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 چكيده 

انتقال  .همواره به عنوان يك مشكل عمده در علم پزشكي مطرح بوده است  بيمارستاني مسئله عفونت : مقدمه

و مهمترين  بودهآلودگي از طريق وسايل و ابزار جراحي آلوده يكي از علل عمده ايجاد عفونت در زخم جراحي 

ري و كنند . بنابراين بايد نقش پرسنل جراحي در پيشگي امل كساني هستند كه در اتاق عمل انجام وظيفه ميوع

در اتاق عمل را بسيار مهم تلقي نمود . هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان رعايت اصول  بيمارستاني كنترل عفونت

 بود.13 89توسط كاركنان اتاق عمل بيمارستان هاي شهر اردبيل در سال  آسپتيك

شاغل در اتاق  پرسنلكليه پژوهش مورد اين تحقيق به صورت توصيفي مقطعي انجام شد .جامعه  : روش كار

رعايت شامل اطالعات فردي ، پرسش نامه اي عمل بيمارستان هاي آموزشي اردبيل و ابزار گردآوري داده ها 

سرشماري از نوع روش نمونه گيري  و ارزيابي امكانات بيمارستان در رابطه با كنترل عفونت بود. آسپتيكاصول 

بيمارستان هاي امام خميني ، علوي و فاطمي در زمينه رعايت  نفر از پرسنل اتاق عمل 95عملكرد در آن بود كه 

 بررسي شد . آسپتيك اصول 

% پرسنل اتاق عمل داراي  عملكرد 5/70، ياز نظرعملكرد% افراد مورد مطالعه زن و بقيه مرد بودند.  1/42 : نتايج

صيلي ، نوع استخدام، بر اساس آزمون آماري كاي دو بين متغيرهاي سن، جنس ،مدرك تح .قابل قبول بودند

 بدست نيامد.وضعيت تاهل و رشته تحصيلي با رعايت اصول آسپتيك رابطه معني دار آماري 

در زمينه رعايت اصول آسپتيك در حد اتاق عمل عملكرد پرسنل بدست آمده ، بر اساس نتايج  نتيجه گيري :

الزم است بيمارستاني ولي بدليل اهيمت نقش پرسنل جراحي در پيشگيري و كنترل عفونت  ه استمورد قبول بود

 تالش زيادي انجام گيرد.در زمينه رعايت اصول آسپتيك كه در راستاي ارتقاي عملكرد پرسنل 

 اردبيل -اتاق عمل -عفونت بيمارستاني -آسپتيك كليد واژه ها:

 

 


