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 علوم هاي آموزشی دانشگاهبیمارستان عمل هاياتاق در ايمنی استانداردهاي وضعیت بررسی

 1392پزشكی قزوين در سال 

 در ایمني نکات رعایت از هدف است. بهداشتي هاي مراقبت در سيستم كار هاي محيط ترین پيچيده از یکي عمل اتاق مقدمه:

لذا هدف از این مطالعه  دارد. قرار جراحي عمل تحت كه بيماري است ایمني و عمل اتاق در شاغل كاركنان تأمين ایمني عمل، اتاق

 بود. 1392پزشکي قزوین در سال  علوم هاي آموزشي دانشگاهبيمارستان عمل هاياتاق در ایمني استانداردهاي وضعيتتعيين 

بيمارستان آموزشي  5 اتاق عمل فعال از 72 بر روي بوده كه مقطعي حاضر یک مطالعه توصيفي تحليلي از نوع پژوهش روش كار:

ليست بررسي وضعيت  هاي آموزشي و چکانجام شد. فرم ثبت اطالعات بيمارستان 1392شهر قزوین در سال درماني 

 استانداردهاي با مسئولين مربوطه تکميل شد. مشاهده عيني و مصاحبه با پرسشگر توسط هاي عملدر اتاق استانداردهاي ایمني

فضاي فيزیکي، تأسيسات اتاق عمل، تجهيزات اتاق عمل، نيروي انساني، پذیرش در اتاق عمل، كنترل  در ابعاد عمل هايایمني اتاق

هاي توصيفي و تعداد و و با استفاده از آزمون 61نسخه  SPSSها در نرم افزار آماري دادهشد.  عفونت و ایمني اتاق عمل بررسي

 درصد تجزیه و تحليل شدند.

هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوین از نظر ميزان هاي بيمارستاننتایج مطالعه حاضر نشان داد كه اكثر اتاق عمل ها:يافته

( قرار دارند. در بررسي ابعاد هفت گانه استانداردهاي ایمني %08وب و ایمني )استانداردهاي ایمني اتاق عمل در سطح خ

 %05)ایمن( و والیت  %02)ایمن(، قدس  %08)ایمن(، بوعلي )قلب(  %05)ایمن(، بوعلي )چشم(  %06هاي شهيد رجایي بيمارستان

 )غير ایمن( بودند. %25و كوثر با )ایمن( 

 هموارهعمل، اتاق استانداردهاي مداوم رعایت بررسي ضمن باید بيمارستان ها مدیراندهد كه نتایج مطالعه نشان مي گیري:نتیجه

 .باشند داشته نظر همه ابعاد مد را در آنها مستمر بهبود

 ، بيمارستاناتاق عمل، استانداردهاي ایمني كلمات كلیدي:

 

 
 


