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 بنتیالتوراستفاده از دستگاه ونت یتقابل یابیارز
 

 2وفا فیضی1، زهرا واحدی، 1احسان گروسی ، 1 لیال حاجی زاده
 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهندسی بهداشت حرفه ايگروه ، دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی -0
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه بهداشت حرفه اي، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي -0

 
 e-garosi@razi.tums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي: آدرس نویسنده مسئول و ایمیل

 
موجـود در  سیسـتم هـاي    از ی تواننـد افراد تا چه انـدازه مـ   ینکها یها به معن یستمساز استفاده  یتبلقا: مقدمه و اهمیت موضوع

مراقبـت ویـژه بیمارسـتان بـه طـور دائـم        د. ونتیالتور ها دستگاه هایی هستند که در بخش هاياستفاده کننبه راحتی خود  یطمح
ونتیالتور ها می تواند بر روي خطاهایی عملکردي که هنگام کار با این دستگاه ها رخ مـی دهـد   استفاده می شود؛ تفاوت در طراحی 

در  یـژه مراقبت و يدر بخش ها یج( را562و  352بنت ) یالتوردو دستگاه ونت استفاده یتقابل یسهمقا طالعهم ین. هدف از اموثر باشد
 باشد. یدر شهر تهران م یانتخاب يها یمارستانب

یـژه  و يدر بخش هـا سنل پرستاري شاغل نفر از پر 36یفی و مقطعی براي جمع آوري داده ها ازمطالعه توص در این: شهامواد و رو
تکمیل کنند و سپس  352و  562یالتور بنت دو نوع دستگاه ونت يبرا( را SUSاستاندارد قابلیت استفاده ) پرسشنامهخواسته شد تا 

 قرار گرفت. یلو تحل یهمورد تجز>p 2,27 يدار یدر سطح معن يآمار يداده ها با استفاده از آزمون ها
قابلیـت اسـتفاده    ن ها مرد بودندآدرصد از  03,00ن ها زن و آدرصد از  50,35 بود کهسال  30,35پرستاران  یسن یانگینم: نتایج

 به دست آمد . 33/62و00/72به ترتیب  352و  552براي ونتیالتور بنت 
براي قابلیت استفاده از ونتیالتور ها به طور معنی داري متفاوت بود که هم سو با سایر مطالعات مـی باشـد   احساس پرستاران : بحث

همچنین براي وظایفی که داراي سیستم هاي پیچیده می باشد اپراتور ها استفاده کمتر از تنظیمات دسـتی را هنگـام کـار بـا ایـن      
 سیستم ها ترجیح می دهند .

 براي پرسنل پرستاري و درمـانی  ه تفاوت در قابلیت استفاده بین دستگاه هاي ونتیالتور استفاده از مدلی کهبا توجه ب: نتیجه گیری
 راحت تر و ساده تر باشد می تواند در جهت کاهش بروز خطاهاي عملکردي موثر باشد.  

  

 دستگاه ونتیالتور بنت، کاربرد پذیري، قابلیت استفاده: كلمات كلیدی
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