار را هميـشه بـا        درصد   43 اتاق عمل نشان داد   

 7/36تـاق عمـل تحويـل مـي گيرنـد در          گان مخصوص ا  

  رگــز اينكــار را مــوارد گــاهي و در بقيــه مــوارد هدرصــد 

اكثريت پرسنل فقط گاهي، محل عمـل بيمـار     . نمي كنند 

 با رعايت اصول استاندارد ضد      ضد عفوني نهايي  را براي   

 بيمـار را بـا كـاله يـا روسـري            ،%)7/81 (عفوني مي كنند  

بيمـار  ، %)24/71 (مخصوص اتاق عمل تحويل مي گيرند   

  را بـا برانكــارد اتـاق عمــل از منطقـه غيــر محـدود منتقــل     

  و بيمـار را از نظـر انجـام شـيو كنتـرل         %) 7/69(مي كننـد    

ــد  و متأســفانه اكثريــت پرســنل هرگــز  %) 7/79(مــي كنن

 دقيقـه   5-10شستشوي اوليه محل عمل بيمار را به مـدت          

و بيمار را   %) 7/81(دهند   طبق اصول استاندارد انجام نمي    

ــد     ــل نمــي گيرن ــز تحوي ــه و تمي ــه صــورت دوش گرفت   ب
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  ردـــــ  عملك هــــ داد ك ان  ـــه همچنين نش  ـــيافت %).2/59(

 ،فضـعي  درصـد    84پرسنل تحت مشاهده در ايـن مـورد         

 براي مقايسه  .خوب و وضعيت عالي ديده نشد      درصد   16

 عملكرد پرسنل تحت مشاهده در ارتباط بـا پـذيرش       نمره

 استفاده شد كـه تفـاوت   tاز آزمون بيمار بر حسب جنس     

  .آماري ديده نشد معني دار

باط با امكانات و تجهيـزات اتـاق عمـل از           در ارت 

نظر اصول و روشهاي كنترل عفونت، يافتـه هـا نـشان داد             

 كــه
3
اي عمــل داراي فاضــالب كــف هــستند  اتــاق هــ1

اكثـر  . چنين رفت و آمد پرسنل در اتاق محدود نيست        هم

واحدهاي عمـل جراحـي داراي پنجـره هـاي دو طرفـه و              

ــه د  ــاي زاوي ــستند ار ديواره ــيچ. %)80(ه يــك از  در ه

 و واحدهاي جراحي، شرايط اسـتاندارد نظيـر وجـود دمـا         

، مركــزي بــودن گازهــاي بيهوشــي و جــدا مناســبفـشار  

در . بودن مسير عبور وسايل تميز و كثيف وجود نداشـت         

تمام بخش هاي اتـاق عمـل، اتـاق اسـتراحت پرسـنل در              

 منطقه ممنوعـه قـرار داشـت، محـل توالـت قبـل از محـل          

 نبود، اتاق عمل سيـستم تهويـه نداشـت،        الباس ه تعويض  

انبار وسايل در قسمت ممنوعـه قـرار داشـت، اتـاق عمـل             

مركز استريليزاسيون اختصاصي نداشت، اتاق عمل مجزا       

براي جراحي هاي كوچك و آلوده وجود نداشت، شـير          

 پـدالي نيـست، دسـتگاه راديـوگرافي        بل اسكرا آب مح 

، رخـتكن مجهـز   نداشـت د قابل حمل در اتاق عمل وجـو  

، نداشـت ، لولـه كـشي مجـزاي آب وجـود            نبود به دوش 

و اسكراب با آب معمولي نه آب استريل انجـام مـي شـد       

  .نبودمسير رفت و برگشت بيماران مجزا 

  

  :بحث

در ارتباط با كاربرد اصول و روشهاي كنترل 

طوح، تهويه يافته ها عفونت در زمينه عوامل محيطي س

موارد بعد از   درصد25ق عمل تنها در اتا :نشان داد كه

   هر هفته بطور كامل ضد  درصد7/46هر شيف كاري و 

  

  هرگز اتاق عمل را به طور هفتگي با . عفوني مي گردد

بخار فرمالين ضد عفوني نمي كنند و نيم ساعت قبل از 

ل گردگيري نمي شود و سيستم يعمل نيز اتاق و وسا

صادقي نيز در  .اردتهويه مناسب در اتاق عمل وجود ند

تحقيق خود جهت ارزيابي ميزان به كار گيري موازين كنترل 

عفونت در اتاق هاي عمل رشت بيان نمود كه استانداردهاي 

كنترل عفونت در ارتباط با سطوح و تهويه در وضعيت 

اين مطلب با يافته هاي حاصل از  ).7( نامطلوب قرار دارد

 در اين راستا .)8( تحقيق سمناني نيز مطابقت دارد

Yanai  و همكاران نيز در بررسي روند كنترل عفونت در

 درصد 7/9اليز بيان نمودند كه تنها در هاي دي بخش

 درصد 15ه هاي بيماران تعويض مي شود و ملحف

واحدها تمام وسايل بيمار را بعد از اتمام روند همودياليز 

 كهاين در حالي است  ).9( بيمار تعويض مي كنند

Brigden دقيقه قبل از شروع 30 معتقد است هر روز 

رچه آغشته به محلول ضد عمل اتاق عمل بايد با پا

د و پس از پايان هر عمل بايد گيري شوعفوني گرد

لي كه آلوده به خون يا گچ خيس هستند خشك يوسا

 گردد و شستشو داده شود اين مطلب توسط لطفي،

Rutala  10- 13(و صادق آبادي نيز تأييد شده است.( 

 اظهار مي دارد كه كف اتاق عمل و Smeltzerهمچنين 

سطوح افقي را بايد مرتب با استفاده از آب و صابون و 

مواد پاك كننده جرم كش شستشو داده شود و از نظر 

 ).14( كارآيي مطلوب به طور مكرر بازديد گردد

Manley متذكر مي شود كه اثر باكتري كش اشعه 

كار است و بسياري از اتاق هاي ماوراء بنفش غير قابل ان

  ).15( عمل در اروپا نيز از اين اشعه استفاده مي نمايند

 اتاقهاي عمل نيز مسئولنتايج مصاحبه با سه نفر 

نشان داد كه روشهاي كنترل عفونت يا انجام نمي گرفته 

 در هر سه .شده است يا به صورت صحيح انجام نمي و

ار سرماخوردگي اتاق عمل، هميشه زماني كه پرسنل دچ

  همچنين يافته ها . باشند، اجازه كار در اتاق عمل را دارند
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  حلق و  ،كه كشت ماهيانه از هواي اتاق عمل نشان داد

ل عمل جراحي و دست هاي اسكراب يوسا ،بيني پرسنل

انجام نمي گيرد، سيستم تهويه مناسب نيز وجود نداشته 

  .است

 اعمال ط با مقررات استاندارد بعد ازدر ارتبا

در بيمارستان هاي  مي نويسد Berryجراحي عفوني 

مختلف بايد برنامه خاصي جهت بر خورد با اعمال 

عفوني وجود داشته باشد و اين مقررات  بايد رعايت 

سرايت عفونت به كاركنان اتاق عمل  شود تا از انتقال و

وي معتقد است كليه . و يا بيماران بعدي جلوگيري كند

استفاده قرار گرفته يا قرار نگرفته باشد، وسايل چه مورد 

اگر در اتاق عمل عفوني وجود داشته است بايد مجدداً 

شسته و ضد عفوني شوند و وسايل جراحي ابتدا بايد در 

 محلول ضد عفوني قرار بگيرند سپس مجدداً شسته شوند

ز بايد كليه ـــپرسنل اتاق عمل ني. ل گردندـــو استري

دمپايي يا كفش هاي خود را در هاي خود و حتي  لباس

اين مطلب توسط . )16( محلول ضد عفوني قرار دهند

  ). 17،11( ييد شده استأمشكساران و لطفي نيز ت

در ارتباط با چگونگي كاربرد اصول و روشهاي 

كنترل عفونت شامل ضد عفوني و استريليزاسيون 

رعايت وسايل، مشاهده عملكرد پرسنل نشان داد كه كه 

اين اصول در اكثريت موارد طبق استانداردها نمي باشد 

و عملكرد پرسنل تحت مشاهده در اين مورد در مقايسه 

 ضعيف بوده است و تنها  درصد7/93 با استانداردها

  موارد عملكرد پرسنل خوب و اصالً درصد25/6

هم چنين وظيفه ضد  .عملكرد عالي ديده نشده است

 به عهده كمك بهيار و پرسنل عفوني و استريليزاسيون

 اين  درصد100ماتي بخش بوده است كه عملكرد خد

افراد در اين زمينه ضعيف بود و هيچيك از افراد كادر 

ديگر اتاق عمل از قبيل پرستار كارشناس و بهيار نظارت 

يافته ها با نتايج حاصل از تحقيق  .بر اين امر نداشتند

  ايشان بيان مي كنند  ،داردصادقي در اين زمينه مطابقت ن

  

ت در مورد كه عملكرد پرسنل اتاق هاي عمل رش

 موارد ضعيف بوده است و  درصد28استريليزاسيون تنها 

سمناني نيز وضعيت  ).7( در بقيه موارد خوب بوده است

پرسنل تحت مشاهده بخش هاي عفوني را در تهران در 

زمينه استريليزاسيون خوب و در مورد ضد عفوني كردن 

اين در حالي است كه  ).8( وسط ارزيابي كرده استمت

Berry  بيان مي كند كه وسايل بايد با آب سرد شسته 

سپس خشك گردند و  شوند و با برس زبر تميز گردند و

 و همكاران Jackson ).16( در دو اليه شان پيچيده شوند

 انجام استانداردهاي مراقبتيدر مطالعه اي كه در مورد 

د در صورتي كه وسايل استريل شده در ندد بيان كرنددا

اتاق عمل ذخيره شوند و مورد استفاده قرار نگرفته 

 ).18( باشند، حداكثر دو هفته استريل باقي خواهند ماند

يافته ها همچنين نشان داد كه كنترل كار اتوكالو نيز 

 نيز Brigden  وBerryاين مورد  انجام نمي شود در

ست بايد جهت كنترل توصيه مي كنند روزانه ديگ ت

  .)16،10 (اتوكالو انجام شودكار 

 يدر ارتباط با چگونگي كاربرد اصول و روشها

 غيره، نظافت شخصي و كنترل عفونت نظير اسكراب

توسط پرسنل، نتايج مشاهده عملكرد نشان داد اكثريت 

 .طبق استانداردها رعايت نمي كنند پرسنل اين اصول را

ين مورد در مقايسه با يافته ها نشان داد كه در ا

 عملكرد پرسنل ضعيف بوده  درصد2/79 استانداردها

  موارد عملكرد پرسنل خوب و اصال8/20ًاست و تنها 

صادقي نيز در مطالعه اي  .عملكرد عالي ديده نشده است

ر بر روي پرسنل اتاق عمل دريافت كه عملكرد پرسنل د

عالي و  درصد 2/11مورد نظافت شخصي و اسكراب 

در وضعيت ضعيف  درصد 4/6وب و خ درصد 5/82

اما سمناني در مطالعه خود وضعيت  ).7( قرار داشتند

 .)8( پرستاران را در اين زمينه خوب ارزيابي كرده است

  در اين زمينه سليلي در بخش هاي جراحي بيان 

   پرسنل از نقش شستن دستها در  درصد80مي كند كه 
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و اين موازين را پيشگيري از عفونت بي اطالع هستند 

نمازي نيز در تحقيق خود بيان  ).5( رعايت نمي كنند

  درصد90رسنل سوانح و سوختگي در تهران كرد كه پ

ستكش استريل مي پوشند اما تنها جهت انجام مراقبت د

 از آنان قبل از انجام مراقبت دستهاي خود را  درصد5

  .)19( مي شويند

در خصوص در ارتباط با نتايج مصاحبه با پرسنل 

رعايت نظافت شخصي، لباس و اسكراب، يافته هاي 

مطالعه با نتايج مشاهده عملكرد پرسنل در همين 

 اين در حالي است كه  .خصوص تقريباً يكسان بود

Moret، Petrowskiو  Hobson در اين زمينه بيان   

مي كنند كه تمام پرسنل اتاق عمل بايد روزانه دوش 

عوض كنند و ناخن هايشان بگيرند و لباس هاي خود را 

كوتاه و تميز باشد و لباس و كفش مخصوص اتاق عمل 

 .)22،21،20(بپوشند و از جواهرات استفاده نكنند 

 5چنين تيم جراحي بايد دستهاي خود را حداقل هم

اولين عمل جراحي بطور كامل بشويند و در دقيقه قبل از 

 دقيقه كافي 3 تميز بعدي حداقل زمان بين عمل هاي

 نبايد مورد  يكبار استفاده مجدداًزبعد ااست و ماسك 

   .)23،11( استفاده قرار گيرد و يا زير چانه قرار گيرد

در ارتباط با چگونگي كاربرد اصول روشهاي 

كنترل عفونت در رابطه با بيمار مثل لباس بيمار، نحوه 

 عملكرد هداد ك يافته ها نشان غيرهتحويل گرفتن و 

 ،فضعي درصد 84در اين مورد پرسنل تحت مشاهده 

و اين اصول  يت عالي ديده نشدخوب و وضع درصد 16

 .ت يا به طور صحيح انجام نشده استيا انجام نشده اس

 عملكرد پرسنل  درصد9/91صادقي در اين زمينه در 

و ) 7( تحت مشاهده خود را خوب ارزيابي كرده است

لكرد پرسنل نحت پيشنمازي تنها در اين زمينه عم

 خوب ارزيابي كرده است درصد 5اهده خود را مش

)19.( Berry، Brigdenو  Shoup  در اين زمينه بيان  

  بيمار بايد پيراهن تميز و ناخن كوتاه داشته  ،كنند مي

  

روسري يا كاله پوشيده شود و پيراهن  باشد، موها بايد كامالً با

قبلي با گان سرويس جراحي تعويض شود و با برانكارد توسط 

   .)24،16،10(سنل به واحد جراحي منتقل شود پر

همچنين پوست بدن بيمار بايد به وسيله تراشيدن 

موهاي محل برش جراحي قبل از انجام جراحي بايد آماده 

درست قبل از انجام عمل جراحي بايد اينكار انجام . گردد

شود، موهاي مجاور عمل هميشه جهت جلوگيري از ايجاد 

  ).25( شوند آلودگي زخم بايستي حذف

در ارتباط با امكانات و تجهيزات اتاق عمل از 

نظر اصول و روشهاي كنترل عفونت، يافته ها نشان داد 

فاصله  كه اتاقهاي عمل از نظر ساختماني با استاندارد

زيادي دارند و شرايط استاندارد بر اتاق هاي عمل حاكم 

 بيان مي كند كه امكانات اتاق هاي صادقي نيز. نمي باشد

عمل بيمارستان هاي رشت طبق استانداردها نمي باشد و 

درب ورود و خروج بيمار جدا نمي باشد رختكن ها 

دوش ندارد پنجره ها يك جداره است از كولر و پنكه 

 .)7( استفاده مي شود و سيستم تهويه مناسب نمي باشد

در اين زمينه بهنودي در بررسي ميزان بكار گيري 

لي محيط فيزيكي اتاق عمل در استانداردهاي بين المل

  تهران بيان نمود بيشترين كاربرد از اين استانداردهاي 

اعي و بعد در فهاي عمومي انت بين المللي در بيمارستان

هاي  هاي خصوصي و سپس در بيمارستان بيمارستان

 Berryدر اين زمينه  ).26( عمومي غير انتفاعي بوده است

ح اتاق عمل بايد از بيان مي كند كه ديواره ها و مصال

جنس سخت و محكم بدون منفذ و ترك خوردگي 

باشد و خاصيت جذب مواد را نداشته باشد تا به راحتي 

قابل ضد عفوني باشد و ديواره ها با يكديگر و سقف و 

ند تا به آساني تميز و ضد عفوني كف زاويه نداشته باش

كف اتاق نبايد فاضالب داشته و بايد قابل . ردندگ

بهنودي بيان مي كند اتاق عمل نبايد ). 16( باشند شستشو

  . پنجره داشته باشد تا از ورود آلودگي جلوگيري شود

  پنجره ها بايد دو جداره باشند و يك جدار آنها غير قابل 
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 مي نويسد ديواره هاي اتاق Brigden ).26(باز شدن باشد 

دايره باشد تا از جمع شدن گرد و  عمل بايد به صورت نيم

اتاق عمل بايستي داراي . غبار در آن جلوگيري نمايد

  ).10(سيستم تهويه مطبوع حرارتي قابل اعتماد باشد 

از آنجا كه فاصله موجود با استانداردهاي كنترل 

مورد بررسي نگران كننده بوده و عمل عفونت در اتاق هاي 

مي تواند عواقب ناگوار غير قابل جبراني به جا بگذارد و با 

داقل  عوامل فوق الذكر، راهكارهاي زير جهت به حتوجه به

ها و كيفيت فعلي كنترل عفونت رساندن فاصله بين استاندارد

 :گردد  بررسي پيشنهاد ميدر اتاق عمل هاي مورد

آموزش پرسنل در زمينه اصول كنترل عفونت بصورت 

 جلوگيري ،شروع كار در اتاق عملدوره اي و در ابتداي 

غير حرفه اي نظير كمك بهيار و پرسنل از درگير شدن افراد 

خدماتي در موارد كنترل عفونت و تقسيم كار بر اساس شرح 

 و  هدايت، نظارت،وظايف رده هاي مختلف كادر درماني

كنترل دقيق و مستقيم مديران بر رعايت اصول كنترل 

عفونت توسط پرسنل اتاق عمل و اعمال اقدامات انضباطي 

اصالح فضاي ، نگار و خاطيدر برخورد با پرسنل سهل ا

فراهم كردن ، فيزيكي اتاق عمل بر اساس استانداردها

امكانات و تجهيزات الزم در اتاق هاي عمل نظير تعداد كافي 

  .غيرهگان، ماسك، دستكش و 

  :نتيجه گيري

همانطور كه يافته هاي مطالعه نشان داد كيفيت 

رعايت موارد كنترل عفونت در بيمارستانهاي مورد 

 عه، با استانداردهاي بين المللي بسيار فاصله داشتمطال

عدم نظارت و كنترل الزم توسط مديران بر كه 

 درگير كردن ،رعايت كنترل عفونت توسط مديران

افراد غير حرفه اي در موارد كنترل عفونت مانند 

انجام ضد عفوني وسايل توسط كادر خدماتي اتاق 

هت  عدم در دسترس بودن امكانات الزم ج،عمل

رعايت اصول كنترل عفونت بطور مثال ناكافي بودن 

 در بعضي  غيرهوسايل پارچه اي نظير گان، ماسك و

اسب بودن فضاي فيزيكي ـــمننا ،هاي عمل از اتاق

عدم  غيره، اتاق هاي عمل از قبيل كفپوش، درب ها و

رعايت اصول كنترل عفونت توسط پرسنل اتاق هاي 

با استاندارد ها را شامل عمل كه بيشترين موارد مغايرت 

  . از علل اصلي فاصله استانداردها مي باشدمي شد

  

  :تشكر و قدرداني

از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

شهركرد و پرسنل محترم اتاق عمل هاي شهرستان شهركرد و 

 لدادند كماپژوهش ياري را در انجام اين  كليه عزيزاني كه ما

  .ريمداني را داتشكر و قدر

  

  :منابع

  .7-10 ،1379 . انتشارات تيمورزاده:چاپ اول، تهران. پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني.  افهمي شيرين،اصل سليماني حسين .1

  .9): 3(7، 1366 .مل غير مجاز است؟ مجله بيمارستانآيا بازگشت دادن هوا در اتاق ع. بهرامي اقدم شهريار .2

3. Dieckhaus KD, Cooper BW. Infection control concepts in critical care. Critical Care Clinic .1998; 

14(1): 55-69. 

دانشكده ، بهشتي گروه مترجمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد :ترجمه. جامع پرستاري اصول مراقبت از بيمار، نگرش. دوگاس وايت .4
 .105 ،1370 . درمان و آموزش پزشكي،ترت بهداش انتشارات معاونت پژوهشي وزا:تهران. پرستاري و مامايي

بررسي تأثير آموزش حين خدمت پرستاران در مورد كنترل عفونت بر رعايت موازين كنترل عفونت در بخش هاي . سليلي مهدخت .5
، دانشكده  رشته پرستاريپايان نامه جهت اخذ درجه فوق ليسانس. هاي عمومي، دولتي تهران مختلف جراحي در يكي از بيمارستان

 .1363 .ستاري و مامايي علوم پزشكي ايرانپر

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 8
:4

6 
+

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

3r
d 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-663-en.html


  1385پائيز / 3، شماره 8دوره / دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

47

  .5: 4، 1366 . تهران.مجله دارو و درمان. نتي بيوتيك در يك جامعه با سطح پايين بهداشتآبررسي كاربرد  .جمشيد نيكخواه، ييدي مهردادأت .6

هاي دولتي شهر رشت در سال بررسي نحوه كاربرد اصول و روشهاي كنترل عفونت توسط كادر اتاق عمل در بيمارستان  .صادقي زهرا .7

  .1373 . و مامايي علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري رشته پرستاريپايان نامه جهت اخذ درجه فوق ليسانس. 1372

 پايان نامه جهت :هاي آموزشي و دولتي تهران ارزيابي موازين كنترل عفونت در بخش هاي عفوني بيمارستان .محمد اشرف سمناني .8

  .1364 .ستاري و مامايي علوم پزشكي ايرانفوق ليسانس، دانشكده پراخذ درجه 

9. Yanai M, Vehara Y, Takahashi S. Surveillance of infection control procedures in dialysis units in 

Japan: a preliminary study. Ther Apher Dial. 2006; 10(1): 35-9. 

10. Brigden R. Preparation of the operating theatre and sterile supplies. In: Brigde R. Operating theater 

technique. London: Churchill Livingstone; 5th ed. 1998. p: 30-65. 

  .37-45، 1383 . نشر سالمي:تهران. راهنماي جامع پرستاران اتاق عمل. انتظار صمد. لطفي مژگان .11

12. Rutala WA, Weber DJ. The benefits of surface disinfection. Am J Infect Control. 2004; 34: 226-31. 
  .4، 1365 :اپيدميولوژي عفونت هاي بيمارستاني، مجله دارو و درمان، سال سوم، تهران. صادق آبادي حسن .13

14. Smeltzer SC, Bare B. Perioperative concepts and nursing management. In: Smeltzer SC, Bare BG. 

Brunner & suddarths textbook of medical surgical nursing. Philadelphia: Lippincot Company; 9th ed. 

2000. p: 305-8. 

15. Horton R. Infection control: maintaining a safe environment. In: Manley R, Bellman L. Surgical 

nursing. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2000. p: 301-2. 

16. Berry K. The operating department. In: Berry K. Operation room technique. St.Louis: Mosby; 

2004. p: 94. 
  .35-45 ،1371.  انتشارات جهاد دانشگاهي:اهواز. هاي پرستاري در اتاق عمل و اتاق بهبودي كاربرد مهارت. مشكساران شهين .17

18. Jackson M, Jarvis WR, Scheckler WE. What is the standard care? Am J Infect Control. 2004; 32: 

504-11. 
هاي سوانح و  پرستاري در بخش هاي بيمارستان بررسي نحوه كاربرد اصول و روشهاي كنترل عفونت توسط كادر .زهرا پيشنمازي .19

  .1368 .كده علوم پزشكيدانش دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد .سوختگي تهران

20. Moret L, Tequi B, Lombrail P. Should self-assessment be used to measure compliance with hand 

washing recommendations. Am J Infect Control. 2004; 32(7): 384-90. 

21. Petrowski CA. Nosocomial outbreak of Candida albicans sternal surgery traced to a wound 

infections fallowing cardiac scrube nurse. J Infect Dis. 1995; 172(3): 817-22. 

22. Hobson DW. Development and evaluation of a new alcohol-based surgical hand scrub formulation 

with persistent antimicrobial characteristics and brushless application. Am J Infect Control. 1998; 20: 

507-12. 
23. Lronas K. Effect of landering on the barrier properties of reusable surgical gown fabrics. Am J 

Infect Control. 1998; 26(5): 495-501. 

24. Shoup A. Nursing manegment, intraoperative care. In: Lewis S, Heitkemper M, Dirksen S. 

Medical surgical nursing. St.Louis: Mosby Inc; 6
th
 ed. 2004. p: 377-81. 

25. Koizer B, Erb G, Berman A, Burke K. Fundamental of nursing. Newjersy: Prentic Hall Inc; 6th ed. 

2000. p: 1132-5. 
پايان . يكي اتاق عمل در اتاق هاي عمل بيمارستان هاي تهرانبررسي ميزان كاربرد استانداردهاي بين المللي محيط فيز. بهنودي زهرا .26

  .1367نامه جهت اخذ فوق ليسانس، دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران، 

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 8
:4

6 
+

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

3r
d 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-663-en.html

