
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
برمیزان ترافیک اتاق عمل های جراحی عمومی مرکز اموزشی درمانی ایت اهلل  A3بررسی تاثیر روش 

 8331کاشانی اصفهان در سال 

 336998 كد طرح

 نام و نام خانوادگي مجري طرح

 
 اكرم اعرابي

 رستگارشیروان  –پري ناز شاهرودي  نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 مراقبت ها ی پرستاری ماماییدانشکده پرستاری مامایی اصفهان، مرکز تحقیقات  دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

استفاده از نتايج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هاييافراد يا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  ۱، به هر كدام از آنها وزن نمايند

 3 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

 4 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) سالمتکنندگان خدمات رائها 

 4 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مديران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

 ۱ (...كارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 ۱ (مديران خارج از نظام سالمتبهزيستي، آموزش و پرورش، خیرين، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً مخاطبینیر اس 

باشد؟  تواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشته.آیا این خبر مي2

 خیر

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 ضروری است.  درب در حین عمل جراحی، امری باز و بسته شدن کاهش تعداد

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 كلمه( 44 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

است،  پرتی تیم جراحی شناخته شدهترافیک اتاق عمل به عنوان عاملی برای عفونت محل جراحی، حواس

 درب در حین عمل جراحی، امری  ضروری است. کاهش تعداد باز و بسته شدن

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

  .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است يک يا بیش از يک پیام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

 کاهش تعداد دفعات باز و بسته شدن درب اتاق عمل می تواند منجر به کاهش میزان  ترافیک اتاق عمل شود.

 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

 کاهش ترافیک و فت و آمد در اتاق عمل می تواند منجر به کاهش طول مدت عمل جراحی شود.

 

 كلمه( 44)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

-اصل از آن در حیطه های مربوطه میهای حی کاربرد یافتهکه یکی از اهداف هر پژوهش، ارائهاز آنجا 

های بالین )اتاق عمل(، آموزش، پژوهش و ج پژوهش حاضر نیز بتواند در حیطهرود نتایاشد، لذا انتظار میب

 اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

 مورد را انتخاب كنید(بیش از يک توانید )ميکنید؟پیام را پیشنهاد ميهای انتقال د. کدامیك از روش

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسايت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره  ☒

 نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(سازي انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐



 

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

پرتی تیم جراحی و ایجاد ترافیک اتاق عمل به عنوان عاملی برای عفونت محل جراحی، حواسمقدمه: 

درب در حین عمل جراحی،  باز و بسته شدنبنابراین، کاهش تعداد دفعات  است. خطاهای پزشکی شناخته شده

بر میزان ترافیک اتاق عمل  A3امری مهم و ضروری است. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روش 

تجربی دوگروهی و ای شبهی مداخله، یک مطالعهپژوهش حاضر ها:مواد و روشباشد. جراحی عمومی می

اهلل ماه در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی آیت 3بود که به مدت آزمون پس -آزمونای با طرح پیشدو مرحله

 05اول تعداد  های پژوهش به صورت سرشماری انتخاب شدند. در مرحلهکاشانی اصفهان انجام شد. نمونه

مورد عمل جراحی عمومی،تحت شمارش تعداد  76ی دوم تعداد مورد عمل جراحی عمومی و در مرحله

ن درب قرار گرفت.  ابزار مورد استفاده، دستگاه شمارنده دیجیتال و ساعت کار بود که بر دفعات باز و بسته شد

ساخته نیز برای ثبت مشخصات هر عمل لیست محققروی درب اتاق عمل نصب گردید. همچنین از یک چک

انجام شد.  22ی نسخه spssها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده جراحی، استفاده شد.

ی اول از دقیقه، در مرحله 8231بار، باز و بسته شدن درب، با مدت زمان باز ماندن  2670تعداد ها: یافته

مورد عمل جراحی عمومی ثبت گردید. پس از یک  05( در طی A3ی قبل از مداخله باروش پژوهش)مرحله

دقیقه،  968باز و بسته شدن درب با مدت زمان باز ماندن  بار، 8053ی سوم این میزان به ماه مداخله، در مرحله

بار، باز و بسته شدن درب به   3/07مورد عمل جراحی رسید. به طور میانگین ترافیک اتاق عمل، از 76در طی 

بار، باز و بسته شدن درب به ازای هر عمل جراحی کاهش پیدا کرد. در نهایت  53/38ازای هر عمل جراحی به 

گیري: نتیجهدرصدی میزان ترافیک، در اتاق عمل شد.   79منجر به کاهش  A3یروش مداخله استفاده از

تواند در کاهش ترافیک اتاق عمل باشد میهای مدیریت لین میکه یکی از انواع روش A3استفاده از روش 

یبا به میزان نصف کاهش موثر باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که تنها با یک ماه مداخله ترافیک اتاق عمل تقر

عالوه بر تاثیر برکاهش ترافیک اتاق عمل نتایج جانبی دیگری نیز به  A3یافت. عالوه بر این، استفاده از روش 

ای ایجاد ای برای یافتن علل ریشهوگوی  بین رشتههمراه داشت. به طوری که باعث تشویق در همکاری و گفت

 کردن آن، گردید. حل برای برطرفترافیک و پیدا کردن راه

 ، ترافیک، اتاق عمل، جراحی عمومیA3مدیریت ناب، روش  ها:کلیدواژه

 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

  :مقاله فارسيالف. 
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 :عنوان مقاله انگلیسيب. 

.....................................................................................................................................................................................................Title:  
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 (  :Kb | JPG,PNG,GIF 022Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .6

 

 

 

 

 

 

 

 
 


