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 1390در سال  يالملل نيب يسه با استانداردهايشهرستان كرج در مقاهاي  ت اتاق عمليوضع يبررس
  

  
  1/8/1391 :رشيپذ خيتار؛ 10/4/1391 :مقاله افتيدر خيتار

  
 مـنظم  و مـؤثر  ادامه كه طوري به .شود مي برده نام درماني مراكز تپنده قلب عنوان به بودن درآمدزا دليل به عمل اتاق از:مقدمه

 استاندارد ييفضا و تجهيزات از مندي ن منظور، بهرهيبد .شود مي بيمارستان مالي و اقتصادي بقاي حفظ باعث عمل اتاق كار

ـ ا. اسـت  يعمـل ضـرور   كاركنان اتاق يمنيمطلوب و حفظ ا يخدمات درمان جهت ارائه يا حرفه يروهاين و بكارگيري ن ي
 .انجام شده است يالملل نيب يسه با استانداردهايشهرستان كرج در مقا يها ت اتاق عمليوضع يپژوهش به منظور بررس

در دانشـگاه علـوم    1390و بهار  1389در طول زمستان  يبوده كه به روش مقطع يفين مطالعه از نوع توصيا:يروش بررس
مارسـتان  يب 10 يهـا  ق شامل اتاق عمـل ين تحقيپژوهش در ا يها نمونه. انجام شد البرز يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك
وزارت بهداشـت و   ياهـ  العملربود كه بر اسـاس دسـتو   يا نهيگز 70ست يق چك ليابزار تحق. شهرستان كرج بود يجراح

الزم بـا   يمحقق بعد از كسـب مجوزهـا  . ن شديه و تدويت اتاق عمل تهيريو مد يطراح ين الملليب يدرمان و استانداردها
سـت،  ين چـك ل يبا استفاده از ا. ل نموديت موجود هر اتاق عمل، آنها را تكميها و مشاهده وضع مراجعه به محل اتاق عمل

هـا پـس از    داده. سـه شـد  يو مقا يزات بررسـ يو تجه يون، انسانيزاسيلي، استريمني، ايكيزيف بعد 5ها در  ت اتاق عمليوضع
  .ديل گرديه و تحليتجز يآمار يها شد و با روش SPSSوارد نرم افزار  يجمع آور

 يكيزيبعد فبعد نشان داد كه  5در  يالملل نيب يبا استانداردها شهرستان كرج يها ت موجود اتاق عمليسه وضعيمقا :ها افتهي
بـه  % 80زات بـا  يو بعد تجه% 63با  يانسان يروي، بعد ن%68با  يون و ضدعفونيزاسيلي، بعد استر%66با  يمني، بعد ا%60.5با 
زات بـه تعـداد   يشده شهرستان كرج از نظر داشتن تجه يمارستان بررسيب 10در مجموع، . باشند مي كياس استاندارد نزديمق
 ين الملليب ين فاصله را با استانداردهايشتري، بيكيزيمناسب و بعد ف يو از نظر داشتن فضا طين شرايكترينزد%) 80( يكاف

  .%)5/60( داشتند
و  يدر دانشگاه علوم پزشـك  يو پزشك ي، پرستارياتاق عمل، هوشبر يها ان رشتهيرش دانشجويبا توجه به پذ :يريگ جهينت

ـ موجـود جهـت ترب   يبر اساس اسـتانداردها ها  اتاق عمل يالبرز، بازساز يدرمان يخدمات بهداشت ان كارآمـد  يت دانشـجو ي
ن دانشـگاه  يتواند به مسئول ي، ميواقع يك راهنماين پژوهش به عنوان يج حاصل از ايتوجه به نتا. رسد يبه نظر م يضرور

  .ت موجود كمك كننده باشديوضع يدر ارتقا
  

   يالملل نيب ،استاندارد ،اتاق عمل :كلمات كليدي
  

  مقدمه
در آن  يتان است كه اقـدامات جراحـ  سمارياز ب يياتاق عمل فضا

و فراغـت از درد و   يودگت ، آسـ ايد حيشود و موجب تجد مي انجام
 تپنـده  قلـب  عنـوان  بـه  بودن درآمدزا دليل به عمل اتاق :شود مي رهيغ

 اتـاق  كار منظم و مؤثر ادامه كه طوريه ب شود مي نامبرده درماني مراكز

 خچـه يتار 1.شود مي بيمارستان مالي و اقتصادي بقاي حفظ باعث عمل
در گذر زمان  مطمئناَ گردد و مي دور برهاي  س اتاق عمل به زمانيتاس

دچـار   يو جراحـ  يهوشـ ينه علم بيعلم در زم هاي شرفتيبر اساس پ
ت آن شده است و روز به روز بـه  يريدر ساختار و مد ياديرات بنييتغ

ـ ا .مـاران اضـافه شـده اسـت    يب يگستره نقش آن در رونـد درمـان   ن ي
اتـاق عمـل    يدر طراح نظراتكسان شدن يرات منجر به ثابت و ييتغ

شـده   يجهت اجـرا معرفـ   يينشده وتنها الگوها و استانداردها ايدر دن
سـت و  يسـان ن كيهـا   مارستانيب اتاق عمل در همه يطرح و بنا .است

ازهـا و امكانـات   يمتناسـب بـا ن   عمـل مختلـف،  هاي  ن اتاقيشك ب يب

چكيده
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هدف  يخورد ول مي به چشمهايي  مارستان تفاوتيمارستان و نوع بيب
كاركنان اتاق  مار ويب يمنيشتر ايهرچه ب شيافزاها  ن طرحيا يدر تمام

و بنا شـوند كـه از    يطراحاي  د به گونهيعمل باهاي  تاقا .عمل است
را مـانع شـوند و    يانتشار عفونت به داخل حوزه عمل جراح ، ييسو

گـر  يدهـاي   بـه بخـش  هـا   ن اتـاق يت عفونت از ايگر سرايد ياز سو
ـ يا. ندينما يريمارستان را جلوگيب  ياز اساسـ  يكـ يشـك   ين ضابطه ب

ـ است كه در ساخت اتاق عمـل با هايي  ن مالكيتر ـ د رعاي  .ت شـود ي
اتاق عمل مسئله عمده آن است كـه بـدون    ين در مورد طراحينچهم

در اتاق عمل ها  فضا يريگ زات اتاق عمل شكليتجه يمطالعه و بررس
مارستان ساخته شود ياز ب يد در قسمتياتاق عمل با 2.ستير نيپذ امكان

ن آط و اطـراف  ياهو بوده و آرامش كامـل در محـ  يه ازصدا و دوركه 
 يبهتر اسـت كـه در بـال شـمال     يبخش اعمال جراح. حكمفرما باشد

بتواننـد  ها  مارستان و در طبقات وسط قرار داشته باشد تا همه بخشيب
ـ ن ايهمچنـ  .داشـته باشـند   يبه آن دسترس ـ ن بخـش با ي د مجهـز بـه   ي

از  يريمارسـتان جلـوگ  يب يبال شـمال ل انتخاب يه دلب. باشد آسانسور
ـ اتاق عمـل با  3.است يعيداشتن نور متوسط طب تابش نور آفتاب و د ي

ـ مارسـتان نظ يبهـاي   ر قسـمت يتا حـد امكـان بـه سـا      ،شـگاه ير آزماي
و  يجراحـ هـاي   بخـش  ،ياتـاق بهبـود   ،ليمركـز اسـتر   ،يعكسبردار
 يدر حوزه جراح يشرفت تكنولوژيپ 4.ك باشديژه نزديوهاي  مراقبت

را در اتـاق عمـل موجـب شـده اسـت از       يمتنوعهاي  ستمياز به سين
ـ م كـه ا ياز به سيون ندبهاي  ستميو سها  جمله دستگاه  ين تكنولـوژ ي

پرسـنل   ير پـا ير كردن زيدر اثر گها  منجر به كاهش صدمات دستگاه
باعث كـاهش   د وگرد ي مياطياحت يو در موارد ب يدر مواقع اورژانس

هـا   ميسـ  يدر اثر كاهش تجمع عفونـت در رو اتاق عمل هاي  عفونت
از  يكـ يت خدمات ارائه شده در اتـاق عمـل   يت و كميفيك 5.گردد مي

عوامـل  .باشد  ها مي مارستان يب ييو كارا يور معرف بهرههاي  شاخص
و از جمله راندمان و بـازده   يمارستانيبهاي  ت ستادهيفيك يرو ياديز

ـ ن -1از آنها عبارتنـد از  يگذارند كه بعض مي ريكار اتاق عمل تاث  يروي
و انضـباط در   يت وجـدان كـار  ياز نظر تعداد تجربه و صالح يانسان
 ،مطلـوب   يطراحـ  ،يكـاف  يفضا،زاتيالت وتجهيتسه -2ط كار يمح
اد در صـورت  يز يباركار : اديز يباركار -3ز و آرام بخش يط تميمح

 ت خدماتيفياثر معكوس در ك يزات كافيعدم وجود كاركنان و تجه
ـ عوارض ا بت ،يو غ ييجابجا ،اديز يخستگ.خواهد داشت ـ ن پدي ده ي

ـ استفاده مف.استفاده موثر از منابع  -4.هستند د و اثـر بخـش از منـابع    ي

ج خواهد ينتا ييو كارا يجه اثر بخشيند و در نتيفرا يموجب بهره ور
هـا   سـازمان  يياز عوامل عدم كـارا  يكياستفاده نامناسب از منابع .شد

ار از كشورها از جمله كانـادا  يدر حال حاضر در بس .دشو مي محسوب
ـ از ا يكـ يمنتشر شده است كه  يتوسط بخش دولت يياستانداردها ن ي

از  يريباشـد كـه جهـت جلـوگ     مـي  استانداردها مخـتص اتـاق عمـل   
مارسـتان منتشـر شـده    يدر اتاق عمـل ب  يكيو خطرات الكترها  انفجار
كـه   ياسـتاندارد جـامع و كـامل   سـفانه در كشـور مـا هنـوز     أمت 6.است

ـ در اي  ومنطقه ييايط جغرافيت ،نوع و شرايبرحسب موقع ك مجلـد  ي
ت يريشده باشد وجود ندارد و در سـاخت و سـازها و مـد    يگردآور

 ركارشناسانه عمـل يو غاي  قهيسل، ل نبود منابع مرجع يدل هب منابع بعضاَ
دربخــش  يوزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــك.شــود مــي
 اتـاق عمـل اشـاره    ير در اسـتاندارد سـاز  يبه نكات زها  العملردستو
  :كند مي
  كف

 و شـكاف و  هاي اتاق عمل بايد سالم، بدون درز در كليه قسمت
كـه ذرات از آن جـدا و در فضـا پخـش      جنس آن به گونه اي باشـد 

محل اتصـال   قابل شستشو بوده و و نيز غيرقابل نفوذ به آب و نگردد
كف اتاق هاي عمل بايد با كف پـوش  .ديوار بدون زاويه باشدكف به 

 .فاقد خلل وخرج پوشيده شود

  ديوارها
 روشن بوده، سالم وبدون درز كاري به رنگ كامالَ تا سقف كاشي

پـاك   ترك خوردگي و مقاوم به مواد ضد عفوني كننـده و  شكاف و و
 .كننده باشد

  سقف
ـ   ـ ه سالم، بدون درزوشكاف وترك خـوردگي و ب گ روشـن و  رن

 .قابل شستشو باشد

 .ضد جرقه وداراي اتصال زميني باشد ،پريزهاي برق كليد و

مجموعه  كافي در توالت و دستشوئي با شرايط بهداشتي، به تعداد
 .در نظرگرفته شود خط قرمز هاي عمل قبل از اتاق رختكن و اتاق

 هاي لباس اتاق عمل بايستي داراي شرايط بهداشتي بـوده و  قفسه
 .كل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد براي

تهويـه ورطوبـت نسـبي آن     طور مرتـب بـا روش مناسـب    هب هوا
درجـه سـانتيگراد   ) 19-25(دماي خشك بـين   درصد و) 50-60(بين
 .باشد
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طـور مرتـب وبـه روش مناسـب ضـدعفوني       هاتاق عمل بايستي ب
  7.گردد

تنـوع و تـراكم    يبـا موضـوع بررسـ    و همكـارانش  شـهنا مطالعه 
همـدان و   يآموزشـ هـاي   مارسـتان يبهـاي   اتاق عملهاي  سولووآئريب
ـ تهوهـاي   سـتم يس ين مشخصات و اثربخشـ ييتع ه نشـان داد كـه در   ي
پاتوژن باالتر از حـد   يها سولووآئرين تراكم كل بيانگيموارد م3/25%

  ،العمل وزارت بهداشـت و درمـان  ربـر اسـاس دسـتو    8.بود استاندارد
 :ر را داشته باشدياستاندارد زط يد شراين اتاق عمل بايهمچن

ــادر ،جــراح رخــتكن محــل ضــمن  هــا تكنســين پرســتاري و ك
 بايـد داراي  رعايت موازين انطبـاق  شرايط بهداشتي و برخورداري از

  .باشد دوش نيز انفرادي و لباس كمد
اتاق استريليزاسيون با دستگاه استريل كننده و با قفسه هاي  وجود

مورد لزوم جهت نگهداري وسـائل رسـيده از بخـش استريليزاسـيون     
 .الزامي است CSRمركزي 

تجهيزات مكـانيكي نظافـت    جهت نگهداري وسائل تميز كننده و
ومواد پاك كننده و ضدعفوني كننده بايستي اتاق مخصوص با شرايط 

 .نظر گرفته شودبهداشتي در 

يك محل شستشـوي مجهـز بـه سيسـتم آب گـرم       وجود: تبصره
و هـا   ضـدعفوني كـردن پـوتين    وسرد و تسهيالتي براي تميز كردن و

 .و تي الزامي استها  كفش وها  چكمه

     اتاق استراحت كادر اتاق عمل بايستي درقسـمت رخـتكن هـاي
 .محوطه اتاق عمل مستقر گردد

  هاي عمل بايسـتي داراي كپسـول   كليه قسمت هاي محوطه اتاق
صورت امكان  در .ضد حريق بوده و در محل مناسب نصب شود

 و آزمايشــگاهها هــاي عمــل، هــاي بســتري،اتاق اتــاق در كليــه
  .نصب گردد دستگاه مشخص كننده دود هاي انتظار، سالن

 برنده اتاق عمل از قبيـل سـوزن، سـر    لوازم يك بارمصرف تيز و 
مقـاوم   و درظـرف مخصـوص دردار  سرنگ، تيغ وغيـره بايسـتي   

 .طريق بهداشتي و علمي دفع گردد هب آوري و جمع

 حمام هاي اتاق عمل بايستي بطـور   وها  ها، دستشوئي كليه توالت
 .مرتب و روزانه با مواد ضد عفوني كننده مناسب گندزدائي گردد

 7.بايد جدا باشدزنان و مردان براي  ابسينك اسكر 

 فزاينـده  رشـد  بـا  همـراه  پزشـكي  دانـش  افـزون  روز پيشـرفت 

 مداواي و درمان عرصه در را جديدي هاي افق تكنولوژي دستاوردهاي

 و تجهيـزات  از منـدي  بهـره  رهگـذر  ايـن  در  .اسـت  گشوده بيماران
 ارائـه  منظور به نظري اصول بكارگيري و سو يك از استاندارد امكانات

 مختلف هاي حيطه در ديگر سوي از مطلوب كيفيت با مراقبتي خدمات

 نظـر  به.است ضروري عمل هاي اتاق منجمله بيماران مداواي و درمان

 جمله از كهها  بيمارستان در ايمني و حوادث به مربوط مسائل رسد مي

 نظـر  از تنهـا  نه باشد مي درمان و بهداشت بخش پيچيده هاي سازمان

 اهميـت  داراي خـدمات  انسـاني  ماهيـت  لحـاظ  بـه  بلكـه  اقتصـادي، 

 جمله ازها  بيمارستان در ويژه شرايط وجود دليل به. هستند چشمگيري

 در شيميايي و فيزيكي مختلف عوامل كاربرد مختلف، تجهيزات وجود

 عوامـل  معـرض  در قرارداشتن و درمان و تشخيص مختلف واحدهاي

 ماهيـت  و بيماريزا هاي ميكروارگانيسم انواع نظير بيولوژيكي مختلف

 و خطرند معرض در جسمي لحاظ از هم بيمارستان كاركنان مداخالت،
 و بزرگ عامل يك 9.باشند مي آسيب مستعد و خسته رواني لحاظ از هم
  .است احتياطي بيو  ناايمن كار،عملكرد از ناشي حوادث بروز در ثرؤم

 نـاايمن  شـرايط  در احتيـاطي  بي با توام كاركردن به مربوط عادت

 آموزش بنابراين. باشد مي كار انجام چگونگي از ناآگاهي نتيجه معموالَ

 و كاركنان انگيزش در موثري بسيار كمك ايمني، ابعاد بر كيدأت با شغلي
  10.كند مي مشكل رفع
هاي  در اتاق عمل عوارض مربوط به گاز يمنيا از مشكالت يكي

آثار ناخواسته  يبر رو ياريك بسيولوژيدميمطالعات اپ .است يهوشيب
در  يهوشـبر هاي  غبارات و گاز يجزئهاي  مزمن با غلظت ييارويرو
  .شده است انجام يبهبود عمل وهاي  اتاق

از مراجـع   ياريكه در اغلب مـوارد توسـط بسـ    ين موارديتر مهم
بـانوان   در يش بروز سقط خودبخوديافزا :عبارتند از،ذكر شده است 

 كه در اتاق عمـل كـار   يپرستاران هوشبر و همسران مردان متخصص،
ـ خفهاي  يناهنجاربروز ، كنند مي ، يف در كودكـان پرسـنل هوشـبر   ي
ـ قابل ،ييل به دخترزايتما  ش بـروز سـردرد،  يافـزا ، نييپـا  يت بـارور ي

ت يمسـموم ، يلوسـم  ،بروز لنفـوم ، شدن يعصب، يكم خواب ،يخستگ
ـ كلهـاي   يماريب، و بروز يكبدهاي  يماريب بروز ،يكبد وسـعت   .يوي

 يريكـارگ  بـه ، يهوشـبر هـاي   به مقدار بخارات و گاز يبستگ يآلودگ
ـ از تجه گـاز  نشت زاني، مآن ييه و كارايستم تهويس ، يزات هوشـبر ي

ـ تهو ييكارا ـ تهوهـاي   سـتم يس ه مطبـوع و ي ـ وسـعت و ظرف  ،يا هي ت ي
در  يهوشبرهاي  كه بخارات و گاز يه اتاق عمل و مكانيتهو يخروج

 11.دنريگ مي آن مورد استفاده قرار
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در مقابله خطرات اتـاق   ينكاتت يد با رعايبا يم جراحيت ياعضا
ـ آعـدم اسـتفاده از    .عمل خود را مصون نگه دارنـد  و هـا   كيسـپت  ينت

رنـده در كنـار مـواد    يعدم استفاده از مواد آتـش گ  و ريگ آتش يها ژل
از  يدود ناشـ  يجمـع آور  يكشـن بـرا  اسـتم س ياستفاده از س زا، تشآ

 يگازهـا دود باعـث جمـع شـدن    چرا كـه   آن، كوتر هنگام استفاده از
در اتاق عمل در  يسوز آتش 12.شود ها مي روسيو وها  ندهيو آال يسم
دار است و جراح از يمار بيكه ب ييسرپاهاي  از مواقع مثل عمل يبعض

ان است يدر جرز ينژن يمار اكسيب يكند و همزمان برا مي كوتر استفاده
هـاي   ژن و برخورد جرقهيدن سوند اكسيمار و كشيته شدن بيدر اثر آژ

شـود كـه سـاالنه     مي ن زدهيتخم .دهد مي خژن رياز كوتر با اكس يناش
توانـد   مي مورد2تا  1رخ دهد كه در ها  در اتاق عمل يآتش سوز100

نـادر اسـت    يلـ يخبه نظر  ن آماريا هرچند .مار گردديمنجر به مرگ ب
مثلث آتش در اثر كنـار هـم   . ماران به دقت مواظبت شونديد بيبا يول

شـود و هـر سـه منبـع      مي جاديژن ايسوخت و اكس گرما،قرار گرفتن 
ـ ل ،يمنبع گرما الكتـرو سـرجر   .فوق در اتاق عمل موجودند و هـا   زري

 ،يجراحـ هـاي   منبـع سـوخت شـامل درپ    هسـتند،  ينورهاي  چراغ
ز كه منبع ين نژيباشند و اكس مي ريگ هل شعلير وسايسا مار ويب يموها
د مانع از تجمـع  يت كنترل بادر جه .مهم در اتاق عمل دارداي  رهيذخ
از جمله مطالعات انجـام شـده در    13.گر شديكدين چند عنصر كنار يا
 اشاره نمود كـه  در اصفهان ييان و رضاياسكندرتوان به  مي نهين زميا
ـ ، تجهيكـ يزيف يفضا يت استانداردهايرعا يبررس يط زات، كنتـرل  ي

در بخـش اعمـال    يكـار  ينـدها يو فرا يانسـان  يروي، نيمنيعفونت،ا
ــا ،متوجــه شــدند  يالزهــرا و كاشــان يهــا مارســتانيب يجراحــ ن ي

اسـتاندارد   طيشـرا  يدارا% 53/50و% 63/50 ب بايبه ترتها  مارستانيب
از %25نشــان داد كــه  زيــو همكــارانش ن يمطالعــه نــوروز 14.بودنــد

ـ يت ايراز وضـع يش يدانشگاه علوم پزشك يآموزشهاي  مارستانيب  يمن
بـر اسـاس    15.متوسط بودند يمنيت ايوضع يآنها دارا% 75و  فيضع

ـ يا يت اسـتانداردها يزان رعايم ، يمطالعه موسو در بخـش اتـاق    يمن
از نظر 1389تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشكهاي  مارستانيعمل ب

من بودند اگرچه از نظـر كنتـرل عفونـت و    يدرصد ا 9/84 يكل يمنيا
ش يبا توجه به افـزا  16.برخوردار بودند يكمتر يمنيكاركنان از ا يمنيا

 ينيت آمـوزش بـال  يوضـع  يو لزوم ارتقـا  يجراح يدايت كانديجمع
مجموعه تحـت پوشـش دانشـگاه تـازه     هاي  مارستانيدر ب انيدانشجو

مطالعـه   و لزوم البرز ي،درمانيوخدمات بهداشت يس علوم پزشكيسأت

، يط بـوم يشـرا در هر منطقه از كشور با توجه به ها  مارستانيمستقل ب
بودن آنها مطالعه حاضـر بـه    يرآموزشيا غي يو ساختار آموزش يمياقل

سـه بـا   يشهرستان كـرج در مقا هاي  ت اتاق عمليوضع يمنظور بررس
 . انجام شد ين الملليب ياستانداردها

  
  يبررس روش
مسـال دوم  ياسـت كـه در ن   يمقطع -يفين پژوهش از نوع توصيا

البـرز   يدرمـان  يو خدمات بهداشـت  يه علوم پزشكگادر دانش 89-90
ـ  يانجام شد و پژوهشگر طـ   يمشـخص بـه بررسـ    يك دوره زمـان ي

مـدون   يسه بـا اسـتانداردها  يشهرستان در مقاهاي  ت اتاق عمليوضع
ــدر ا ــه پرداخــتين زمي ــژوهش در ا. ن ــجامعــه پ ن مطالعــه شــامل ي
ـ يب11 مارسـتان  يب 10ن آنهـا  يمارستان موجود در شهرستان بود كه از ب
بـه عنـوان نمونـه     و يبخش اتاق عمل بـه صـورت سرشـمار    يدارا

بود كه اي  نهيگز 70ست يابزار كار چك ل.پژوهش وارد مطالعه شدند 
 يهـا  وزارت بهداشت و درمان و استانداردهاي  تيسبر اساس چك ل

ت اتاق عمـل بصـورت   يريو مد يدر طراح ين شده موجود جهانييتع
و نظـر   ييزار بـه روش محتـوا  اب ييروا. ن شديه و تدويته ين الملليب

جراحـان و   ت اتـاق عمـل،  يرينه مـد يد مجرب در زمياز اسات يخواه
ابزار از روش آزمون  ييايدست آمد و جهت پا هب يهوشين بيمتخصص

توسـط  هـا   ست در محـل اتـاق عمـل   يچك ل. استفاده شد وبازآزمون
ـ ن اتاق عمل تكميپژوهشگر با مشاهده و پرسش از مسئول ـ ل گردي . دي

ز يشده و آنـال  SPSS وارد برنامهها  ستياطالعات ثبت شده در چك ل
  .رفتيصورت پذ يآمار

  
  جينتا

 شـده  يمارستان بررسـ يب 10ج حاصل از پژوهش از يبراساس نتا
ــيبشــش  .اســت ــوده،دو ب يو دانشــگاه يمارســتان دولت مارســتان يب
ر يو غ يسازمانهاي  مارستانيمارستان هم در گروه بيو دو ب يخصوص

   يادارهـا   ن اتـاق عمـل  يمسـئول  يتمـام  )1جدول (.قرار داشتند يدولت
ــ  ــدرك كارشناس ــد يم ــ بودن ــئول يول ــاق ريمس ــاورين ات    5در  يك

بودنـد و در   يمـورد كـاردان هوشـبر   2و  يمورد كارشـناس پرسـتار  
ـ نهـا   مارسـتان يمورد از ب3 ن يمسـئول ثابـت و معـ    يكـاور يز اتـاق ر ي

  اـها ب گاهـبا ساير دانش وصي در مقايسهـهاي خص ارستانـبيم .نداشت
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  ها ها به تفكيك نوع بيمارستان فراواني تعداد بيمارستان. 1جدول 
 يفراوان تعداد  فيرد

 %60 6 يدانشگاه-يدولتهاي  مارستانيب
 %20 2  يمه دولتينهاي  مارستانيب
 %20 2  يخصوصهاي  مارستانيب

 %100 10  مجموع
  
  

ـ يدر بعد ا% 68و  ،يكيزيبعد فدر % 71  اسـتاندارد  يارهـا يبـه مع  يمن
و % 5/77ون بـا  يزاسيليو استر ياز نظر بعد ضد عفون. تر بودند كينزد

 شهرسـتان كـرج بـا    يمه دولتـ ينهاي  مارستانيب% 85زات با يبعد تجه
ـ از نظر بعـد منـابع ن  . داشتند يهمخوان ين الملليب يهاداستاندار  يروي

جواب مثبـت بـه   % 65شهرستان كرج با  يدولتهاي  مارستانيب يانسان

 .)2جـدول  ( از را كسب نمودندين امتيباالتر ين الملليب يهاداستاندار
ـ م يسه كلـ يدر مقا ـ زان رعاي ـ  يت اسـتانداردها ي در بعـد   ين المللـ يب

ــيزيف ــد ا%60.5 يكــ ــي،بعــ ــدعفون66يمنــ ــد،بعد ضــ و  يدرصــ
ـ و بعـد تجه %61 يانسان يرويدرصد،بعد ن68ونيزاسيلياستر  %80زات ي
  .)1نمودار ( بود
  

  بحث
از آنجا كه امروزه بهبود عملكرد واحد اتاق عمل از نظر كميت و 

ها نقش مهمي  كيفيت به دليل اثرات مثبت آن بر درآمدزايي بيمارستان
نمايد توجه بـه ايجـاد و حفـظ شـرايط اسـتاندارد ايمـن و        را ايفا مي

ن هــاي اساســي مــديرا ســالمت بــراي كاركنــان و بيمــاران از دغدغــه
  . آيد ها به شمار مي بيمارستان

  
  

 ها مارستانيك بيدر ابعاد مختلف به تفك يالملل نيبهاي  استاندارد تيزان رعايم .2جدول 

  بعد ايمني  بعد فيزيكي  ها بيمارستان  رديف
بعد ضدعفوني و 
  استريليزاسيون

بعد نيروي 
  انساني

  ميانگين  بعد تجهيزات

  %63  %75  %65 %68 %63.3 %47  يدولتهاي  مارستانيب 1
  %70  %85  %63 %77.5 %67 %5/63  يمه دولتينهاي  مارستانيب 2
  %67  %80  %61 %60 %68 %71  يخصوصهاي  مارستانيب 3

  
  

 
  هاي شهرستان كرج المللي در مجموعه اتاق عمل هاي بيندميانگين درصد رعايت استاندار. 1نمودار 
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 البرز استانهاي  عمل اتاق وضعيت تعيين هدف با كه تحقيق اين
 تجهيزات و انساني فيزيكي، ايمني، استريليزاسيون، نيروي ابعاد در

 بعد به مورد بررسي ابعاد بين امتياز باالترين كه داد نشان شد، انجام
 در كه عسگري خانم تحقيق نتايج با تقريباَ كه گرفت تعلق تجهيزات

 المللي بين استانداردهاي كاربرد ميزان بررسي موضوع با 74 سال
هاي  بيمارستانهاي  عمل اتاق در و ايمني طراحي، مكانيكي، تجهيزات

 در كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت تهران پزشكي علوم دانشگاه
 زاتينه تجهيزم ،5/73 مكانيكي شاخص ، در%6/67 ي طراحي زمينه

 يبود همخوان شده تيرعا استاندارد %6/77 يمنيا نهيزم در و 5/81
تواند مرتبط با  مي زاتياز مربوط به بعد تجهيباال بودن امت. دارد

 از خاص يها دستگاه كاربرد و ساخت يتكنولوژ در حاصل شرفتيپ
 لزوم و يجراح تخت و ساكشن كوتر، ،دستگاه يهوشيب دستگاه جمله
ن يجراحان و متخصصان بدون وجود ا كهها  دستگاه نيا وجود
  17.ندينما ينم يهوشيا بيو  ياقدام به عمل جراحها  دستگاه
 نيا در شده يبررس استاندارد ابعاد تيرعا نيانگيم سهيمقا نظر از
 و داشتند را طيشرا نيبهتر %70 با يدولت مهينهاي  مارستانيب طرح
هاي  مارستانيب تينها در و% 68 با يخصوصهاي  مارستانيب آن از بعد
 جينتا با فوق جينتا.  بودند كينزد استاندارد طيشرا به% 63 با يدولت
 كاربرد زانيم يبررس به كه 67 سال در يبهنود خانم قيتحق

هاي  مارستانيدرب عمل اتاق 42 در عمل اتاق يكيزيف ياستانداردها
 نيا تيرعا زانيم نشاندهنده كه دارد تطابق ، شد انجام تهران شهر

 يها مارستانيب در%60 يعموم يدولتهاي  مارستانيب در استاندارد
  18.بود%7/71 يدولت ريغهاي  مارستانيب در و%7/68 يتخصص
 ميزان بررسي عنوان با 88 سال در هوشمند خانم كه تحقيقي در

 در تجهيزات و ايمني طراحي، المللي بين هايداستاندار بكارگيري
 علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستانسرپايي  جراحي و عمل اتاق

 شهر هاي عمل اتاق وضعيت بررسي به داد انجام مشهد پزشكي
 آماده عمل، اتاق اسكراب، اتاق فضاي اتاق عمل، بخش 5 در مشهد

 و پرداخت ريكاوري و واحد شده مصرف وسايل مار، اتاقيسازي ب
 قرار بررسي مورد فوق بخش 5 در را تجهيزات ايمني و استاندارد

 استاندارد كه بود مطلب اين مويد او تحقيق از حاصل نتايج. داد
و از جمله  شود مي رعايت كمتر تجهيزات به نسبت ايمني و طراحي

 ساختمان بودن توان به قديمي مي كه مطرح نموده بود يليدال
 زمينه، مشكالت اين در متخصصين از نظرخواهي عدم وها  بيمارستان

 رابطه در مدون هايداستاندار عدم وجود طراحي، اصالح در فراوان
ق يج تحقيز با نتايجه نين نتيا 19.نمود اشاره...  و پزشكي تجهيزات با

 يل ضعف موجود در فضاين دليتر د مهميانجام شده تطابق دارد و شا
ش يآنها باشد كه امروزه با افزا يميساختار قد ،ها  اتاق عمل يكيزيف

زات يشرفته تجهيده و پيچيپ يو تكنولوژ يجراح يت متقاضيجمع
 .باشند ي مياديبن ير ساختارييازمند تغياتاق عمل تطابق نداشته و ن

 و افتهي دست محقق كار با مشابه جينتا به خود قيتحق در زين يموسو
 نموده فيتوص استاندارد ريغ را كشورهاي  عمل اتاق اكثر ساختار
در مطالعات متفاوت در  مشابه باَيج تقريتوجه به نتا با1.است

اتاق عمل در هاي  است تا به استاندارد يكشور ضرورهاي  دانشگاه
ران كارآمد و يت مديداده شود و با ترب يتر شيب يگوناگون بها ابعاد

ز اتاق يو تجه يطراح نهياستفاده از نظر كارشناسان مجرب در زم
ش يكاركنان و افزا يتمنديسطح سالمت و رضا يعمل به ارتقا

   .ماران در اتاق عمل كمك شوديت مراقبت از بيفيك
  
  و تشكر ريتقد

ن يمسئول را از خود تشكر و ريتقد مراتب پژوهشگران
 از ن،يهمچن. دارند مي اعالم مطالعه نيا درها  و اتاق عملها  مارستانيب

 يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه يپژوهش معاونت
 ريتقد پژوهش نيانجام ا در يو علم يمالهاي  تيحما جهت به البرز
  .گردد مي
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