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چکیده
اصول پیشگیري از احتراق یري از آن نیازمند آگاهی از خطرات و گردد و پیشگاتاق عمل محسوب میاحتراق یکی از خطرات بالقوه در :زمینه و هدف

.شگیري از آن می باشدمنابع احتراق و پیازتعیین میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل ،پژوهش حاضراز هدف لذا . باشدمی
پرسنل از منابع احتراق میزان آگاهی. گرفته استانجامپرسنل اتاق عمل بیمارستان بروجن ازنفر55تحلیلی بر روي -این مطالعه توصیفی:روش بررسی

- 20نمرات (سطح خوبچهارو در 0-20ه آگاهی بین میانگین نمر.سوال بررسی گردید20قق ساخته در و پیشگیري از آن با استفاده از پرسشنامه مح
تی مستقل و ،طالعات با استفاده از آمار توصیفیا. بررسی شد)0-5نمرات (و خیلی ضعیف )6-10نمرات (، ضعیف )11-15نمرات (، متوسط)16

.تجزیه و تحلیل گردیدSPSSدر نرم افزار مجذور کاي 
و سطح آگاهی ضعیفدرصد4/26،سطح آگاهی متوسطدرصد3/57پرسنل داراي سطح آگاهی خوب، درصد4/4بر اساس نتایج این مطالعه :هایافته

پیشگیري از احتراق و ایمنی در اتاق آموزيبازهاي کالسکنون در تاواحدهاي مورد پژوهش درصد100. داشتندسطح آگاهی خیلی ضعیف درصد9/11
. بودندشرکت نکردهعمل 
لذا . باشدهاي پیشگیري از آن میدهنده سطح آگاهی نامناسب پرسنل اتاق عمل در خصوص منابع احتراق و راهنتایج این مطالعه نشان:گیرينتیجه

.هت پرسنل توصیه می گرددهاي آموزشی جبا بهترین شیوههاي پیشگیري از آن،منابع احتراق در اتاق عمل و راهآشنایی باهاي آموزشی هبرگزاري دور
پیشگیري از حریقاتاق عمل،احتراق، :کلیديواژگان

مقدمه
احتراق در اتاق عمل نادر است ولی بسیار مخرب و ویران

بیماران و پرسنل اتاق عمل را به تواند حیات گر بوده و می
ترین حوادث احتراق یکی از مهم). 1(طور جدي تهدید نماید 

وترسناك و وحشت آور براي هر یک از اعضاي تیم جراحی 
گردد و رات بالقوه در اتاق عمل محسوب مییکی از خط

گیري اصول کاره پیشگیري از آن نیازمند آگاهی از خطرات و ب
. )2(می باشد پیشگیري از احتراق

زي در اتاق عمل اگر نگاهی به عوامل موثر بر ایجاد آتش سو
فهمیم کـه چـرا ریسک احتراق در اتاق عمل بیـاندازیـم، مـی

عوامل . نسبت به سایر بخش هاي بیمارستان بسیار باالتر است
مواد قابل احتراق مانند پارچه و چوب و: مورد نظر عبارتند از

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،ستاري بروجندانشکده پرمربی ،کارشناس ارشد پرستاري-1
، دانشگاه علوم پزشکی شهرکردمربی دانشکده پرستاري و مامایی،کارشناس ارشد پرستاري-2
دانشجوي کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران-3
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و N2Oاکسیژن و گاز : مک کننده به احتراق مانند، مواد ک...
الکتریسیته که در اثر اصطکاك و شعله : منبع تولید جرقه مانند

همه ). 3(دهد فرگاز، چراغ الکلی و اشیاي داغ و لیزر رخ می
سک باشند، لذا ریها میوامل، اجزاي ثابت اتاق عملاین ع

.احتراق نیز باال خواهد بود
یاري از ـرفته، بسـاز تحقیقات صورت گیاريـاس بسـر اسـب

شوند افتند ولی گزارش نمیها در اتاق عمل اتفاق میاحتراق
ها در اتاق حتراقکل ادرصد10تا درصد1و این تعداد بین 

در ایاالت متحده میزان بروز سالیانه . شوندعمل را شامل می
د مور4000احتراق در اتاق عمل بدون در نظر گرفتن اشتعال، 

عمل جراحی 6750ر ـورد در هـر یک مـارت دیگـیا به عب
).4(برآورد شده است 

احتراق حین جراحی در اتاق عمل هنوز هم یکی از خطرات 
و باید به خاطر ) 5(گردد ـاق عمل محسوب میبالقوه در ات

و سوخت، پایه اکثر سپرد که وجود سه عامل اکسیژن، حرارت
قوانین و مقررات خاص، در باشد، لذا تدوینها میاحتراق

، )electrosurgical(ریکی الکتام استفاده از ابزار جراحیـهنگ
تا حد ) laser(و لیزر ) electro cotter(ی کـوتـر الکتـریک

ش سوزي در اتاق عمل پیشگیري خواهد ـروز آتـادي از بـزی
). 2(نمود 

پیشگیري از احتراق در اتاق عمل نیازمند آگاهی از خطرات و 
ارتباط موثر بین کارکنان جراحی، بیهوشی و پرستاري در اتاق 

عالوه بر این، پرسنل باید در خصوص احتراق . عمل می باشد
و واکنش هاي شیمیایی احتمالی در اتاق عمل، اطالعات کافی 
داشته باشند و بتوانند در هنگام بروز حوادث اقدامات الزم را 

). 5(انجام دهند 
است که تمام قوانین را در مورد تیم کادر پرستاري مسئول

اتاق عمل، وسایل و تجهیزات اجرا نموده و موجبات آن را 
با ). 6(فراهم کنند که همه از ایمنی کامل برخوردار باشند 

توجه به اهمیت موضوع و لزوم آشنایی پرسنل اتاق عمل با 

هاي پیشگیري از این فاجعه در اتاق عمل، منابع احتراق و راه
ژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی کارکنان اتاق لذا پ

عمل در خصوص منابع احتراق و پیشگیري از آن در اتاق 
.انجام شده استعمل 

روش بررسی
ت که ـاستحلیلی-مطالعه توصیفیر یک ـش حاضـپژوه

بیمارستان اتاق عمل پرسنلآگاهی حـی سطـه منظور بررسـب
و در اتاق عمل تراق منابع احبروجن از) جع(ولی عصر 

سرنمونه گیري مطالعه . ، انجام پذیرفته استپیشگیري از آن
کلیه پرسنل اتاق عمل بیمارستان بروجن به و بوده شماري 

.در این مطالعه شرکت داشتندنفر 55تعداد 
ات ـالعاطـ(ـات از دو پـرسـشـنامه العجهـت گـردآوري اطـ

گـاهی پرسنل ارزیابی سطـح آ(ه و پرسشنام)دموگرافیک
هـاي اتـاق عمـل از منابـع احتـراق در اتـاق عمـل و راه

پرسشنامه اخیر با استفاده از . استفاده شد)پیشگیري از آن
ت و درمان ـده توسط وزارت بهداشـرفی شـکتب رفرنس مع

. شدپزشکی جهت رشته اتاق عمل طراحیوزشـو آم
سوال داراي اي و هر سوال چهار گزینه20سشنامه داراي پر

و حداکثر نمره 0حداقل نمره در این آزمون . امتیاز یک بود
بر اساس نمره به دست آمده توسط هر کدام از . بود20

زیر از نظر شرکت کنندگان در مطالعه، آنها در چهار گروه
ح ـسط(1-5رات بینـنم:رفتندـگسـطح اطـالعات قـرار می 

، بین)هی ضعیفسطح آگا(6- 10، بین )آگاهی خیلی ضعیف
سطح آگاهی (16-20و بین )سطح آگاهی متوسط(15-11

).خوب
پنجروایی صوري و محتوایی پرسشنامه از نظرات جهت تایید 

و مورد تایید ایشان قرار استفاده شدنظر اساتید صاحبتن از 
نباخ بر وپایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفاي کر. گرفت
سپس.دست آمد و تایید گردیده ب79/0آزمودنی، 20روي 
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)میانگین و انحراف معیار(اطالعات با استفاده از آمار توصیفی
SPSSدر نرم افزار )تی مستقل، مجذورکاي(استنباطی آمارو

.تجزیه و تحلیل گردید11نسخه 

هایافته
پرسنل مورد 55از ایج حاصل از این مطالعه نشان داد کهنت

63/63(نفر زن 35و )درصد36/36(نفر مرد 20مطالعه، 
. بود48/35±24/6نیزهامیانگین سنی نمونه. بودند) درصد

. سال بود28سال و حداکثر یکسابقه کار پرسنل حداقل 
. بودسال ) 15/14±25/6(میانگین سابقه کار پرسنل 

تکنسین درصد28/14پرستار، درصد20از نظر متغیر شغل، 
درصد73/5تکنسین هوشبري، درصد14/17اتاق عمل، 

بهیار درصد28/14جراح، درصد57/8متخصص بیهوشی و 
. پرسنل خدماتی بودنددرصد20و 

پرسنل داراي درصد4/4حدود از نظر متغیر سطح آگاهی، 
4/26سطح آگاهی متوسط، درصد 3/57سطح آگاهی خوب، 

سطح آگاهی خیلی درصد9/11سطح آگاهی ضعیف و درصد
.تندضعیف داش

هاي کالسکنون در واحدهاي مورد پژوهش تادرصد100
خصوص پیشگیري از احتراق و ایمنی در اتاق آموزشی در 

برگزاري ها با نمونهتمامهمچنین . بودندشرکت نکردهعمل 
پیشگیري از موافق و آموزش زمینه این هاي آموزشی در برنامه

. احتراق را بسیار ضروري دانسته اند
میزان سطح آگاهی بین زن و مرد تفاوت العه در این مط

بین سایر ).<05/0p(معناداري از نظر آماري نداشت 
میزان سطح آگاهی نیز ارتباط متغیرهاي دموگرافیک و 

.)<05/0p(داري از نظر آماري دیده نشدمعنی
میزان سطح آگاهی پزشکان از سایر کارکنان اتاق عمل از 

ین اختالف از نظر آماري اود میزان باالتري برخوردار بو
).p>05/0(بود معنادار 

، در )67/14±49/0(میانگین سطح آگاهی در جراحان 
هاي اتاق در تکنسین، )30/16±24/0(متخصصین بیهوشی 

، در )23/10±42/1(رستاران ـ، در پ)20/14±86/0(لـعم
اران ـ، در بهی)35/13±43/1(ري ـاي هوشبـهتکنسیـن

. بود) 25/6±69/0(در پرسنل خدماتی و )05/2±36/7(

حسب سطح فراوانی واحدهاي مورد پژوهش بر -1نمودار
هاي پیشگیري از آنراهآگاهی از منابع احتراق و

اهی پرسنل از منابع احتراق و مقایسه سطح آگ-2نمودار
هاي پیشگیري از آن در اتاق عمل بر حسب شغلراه

بحث و نتیجه گیري
اي بسیار خطرناك و فاجعه عمل، حادثهر اتاق احتراق د

ش ـ، آت2007و 2006ايـهالـدر س). 1،7،8(د ـباشآمیز مـی
هاي هاي بیمارستانهاي بسیار وسیعی در اتاق عملوزيس
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وختگی ـاران و آسیب سـرگ بیمـر به مـه منجـهلند رخ داد ک
). 9(ها گردید بیماران و کارکنان آن بیمارستانشدید در

احتراق در اتاق عمل 100در هر سال در ایاالت متحده، تقریباً
ري از احتراق، براي هر ـاهی از پیشگیـآگ). 10(افتدیـاتفاق م

هر تیم . یک از پرسنل اتاق عمل امري ضروري می باشد
و کنترل آن، مسئولیت جراحی باید در پیشگیري از احتراق

).1(پذیر بوده و ماهرانه با مشکل برخورد نمایند 
دهنده سطح پایین اطالعات نتایج حاصل از این مطالعه، نشان

منابع احتراق در اتاق و آگاهی پرسنل اتاق عمل در خصوص
. باشدهاي پیشگیري از آن میعمل و راه

همسـو ) 1385(ایج مطـالعه باقري العه با نتـن مطـنتایج ای
اهی پرسنل اتاق ـوي نیز گزارش نمود که سطح آگ. باشدمـی

).11(در این زمینه در سطح پایینی قرار داردعمل 
لی ـسه عامل اصآموزش کارکنان اتاق عمل در خصوص 

).12(باشدمیدرك علل احتراق و کنترل آن موثراحتراق، 
اتاق عمل، باید در مورد استاندارد سازي محیط ،عالوه بر این

لوازم، تجهیزات و امکانات موجود در اتاق عمل، آموزش 
.)13(کامل به پرسنل داده شود 

آموزش این موضوعات را بسیار ،این مطالعه، کلیه پرسنلدر
هـاي آمـوزشـی با رگزاري کـالسا بـته و بـروري دانسـض

.هاي آموزشی موافق بودندرین شیوهتمناسب
ه آموزش منابع احتراق، نکته اصلی کآندرسون، معتقد است

هاي ایمنی صاخـز شخیص خطرات بالقوه و اطمینان اـدر تش

). 14(باشد در اتاق عمل می
مانورهاي آموزشی و تمرین : هاي عملی ماننداستفاده از روش

هاي آموزشی و هاي ویدیویی، پمفلت و جزوهآموزشعملی، 
این موضوعات توانند در آموزش هرچه بهتر چک لیست، می

).15،16(به پرسنل اتاق عمل، تاثیر مثبت داشته باشد
و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند پودنوس

ضریب ایمنی کارکنان ،که با افزایش آگاهی پرسنل اتاق عمل
). 17(و بیماران افزایش می یابد

ی هبا توجه به خطرات بسیار باالي احتراق در اتاق عمل، آگا
براي هر یک از کارکنان ،هاي پیشگیري از احتراقاز روش

،با توجه به نتایج مطالعه. باشدامري اساسی میاتاق عمل
تردر حد متوسط و پایینهاسطح آگاهی تعداد زیادي از نمونه

باشدضوع میباقري نیز موید این مو، که نتایج مطالعه باشدمی
)11.(

ی، ایجاد فرصت تمرین و تکرار هاي آموزشلذا، برگزاري دوره
.گردد، پیشنهاد میهااي آموختهتکرار دورهبراي پرسنل و 

تشکر و قدردانی
از کلیه پرسنل محترم اتاق عمل بیمارستان ولی بدینوسیله 

و مسئول محترم این بخش که ما را در دستیابی )جع(عصر
ند، کمال تقدیر و تشکر رابه اهداف این مطالعه یاري نمود

.داریم
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Background and Objectives: Fire risk is a potential risk in operating rooms. To have safety, fire risk

management and its prerequisites including knowledge enhancement should be considered in operation

rooms. The aim of this study was to determine knowledge of operating room staff about fire resources and

fire prevention in Valiasr hospital, Boroujen.

Material and Methods: In this cross-sectional study, 55 operating room staff were recruited from Valiasr

hospital in Boroujen, 2011. Data were gathered using self-structured questionnaire including 20 items,

scored between 0-20. Based on the questionnaire, the knowledge was categorized in four levels including:

high (16-20), intermediate (11-15), weak (6 -10), and very weak (0-5). Data were analyzed using descriptive

and inferential statistical tests in the SPSS.

Results: The results of this study showed that in 4.4% of staff, the knowledge level was high. Most of the

staff had an intermediate level of knowledge (57.3%). A considerable number of the staff had weak and very

week knowledge (26.4% and 11.9%, respectively). There were no training courses held on fire resources and

fire prevention measurements.

Conclusion: The level of knowledge about fire resources and fire prevention was inadequate among the

operating room staff. It is recommended that operating room staff take training courses on the issue.
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