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چکیده:
مقدمه :با وجودی که رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل نقش مهمی در جلوگیری از عفونتهای محل جراحی و کاهش هزینهها دارد ،ولی گاهی
اوقات مورد بی توجهی قرار می گیرد .استفاده از تجربیات ارزشمند کارکنان اتاق عمل در این خصوص بسیار مفید است .هدف از مطالعه حاضر بررسی
تجربیات کارکنان اتاق عمل در خصوص موانع رعایت اصول آسپتیک و عوامل موثر بر رعایت آن در اتاق عمل بود.
روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی بود که در اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد .کارکنان اتاق
عمل و بی هوشی با مدرک کاردانی و باالتر و سابقه حداقل یک سال فعالیت در اتاق عمل به شرط رضایت وارد مطالعه شدند .مصاحبه به صورت مستقیم
با سواالت نیمه ساختار یافته بود که تا اشباع اطالعات ادامه یافت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش هفت مرحلهای کالیزی استفاده شد.
یافتهها :در مجموع از تحلیل تجارب شرکت کنندگان در ارتباط با عوامل و موانع رعایت نکات آسپتیک 007 ،گویه شناسایی شد که به ده زیرطبقه
تقسیم و در نهایت دو درون مایه اصلی پدیدار شد که شامل :نکات مربوط به اصول و فنون اتاق عمل و نکات مربوط به حفظ سالمت بیمار بود.
نتیجه گیری :با توجه به طبقات اصلی و زیرطبقات مشخص شده در این پژوهش ،در موارد متعددی رعایت موارد آسپتیک به صورت تجربی بوده و
ضرورت دارد برای اجرای کامل اصول آن توسط کارکنان در راستای پیشگیری هر چه بهتر عفونت ،دستورالعمل های استاندارد و بهروز شده به روش
مناسبی به آگاهی دست اندرکاران مرتبط برسد.
واژگان کلیدی :اصول آسپتیک ،اتاق عمل ،مطالعه کیفی

مقدمه:
موضوووع عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشووتی هم چنان
یکی از مهمترین مشوووکالت بهداشوووت عمومی در بسووویاری از
کشورها است [ .]8اتاق عمل محیطی منحصر به فرد برای انجام
جراحیهای مختلف است که می تواند مخاطرات فراوانی را برای
بیماران به دنبال داشوووته باشووود .تعدادی از این موارد که قابل
پیشگیری نیز هستند مربوط به پروسیجرهای جراحی است .یکی
از این موارد ،عفونت محل جراحی )(Surgical Site Infection
اسووت [ .]0جلوگیری از عفونت بیمار تحت عمل جراحی یکی از
مسووئولیتهای اصوولی تک تک اعضووای تیم جراحی اسووت [.]5
تکنیک آسپتیک ،مجموعه اقداماتی است که تحت شرایط بسیار
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کنترل شوووده با هدف کاهش آلودگی توسوووط پاتوان ها انجام
می شود [ .]0عدم رعایت این ا صول کاربردی سبب بروز اثرات
بسوویار بد ناشووی از وجود عفونت و به دنبال آن زیانهای مالی و
جانی فراوان برای بیماران میشود [ .]3در ایران نیمی از بیمارانی
که تحت عمل جراحی قرار می گیرند ،بار دیگر به مراکز درمانی
مراجعه میکنند که از این میزان 05درصوود به علت عفونتهای
اکتسوووابی ناشوووی از عمل جراحی اسوووت [ .]9همچنین رعایت
تکنیک ا ستریل منجر به کاهش اقامت بیمار در بیمار ستان و در
نتیجه کاهش هزینههای بیمارستان میشود [ .]0انتقال پاتوانها
از طریق وسوووایل و ابزار جراحی آلوده یکی از علل عمده ایجاد
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عفونت در زخم جراحی اسووت .از سوووی دیگر ،کارهایی همچون
صووحبت ،سوورفه و عطسووه کردن سووبب جابه جایی و انتشووار
میلیونها میکروارگانیسم در هوا میشود که جریان های هوا و یا
لباسهای آلوده به راحتی این میکروارگانیسمها را به قسمتهای
دیگر اتاق عمل منتقل میکنند [ .]1به خوبی مشوووخص شوووده
اسوووت که خطر انت قال پاتوان ها در هن گام ارا ئه مراق بت های
پزشووکی و بروز عفونتهای بیمارسووتانی را میتوان با روشهای
پیشووگیری اسووتاندارد در سووطن پایین نگه داشووت [ .]6عوامل
متعددی از قبیل رعایت ا صول ا ستریل در هنگام ش ست و شوی
دسوتها ،پوشویدن گان و دسوتکش اسوتریل و همچنین رعایت
اصوووول اسوووتریوول در حین و پا از انجووام جراحی در بروز
عفونتهای ناشوووی از اتاق عمل دخیل هسوووتند [ .]87بنابر این
میتوان گفت نقش اع ضای تیم جراحی در پی شگیری از عفونت
از طریق رعایت تکنیک آسپتیک کلیدی است [ .]88اعضای تیم
جراحی با بهرهگیری از دانش و عملکرد خود میتوان ند به طور
چشمگیری سبب کاهش عوارض جانبی ناشی از نقص در رعایت
تکنیک آ سپتیک و به دنبال آن بروز عفونت محل جراحی شوند
[ .]85 ،80از آن جا که از این تکن یک به عنوان یک روش
جلوگیری از عفونت ا ستفاده می شود ،پا ضروری ا ست که از
لحاظ نظری دقیق بوده و به صورت صحین نیز انجام شود [.]80
بدیهی است که رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل نقش مهمی
در پی شگیری از عفونتهای پا از جراحی دا شته و عدم رعایت
آن موجب بروز خ سارات مالی و جانی جبرانناپذیری خواهد شد.
با توجه به م شاهدات پژوه شگران ،رعایت ا صول آ سپتیک بع ضا
مورد توجه قرار نمی گیرد .از طرف دیگر اعضوووای تیم جراحی و
بی هوشی در طی سالیان متمادی تجارب ارزشمندی در خصوص
موانع و شرایط تسهیل کننده اقدامات آسپتیک کسب کرده اند .با
توجه به عدم وجود مطالعه کیفی در سنجش این تجارب ارزشمند
به منظور پاسخ به این سوال که وضعیت رعایت اصول آسپتیک
در اتاق عمل چگونه است ،پژوهش حاضر با هدف تدوین تجارب
کارکنان اتاق عمل و بی هوشوووی شوووابل در بیمارسوووتان های
دانشووگاه علوم پزشووکی مازندران در باره موانع و عوامل موثر بر
رعایت نکات آسووپتیک در اتاق عمل در سووال  8561-66انجام
شد.
روش کار:
این پژوهش یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی به شکل استقرایی
است که در اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
مازندران انجام گرفت .نمونهگیری به صوووورت هدف مند انجام
شوود و انتخاب پژوهشووگر با آگاهی بود .در این پژوهش افراد به
دلیل داشووتن آگاهی از موضوووع پژوهش و بر اسوواس معیارهای
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ورود انتخاب می شوووو ند .روش جمعآوری داده ها به صوووورت
م صاحبه م ستقیم با ک سب ر ضایت م شارکت کنندگان بود .معیار
ورود افراد به مطالعه دارا بودن حداقل مدرک کاردانی اتاق عمل
و بیهو شی و همچنین سابقه حداقل یک سال فعالیت در اتاق
عمل در نظر گرفته شد .نمونهگیری تا رسیدن به اشباع اطالعاتی
ادا مه پ یدا کرد .در این پژوهش پا از ان جام هر مصووواح به با
سواالت نیمه ساختار یافته ،مصاحبهها ضبط و پیاده سازی شده
و در ساختار مصاحبه های بعدی مورد استفاده قرار گرفت .با 07
نفر ا شباع اطالعاتی حا صل شد و هیچ داده جدیدی ا ستخراج
نشووود .روش جمعآوری اطالعات به صوووورت حضووووری بوده و
پژوهشووگر پا از معرفی خویش به کارکنان اقدام به مصوواحبه
چهره به چهره با سوووواالت نیمه سووواختار یافته کرد .سوووواالت
راهنمای مصاحبه و سواالت کاوشی بدین شرح بودند -8 :درباره
رعایت نکات آسوووپتیک چگونه فکر می کنید  -0از تجربیات
خودتان در این باره صووحبت کنید-5 .شووما فکر می کنید دلیل
رعایت یا عدم رعایت نکات آسپتیک چه چیزی است  -0میزان
آشنایی شما با رعایت اصول آسپتیک چقدر است
مصوواحبه با کمترین هدایت شوورکت کنندگان در مدت  57تا07
دقیقه انجام شد و بعد از مصاحبه با شرکت کننده بیستم ،ا شباع
اطالعاتی حا صل شد .پژوه شگر پا از انجام م صاحبه ،ضبط و
ا ستخراج اطالعات و چند بار مطالعه آن ها ،به منظور اعتمادپذیر
شدن داده ها مجددا به شرکت کنندگان مراجعه و تاییدیه مفاهیم
برداشووت شووده از آن ها اخذ شوود .همچنین موارد بحث برانگیز
احتمالی مشخص و شفاف سازی الزم انجام شد.
با کسب اجازه از مسئولین بیمارستان و اتاق عمل و اخذ رضایت
از کارکنان اتاق عمل مطالعه شروع شد .در ضمن درباره اهمیت
و اهداف پژوهش ،محرمانه ماندن مشخصات و اطالعات فردی،
عدم هرگونه اجبار یا تهدید برای شووورکت در پژوهش و اختیار
انصووراف در هر مرحله از پژوهش به هر یک از شوورکتکنندگان
توضوویحات کافی داده شوود و برای اسووتفاده از ضووبط صوووت در
هنگام مصوواحبه از آنان اجازه گرفته شوود .مشووارکت کنندگان در
پژوهش فرم رضوووایت آگاهانه را امضوووا کردند .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روش هفت مرحله ای کالیزی به صورت دستی
ا ستفاده شد .در مرحله اول کالیزی ،م صاحبههای ضبط شده
چندین بار گوش داده شووود و جمالت شووورکت کنندگان که به
ا صطالح پروتکل نامیده می شود ،کلمه به کلمه روی کابذ پیاده
شد و حا صل کار چندین بار با مطالب ضبط شده مقای سه و با
دقت مورد بررسی قرار گرفتند .در مرحله دوم ،به هووور یوووک از
پروتکووولهوووا مراجعوووه و جمالت و عباراتی که موووستقیما بوووه
پدی وده مورد مطالعه مرتبط بود ،اس وتخراج شد .این مرحله تحت
عن ووان «اس وتخراج جم والت مهم» شناخته میشود .در مرحله
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سوم ،به معنای ه ور ی وک از جمالت مهم پ وی برده شد .ای ون
مرحل وه تح وت عنوان «فرموله کردن معانی» ش وناخته میشود.
در مرح له چ هارم ،پا از بازخوانی مکرر کد ها و تکرار مرح له
سوم ،مفاهیم فرموله شده درون دستهها و خوشههای موضوعی
قرار داده و تا رسیدن به تمهای اصلی یا همان موضوعات اصلی،
کار ادامه داده شووود .در مرحله پنجم ،نتایج با هم تلفیق شووود تا
توصیف جامعی از پدیده تحت مطالعه حاصل شود .در این مرحله
ارتباطات تمها و نحوه ت شکیل آنها تو ضین داده شد .در مرحله
شووشووم تدوین ،توصوویف جامعی از پدیده تحت مطالعه با بیانی
وا ضن و بدون ابهام انجام شد .سرانجام در مرحلة هفتم ،یافتهها
برای تأیید اعتبار به شرکت کنندگان در مطالعه ارجاع داده شد و
آنها نظرات خود را در مورد میزان هماهنگی یافتهها با تجربیات
خود به پژوهشووگر اعالم کردند ] .[80در فرایند تحلیل از نظرات
دو نفر از افراد کارشووناس تحلیل دادهها اسووتفاده شوود .به منظور
حصووول اطمینان از موثق بودن دادهها ،پژوهشووگر تالش خود را
برای جمع آوری اطالعات مبتنی بر تجربه متمرکز سووواخت که
این خود به عینی بودن داده ها کمک کرده و تاکیدی بر تأیید
موثق بودن اطالعات خواهد بود.
یافتهها:
از بی ست شرکت کننده در مطالعه حا ضر 85 ،نفر خانم و  0نفر
آقا 3 ،نفر کارشووناس بی هوشووی و  83نفر کارشووناس اتاق عمل
بودند .میانگین سوونی شوورکت کنندگان  53 ±87سووال و سووابقه
کار شان در اتاق عمل حداقل دو سال و حداکثر  07سال بود .در
مجموع ،از تحلیل تجارب شووورکت کنندگان در ارتباط با رعایت
نکات آسووپتیک 007 ،گویه شووناسووایی شوود که به  87زیرطبقه
اصوولی تقسوویم و در نهایت دو درون مایه اصوولی شووامل :نکات
مربوط به اصوووول و فنون ا تاق ع مل و ن کات مربوط به حفظ
سالمت بیمار پدیدار شد.
درون مایه اصوو و و ون ن اقاع ل شوووامل زیردرون
مایههای :توانایی تشوخصویص وسوایل و منطقه اسوتریل از بیر
ا ستریل ،تذکر به سایر اع ضای تیم در مورد رعایت ا ستریلیتی،
اطالع دادن به پرسوووتار سووویرکولر در خصووووص برهم خوردن
اسووتریلیتی ،عدم خود ااهاری دانشووجویان در موارد از اسووتریل
خارج شدن و سیله به دلیل ترس از برخورد کارکنان و آ شنایی با
دسوتگاههای ضودعفونی کننده ،محلولهای ضودعفونی کننده و
اندیکاتورها بود .با توجه به ااهارات شووورکت کنندگان در این
زمی نه میتوان عوا مل ذکر شوووده در جدول  0را از مهم ترین
عوامل عدم رعایت اصول آسپتیک نام برد.
تمامی کارکنان به این مو ضوع ا شاره دا شتند که رعایت ا صول
آ سپتیک مهمترین و ا ساس کار در اتاق عمل ا ست .برای مثال
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شرکت کننده شماره  5در این زمینه گفت  « :این تکنیک ها با
هدف کاهش آلودگی انجام می شود و در واقع ضربان قلب اتاق
عمل ا ست .»...شرکت کننده شماره  0نیز چنین بیان کرد که:
«نکات آ سپتیک اهمیت باالیی دا شته و عدم رعایت آن پرو سه
جراحی را بی معنی میکند.»...
بع ضی از کارکنان ااهار کردند که این ا صول گاها تو سط برخی
از همکاران به ویژه کارکنان جدید یا ا صال رعایت نمی شود و یا
به درسووتی اجرا نمیشووود .آن ها تذکر به سووایر اعضووا در مورد
رعایت صحین ا صول آ سپتیک را وایفه خود میدان ستند .برای
نمونه شرکت کننده شماره  80در این باره گفت « :من در اعمال

جراحی مغز و اعصووواب قبل از اسوووکراب کردن ،هند راب انجام
میدهم ،کاری که بیشوووتر کارکنان از آن بافل اند ،ولی سوووعی
میکنم به آن ها تذکر دهم یا در صوووورت امکان نکات الزم را
آموزش دهم.»...
اطالع دادن به سیرکولر در خ صوص برهم خوردن ا ستریلیتی از
مواردی بود که کارکنان به آن اشووواره داشوووتند .افتادن ابزار یا
و سیلهای به خارج از فضای ا ستریل ،برخورد د ستکش یا گان به
منطقه بیر ا ستریل ،حتی شک دا شتن به از ا ستریل خارج شدن
خود یا ابزار از مواردی بودند که درصورت بروز به پرستار سیرکولر
اطالع داده می شد تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
نک ته قا بل تو جه دیگر در مورد شووور کت کن ند گان ،مربوط به
ت جارب خود در باره ر عا یت کردن ن کات آسوووپت یک در ز مان
دانشوووجویی بود که اکثر یت به عدم خوداا هاری در مورد از
اسووتریل خارج شوودن وسووایل به دلیل ترس از برخورد کارکنان
مافوق ا شاره دا شتند ،ولی اکنون به این نتیجه ر سیده بودند که
بهترین کار اعالم به موقع اشوووتباه خود برای جلوگیری هر چه
سریع تر از ایجاد عفونت است.
در مورد آ شنایی با نکات آ سپتیک همه شرکت کنندگان آ شنایی
متوسووط یا باال را بیان کردند .به عبارت دیگر ،میزان آشوونایی با
طریقه صحین پرپ و درپ کردن ،نحوه صحین پو شیدن گان و
دسووتکش ،آشوونایی با باز کردن صووحین سووتها ،آشوونایی با
دسووتگاههای اسووتریلیزاسوویون ،محلولهای ضوودعفونی کننده و
اندیکاتورها را رضووایت بخش میدانسووتند .برای مثال شوورکت
کننده شووماره  5در خصوووص تجربیات خود در این زمینه چنین
بیان کرد « :در زمان شوووروع به کارم برای تجهیز کردن اتاق

عمل از ما کمک خواستند که من از همان ابتدا تجارب زیادی در
خصوص استریل کردن وسایل به دست آوردم ،»...یا نظر شرکت
کننده شووماره « :1در ا بتدای کارم در بخش  CSRمشووغول به
فعالیت شدم که سبب شد اطالعاتم در این زمینه باال برود.»...
درون مایه حفظ سووتمب ما ار شووامل زیردرون مایههای
جلوگیری از ایجاد عفونت در بیمار،کاهش مصوورف آنتی بیوتیک
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تهویه در حفظ استریلیتی اشاره داشتند .برای نمونه شرکت کننده
شووماره  88در این باره گفت « :تهویهی مناسووب اتاق عمل از

توسوووط بیمار ،کاهش بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی ،کاهش
زمان بستری بیمار در بیمارستان و بهبودی سریعتر بیماران بود.
تمامی کارکنان به این نکته اذعان داشوووتند که رعایت اصوووول
آسوووپتیک در درجه اول سوووبب جلوگیری از عفونت بیماران و
همچنین جلوگیری از انتقال عفونت از بیماری به بیمار دیگر و یا
از بیمار به کارکنان می شود .برای مثال شرکت کننده شماره 0
در این زمینه گفت « :وقتی بیماری به اتاق عمل می آید ،بدین

عوامل مهم پیشگیری از عفونت است و سیستم های تهویه باید
به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرند»...
نکته دیگری که در تمام مصوواحبه ها به آن اشوواره شوود ،اهمیت
آموزش مداوم کارکنان و به روز رسانی اطالعات آن ها با استفاده
از منابع جدید بود .به بیان دیگر ،تمامی کارکنان این نیاز را در
خود مشووواهده می کردند و این نکته را بیان کردند که آموزش
مداوم سووبب یکپارچه سووازی پروتکل ها و اجرای بهتر اصووول
آ سپتیک خواهد شد .شرکت کننده شماره  0در این زمینه چنین
بیان کرد « :به دلیل این که منابع آموزشوووی مدام درحال به روز

معنی ا ست که به کادر درمان اعتماد کرده ا ست و ما باید نهایت
تالش خود را برای جلوگیری از ای جاد عفو نت ان جام دهیم تا
بیمار هم سریعتر به روال عادی زندگی برگردد .»...شرکت کننده
شووماره  9نیز تجربه خود در این زمینه را چنین بیان کرد « :من
خودم یک بار جراحی شده ام و می دانم که حتی با رعایت تمام
نکات خواه ناخواه بیمار دچار عفونت می شود ،پا سعی می کنم
اگر ابزاری بیراسووتریل شوود ،سووریع اطالع بدهم .»...همچنین
شوورکت کننده شووماره  6در این زمینه گفت« :خواهرم در همین
اتاق عمل جراحی شووود و بعد دچار عفونت شووود و تقریبا دو ماه
درگیر آن بود و می دانم که چه م شکالتی را تحمل کرده ا ست.
از آن به بعد سووعی میکنم اصووول آسووپتیک را بیشووتر رعایت
کنم»...

رسانی هستند ،نیاز به آموزشهای ضمن خدمت همواره احساس
میشود»...
همچنین به این نکته اشوواره شوود که آموزش های دانشووگاهی
گاهی با نقص و عدم نظارت اساتید و مربیان همراه است که این
کار سبب عدم اطمینان دانشجویان می شود .نتیجه این وضعیت،
عدم اعتماد دانشوووجویان به کارکنان و ترس از برخورد آن ها
میشووود که در برخی از تجارب کارکنان به آنها پرداخته شوود.
شوورکت کننده شووماره  83تجربه خود در این مورد را چنین بیان
کرد« :در زمان کارورزی ام گاهی برایم پیش میآمد که در مورد

شرکت کنندگان در پژوهش بیان داشتند که به کار بردن دقیق و
اصووولی تکنیکهای آسووپتیک سووبب کاهش عفونتهای محل
جراحی در بسوویاری از موارد میشووود .همه شوورکت کننده ها به
اهمیت تهویه مناسووب اتاق عمل در کاهش ایجاد عفونت و تاثیر

برهم خوردن استریلیتی دچار شک می شدم ،اما به دلیل ترس،
از گفتن اشوووت باه خود ،خودداری کردم که اکنون از آن با بت
احساس پشیمانی دارم»...

جدول :8اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان
متغیرها
جنا
سن
سابقه کاری

رشته تحصیلی

مذکر
مونث
 03تا  53سال
 53تا  03سال
 7تا  3سال
 3تا 87سال
 87تا 83سال
 83تا 07سال
هوشبری
اتاق عمل

فراوانی
0
85
6
88
87
3
5
0
3
83
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جدول :0درون مایه های اصلی و زیر درون مایه ها
درون مایه های اصلی
درون مایه اصول و فنون اتاق
عمل

درون مایه ی حفظ سالمت بیمار

زیر درون مایه ها
عدم شست و شوی صحین دست ها
عدم تشخیص مناطق استریل از بیر استریل
عدم خود ااهاری در مورد از استریل خارج شدن
عدم اشنایی با ضدعفونی کننده ها و نحوه عمل کرد آن ها
بروز عفونت های محل عمل
افزایش زمان بهبودی و بستری شدن

بحث:
به دنبال بررسی تجارب کارکنان اتاق عمل در مجموع دو درون
مایه اصلی پدیدار شد که شامل -8 :نکات مربوط به اصول و فنون
اتاق عمل و  -0نکات مربوط به حفظ سالمت بیمار بود .یافتهها
نشان داد پدیده رعایت اصول آسپتیک ،فرآیندی چالش برانگیز
بوده و بر تمام ابعاد مراقبت از بیمار در اتاق عمل تاثیرگذار است.
مراقبین سالمت بیمار در طول فرایند جراحی عواملی را تجربه
میکنند که ماهیت آن ها میتواند موجب تسریع یا تاخیر بهبودی
بیمار شود .در یک بررسی نظام مند که در خصوص عوامل بروز
عفونتهای محل جراحی انجام شد ،مشخص شد که فقدان
سیاستها و رویههای مناسب ،ضعف یا نبود دانش در مورد
دستورالعملهای مکتوب ،چک لیستها و سایر موارد مراقبتی
میتواند بر اجرای دستورالعملها تاثیر منفی بگذارد [ .]89نتایج
مطالعه الرتی و همکاران با اولین درون مایه مطالعه حاضر همسو
است .آنها در مقاله خود نشان دادند که نمرات دانش و عملکرد
کارشناسان بیشتر از کاردانها بوده و براساس نتایج به دست آمده
بهبود دانش کاردانها و کارشناسان اتاق عمل در مورد تکنیک
آسپتیک میتواند عملکرد آنها را در این زمینه ارتقاء دهد [.]0
عواملی همچون دانش و آگاهی و همچنین فشار کار زیاد،
خستگی و استرس شغلی و فاصله کوتاه بین اعمال جراحی روی
به کارگیری صحین اصول آسپتیک تاثیرگذار است.
نتایج مطالعه ویسترند و همکاران نیز با هر دو درون مایه مطالعه
حاضر هم راستا است .آنها نشان دادند که دستورالعملهای
اجرایی اولویت اصلی در مداخالت پیشگیرانه کارکنان اتاق عمل
میباشد [ .]80در مطالعه حاضر نیز به این موضوع اشاره شد که
همواره باید آموزش های مداوم و به روز در این زمینه مد نظر قرار
گیرد تا تمام اصول آسپتیک به صورت یکپارچه توسط کارکنان
پیادهسازی شود.
در مطالعه گولسن و همکاران در رابطه با عملکرد کارکنان در
شست و شوی دست ها ،مشخص شد که هیچ یک از اعضای تیم
مراحل آماده سازی ،شست وشو و خشک کردن دستها را به
درستی انجام ندادند و بنابر این ،نیاز است با آموزشهای دوره ای

نحوه برخورد با این عوامل از دیدگاه کارکنان
نظارت و آموزش های دوره ای حین خدمت

دقت بیشتر در به کار بردن اصول آسپتیک و
آموزش های دوره ای حین خدمت

حین خدمت و پوسترهایی که مراحل شست وشو صحین را نشان
میدهد ،رفتار آنان را اصالح کرد [.]81
نخعی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که میزان آگاهی و
خودکارآمدی پرستاران در رابطه با اصول کنترل عفونت در اتاق
عمل متوسط است .براین اساس ،راهبردهایی برای افزایش دانش
پرستاران و ارتقاء روشهای کنترل عفونت ضروری بوده [ ]9و
اقداماتی برای ارزیابی نیازهای آموزشی و تعیین اولویتهای
آموزشی کارکنان توصیه میشود.
مارک استروم و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که پرستاران
اتاق عمل به منظور به کارگیری صحین اصول بالینی نیازمند
یادگیری و استفاده از پژوهش های جدید چه در دوران تحصیل و
چه در دوران کاری خود هستند .در واقع ،چالش زمانی خواهد بود
که پرستاران در بالین بیمار با موردی برخورد میکنند که به
آموزشهای دانشگاهی مرتبط نیست [ .]86نتیجه این مطالعه به
ضرورت از بین رفتن فاصله میان دانش نظری و دانشگاهی با
عملکرد بالینی اشاره دارد.
البراگو و همکاران در مطالعه خود بیان داشتند که ارتباط واضحی
بین سطن آگاهی و میزان رعایت اصول استریل وجود دارد ،اما
ارتباطی بین عملکرد و ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان
مشاهده نشد [ .]07نتیجه مطالعه نشان داد که هرچه دانش
پرستاران بیشتر باشد ،مهارت آن ها در اجرای تکنیک استریل نیز
بیشتر است .بنابر این ،آموزش مداوم کارکنان اتاق عمل از اهمیت
باالیی برخوردار است تا آن ها با اصول جدید کنترل عفونت و
تکنیک استریل آشنا شوند و به دنبال آن وضعیت جلوگیری از
عفونتهای محل جراحی بهبود یابد.
نتیجه گیری:
پیشگیری از عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی به ویژه
عفونتهای محل جراحی مسئولیت اصلی تیم جراحی است.
باتوجه به نتایج مطالعه حاضر ،همواره در رعایت اصول آسپتیک
در اتاق عمل موانعی وجود دارد .با وجودی که کارکنان اتاق عمل
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:تشکر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
مازندران و تمامی کارکنان بخش بیهوشی و جراحی که با
 حاضر به مصاحبه در این مطالعه شدند تشکر،رضایت و صبوری
،کلیه مراحل و روند اجرایی این مطالعه.و قدردانی به عمل میآید
پا از تصویب در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی مازندران و تأیید کمیته اخالق در پژوهشهای
) IR.MAZUMS.REC.1399.6854) زیستپزشکی با کد اخالق
.اجرا شد
:تعارض منافع
نویسندگان ااهار می دارند که هیچ گونه تعارض منافعی وجود
.ندارد
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 ولی،و بیهوشی به طور تجربی موارد آسپتیک را رعایت می کنند
 برخی از کارکنان مداخالت،در نبود دستورالعمل های کافی
 به نظر می رسد برای رفع موانع رعایت.متفاوتی انجام می دهند
اصول آسپتیک و استاندارد سازی مداخالت پیشگیرانه کارکنان
 تدوین و اجرای دستورالعمل های پیشگیری مناسب،اتاق عمل
 نتایج حاصل از این پژوهش بینشی را برای مدیران.ضروری باشد
 بدون،و کارکنان اتاق عمل که قصدشان انجام جراحی ایمن
 تنظیم برنامههایی برای. فراهم می کند،عارضه و مثبت است
 ارتقا عملکرد،کارکنان جدید جهت ارائه اطالعات مرتبط به آنان
و مراقبتهای پرستاری با کیفیت تر برای بیماران جراحی را به
.دنبال خواهد داشت
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Abstract:
Introduction:
Following aseptic principles in the operating room plays an important role in preventing surgical site
infections and reducing costs, but may sometimes be neglected. Gaining invaluable experiences of
operating room staff is helpful. The study aimed to determine the experiences of operating room
personnel about aseptic principles observation obstacles and factors affecting its observation in the
operating room.
Materials and Methods:
This is a qualitative phenomenological study that has been performed in the Mazandaran University of
Medical Sciences hospitals operating room. The operating room and anesthesia staff with an associate
degree and more and at least one year of experience in the operating room were included in the study,
voluntarily. The direct interview was in the form of semi-structured questions and this has been
continued until the information saturation. Colaizzi 7-step method was used to analyze the data.
Results:
Overall, from the analysis of participants’ experiences related to the factors that affect the aseptic points
and also their obstacles, 220 items were identified, which were divided into 10 subcategories, and finally
2 main themes emerged, including tips on operating room principles and techniques and tips on
maintaining the patient's health.
Conclusion:
According to the sub-classes and main classes of this research about aseptic principles observation
obstacles, in many cases, aseptic principles are observed experimentally. To fully implement the
principles by personnel they must to be aware of the updated and standard instructions to prevent the
infection with an appropriate method.
Keywords: Aseptic Principles, Operating Room, Qualitative Study
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