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 51-56 ،1386  بهار و تابستان5 و 4هاي  شماره2پژوهش پرستاري دوره 

 يها بيمارستان ي كنترل عفونت توسط كاركنان مراكز آندوسكوپيها روش يريكارگ هنحوه ب
   تهران يدانشگاه علوم پزشك

  

3يبحران ناصر - 2زهرا منجمد - 1 اصغرپوريمنصوره عل
  

  دهيكچ
ون نفر را   يليم  كه ساالنه دو   باشد ي جهان م  ي درمان يمعضالت بهداشت  نيتر  از بزرگ  يكي يمارستاني ب يها عفونت :مقدمه

 اين مطالعه با هدف تعيـين نحـوه         .شامل مي شود   را   ي درمان يها نهي، عالوه بر هز   رون دال يلي ب 9 بالغ بر    يا نهيكند و هز   ير م يگدر
  .انجام گرديد تهران پزشكي علوم دانشگاه يها بيمارستانهاي كنترل عفونت توسط كاركنان مراكز آندوسكوپي  روشبكارگيري 

كه  مارستاني ب10  مجموعاًيآندوسكوپ ه مراكزيق كلين تحقيدر ا . است  مقطعي -يفيك مطالعه توص  يژوهش  ن پ يا :روش كار 
 پرسـشنامه  كيـ  شـامل  ن پژوهش يدر ا داده ها    يآورابزار گرد . دنديبود انتخاب گرد   خدمه14 و   ي پرسنل پرستار  27 پزشك،   54 شامل
 ن ويكننده كـف زمـ   يعفونضد يها محلول مشخصه به مربوط شاهدهم  برگه6، يآندوسكوپ بخش  كاركنان يفرد مشخصات به مربوط
 توسـط  هـا  آندوسـكوپ  يپاكساز فرآيند ،خدمه بخش توسط طيمح ييگندزدا بخش، نحوه  يكيزيف طيل آندوسكوپ، مشخصه مح   يوسا

وهشگر با ژو همكاران پ بود كه توسط پژوهشگر) اريپزشك، پرستار، به(پرسنل  محافظت  روشو ها آندوسكوپ ييگندزدا فرآيند پرسنل،
از  كـشت  نجـام  جهـت ا يشگاهي آزمايها تيك ن پژوهشي در ايآوربزار گردگر اي از د  ني همچن .ديمراجعه به مراكز مشاهده و ثبت گرد      

 كـه بـا مراجعـه كارشـناس     بود ها كروبيم نوع نييتع  گندزدا جهتيها و محلول آندوسكوپ يها لوله تاق،كف ااتاق،   گوشه يها محل
  شـده توسـط    يآور  جمع اطالعات. ل داه شد  ي تحو )عج (عصر يولحضرت  مارستان  يشگاه ب ي به آزما  عاًيسر اه به ده مركز انجام و     شگيآزما
  .ديگردتوصيف به اهداف پژوهش  يابي جهت دستيفيو آمار توص SPSS يوتريفزار كامپا نرم

ـ          پژوهش يها افتهي :ها  يافته  پيوفـوني محـيط فيزيكـي در مراكـز آندوسـك          ي ضـد ع   هـا   روشكـارگيري    هدر ارتبـاط بـا نحـوه ب
 نـامطلوب  %20  مطلـوب و نـسبتاً  %50 ، مطلـوب  %30 انگر آن است كـه    ي تهران توسط خدمه بخش ب     ي دانشگاه علوم پزشك   يها  بيمارستان

 كيـ   فقـط  ،دهـد  يپي توسط پرسنل نـشان مـ      وها در مراكز آندوسك     پاكسازي آندوسكوپ  فرآيندكارگيري   هدر ارتباط با نحوه ب     جينتا. اند بوده
در ارتبـاط بـا نحـوه       . انـد  بـوده  در سـطح نـامطلوب     هـا   بيمارسـتان  %60و   مطلوب نسبتاً در سطح  %30 ،در سطح مطلوب   %)10 (مارستانيب
در سـطح   % 20 دهـد  ينـشان مـ    جي نتـا  ي توسط پرسنل پرستار   آندوسكوپيمراكز   هاي كارگيري ضد عفوني يا استريليزاسيون آندوسكوپ      هب

ـ         ين نتا يهمچن .اند بوده در سطح نامطلوب   %)10( مارستانيك ب ي و مطلوب نسبتاً ر سطح  د %70 مطلوب، كـارگيري   هج در ارتبـاط بـا نحـوه ب
ميكـرو   نـوع  در ارتبـاط بـا  . باشـند  مـي نامطلوب  سطح در ها بيمارستانه يكل آندوسكوپي ي محافظتي توسط پرسنل شاغل در مراكز  ها  روش

دهـد كـه     يج نـشان مـ    ينتـا  عفوني كننده تجهيزات آندوسكوپي مراكـز آندوسـكوپي       و محلول ضد   زاتي، تجه موجود در محيط   هاي ارگانيزم
ن درصـد رشـد     يلوس و كمتـر   يمربـوط بـه باسـ      يپو آندوسـك  هاي  بخش طيمح  موجود در  يها زميكرو ارگان يرشد م  %)6/3(صد  در نيشتريب
  .باشد يلوكوك ميسودوموناس و استاف مربوط به )%8/1(ها  زميكروارگانيم

ـ      ي پژوهش نشان م   يها افتهي يطور كل ه  ب: يريگ جهينت  كنتـرل عفونـت توسـط       يهـا   روش يريكـارگ  هدهد كه نحـوه ب
 از  يريشگي لذا جهت پ    گردد، ي عفون يها يماريتواند موجب بروز ب    ين امر م  ي و ا  ستي چندان مطلوب ن   يپوكاركنان مراكز آندوسك  

ق و يـ نظـارت دق  نـه ين زميـ د مكرر مقاالت مختلـف در ا يكأبا توجه به ت  ويپوندوسكآ در مراكز يمارستاني بيها گسترش عفونت 
  .رسد ي و واجب به نظر مي ضروري ساالنه امريبايارزش

  
  يپو مراكز آندوسك،يپاكساز  كنترل عفونت،يها روش :يدي كليها واژه

  
  15/12/85:                  پذيرش مقاله14/4/85: دريافت مقاله

                                                 
  )نويسنده مسؤول( ي دانشگاه علوم پزشكي تهرانيت علمي گروه داخلي جراحي، دانشكده پرستاري و ماماأعضو هي - 1

  ي دانشگاه علوم پزشكي تهراني ميدان توحيد دانشكده پرستاري و ماما–تهران : آدرس
  66933600 :تلفن

  aliasgha@sina.tums.ac.ir :پست الكترونيكي
  ي دانشگاه علوم پزشكي تهرانيمي گروه داخلي جراحي، دانشكده پرستاري و مامات علأعضو هي - 2
 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران ت علمي گروه آمار، دانشكدهأعضو هي - 3
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  مقدمه
مشكالت  نيتر عي از شا  يكي يستانماري ب هاي  عفونت

ن نـوع   يـ  ا .باشـد  مـي  يمـاران بـستر   ي ب يو درمان  يبهداشت
ه ي به دنبال ارا   دكهنگرد يطالق م  ا يهاي  عفونت به   ها  عفونت

 ي درمـان  ي مراقبتـ  ي در واحـدها   ي بهداشـت  يخدمات درمان 
 ي بـستر  يتواننـد در طـ     مـي  ها  عفونتن  يا .شوند ميجاد  يا
بـروز  مارسـتان   يص از ب  يد از ترخ  ا بع يمارستان و   يمار در ب  يب
 يمارسـتان ي ب هاي  عفونتمشكالت مربوط به     .]1[ دا كنند يپ

اد يـ ار ز ي بـس  ي درمـان  يها بـر واحـدها     نآ يلينه تحم يو هز 
 ي شدن مـدت بـستر     ي باعث طوالن  ها  عفونتن  يا. باشد مي
 ينـاراحت ،  يجاد ناتوان ي ا ،يش زمان از كار افتادگ    ي افزا ،ماريب

ون نفـر   يـ لي م 2كا حدود   يمرآدر  . دن موجب مرگ شو   يو حت 
 هـا  عفونـت ن يـ شـوند ا  مـي  مبتال   ها  عفونتن  يدر سال به ا   

 يا  هنـ يالـت متحـده اسـت و هز       ين علت مرگ در ا    يازدهمي
 الزم بـــه .]2[ ون دالر در ســـال دارديـــلي ب45/6معـــادل 

 يمـارا ن بـستر  يب ن ارقام فقـط مربـوط بـه      يذكراست كه ا  
ن يـ  در ا  ييسرپا ارانميجاد شده در ب   ي ا   هاي  عفونتو   است

  .ان برآورد نشده استيم
 از  ياريص و درمـان بـس     ي تـشخ  ي كـه بـرا    يلياز وسا 

 .باشـند  ميها   ندوسكوپرد آ يگ يها مورد استفاده قرار م     يماريب
ــكوپ ــا آندوس ــه ــال ي ح ــتفاده ب ــوالًينين اس ــط   معم توس

 كردن  ي در ضدعفون  يينارسا و شوند ميها آلوده    زميكروارگانيم
 هـاي   عفونـت ول بـروز    ؤها مس  ون مناسب آن  يسزايليسترا ا ي و
ــتانيب ــ يمارس ــردد يم ــرا. ]3[ گ ــوگيب ــسترش يري جل  از گ

پس از   ز شده و  يد تم يها با   آندوسكوپ ،يمارستانيب هاي  عفونت
كه گفته   ياز زمان . ]4[ گردند   يمار ضدعفون يهر ب  يبرا استفاده

ل ي اسـتر  ي مشخـص  ي دوره زمـان   يبـرا  دي با ها  آندوسكوپ شد
ت يـ اهم  شـوند،  يي گنـدزدا  ي قـو  ي مـواد ضـدعفون    شوند و با  
ن ي ب يكه فاصله زمان  ي  ينجا و از آ   هشد رنگ ه كم ي اول يپاكساز
 يبرا  را يست پرسنل زمان كمتر   كوتاه ا  اريبس مارانيب مراجعه
  كـه در سـال     يقـات يتحق .رنـد يگمـي   ه در نظـر     ي اول يپاكساز
كـه در    نـشان داد   شده نجام ا ي مراكز آندوسكوپ  يبر رو 1999
 رخ داده   ي درمان يند خطاها ا  ه شد يندوسكوپ كه آ  يد افراد مور
 ،قاتيتحق ني از ايتعداد و بودفته ايش يافزا ها عفونت زانيو م

 همطـرح كـرد    را هـا  ندوسكوپا هياول يپاكساز بودن نامناسب
  .]5[ند بود

ــه ذكــر اســت كــه الزم  ي پاكــسازفرآينــد فقــط ب
 ،يسازپاكـ  اتـاق  جر، انتقـال بـه    يدر اتاق پروس   سكوپندوا

قـه زمـان    ي دق 20 يپاكـساز  و نـشت  چك كـردن از نظـر     
ـ  يفاصـله آندوسـكوپ    كه يدر صورت . برد مي  نين مـراجع  يب
مراكـز  . ]6[باشـد    مين زمان   ياز ا  اد كمتر يعلت مراجعه ز   هب

ل يزات و وسـا   يـ  است كه تجه   ي از مراكز  يكي يآندوسكوپ
و درمـان اسـتفاده    صيمر تـشخ  وفور در ا  ه  ب  در آن  يپزشك
 باشـند و چنـان   مي يجمتهاها   ن روش ي ا يه تمام شود ك  مي

 يل بـه درسـت    ين وسـا  ي كردن ا  ي و ضد عفون   يچه پاكساز 
ــصــورت نگ ــ ي ــت و ب ــشار عفون ــال آن  هرد احتمــال انت دنب

 .افـت يهـد   ا خو يفزون مار و جامعه  ي هنگفت بر ب   يها نهيهز
 پـس از    يدهد كه همه مراكز آندوسكوپ     ميها نشان    يبررس
ـ     مي را خشك ن   اهآن ،ها  آندوسكوپ يآبكش طـور  ه  كننـد و ب

ن ي همچنــ.]8و7[كننــد  مــي ني نگهــدارهــا آنمناســب از 
ط مرطـــوب باعـــث رشـــد يمــشخص شـــده كـــه محــ  

تواننـد   مـي  شـده و     ها  آندوسكوپها در داخل     زميكروارگانيم
  .]9-13[ ماران گردنديموجب صدمه و مرگ ب

ن عارضـه و    يـ نـه بـروز ا    ي زم يبا توجه به گـستردگ    
 يحفظ سالمت كه   نيع و نظر به ا    يوس خطرناك و    يهامدايپ
د يـ  با .مروز است در جهان ا   مطرح ليمسا نيتر  از مهم  يكي

 از .رديـ قـرار گ   تيـ  در اولو  ين بهداشـت  يقبمرا همه در ذهن 
سـتاندارد را   ماران حـق دارنـد مراقبـت ا       يكه همه ب   ييآنجا
 يهـا   انجمـن  يهـا  لدسـتورالعم  افت كنند و بر اسـاس     يدر

ح ي و صـح   ي درمان ياز خطاها  يريشگي بر پ  ي مبن يپرستار
 ساالنه  يريگيپ  و لزوم  يندوسكوپزات آ يتجه ل شدن ياستر
 الزم  ،يآندوسكوپ زاتيتجه  مربوط به  يت استانداردها يرعا

مراكـز    كنترل عفونت  يها  روش كارگيري  بهاست كه نحوه    
ــرار گي مــورد بررســيپوآندوســك ــ ق ــر اســاس آن ي رد و ب

 ير با هدف بررسـ     حاض  لذا پژوهش  .ه گردد ي ارا ييكارها راه
 كاركنـان  توسط عفونت  كنترل يها  روش كارگيري  به نحوه

 يپزشـك  علـوم  نـشگاه  دا يهـا   بيمارستان يندوسكپمراكز آ 
  . دي انجام گردتهران

  
  روش كارو مواد 

 . اسـت   مقطعي - يفيك مطالعه توص  ين پژوهش   يا
 يمارسـتان هـا   ي ب يآندوسـكوپ  ه مراكـز  يق كل ين تحق يدر ا 
مارسـتان  ي ب 10 مجموعـاً  كـه  هرانت يپزشك علوم نشگاهدا
 نـد بود خدمـه 14 و   ي پرسنل پرستار  27 ، پزشك 54 املش

 ن پـژوهش  يدر ا اطالعات   يبزار گردآور ا. ندديانتخاب گرد 
  كاركنـان  يفرد مربوط به مشخصات   پرسشنامه كي شامل
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 مشخـصه  بـه  مربـوط  مـشاهده   برگه 6 ،يآندوسكوپ بخش
 ليوســا ن وي كننــده كــف زمــيضــد عفــون يهــا محلــول

ــكوپ ــ،آندوس ــصه مح ــيزيف طي مشخ ــوه،بخــش يك   نح
 يپاكـساز  فرآينـد  ،خدمـه بخـش    توسـط  طيمح ييگندزدا

 يي گنـــدزدافرآينـــد پرســـنل، توســـط هـــا آندوســـكوپ
 ، پرسـتار  ،پزشـك (پرسـنل    محافظـت  ، روش ها  آندوسكوپ

از  كـشت  نجـام  جهـت ا   يشگاهيـ  آزما يهـا  تيـ و ك ) اريبه
و  وپآندوسـك  يهـا  لولـه  تاق،كف ا اتاق،    گوشه يها محل

پس از  .بود ها كروبيم نوع نييتع  گندزدا جهت  يها محلول
 مربوط بـه    يها و همكاران به مراكز فرم     مراجعه پژوهشگر 

 داده  ي و پرسـتار   يك به پرسنل پزشك   يمشخصات دموگراف 
 مشخصات  يها ، فرم دي گرد يآور ل جمع يشد و پس از تكم    

ل يــوهــشگر تكمژك خدمــه توســط همكــاران پيــدموگراف
 مـشاهده بـا حـضور و مـشاهده         يهـا  ن فرم ي همچن د،يگرد

 يهـا   كشت از قسمت   .ديل گرد ين تكم و همكارا  پژوهشگر
ــيتع ــه يــن شــده توســط كارشــناس آزماي شگاه انجــام و ب
 ين پژوهش اعتبار علم   يا در. عصر ارسال شد  يمارستان ول يب

ب كه با ين ترتيق اعتبار محتوا صورت گرفت بد   يابزار از طر  
 ي و اسـتانداردها   يابياز ابزار ارزش  مطالعه كتب و با استفاده      

مراكـز   ا در رابطه با يو استرال   كانادا يانجمن گاستروانترولوژ 
 يت علم أيه ي از ده نفر از اعضا     ي و نظر خواه   يپوآندوسك
 تهران و   ي دانشگاه علوم پزشك   يي و ماما  يپرستار دانشكده

 يپوو مراكـز آندوسـك     ي عفـون  يها بخش ديمشاوره با اسات  
 قـضاوت  مورد  مشاهده و پرسشنامه   يها گهبودن بر  مناسب

 نظرات مختلـف اصـالحات      يآور پس از جمع   قرار گرفت و  
ن اعتمـاد   يـي  تع يپـژوهش بـرا    نيدر ا  .الزم صورت گرفت  

زمـان    از روش مـشاهده هـم      ،هـا   داده ي ابزار گردآور  يعلم
به گر  ين صورت كه محقق و دو فرد د       ي به ا  ،دياستفاده گرد 

 مـورد پـژوهش بـا       يهـا  طي از محـ   يكـ يزمان در     هم طور
 يآور  مـشاهده اطالعـات را جمـع       يهـا   برگـه  كـارگيري   به

 ها آنن ي بيگونه اختالف  چي ه ،ها  پاسخ ينمودند پس از بررس   
ــشد ــشاهده ن ــ. م ــين جهــت تعيهمچن ــادي ــ ن اعتم  يعلم

 ها هر  كه دستگاه  ييجا  از آن  ، مربوط به كشت   يها دستگاه
ـ    ي روت به طور ماه   نتـرل   ك ي پزشـك  يم مهندسـ  ين توسـط ت
ـ  يـ أيمورد ت  ها  صحت كار دستگاه   ،دنشو يم  يم مهندسـ  يد ت

 طيمحـ   مـشاهده مشخـصه    يهـا  برگه.  بوده است  يپزشك
 ،توسط خدمه بخش   طيمح ييگندزدا  نحوه ، بخش يكيزيف

 فرآينــدپرســنل،  توســط هــا ندوســكوپآ يپاكــساز فرآينــد
صورت ه  محافظت پرسنل، ب   ، روش ها  آندوسكوپ ييگندزدا

و بـه   رهـا نمـره صـفر   يكـه بـه خ  م شـد    ير تنظـ  يـ  و خ  يبل
 سـپس در جـداول بـه        .ك داده شـد   ي نمره   ي بل يها جواب

 پـس از آن بـا       .نظر گرفته شـد    در %100  از صفر تا   بيترت
ن درصـدها در سـه گـروه مطلـوب          يانگيم مشخص نمودن 

) >%50(و نــامطلوب  )%50-70( مطلــوب ، نــسبتاً)<75%(
  . شديطبقه بند

عات با استفاده   ل اطال يه و تحل  ين پژوهش تجز  يدر ا 
 انجـام   ي دست به طور  يو بخش  SPSS يا  هانيافزار را  از نرم 
 اسـتفاده   يفيها از آمار توص    داده ليه و تحل  يجهت تجز . شد
ـ  يم جداول توز  ي جهت تنظ  يفيآمار توص . شد  و در   يع فراوان
  .كار رفته استه ب صد

  
  ها افتهي
بطه بـا   در را  ءابتدان پژوهش   ي حاصل از ا   يها افتهي

ــصات ــردمشخـ ــا كي فـ ــك  ناركنـ ــز آندوسـ  يپومراكـ
 .داد  تهـران نـشان    ي دانشگاه علـوم پزشـك     يها  بيمارستان

 30-50 يدر گـروه سـن     هـاي   بخـش اين  ت كاركنان   ياكثر
 مورد  ياكثر واحدها  همچنين.  ندبود مردپزشكان   از وسال  

  سال 20 يسابقه كار باال  با  ،  ي مدرك دكتر  يدارا پژوهش
 1-3حدود   يپوخش آندوسك ب  در سابقه كار اختصاصاً  اين   و

 كاركنان آموزش كنتـرل عفونـت را     اين  ت  ياكثر بود و سال  
  ).1ره جدول شما( ند بودهنگذراند
 بطــه بــان پــژوهش در رايــ حاصــل از ايهــا افتــهي

 يها  بيمارستان يآندوسكپ مراكز طي مح يكيزيمشخصات ف 
ــك   ــوم پزش ــشگاه عل ــرانيدان ــه   ته ــشان داد ك  %50 ن

 در ســطح %50  مطلــوب واَدر ســطح نــسبت هــا بيمارســتان
  .بودند نامطلوب

ــز داراي 100% ــه  مراك ــوط ب ــتاندارد مرب ــل  اس قاب
 و وجــود يپوشــش كــف اتــاق بــه ســادگ شستــشو بــودن

  . بودند يپو در اتاق آندوسكييدستشو
 بطــه بــان پــژوهش در رايــ حاصــل از ايهــا افتــهي

 يپو كننـده مراكـز آندوسـك      يمشخصات محلول ضـدعفون   
نشان داد كـه      تهران ي علوم پزشك   دانشگاه يها  بيمارستان

 يها جهت ضد عفون     مورد استفاده و در صد آن      يها محلول
  مورد پژوهش  ي واحدها يپول آندوسك يط و وسا  يكردن مح 
%) 70(ن درصـد    يشتريب كه ب  ين ترت يبد باشند مياستاندارد  

ــرا ــدعفونيب ــ ي ض ــف زم ــردن ك و % 2ن از آب ژاول ي ك
ــر ــا % )10(ن درصــد يكمت ــبق %20 و ،% 2 دكسياز س ه ي
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 ي ضــدعفونيبــرا) %90( و %5/2 از دتــول هــا بيمارســتان
 %2از دكــونكس % 10و % 2دكس ياز ســا هــا آندوســكوپ

  .دردئك مياستفاده 
ن پژوهش در رابطه بـا نحـوه        ي حاصل از ا   يها افتهي

عفوني محيط فيزيكي در مراكـز      ي ضد ها  روشكارگيري   هب
 هـران  ت ي دانشگاه علوم پزشـك    يها  بيمارستان آندوسكوپي

در سـطح    ها  بيمارستان ي مراكز آندوسكپ  %30 نشان داد كه  
 %20  مطلـوب و   در سطح نـسبتاً    ها  بيمارستان %50مطلوب،

  در رابطـه بـا     ).2ه  جدول شمار ( ندا  هداشت ت نامطلوب يوضع
 يپو آندوسـك هـاي  بخـش  طي كـردن محـ  ينحوه ضد عفون  
مربوط  مورد استاندارد  )%100( ن درصد يشتريتوسط خدمه ب  

از   اسـتفاده  ،ن نظافـت  يبه استفاده كردن از دستكش در حـ       
ل نظافت  ي وسا ياتاق، شستشو   نظافت يبرا محلول گندزدا 

پـس از    ل نظافت يوسا  كردن ير، ضد عفون  پس از اتمام كا   
ا قرار دادن در محلول     يگرم    با آب  ي ت ير، شستشو اتمام كا 

د بـدون آلـوده كـردن    يـ ، حمـل زبالـه و مـواد زا     يعفونضد
ن كار، پاك كـردن خـون از        ايها در پا   دست ط، شستن يمح

  . بوداز خون   كفيپاكساز پس از يكف اتاق و ضد عفون
ـ         پاكـسازي   فرآينـد كـارگيري    هدر رابطه بـا نحـوه ب

  پـژوهش  يهـا  افتـه ي ،آندوسـكوپي ها در مراكز     آندوسكوپ
 %30 در سـطح مطلـوب،     مارستانيب كينشان داد كه فقط     

 نـد ا  هبـود  در سطح نامطلوب   %60 و مطلوب نسبتاً در سطح 
 فرآيند استاندارد )%100( ن درصد يشتري ب ).3جدول شماره   (

 يپو آندوسـك  يهـا   بخش يپرستار پرسنل  توسط يپاكساز
توسط   لوله آندوسكوپ  يرونيمربوط به پاك كردن سطوح ب     

 و ساكـشن    يعفونا آغـشته بـه مـاده ضـد        يپارچه مرطوب   
هـيچ   و آندوسـكوپ   بـه داخـل    يكردن محلـول ضـدعفون    

  و پمپ  ياستاندارد مربوط به جدا كردن منبع نور      موردي از   
ساكشن از آندوسكوپ و گذاشتن لوله آندوسكوپ در ظرف         

   .استفاده نمي كردند يپاكساز و انتقال به اتاق
كارگيري  هن پژوهش در رابطه با نحوه ب      ي ا يها افتهي

ــيون آندوســكوپ  ــا استريليزاس ــز  ضــدعفوني ي ــاي مراك ه
  تهـران  ي دانشگاه علوم پزشـك    يها  ارستانبيم آندوسكوپي
ــشان داد ــتان %30 ن ــا بيمارس ــوب،ه ــطح مطل  %60  در س

در ســطح  %10 و مطلــوب نــسبتاً در ســطح هــا مارســتانيب
 %)96( ن درصـد  يشتري ب ).4 جدول شماره  (ندا  هبود نامطلوب

 پرسـنل  هـا توسـط     آندوسـكپ  يعفونضـد  فرآينداستاندارد  

 دانـشگاه  يهـا   تانبيمارسـ  ي آندوسكپ يها بخش يپرستار
برس  و قرار دادن آندوسكپ   به مربوط  تهران يعلوم پزشك 

 گذاشتن در ظرف    ،قهي دق 20 به مدت    يمحلول ضدعفون  در
ل پس  ي وسا ي آبكش ،پس از قرار دادن آندوسكپ در محلول      

و خــشك كــردن قــسمت   شــدنيقــه ضــدعفوني دق20از 
 در نيباشد و كمتر يا گاز ميك پارچه ي آندوسكپ با    يرونيب

طه ور نمودن آندوسـكپ     استاندارد مربوط به غو    %)12( صد
   .باشد مي يعفوندر محلول ضد
نحـوه   ن پژوهش در رابطه بـا     ي ا يها افتهين  يهمچن

ي محافظتي توسط پرسـنل شـاغل در        ها  روشكارگيري   هب
 در سطح   ها  بيمارستانه  يكه كل   نشان داد  آندوسكوپيمراكز  

 ن درصـد  يالتر بـا  ).5جـدول شـماره     ( باشـند  مـي نامطلوب  
 ي محافظت يها  روش كارگيري  به استاندارد نحوه  %)38/98(

 ي آندوســـكپيهـــا بخـــش يپرســـتار پرســـنل توســـط
 بـه  مربـوط   تهـران  يعلوم پزشـك   دانشگاه يها  بيمارستان

ــ ــروع يپوش ــتكش در ش ــ دن دس ــس از آنيپروس  جر و پ
 هـا  شـستن دسـت    ،گان بوده  دنيمربوط به پوش   %)87/83(

ح گـان،   يدن صـح  يمطلـوب و پوشـ     كار نسبتاً  قبل از انجام  
ض دسـتكش در    يتعو جر،يها در فواصل پروس    شستن دست 
 با ماسك به  يني پوشاندن كامل دهان و ب     ،جريفواصل پروس 
 هنگـام  به فظمحا نكياز ع  استفاده جر،يپروس هنگام انجام 
شـستن   ،جريپروس ض گان در فواصل   يتعو ،جريانجام پروس 

انجـام   مار قبل از  يب بهان كار، پوشاندن گان     يها در پا   دست
ان حاضر در يدادن گان و ماسك به تمام دانشجو ،جريپروس
   . نامطلوب استيپوآندوسك اتاق

نــوع   پــژوهش در رابطــه بــايهــا افتــهين يهمچنــ
و  آندوسـكوپي هاي موجود در محيط مراكـز        ميكروارگانيزم
ــزات  ــكوپيتجهيـ ــز آندوسـ ــكوپي مراكـ ــوع  آندوسـ و نـ
عفوني كننـده  ر محلـول ضـد  هـاي موجـود د    ميكروارگانيزم

ي هـا   بيمارسـتان  تجهيزات آندوسكوپي مراكز آندوسـكوپي    
رشـد   درصـد  نيشتريـ كـه ب   علوم پزشكي تهران نشان داد    

 مــورد يواحــدها طيمحــ  موجــود دريهــا زميكروارگــانيم
 ييهـا  ن محل يهمچن باشد مي لوسيپژوهش مربوط به باس   

 تـاق و  ند مربوط به گوشـه ا     ا  هرشد كرد  ها زميكروارگانيكه م 
كه شامل لوله   ها   ر محل ي بوده و در سا    يكف اتاق آندوسكپ  

 يزميكروارگانيكننده بوده م   يعفونپ و محلول ضد   وآندوسك
  .است رشد نكرده

  
  

 
۵۴

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


   و همكارانمنصوره علي اصغرپور                                           ...                                                                       هاي كنترل  روش كارگيري هنحوه ب
 

 1386  بهار و تابستان5 و 4هاي   شماره2پژوهش پرستاري دوره 

    گذراندن دوره آموزش كنترل عفونتبر حسب ها بيمارستان يپو آندوسكهاي بخش كاركنان  و درصديع فراوانيتوز :1جدول 
 گذراندن دوره آموزش 

  درصد  تعداد  ترل عفونتكن

  2/37  26  گذرانده
  8/62  44  نگذرانده
  100  70  جمع

  .ندا هنگذراند  را دوره آموزش كنترل عفونتي آندوسكپهاي بخشكاركنان %) 8/62(ن در صد يدهد كه باالتر ميجدول فوق نشان 
  

   سه با استاندارديمارستان در مقايك ده بي بر حسب تفكيپو آندوسكهاي بخش يكيزي فطي كردن محينحوه ضدعفون ن درصديانگيع ميتوز: 2جدول 
   كردنينحوه ضد عفون

  هاي بخش طيمح
  يپوآندوسك

  ها بيمارستان
  مطلوب  درصدها

 )75%>(   
  مطلوب نسبتاً

 )75-50( %  
  نامطلوب

 )50%<(   

    *    75/68  1 مارستانيب
    *    5/62  2 مارستانيب
    *    5/62  3 مارستانيب
      *  75  4 مارستانيب
      *  25/81  5 مارستانيب
    *    75/68  6 مارستانيب
  *     50  7 مارستانيب
    *    5/62  8 مارستانيب
  *      75/43  9 مارستانيب
      *  25/81  10مارستان يب

سـط خدمـه     تهـران تو   ي دانشگاه علوم پزشك   يها  بيمارستان ي آندوسكپ هاي  بخش يكيزي ف طي كردن مح  يدهد در رابطه با ضد عفون      ميجدول فوق نشان    
ت ي وضـع  9و7شماره   يها  بيمارستان مطلوب و     در سطح نسبتاً   8و6و3و2و1شماره   يها  بيمارستان ،در سطح مطلوب   10و5و4 شماره   يها  بيمارستان ،بخش

  .ندا هداشت نامطلوب
  

  يريگ جهيبحث و نت
اند كه در صـورت عـدم         تحقيقات مختلف نشان داده   

 پاشيده شـدن  استفاده از وسايل محافظتي از جمله عينك و  
ي و  يهـاي باكتريـا     خون و ترشحات به چشم انتقال عفونت      

   ].15و14[ ويرال به پرسنل صورت گرفته است
نويسد حادثه حتمـي كـه در بيـشتر مـوارد             داگالس مي 

شود، اشتباهاتي اسـت كـه     منجر به انتقال عفونت به بيماران مي      
م آن رخ   يپاكـسازي و ضـدعفوني آندوسـكپ و ضـما          در فرآيند 

دهد كه پاكسازي به روش مكانيكي يكـي   دهد وي ادامه مي  مي
باشـد بـا ايـن       از مراحل اساسي جهت ضدعفوني آندوسكپ مي      

گردند پـس از     ها از آندوسكپ خارج مي     ميكروب % 9/99روش  
استفاده از آندوسكپ مواد مربوط بـه بـدن انـسان مثـل خـون،               

د در  هـا هـستن    مملواز ميكروارگـانيزم   موكوس، بزاق كه احتماالً   
مانند اگر به اين مواد باقيمانده اجازه داده شـود            روي آن باقي مي   

ثر ؤتا در آندوسكپ بمانند نتيجه احتمالي آن تماس و نفوذ غير م           
  ].16[ مواد ضدعفوني كننده با آندوسكپ خواهد بود

 كنترل اسـت  يران در هر سازمان يف مد ي از وظا  يكي
 انـسان   فه در بخش بهداشت و درمـان كـه بـا          ين وظ يكه ا 

باشد و الزمـه   مي برخوردار   يا  هژيت و يسرو كار دارد، از اهم    
ستم يـ هـا داشـتن س     تيـ نظارت بر عملكـرد و كنتـرل فعال       

ــان اطــالع ــاهي صــحيرس ــونگيح و آگ ــ پي از چگ شرفت ي
  .]17[كارهاست 
ر مربـوط بـه     يج پژوهش اخ  ي از موارد كاربرد نتا    يكي
 هـا  ارسـتان بيم ييران اجرايمعاونت درمان و مد   زانير برنامه

 كنتـرل   يهـا   روشق انجـام    يـ  و كنتـرل دق    يابيـ جهت ارز 
ه پرسـنل   يـ  كنترل عفونـت و كل     يته ها يعفونت توسط كم  

ضـعف كاركنـان     ن نقـاط قـوت و     يـي با تع  .باشد مي يدرمان
اران، يــ به، پرســتاران، اعــم از پزشــكانيمراكــز آندوســكپ

 يآموز باز يها  كالس يو خدمه اقدام به برگزار     ها نيتكنس
 نقاط قوت و اصـالح نقـاط ضـعف كاركنـان            يتقاجهت ار 
، ي به اهداف مراقبت   يابي دست يبرا .رسد ي به نظر م   يضرور
د در فواصـل سـال      يـ  اسـت كـه با     ي ضرور يمر ا يابيارزش
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ج آن  يتا با بازخورد نتـا     رديتوسط افراد متخصص صورت گ    
 هاي  عفونتجاد  ين نواقص از ا   يران و رفع ا   يبه پرسنل و مد   

  . شوديريش آن جلوگ و گستريمارستانيب
ـ    ي كسان ين بهداشت يپرستاران و مراقب   ه  هستند كه ب

 در معـرض خطـر عفونـت        ،مارانيم با ب  يعلت تماس مستق  
له يوس هن خطرات ب  ي الزم به ذكر است كه اغلب ا       ،باشند يم

  .]18[ است يريشگيزرها قابل پيا سوپروايخود پرستاران 
ح اصـول   ي صح يت آموزش در جهت اجرا    يل اهم يبه دل 

رسـد كـه     ي بـه نظـر مـ      يمارسـتان ي ب هـاي   عفونت از   يريشگيپ
ــت ــوزش دس ــدركاران آم ــوپرواان ــآزران ي و س ــرم يموزش  محت

 كه بر عهده دارند موظفنـد       يريفه خط ي به علت وظ   ها  بيمارستان
 يكـ ي مـستمر موجـب نزد     ي بـازآموز  يهـا  گذاشتن كالس  تا با 

 ي جهـان  ي بـه اسـتانداردها    ي و پرسـتار   يعملكرد پرسنل پزشك  
ن و  يتـدو  و شرفتهيـ  پ ير كـشورها  ي از سـا   يريگالگو با و گشته

 ياجـرا  يريـ گيو پ   اسـتاندارد  يهـا  مكتوب كردن دسـتورالعمل   

ــح ــا آنح يص ــكپ ه ــز آندوس ــب پ ي در مراك ــموج  از يريشگي
  . گردندي در مراكز آندوسكپيمارستاني بهاي عفونت

 تـه نظـارت و    يل كم يتشكرسد   يت به نظر م   ينها در
ن محتـرم   يولؤالنه توسـط مـس     كنترل عفونـت سـا     يابيارز

 درون يابيــن برنامـه ارز يتـدو  ووزارت بهداشـت و درمـان   
 ي جهـت اجـرا    ين محترم مراكـز آندوسـكپ     يولؤتوسط مس 

ن يـ  مربـوط بـه كنتـرل عفونـت در ا          يح استانداردها يصح
  . استي ضروري امرمراكز

  

  يو قدردان تشكر
ـ  يبا سپاس و تشكر از همكـار        يت پژوهـش  معاون

ن دفـاتر   يولؤسـا و مـس    ؤ ر ، تهـران  يكدانشگاه علوم پزش  
پرسنل زحمـتكش مراكـز      هي و كل  ها  بيمارستان يپرستار

 ي دانــشگاه علــوم پزشــكيهــا بيمارســتان يپوآندوســك
  .تهران
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