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چکیذُ
پسواًدّای بیوارستاًی یکی از اًَاع هٌابغ هْن تَلید هَاد زاید است کِ بِدلیل داضتي اًوَاع هیکوٍاٍرااًیسونّوا
جزٍ خطوًاکتویي اوٍُ پسواًدّای ضْوی هحسَب هیضًَدّ .دف از ایي پژٍّص بورسوی ػَاهول هوَدو در
هدیویت صحیح پسواًدّای بیوارستاًی هیباضد .ایي هطالؼِ از ًَع تَصوییی -هقطؼوی اسوت کوِ بوا اسوتیادُ از
پوسطٌاهِ ٍ چکلیست استاًدارد ٍزارت بْداضت ٍ تکویل آًْا از طویق هصاحبِ هستقین ،در سال  ٍ 1931بووای
بیوارستاى تجویص اًجام اوفت .بِهٌظَر تجزیِ ٍ تحلیل آهاری از آهار تَصییی (فواٍاًوی ،هیواًنیيٍ ،اریواً

ٍ

اًحواف از هؼیار ،درصد ،بیطیٌِ ٍ کویٌِ) ٍ ّوچٌیي از آهار استٌباطی ضاهل ّوبستنی پیوسَى ٍ تجزیوِ ٍ تحلیول
راوسیًَی چٌد هتغیوُ بوای پیص بیٌی هتغیو ٍابستِ بو اساس تغییوات هتغیوّای هستقل استیادُ ضد .تحلیلّوای
آهاری بِ ٍسیلِ ًوم افزار  SPSSاًجام ضد .هیزاى ّوبستنی هتغیوّای فودی پوسٌل بوا ًظووات آًواى در زهیٌوِ
هیزاى بِکارایوی کدبٌدی رًنی جْت تیکیک پسواًدّای بیوارستاًی بورسی ٍ ًتایج ًطاى داد ّو چوِ کارکٌواى
دارای سي ،تحصیالت ٍ سابقِ کاری بیطتوی باضٌد ،هیزاى بکارایوی کدبٌدی رًنی جْت تیکیوک پسوواًد کواّص
هییابد 1۱ .درصد از افواد هکوراً بِ ػیًَت ًاضی از ػدم رػایت ایوٌی هبتال ضدُاًود .هتغیوّوای هیوزاى سواػت
کاری دارای ّوبستنی هؼٌادار ٍ هثبت هی باضد بِ ایي هؼٌی کِ کارکٌاًی کِ هدت زهواى بیطوتوی در بیوارسوتاى
هطغَل بِ فؼالیت هیباضٌد هیزاى اّویت سیاستّا ٍ استواتژیّای هودیویت پسوواًدّای بیوارسوتاًی را بْتوو
درک هیکٌٌدً .تایج بیاى کٌٌدُ اّویت آهَزش در هدیویت ٍ اجوای صحیح پسوواًدّای بیوارسوتاًی هویباضود.
ّو چٌد ٍضؼیت ایي بیوارستاى در هدیویت پسواًد هطلَب هیباضد ٍلی هیتَاى با هودیویت صوحیح آى را بوِ
ضوایط استاًدارد ٍ ایدُآل ًزدیکتو کود.

ٍاشُّای کلیذیٔ :ذیشیت پؼٕا٘ذ ،پؼٕا٘ذ تیٕاسػتا٘ی ،آٔٛصؽ ،تیٕاسػتاٖ تدشیؾ.

 -1هقذهِ
ٔٛاد صایذ ؿهٟش تهٝعٙهٛاٖ یىهی اص ٔٙهات ٟٔهٓ آنیٙهذٜ

ت ٝوّی ٝصتاِٞٝایی و ٝتٚٝػیّٔ ٝشاوض تٟذاؿتی دسٔا٘ی تِٛیذ

ؿٟشٞا تضسي  ٚتٚٝیظ ٜؿٟش تٟشاٖ ٔحؼٛب ٔهیؿهٛد ٚ

ٔیؿٛد اطحق ٔیؿٛد.

٘ثٛد ٔذیشیت كحیح دس خٕه آٚس  ٚدفه تٟذاؿهتی آٖ

اٌش چ ٝتیٕاسػهتاٖٞها ،دسٔاٍ٘هاٜٞها ٔ ٚشاوهض دسٔها٘ی ،دس

ٔیتٛا٘ذ دس تهشٚص تحهشاٖٞها ٔحهی صیؼهت ؿهٟش ٚ

فشآیٙذ دسٔاٖ خؼهٓ  ٚسٚاٖ ؿهٟش٘ٚذاٖ ،تٟثهٛد ص٘هذٌی ٚ

ا٘ؼا٘ی ٘مؾ تؼضایی داؿت ٝتاؿذ .یىی اص ٔٙات ٔ ٟٓتِٛیهذ

ٍٟ٘ثا٘ی اص تٙذسػتی آٖٞا ٘مؾ داس٘ذ ،أا ایٗ فشآیٙذ تذٖٚ

ٔٛاد صایذ ؿٟش  ،صتاِٞٝا تیٕاسػتا٘ی اػت و ٝاكهالحاا

پیأذ ٔٙفی ٘خٛاٞذ تهٛد .اص خّٕه ٝپیأهذٞا ٔهی تهٛاٖ تهٝ

*نویسنده مسئول
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هحسٌی ارهکی ،پَردارا ٍ زارع رضکَئیِ

ٍ٘شفته ٝاػهت ٚ

آِههٛدٌیٞههایی اؿههاس ٜوههشد وهه ٝتههشا تٙذسػههتی ا٘ؼههاٖ ٚ

وشدٖ پؼهٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی كهٛس

تٟذاؿت ٔحی صیؼت ٘اٌٛاس اػت .پؼهٕا٘ذٞا عفه٘ٛی،

ٛٙٞص ؿیٞ ٜٛا ٔٛلتی وه ٝتهشا ٔٙهاطك وٛچهه وهاستشد

ٞؼتٝا ٚ ٚیظ ٜاص خّٕ ٝایٗ آِٛدٌیٞها ٞؼهتٙذ وه ٝتایهذ

داسدٛٔ ،سد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد (.)WHO,1999

پغ اص تی خالشػاص  ٚآِٛدٌی صدایی ،ت ٝدَ خان ػپشدٜ

عف٘ٛت دس تیٕاسػتاٖ ٔؼاِٝا اػت و ٝدس اتعهاد ٔختّه

ؿ٘ٛذ (.(Wong and Kashyap, 1999

ؿایؼت ٝتٛخ ٝتهٛد ٚ ٜاص صٚایها ٌ٘ٛهاٌ ٖٛلاتهُ تشسػهی

ادٓ تان تِٛیذ پؼٕا٘ذ تٛػ ٔشاوض تٟذاؿتی -دسٔها٘ی

ٔههیتاؿههذ .خٕ ه آٚس  ٚدف ه پؼههٕا٘ذٞهها تیٕاسػههتا٘ی

وهه ٝتههٝطههٛس ٕ٘٘ٛهه ٝدس ػههاَ  1385تهه 80 ٝتههٗ پؼههٕا٘ذ

فشآیٙذ اػت و ٝدس ٔحذٚد ٕ٘هٛدٖ  ٚیها وٙتهشَ ا٘تـهاس

تیٕاسػتا٘ی دس ؿٟش تٟشاٖ ت ٝاصا ٞش سٚص سػهیذ ٚ ٜعهذْ

عف٘ٛت ٞا تیٕاسػتا٘ی ٓٞ ،دس داخُ ٞ ٚهٓ دس تیهش ٖٚاص

اػتفاد ٜاص فٙاٚس ٞا نصْ خٟت تی خالشػهاص  ٚدفهٗ

چاسچٛب فیضیىی آٖ  ٚدس ػالح خأع ٝتؼیاس ٔٛثش اػت.

تٟذاؿتیٔ ،شدْ  ٚاسٌاٖٞا ٔهشتث سا تها چاِـهی تهضسي

واسوٙاٖ تیٕاسػتاٖ  ٚتیٕاساٖ ٔ ٚشاخعیٗ ت ٝتیٕاسػهتاٖ تهٝ

سٚتش ٚوشدٜاػتٕٞ .چٙیٗ پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی تٝدِیهُ

آػا٘ی اص ایٗ ٔؼأِ ٝتأثش ٔیؿ٘ٛذ ٚ ،آاهاد ٔهشدْ ٘یهض دس

داؿههتٗ ا٘ههٛان ٌ٘ٛههاٌ٘ٛی اص ٔیىشٚاسٌا٘یؼههٓٞهها ٔا٘ٙههذ

ػالح خأع ٝتٝطٛس تلهادفی ٘ ٚاخٛاػهت ٝدس ٔعهشم آٖ

تاوتش ٞا اػهتافیّٛوٛن  ٚاػهتشپتٛوٛن ،تاػهیُ ػهُ ٚ

لشاس ٔیٌیش٘ذ ).(Trigg, 1981

وضاصٚ ،یشٚع ٞپاتیت (ٞپاتیت ب  ٚث) ٚ ٚیشٚع ایهذص

ایٗ دسااِی اػت و ٝاخشا كحیح ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا دس

 ٚتؼیاس دیٍش اص ٔیىشٚبٞا تیٕهاس صأ ،خّهٞ ٛها

ؿٟش تٟشاٖ تا چاِؾ ٞا عٕذٜا ٕٞچٔ ٖٛـخق ٘ثٛدٖ
تش ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞاﻯ تٟذاؿتﻰ دسٔا٘ﻰ،

ٔیىشٚتی  ٚعف٘ٛی ،خضء خالش٘ان تشیٗ پؼٕا٘ذ ٞا خأعٝ

ػیؼتٓ ٘ظاس

ؿههٟش ٔحؼههٛب ٔههیؿهه٘ٛذ (٘ههٛس ٔ .)1369 ،ههذیشیت

ٔتفشق تٛدٖ ٔشاوض تلٕیٓ ٌیشﻯ  ٚعذْ اخٕان ایٗ ٔشاوض

پؼٕا٘ذٞاﻯ تٟذاؿتﻰ دسٔا٘ﻰ وحٖ ؿٟشٞایی ٕٞا٘ٙذ تٟشاٖ

تش یه سٚؽ ٚااذ ٔٚـخق ،تفاػیش ٔتفاٚ

ٕٛٞاس ٜاص پیچیذٌﻰٞاﻯ تؼههیاس تشخٛسداس تٛدٜاػت .ایٗ

اص لا٘ ٚ ٖٛآییٗ٘أ ٝاخشایﻰ آٖ ،عذْ اخشاﻯ دػتٛساِعُٕ
ٚصیشاٖ ٚ ٚصاس

 ٚػّیمٝاﻯ
تٟذاؿت

پؼٕا٘ذٞا اص ٘ظشوٕیت٘ ،ؼثت ت ٝوُ پؼٕا٘ذ ؿٟشﻯ ٔیضاٖ

ٞاﻯ اتحﻍ ؿذ ٜاص ػٛﻯ ٞیا

٘اچیضﻯ سا داسد ِٚﻰ تِ ٝحاﻅ ویفیت اص إٞیت تػضایﻰ

دسٔاٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿوی ،عهذْ آٌهاٞی پشػهٔ ٚ ُٙهذیشاٖ

تشخٛسداس اػت (فیام.)1389 ،

تیٕاسػتاٖ دس ٔٛسد ٔعضهح

پؼههٕا٘ذٞا تیٕاسػههتا٘ی ؿههأُ پؼههٕا٘ذٞا عفهه٘ٛی،

عذْ ٚخٛد ػشٔای ٝوافی خٟت تٟی ٝتیخالشػاصٞا سٚتٝسٚ

پؼٕا٘ذٞا پاتِٛٛطیه ،اخؼاْ تیض  ٚتش٘هذ ،ٜپؼهٕا٘ذٞا

ٔهههیتاؿهههذ .تٙهههاتشایٗ ا٘تخاب  ٚتٝواسٌیشﻯ ٌضیٟ٘ ٝٙایﻰ

داسٚیههی ،پؼههٕا٘ذٞا ػههشطاٖصا ،پؼههٕا٘ذٞا ؿههیٕیایی،

ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞاﻯ تیٕاسػتا٘ﻰ تؼههیاس تهها إٞیههت اػههت

پؼٕا٘ذٞا سادیٛاوتی ،ٛوپؼَٞٛا ااٌ ٚاصٞا پشفـاس

(فیام.)1389 ،

 ٚپؼٕا٘ذٞا اا ٚفّهضا

ػهٍٙیٗ اػهت .پؼهٕا٘ذٞا

خالش٘ان  ٚاص تیٗ تشدٖ آٖ ،یىی اص ٔعضح

پؼهٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی ٚ

افشاد ٌ ٚشٜٞٚایی و ٝتیـهتش دس ٔعهشم خالهش ٔهیتاؿهٙذ
ؿأُ تیٕهاساٖ ،پشػه ٚ ُٙوهاسٌشاٖ ٔؼه  َٛخٕه آٚس ،

ٍ٘شاٖوٙٙهذٜ

ٕٟٔ ٚی اػت و ٝتٛخٚ ٝیظ ٜتش٘أٝسیضاٖ ٔ ٚذیشاٖ ؿهٟش

إُ  ٚدف پؼٕا٘ذ تیٕاسػتا٘ی  ٚػایش افشاد اػت و ٝتٝ

سا ٔیطّثذ .واسؿٙاػاٖ ٔحی صیؼهت  ٚؿهٟش ٔعتمذ٘هذ

٘ح ٛدس تٕهاع تها ایهٗ ٌ٘ٛه ٝپؼهٕا٘ذٞها لهشاس داس٘هذ.

ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا تها تٛخه ٝتهٔ ٝـهىح

پؼههٕا٘ذٞهها پضؿههىی اص تخههؾ تضسٌههی اص پؼههٕا٘ذٞا

خهاف خهٛد

تیاٌٖش ٚضعیت فشٍٙٞی ،اختٕاعی  ٚالتلاد یه وـهٛس

عف٘ٛی ،و ٝت ٝطٛس تاِم ٜٛخالش٘ان اػت تـىیُ ؿهذ ٜوهٝ

اػت ٘ ٚیاص ت ٝطشااهی دلیهك  ٚآیٙهذٍ٘ ٜهش داسد .تهاوٖٛٙ

ٕٔىٗ اػت اا ٚعٛأُ تیٕاس صا ٘یهض تاؿهذ .تشخهی اص

صیشتٙایی ٔ ٚ ٟٓاػاػی تشا اص تیٗ تشدٖ ٘ ٚهاتٛد

اسٌا٘یؼٓ ٞا تیٕاس صا ته ٝدِیهُ ٔمها ْٚؿهذٖ ته ٝدسٔهاٖ

الذأا
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کاّـص پســواًذّای بـیوارستاًی با تأکیذ بر اّویت ّوکاری ٍ آگاّی پرسٌل درهاًی بیوارستاى تجریص تْراى

ٔیتٛا٘ذ خالش٘ان تاؿذ .خٕ آٚس  ٚدف ٘هأٙاػهة ایهٗ

نصْ خٟت اخشا یه تش٘أ ٝكحیح ٔذیشیت ٔهٛاد صادهذ

خثهشاٖ ٘اپهزیش تهش تٟذاؿهت

پضؿىی سا آٌاٞی اص ٔمادیش وٕی  ٚویفی آٖ دس ٞهش ؿهٟش

ضایعا

ٔی تٛا٘ذ خالشا

عٕهٔٛی ٔ ٚحهی صیؼهت ٚاسد وٙهذ (Abdullah et al,

ٔی دا٘ذ  ٚتا ٔالاِعٚ ٝضعیت ٔهذیشیت دس تیٕاسػهتاٖٞها

).2008

ٌشٌاٖ ٘تیدٌٝیش وهشد وه ٝتها ٚخهٛد تهحؽ فهشاٚاٖ دس

٘تایح ٔالاِعٝا دس ٙٞذ ٘ـاٖ داد و ٝتِٛیهذ  ٚپیهادٜػهاص

ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا پضؿىیٛٙٞ ،ص ٔـهىحتی دس فشآیٙهذ

ػیاػت ٞا ٔهذیشیت صتاِه ٝتیٕاسػهتا٘ی ؿهأُ آٔهٛصؽ

ٔههذیشیت ،تههٚٝیههظ ٜدس تفىیههه پؼههٕا٘ذ ٚخههٛد داسد ،وههٝ

ػاصٔا٘ی  ٚاٍ٘یضٔ ٜیتٛا٘هذ پاػهخٍ٘ ٛیاصٞها فعّهی ٚ

٘یاصٔٙذ تٛخ ٝتیـتش ٔیتاؿذ.

اػتا٘ذاسدٞا ٔذیشیت صتاِهٞٝها پضؿهىی دس تیٕاسػهتاٖ

تٛخ ٝتٔ ٝذیشیت پؼهٕا٘ذ ٞها تیٕاسػهتا٘ی تهٝدِیهُ داسا

ؿههٛد ( .)Shalini and Chauhan, 2008دس تشسػههی

تٛدٖ پتا٘ؼیُ عف٘ٛت صایی ٚ ٚخٛد پؼٕا٘ذٞا خالش٘هان

 Pasarroو ٝدس خلٛف ٔذیشیت پؼٕا٘ذ ٞها پضؿهىی

تؼیاس ٔٔ ٟٓیتاؿذ .تهٝطهٛس وه ٝدس تشخهی اػهتاٖٞها

دس وـٛس پشتغهاَ تهیٗ ػهاَٞها  1997تها  2002ا٘دهاْ

وـٛس ،سٚصا٘ٞ ٝضاساٖ ویٌّٛشْ ا٘ٛان صتاِهٞٝها عفه٘ٛی ٚ

ٌشفههت ،فشآیٙههذ تاصسػههی  ٚوٙتههشَ ؿههشای ٔههذیشیت

تیٕاس صا تیٕاسػتاٖٞا دس آب  ٚخان پخؾ ٔهیؿهٛد ٚ

پؼٕا٘ذٞا تِٛیذ ؿذ٘ ٚ ٜیض افضایؾ ػالح آٌاٞی عٕٔٛی

ایٗ ٘ـاٖ اص تشٚص یه فاخع ٝصیؼت ٔحیالهی داسدٞ .هذ

تلٕیٓ ٌیش٘ذٌاٖ تش ٔهذیشیت ٔٙاػهة پؼهٕا٘ذ ٞها ٔهٛسد

اص ایٗ ٔالاِع ،ٝتشسػی إٞیت ٔذیشیت كحیح ٔهٛاد صایهذ

تاویذ لشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ ٚ Cox .ىهاساٖ (٘ )1997یهض دس

تیٕاسػتا٘ی تٚٝیظٕٞ ٜىاس پشػ ُٙدسٔها٘ی دس تیٕاسػهتاٖ

ٔالاِعٝا تا عٛٙاٖ ٔذیشیت افاظت ٔحیالی ٔهٛاد صادهذ ٚ

ؿٟذا تدشیؾ تٟشاٖ پشداخت ٝؿٛد .ایٗ ٔشوهض پضؿهىی،

٘مؾ واسوٙاٖ دس تٛػع ٝآٖ ،ت ٝواٞؾ ادٓ صتاِ ٝتِٛیذ

آٔٛصؿههی  ٚدسٔهها٘ی دس ؿههٕاَ تٟههشاٖ  ٚدس ٔٙالمهه ٝیههه

تٛػ اساد ٝوٙٙذٌاٖ خذٔا

تٟذاؿتی ،اص طشیهك آٔهٛصؽ

ؿٟشداس (تدشیؾ ،خیاتاٖ ؿٟشداس ) ٚال ؿذ ٜاػهت ٚ

آٖٞا اؿاسٕٛ٘ ٜد٘ذ .تشسػی ٔذیشیت ٔٛاد صادذ تیٕاسػهتا٘ی

صیشٔدٕٛع ٝدا٘ـٍا ٜعّ ْٛپضؿىی ؿٟیذ تٟـتی ٔیتاؿذ.

دس تٍٙحدؽ ٘ـاٖ داد پضؿىاٖ  ٚپشػتاساٖ  ٚػایش پشػهُٙ
تیٕاسػتاٖ آٌهاٞی وهأّی دس ساتاله ٝتها ایدهاد ٔهٛاد صادهذ

 -2رٍشّا

تیٕاسػتا٘ی ٘ذاس٘ذ (.)Akter and Hussain, 2002

پظٞٚؾ ااضش دساٛصٔ ٜالاِعا

ٔیذا٘ی 1لشاس داسد و ٝتهٝ

پیٕایـی ٚ 2ت ٝسٚؽ ٔمالعهی 3تهشا ػهاَ 1391

ٔالاِع ٝا٘داْ ؿذ ٜدس تیٕاسػتاٖٞا اػتاٖ ٌّؼهتاٖ ٘ـهاٖ

كٛس

داد و ٝفشآیٙهذٞا ٔهذیشیت پؼهٕا٘ذ دس تیٕاسػهتاٖ ٞها

ا٘داْ ؿذٜاػت .اص ٘ظش پاسادایٓ پهظٞٚؾ ،ایهٗ پهظٞٚؾ

اػتاٖ اص ؿشای ٘ؼثتا خهٛتی تشخهٛسداس اػهت ،أها عهذْ

دس ٌههش ٜٚپههظٞٚؾٞهها وٕههی 4لههشاس داسد .پههظٞٚؾ

ت ٝواسٌیش ٘یشٞٚا ٔتخلهق دس وّیه ٝتیٕاسػهتاٖ ٞها

ا٘داٌْشفت ٝیه ٔالاِع ٝتٛكیفیٔ -مالعی اػت و ٝاص ٘ظهش

اػههتاٖ ،آٌههاٞی ٘ذاؿههتٗ پشػههٔ ُٙههٛثش دس أههش ٔههذیشیت

ٞههذ  ،اص ٘ههٛن وههاستشد اػههت .خأعههٔ ٝههٛسد ٔالاِعهه،ٝ

پیـشفت ٚ ٝإٞاَ دس

تیٕاسػتاٖ ؿٟذا تدهشیؾ ٚ

پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتاٖ٘ ،ثٛد تدٟیضا

سعایت وأُ اػتا٘ذاسدٞاٛٔ ،خة ٌشدیذ تا خالشا

ٔؼ ِٛیٗ تخؾ ٞا ٔختّ

ٔشتث

ػایش واسوٙهاٖ تیٕاسػهتا٘ی ٔهی تاؿهٙذ .سٚؽ خٕه آٚس

تا پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی ٕٞچٙاٖ ٔحی صیؼت ا٘ؼا٘ی سا

دادٜٞهها تهها اػههتفاد ٜاص سٚؽ ٕ٘٘ٛههٌٝیههش دس دػههتشع

تٟذیذ ٕ٘ایذ .تٙاتشایٗ اػتفاد ٜاص سٚؽٞا تهیخالشػهاص

ا٘داْ ؿذ.

تٝعٛٙاٖ یىی اص ٌضیٞٝٙا اكّی دس ٔذیشیت تایذ دس ٘ظهش

ادٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتا اػتفاد ٜاص فشٔ َٛوٛوشأٖ 5حاػث ٚ ٝتعییٗ

ٌشفت ٝؿٛد (ؿٟشیاس ٕٞ ٚىاساٖ.)1385 ،

ؿذ (وٛوشاٖ.)1977 ،

ؿٟشیاس ٕٞ ٚىاساٖ ( )1390یىی اص ٟٔٓتشیٗ الذأا
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پیشػ ٚ ٖٛتدضی ٚ ٝتحّیُ سٌشػی٘ٛی چٙهذ ٔتغیهش ٜتهشا

ساتال:ٝ
 ; nتعذاد ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاس ؛

پیؾتیٙی ٔتغیش ٚاتؼت ٝتش اػاع تغییشا

ٔ ; Nمذاس خأع ٝو ٝدس ایٗ ٔالاِع ٝتشاتهش خٕعیهت ؿهٟش

اػتفاد ٜؿذ .آصٔ ٖٛپظٞٚؾ تهٚ ٝػهیّ٘ ٝهشْ افهضاس SPSS

تٟشاٖ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت؛

ا٘داْ ؿذ.

ٔتغیشٞا ٔؼتمُ

;Zدس ػالح اطٕیٙاٖ  95دسكذ ٔعادَ ِ 1/96حاﻅ ٌشدیذ.
ٔ;Pمذاس كفت ٔٛخٛد دس خأعٔ ٝیتاؿذ و ٝتیٗ  0/01تا

ً -3تایج

 0/99ا٘تخاب ٔیؿهٛد (دس پهظٞٚؾ ااضهش تهٝعّهت دس

ایههٗ ٔشوههض دس اههاَ ااضههش  297تخههت دایههش داسد.

دػت ٘ثٛدٖ ٔمادیش ٘ q ٚ pؼثت تشاتش  0/5دس ٘ظش ٌشفتهٝ

تخلق ٞا ٔٛخٛد دس ایٗ تیٕاسػتاٖ عثاستٙذ اص :داخّی،

ؿذ).

خشاای ،وٛدواٖ ،ص٘اٖ  ٚصایٕاٖ ،خشاای ٔغض  ٚاعلهاب،

 ; qتشاتش اػت تا

.

اسِٛٚط ٛ٘ ،سِٛٚط ٕٞ ،اتِٛٛط  ،ػشطاٖ ،غهذدٚ CCU ،

ٔ ;dمذاس ػالح خالا لاتُ لث َٛپظٞٚـٍش ٔیتاؿهذ وهٝ

 .ICUنصْ ت ٝروش اػت و 22 ٝتخت  ،ICUیه دػهتٍاٜ

تیٗ  0/01تا ٔ 0/1یتاؿذ.

 ،MRIػیؼتٓ اشاس

تشاػاع فشٔ َٛوٛوشاٖ ادٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتٝدػت آٔذ ٜتشاتش 77

خذیذ طشاای ؿذ ٜاػت.

خٛسؿیذ  ،دػتٍا ٜاوؼیظٖػهاص

ٔیتاؿذ.
ٍ -1-3یصگیّای فردی پاسخگَیاى

خٟت تعییٗ اعتثهاس پشػـهٙأٔ ٝهٛسد اػهتفاد ،ٜته ٝوٕهه
ٌشٞٚی اص اعضا ٞیا

تمشیثهها  59دسكههذ اص پاػههخٍٛیاٖ صٖ  41 ٚدسكههذ ٔههشد

عّٕی دا٘ـهىذٔ ٜحهی صیؼهت

تٛدٜا٘ذٚ .یظٌیٞا افشاد دس خذ 1 َٚآٔذ ٜاػت.

سٚایی ٔحتٛایی آٖ ٔهٛسد تشسػهی لهشاس ٌشفهت .ته ٝایهٗ
ٔٙظههٛس ،ضههٕٗ تـههشیح ٔٛضههٛن ،اٞههذا

ً -1-1-3ظرات پاسخگَیاى در زهیٌِ هیساى اّویـت ٍ

ٔ ٚتغیشٞهها

پظٞٚؾ ،اص آ٘اٖ خٛاػت ٝؿذ تا دس ٔٛسد دلهت پشػـهٙأٝ

تأثیر سیاست ّا ٍ استراتصیّای هـذیریت پسـواًذّای

دس ػٙدؾ ٔتغیشٞا ٔٛسد ٔالاِع ٝاظٟاس ٘ظهش ٕ٘ایٙهذ .تها

بیوارستاًی

اػتفاد ٜاص ٘ظشا

نصْ دس پشػـٙأٝ

ااكّ ،ٝاكحاا

تش اػاع ٘ظش افشاد ٔٛسدٔ ،الاِعٔ ٝیضاٖ إٞیت ػیاػتٞها

اعٕاَ ٌشدیذٕٞ .چٙیٗ خٟت تشسػی اعتثاس پشػـهٙأ ٝتهٝ

 ٚاػتشاتظ ٞا ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی دس پهٙح

ِحهاﻅ پایههایی ،اص ضهشیة آِفهها وش٘ٚثهاا اػههتفاد ٜؿههذ.

ٌش ٜٚدػتٝتٙذ ٌشدیذ٘ذٕٞ .اٖ طهٛس وه ٝؿهىُ ٘ 1ـهاٖ

تٙٔٝظٛس تدضی ٚ ٝتحّیُ آٔاس اص آٔاس تٛكیفی (فشاٚا٘ی،

ٔهیدٞههذ ،تهیؾ اص  90دسكههذ افههشاد تهأثیش ػیاػههتٞهها ٚ

ٔیاٍ٘یٗٚ ،اسیا٘غ  ٚا٘حهشا

ٔعیهاس ،دسكهذٔ ،هاوضیٕٓ ٚ

اػتشاتظ ٞا ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی سا صیهاد ٚ

ٔیٙیٕٓ) ٕٞ ٚچٙیٗ اص آٔاس اػتٙثاطی ؿأُ ٕٞثؼتٍی

خیّی صیاد اسصیاتی وشدٜا٘ذ.

جذٍل  .1تَزیغ فراٍاًی پاسخگَیاى از ًظر سطح تحصیالت
گرٍُّای سٌی(سال)

درصذ

سطح تحصیالت

درصذ

هذت اقاهت

درصذ

سابقِ کاری

درصذ

 20تا  30سال

21/3

دیپّٓ

14/7

وٕتش اص  6ػاعت

1/3

وٕتش اص  10ػاَ

44

 30تا  40سال

46/7

فٛق دیپّٓ

5/3

 6تا  8ػاعت

38/7

 10تا  15ػاَ

34/7

 40تا  50سال

22/7

ِیؼا٘غ

45/3

 8تا 10ػاعت

41/3

 15تا  20ػاَ

17/3

بیطتر از  50سال

9/3

فٛق ِیؼا٘غ

20

 10تا  12ػاعت

18/7

 20تا  25ػاَ

4

دکتری

14/7

 25تا  30سال

0
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کاّـص پســواًذّای بـیوارستاًی با تأکیذ بر اّویت ّوکاری ٍ آگاّی پرسٌل درهاًی بیوارستاى تجریص تْراى
60

ً -4-1-3ظــرات پاســخگَیاى در زهیٌــِ ارتنــا بــیي

40

هذیریت ًاکارآهذ با افسایص بیواریّای ضغلی

50
30

 16دسكذ اص افهشاد ٔىهشسا ته ٝعف٘ٛهت ٘اؿهی اص سعایهت

20

٘ىشدٖ ایٕٙی ٔثتح ؿذ ٜا٘ذ .تیـتش واسٔٙذاٖ تأثیش ٔهذیشیت

10

تش تیٕاس ٞا ؿغّی سا ٘اچیض ٔیدا٘ٙذ (ؿىُ .)4

0

ضکل  .1تَزیغ فراٍاًی پاسخگَیاى از ًظر تأثیر ٍ اّویت

40
35
30
25
20
15
10
5
0

سیاستّا ٍ استراتصیّای هذیریت پسواًذّای بیوارستاًی

 -2-1-3بررسی تفاٍت سطح داًص کارکٌاى در اجرای
هذیریت پسواًذّای بیوارستاًی
ٔیضاٖ تهأثیش دا٘هؾ تهش اخهشا ٔهذیشیت پؼهٕا٘ذ اص ٘ظهش
پاػخٍٛیاٖ دس ؿىُ ٘ 2ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػهت 60 .دسكهذ
افشاد اظٟاس داؿهتٙذ وه ٝتفهاٚ

ضکل  .4تَزیغ فراٍاًی پاسخگَیاى بِ ارتنا بیي هذیریت

ػهالح دا٘هؾ دس اخهشا

ًاکارآهذ با افسایص بیواریّای ضغلی

ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی تأثیش داسد.
35

ً -5-1-3ظرات پاسخگَیاى در زهیٌـِ هیـساى اّویـت

30
25

فاکتَرّای هَثر بر اجرای هذیریت پسواًذ بیوارستاًی

20

فاوتٛسٞا ٔٛثش تشا اخشا ٔذیشیت پؼهٕا٘ذ اص إٞیهت

15

تانیی اص ٘ظش پاػخٍٛیاٖ تشخٛسداس تٛد (ؿىُ .)5

10
5

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

ضکل  .2تَزیغ فراٍاًی پاسخگَیاى برای تفاٍت سطح داًص
کارکٌاى در اجرای هذیریت پسواًذّای بیوارستاًی

 -3-1-3اّویت استفادُ از کذ رًگی تَسـ کارکٌـاى
در هذیریت پسواًذ
 68دسكذ واسوٙهاٖ اص وهذ تٙهذ سٍ٘هی خٟهت تفىیهه

ضکل .5تَزیغ فراٍاًی پاسخگَیاى از ًظر هیساى اّویت فاکتَرّای

پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی اػتفادٔ ٜیوٙٙذ (ؿىُ .)3

هَثر بر اجرای هذیریت پسواًذ بیوارستاًی

30
25
20

 -2-3تحلیل ّونستگی هتغیرّای فردی با ًظرات آًاى

15
10

ّ -1-2-3ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل بـا ًظـرات

5
0

آًاى در زهیٌِ هیساى اّویت سیاست ّا ٍ استراتصیّـای
هذیریت پسواًذّای بیوارستاًی

ضکل .3تَزیغ فراٍاًی پاسخگَیاى از ًظر هیساى بِکارگیری
کذبٌذی رًگی جْت تفکیک پسواًذّای بیوارستاًی
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ٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞا فشد پشػ ُٙتا ٘ظشا

ٌشفههت٘ .تههایح ٘ـههاٖ داد ٞههیچیههه اص ٔتغیههشٞهها داسا

آ٘اٖ دس صٔیٙهٝ

ٔیههضاٖ إٞیههت ػیاػههتٞهها  ٚاػههتشاتظ ٞهها ٔههذیشیت

ٕٞثؼتٍی ٔعٙاداس ٘یؼت.

پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی تها اػهتفاد ٜاص ضهشیة ٕٞثؼهتٍی

ّ -3-2-3ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با ػالقوٌذی آًاى

پیشػ ٖٛتشسػی ؿذ (خذٔ .)2 َٚتغیشٞا ٔیهضاٖ ػهاعت

در بِکارگیری کذبٌذی رًگی تفکیک پسواًذّای بیوارستاًی

واس داسا ٕٞثؼتٍی ٔعٙاداس ٔ ٚثثت ٔهیتاؿهذ ته ٝایهٗ

آ٘اٖ دس صٔیٙهٝ

ٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞا فشد پشػ ُٙتا ٘ظشا

صٔهاٖ تیـهتش دس تیٕاسػهتاٖ

ٔیههضاٖ تههٝوههاسٌیش وذتٙههذ سٍ٘ههی خٟههت تفىیههه

ٔـغ َٛت ٝفعاِیت ٔیتاؿٙذٔ ،یضاٖ إٞیهت ػیاػهت ٞها ٚ

پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی تها اػهتفاد ٜاص ضهشیة ٕٞثؼهتٍی

اػتشاتظ ٞا ٔهذیشیت پؼهٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی سا تٟتهش

پیشػٛٔ ٖٛسد تشسػی لشاس ٌشفت٘ .تایح ااكُ دس خذَٚ

دسن ٔیوٙٙهذ .دس ٔهٛسد ػهایش ٔتغیشٞها ٔهٛسد تشسػهی

 3اساد ٝؿذ ٜاػتٕٞ .اٖطٛس و ٝدس ایهٗ خهذٔ َٚـهاٞذٜ

ٞیچیه ساتالٔ ٝعٙیداس ٘ذاؿتٙذ ،أا استثا آٖٞا ٔٙفی تهٛد

 ٚػاتم ٝوهاس ،

ٔعٙی و ٝواسوٙا٘ی ؤ ٝذ

ت ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝتا افضایؾ دس ٔیهضاٖ ػهٗ ،تحلهیح

ٔیؿٛد ٔتغیشٞا ػٗ ٔ ٚیضاٖ تحلیح

داسا ٕٞثؼتٍی ٔعٙاداس ٔی تاؿذ .اِثت ٝتایذ ته ٝایهٗ ٘ىتهٝ

ٚ

ػاتم ٝواس ٔیضاٖ إٞیهت ػیاػهت ٞها  ٚاػهتشاتظ ٞها

اؿاس ٜوشد و ٝایٗ ساتال ٝتٝكٛس

ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی اص دیهذٌا ٜآٖٞها وهاٞؾ

ٔف ْٟٛوٞ ٝش چ ٝواسوٙاٖ داسا ػٗ ،تحلیح

یافتهه ٝاػههت .چٙا٘ىهه ٝدس صٔههاٖ تىٕیههُ پشػـههٙأ ٝتهها

واس تیـتش تاؿٙذٔ ،یضاٖ تهٝوهاسٌیش وذتٙهذ سٍ٘هی

اظٟاس٘ظشٞایی ٔثٙی تش تفاٚ

ٔعىٛع اػت .ته ٝایهٗ
 ٚػهاتمٝ

خٟت تفىیه پؼٕا٘ذ واٞؾ ٔییاتذ.

إٞیت  ٚاخشا تاویذ داؿتٙذ

 ٚایٗ د ٚسا یىؼاٖ دس ٘ظش ٔیٌشفتٙذٕٞ ،چٙهیٗ تشخهی اص
جذٍل ّ .3ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با ػالقوٌذی آًاى در

ػیاػت ٞها  ٚاػهتشاتظ ٞها سا دس ٚضهعیت ٔٛخهٛد  ٚتها
أىا٘ا

بِکارگیری کذبٌذی رًگی تفکیک پسواًذّای بیوارستاًی

ٔٛخٛد أىاٖپزیش ٕ٘یدا٘ؼتٙذ.

جذٍل ّ .2ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با ًظرات آًاى در
پسواًذّای بیوارستاًی
فاوتٛسٞا

خٙؼیت

-0/044

ػٗ

زهیٌِ اّویت سیاستّا ٍ استراتص یّای هذیریت
ٔیضاٖ ٕٞثؼتٍی

فاوتٛسٞا

ٔیضاٖ ٕٞثؼتٍی

ػالح ٔعٙیداس

**

ػالح ٔعٙیداس
0/707

-0/359

0/002

تحلیح

**-0/315

0/006

ػاعت واس

0/117

0/319

ػاتم ٝواس

**-0/306

0/008

خٙؼیت

-0/016

0/893

ػٗ

-0/073

0/533

* ٘ـا٘ ٝػالح ٔعٙیداس دس ػالح (ٔ )P≥0/05ی تاؿذ.

تحلیح

-0/198

0/089

ػاعت واس

*

0/256

0/026

ّ -3-2-3ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با هیساى ابتال بِ

ػاتم ٝواس

-0/011

0/925

ػفًَت بِ ػلت ػذم رػایت ایوٌی

ٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞا فشد پشػ ُٙتا ٔیضاٖ اتتح ت ٝعف٘ٛت

* ٘ـا٘ ٝػالح ٔعٙیداس دس ػالح (ٔ )P≥0/05یتاؿذ.

تهه ٝعّههت سعایههت ٘ىههشدٖ ایٕٙههی تهها اػههتفاد ٜاص ضههشیة
ٕٞثؼتٍی پیشػٛٔ ٖٛسد تشسػی لشاس ٌشفت٘ .تایح ااكُ

ّ -2-2-3ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با سطح داًص

دس دس خذ 4 َٚاساد ٝؿذٜاػتٕٞ .اٖطهٛس وه ٝدس خهذَٚ

کارکٌاى در اجرای هذیریت پسواًذّای بیوارستاًی

ٔـاٞذٔ ٜیؿٛدٔ ،تغیش ٔیضاٖ تحلیح  ،داسا ٕٞثؼتٍی

ٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞا فشد پشػ ُٙتا ٔیضاٖ ػالٛح دا٘ـهی

ٔعٙاداس ٔی تاؿذ .ایهٗ ٔٛضهٛن ته ٝایهٗ ٔعٙهی اػهت وهٝ

واسوٙاٖ دس اخهشا ٔهذیشیت پؼهٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی تها

واسوٙاٖ داسا تحلیح

اػتفاد ٜاص ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػٔ ٖٛهٛسد تشسػهی لهشاس
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تان وٕتش ٔثهتح ته ٝعف٘ٛهت تهٝ

عّت عذْ سعایت ایٕٙی ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ ٔؼأِ ٝیتٛا٘هذ تهٝ
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کاّـص پســواًذّای بـیوارستاًی با تأکیذ بر اّویت ّوکاری ٍ آگاّی پرسٌل درهاًی بیوارستاى تجریص تْراى

كٛس

دیٍش ٘یض تفؼیش ؿٛد ،ت ٝایٗ كٛس

داسا ػالح تحلهیح

وه ٝواسوٙهاٖ

 -5-2-3تؼییي تفاٍتّای هَجَد در هتغیرّای تحقیق در
دٍ گرٍُ جٌسی کارکٌاى

پهاییٗتهش تها ٔؼهادُ تٟذاؿهتی ٚ

تٙٔٝظٛس تعییٗ تفاٞ ٚا ٔٛخٛد دس ٔتغیشٞا تحمیك دس

٘ظافت تیٕاساٖ استثا تیـتش داس٘ذ.

دٌ ٚش ٜٚخٙؼی واسوٙاٖ اص آصٔٔ t ٖٛؼتمُ اػهتفاد ٜؿهذ.

جذٍل ّ .4ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با هیساى ابتال بِ

تههذیٗ ٔٙظههٛس اتتههذا ٘شٔههاَ تههٛدٖ دادٜٞهها تهها آصٔههٖٛ

ػفًَت بِ ػلت رػایت ًکردى ایوٌی
فاوتٛسٞا

ٔیضاٖ ٕٞثؼتٍی

خٙؼیت

0/002

0/988

-0/196

0/093

*

-0/228

0/049

ػاعت واس

0/209

0/072

ػاتم ٝواس

-0/197

0/090

ػٗ
تحلیح

وٌِٕٛٛش- ٚاػٕیش٘  6تشسػی ؿذ٘ .تایح ٘ـاٖ داد ٞهیچ

ػالح ٔعٙیداس

یه اص ٔتغیشٞا دس دٌ ٚش ٜٚخٙؼی واسوٙاٖ داسا اختح
ٔعٙیداس تا یىذیٍش ٕ٘یتاؿذ.

 -4بحث
ٕٞثؼتٍی پٙح ٔتغیهش خٙؼهیت ،ػهٗ ،تحلهیح  ،ػهاتمٝ

* ٘ـا٘ ٝػالح ٔعٙیداس دس ػالح (ٔ )P≥0/05ی تاؿذ.

واس  ٚػاعا

واس پشػه ُٙتها ٘ظهشا

آ٘هاٖ دس صٔیٙهٝ

ّ -4-2-3ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با ًظرات آًاى در

إٞیت ػیاػتٞا  ٚاػتشاتظ ٞها ٔهذیشیت پؼهٕا٘ذٞا

زهیٌِ اّویت فاکتَرّای هَثر بر اجـرای هـذیریت پسـواًذ

تیٕاسػتا٘ی تا اػتفاد ٜاص ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػهٔ ٖٛهٛسد

بیوارستاًی

تشسػی لشاس ٌشفهت٘ .تهایح ٘ـهاٖ داد اص تهیٗ فاوتٛسٞها

ٔیضاٖ ٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞا فشد پشػ ُٙتا ٘ظشا

ٔٛسد تشسػی ػالح تحلهیح

آ٘اٖ دس

صٔیٔ ٝٙیضاٖ إٞیت فاوتٛسٞا ٔٛثش تهش اخهشا ٔهذیشیت

داسا اختح

پؼٕا٘ذ تیٕاسػتا٘ی تا اػتفاد ٜاص ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػٖٛ

تحلههیح

 ٚػهاعا

آٔاس ٔعٙیداس ٔیتاؿذ ت ٝطٛس ؤ ٝیضاٖ
داسا ٕٞثؼههتٍی ٔٙفههی ،تشاتههش تهها ٚ – 0/24

ٔٛسد تشسػی لهشاس ٌشفهت وه٘ ٝتهایح دس خهذ 5 َٚاسادهٝ

ػاعا

ؿذٜاػتٕٞ .اٖ طٛس و ٝدس ایٗ خذٔ َٚـهاٞذٔ ٜهیؿهٛد

ایٗ ٘تایح تذاٖ ٔعٙاػت و ٝتا افضایؾ ػاعا

ٔتغیشٞا ٔیضاٖ تحلیح

واس داسا ٕٞثؼتٍی ٔثثت ،تشاتش تها  0/24تهٛد.
واس افهشاد

ٔیضاٖ إٞیت دادٖ ت ٝایٗ اػتشاتظ ٞا افضایؾ پیذا ٔیوٙذ.

ٔ ٚیضاٖ ػهاعت وهاس  ،داسا

ااتٕان عّت آٖ ٔیتاؿذ وه ٝافهشاد وه ٝػهاعا

ٕٞثؼتٍی ٔعٙاداس ٔیتاؿٙذ٘ .هٛن استثها دس ٔهٛسد ٔتغیهش
ٔیضاٖ تحلیح

وهاس پشػهُٙ

وهاس

وٕی سا دس تیٕاسػتاٖ ػپش ٔیوٙٙهذ ِضٔٚهی ته ٝإٞیهت

ٔٙفهی  ٚدس ٔهٛسد ٔتغیهش ػهاعت وهاس

دادٖ تٔ ٝذیشیت پؼٕا٘ذ سا دس خٛد ٕ٘یتیٙٙذ ِٚی افهشاد

ٔثثت ٔیتاؿذ .ت ٝآٖ ٔعٙا و ٝتا افضایؾ ٔیضاٖ ػاعت واس

تیـتش سا دس تیٕاسػهتاٖ ػهپش ٔهیوٙٙهذ تهٝ

إٞیههت فاوتٛسٞهها ٔههٛثش تههش اخههشا ٔههذیشیت پؼههٕا٘ذ

و ٝػاعا

تیٕاسػتا٘ی اص ٘ظش پاػخٍٛیاٖ افضایؾ ٔییاتذ.

إٞیت ایٗ ٔٛضٛن ٚالفتش٘ذ ،و ٝتا ٘تایح تحمیك Shalini

 )2006( and Chauhanتا تِٛیذ  ٚپیادٜػاص ػیاػتٞا
جذٍل ّ .5ونستگی هتغیرّای فردی پرسٌل با ًظرات آًاى در

 ٚاػتشاتظ ٞا ٔذیشیت صتاِ ٝتیٕاسػتا٘ی ؿهأُ آٔهٛصؽ

زهیٌِ اّویت فاکتَرّای هَثر در هذیریت پسواًذ بیوارستاًی
فاوتٛسٞا

ٔیضاٖ ٕٞثؼتٍی

خٙؼیت

0/047

0/690

ػٗ

0/183

0/117

*-0/248

0/032

تحلیح
ػاعت واس

*

ػاتم ٝواس

ػاصٔا٘ی  ٚاٍ٘یض ٜدس ػاعا

ػالح ٔعٙیداس

واس ٔهیتهٛاٖ پاػهخٍٛیی

٘یاصٞا فعّی  ٚاػتا٘ذاسدٞا ٔذیشیت صتاِٞ ٝا پضؿهىی
دس تیٕاسػتاٖ ؿذ ،تالاتك داسدٕٞ .چٙیٗ ٔـاٞذ ٜؿذ و ٝتها
افضایؾ ػالح تحلیح

پشػ ،ُٙإٞیهت اػهتشاتظ ٞها ٚ

0/242

0/036

ػیاػت ٞا ٔذیشیتی پؼٕا٘ذ واٞؾ پیذا ٔیوٙذ .ته٘ ٝظهش

0/096

0/412

واسؿٙاػی اسؿهذ  ٚتهانتهش

ٔیسػذ و ٝافشاد تا تحلیح

* ٘ـا٘ ٝػالح ٔعٙیداس دس ػالح (ٔ )P≥0/05ی تاؿذ.
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هحسٌی ارهکی ،پَردارا ٍ زارع رضکَئیِ

ٌٕاٖ ٔیوٙٙذ ؤ ٝذیشیت پؼٕا٘ذ كشفا ٔشت ٛت ٝواسوٙاٖ
تخؾ خذٔا

خّؼا

تهٛد ٚ ٜاؿهتیالی تهشا ٕٞىهاس دس ایهٗ

ٌشٞٚی  ٚآٔٛصؽٞا فهشد ٔهیتٛا٘هذ اػهتفادٜ

ٔیؿٛد .عهذْ تهٝوهاسٌیش ٘یشٞٚها ٔتخلهق ،آٌهاٞی
٘ذاؿههتٗ پشػههٔ ُٙههٛثش دس أههش ٔههذیشیت پؼههٕا٘ذٞا

خلٛف دس خٛد ااؼاع ٕ٘یوٙٙذٛٔ .ػ٘ )1386( ٛیهض

پیـهشفت ٚ ٝإٞهاَ دس سعایهت

دس پظٞٚؾ خهٛد دس ٔهٛسد ٔؼه ِٛیت ٔشاّه ٝخذاػهاص

تیٕاسػتاٖ٘ ،ثٛد تدٟیهضا

پؼٕا٘ذ و ٝتٟتش اػت تش عٟذ ٜتِٛیذ وٙٙذ ٜپؼهٕا٘ذ تاؿهذ،

وأُ اػتا٘ذاسدٞا ٔٛخهة تٟذیهذ ٔحهی صیؼهت ا٘ؼها٘ی

أا اغّة ت ٝتخؾ تٟذاؿتی پاییٗتش ٔحٔ َٛیؿٛد ت ٝایهٗ

٘اؿی اص خالشا

ٔشتث تا پؼهٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی اػهت

ٔؼههاِ ٝاؿههاسٔ ٜههیوٙههذ وهه ٝاوثههش پضؿ هىاٖ ،پشػههتاساٖ ٚ

(ؿٟشیاس ٕٞ ٚىاساٖ.)1385 ،

پیشاپضؿىاٖ آٔٛصؽ دیذ ٚ ٜتعّیٓ دیذ ٜاص اكٔ َٛهذیشیت
پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی تیاطحن ٞؼهتٙذ  ٚته٘ ٝهذس
عٛالة ٔذیشیت غیش اكِٛی ٔٛاد صادذ  ٚخالشا

 -5جوغبٌذی ٍ ًتیجِگیری

تهٝ

٘اؿهی اص

تیٕاسػههتاٖ ؿههٟذا تدههشیؾ تهها  380تخههت ثاتههت  ٚتهها

آٖ ؤ ٝی تٛا٘ذ واسوٙاٖ تیٕاسػهتاٖ ٕٞ ٚچٙهیٗ خأعه ٝسا

ٔیاٍ٘یٗ ٘ 41فش تیٕاس تؼتش ؿذ ٜدس سٚص  ٚت ٝعٛٙاٖ یهه

تٟذیذ وٙذ ،إٞیت ٔیدٙٞذٚ .خٛد آٌاٞی ٍ٘ ٚشؽ ٔثثت

تیٕاسػتاٖ فٛق تخللی اساد ٝدٙٞذ ٜخذٔا

تٟذاؿهتی ٚ

دس استثا تا ٔذیشیت كحیح پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی ؿش

دسٔا٘ی تٔ ٝهشدْ  ٚیىهی اص تهضسيتهشیٗ تیٕاسػهتاٖٞها

نصْ ِٚی وافی دس ٔٛفمیت ا٘داْ واس ٘یؼت  ٚدس استثا تا

تٟشاٖ ،اص خایٍا ٚ ٜإٞیهت تهانیی تشخهٛسداس ٔهیتاؿهذ.

ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی اله َٛعّٕىهشد لاتهُ

تٙاتشایٗ ٔؼاِ ٝوٙتشَ ٔذیشیت پؼهٕا٘ذٞها تیٕاسػهتا٘ی ٚ

لثهه َٛعههح ٜٚتههش آٔههٛصؽ واسوٙههاٖ ٘یاصٔٙههذ اػههتفاد ٜاص

اعٕاَ وٙتشَ ٞا تٟذاؿتی تش آٖ ٘یض اص خایٍها ٚ ٜإٞیهت

اٞشْٞا لا٘٘ٛی وٙتشَ٘ ،ظاس

دلیك  ٚتـٛیك ٔیتاؿذ.

تٟذاؿتی تانیی تشخٛسداس اػت .دس یه خٕه تٙهذ وّهی

تیٗ ٔتغیش ػالح دا٘ؾ واسوٙاٖ ٔ ٚیضاٖ إٞیت ٔالشح ؿذٜ

ٚضعیت خٕ آٚس فشآیٙذ صتاِٞٝا تیٕاسػتا٘ی دس داخُ

اص ػهه ٛآ٘ههاٖ دس ساتالهه ٝتهها إٞیههت ػیاػههتٞهها ٚ

تیٕاسػتاٖ  ٚدس ٔحٛسٞا تفىیه ،خٕ آٚس  ٚإهُ اص

اػتشاتظ ٞها ٔهذیشیت پؼهٕا٘ذٞا تیٕاسػهتا٘ی ساتالهٝ

تخؾ ٞا  ٚرخیشٜػاص ٔٛلت ،خٛب اسصیهاتی ٔهیٌهشدد.

ٔعٙیداس ٚخٛد داسد .ایٗ ٘تید ٝتا ٘تایح ت ٝدػهت آٔهذ ٜاص

دػتٛساِعُٕٞا  ٚآییٗ ٘أٞٝا ٚصاس

تٟذاؿت ،دسٔهاٖ ٚ

پظٞٚؾ ؿٟشیاس ٕٞ ٚىاساٖ (ٕٞ )1390ؼهٔ ٛهی تاؿهذ.

آٔههٛصؽ پضؿههىی دس خلههٛف ٔههذیشیت صتاِههٞٝهها

تشا افضایؾ آٌاٞی پشػ ُٙدس خلٛف تفىیهه كهحیح

تیٕاسػتا٘ی تمشیثا دس تیٕاسػتاٖ ٔٛسد تشسػی ت ٝوهاس تهشدٜ

پؼٕا٘ذٞا پضؿىی ،تایذ ػٕیٙاسٞا آٔٛصؿی تشتیة دادٜ

ٔیؿٛد  ٚآٔٛصؽ واسوٙاٖ تیٕاسػهتاٖ تهٝخهٛتی كهٛس

ؿٛد .یادآٚس ایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاػت وٛٔ ٝفمیت دس ٔذیشیت

ٌشفت ٝاػت.

پؼٕا٘ذٞا پضؿىی تهذٕٞ ٖٚىهاس  ٚتـهشیه ٔؼهاعی

تا ایٗ ٚخٛد ٘یاص ت ٝآٔٛصؽٞا تیـهتش دس ایهٗ استثها

ٌشٞ ٜٚا ٔختّ

كٙ

پضؿىی أىهاٖپهزیش ٕ٘هیتاؿهذ.

ٔیتاؿذ .تٛكیٔ ٝیؿٛد تشا افهضایؾ آٌهاٞی پشػه ُٙدس

ٔیضاٖ اتتح ت ٝعف٘ٛتٞها ؿهغّی ٘اؿهی اص عهذْ سعایهت

خلٛف تفىیه كحیح پؼٕا٘ذٞا پضؿىی ،ػٕیٙاسٞا

ایٕٙی ٔ ٟٓتهشیٗ فهاوتٛس ٘ـهاٖدٙٞهذٔ ٜهذیشیت ٘اواسآٔهذ

آٔٛصؿی تشتیة داد ٜؿٛد .یادآٚس ایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاػت وٝ

پؼٕا٘ذٞا تیٕاسػتا٘ی دس ٘ظش ٌشفته ٝؿهذ .تها تٛخه ٝتهٝ

ٔٛفمیت دس ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا پضؿىی تذٕٞ ٖٚىاس ٚ

تشسػیٞا  ٚتا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝتٟٙا  ٪16پاػخٍٛیاٖ ت ٝایهٗ

تـههشیه ٔؼههاعی ٌههشٜٞٚهها ٔختّ ه

٘ههٛن اص عف٘ٛههتٞهها ٔثههتح ؿههذ ٜتٛد٘ههذ ،دس ٘تیدهه ٝساتالههٝ

أىههاٖپههزیش ٕ٘ههیتاؿههذٔ .ههذیشیت تِٛیههذ صتاِههٞٝهها دس

ٔعٙیداس تشا ایٗ ٔتغیش دیذ٘ ٜـذٚ .خٛد پٕفّت (سػا٘ٝ

آصٔایـٍاٟٞا تـخیق طثی٘ ،یاص ته ٝدادٖ آٔهٛصؽٞها

آٔٛصؿی) ت ٝعٙهٛاٖ یهه تمٛیهت وٙٙهذ ٜیهادٌیش تهشا

نصْ دس خلههههٛف ٘حهههه ٜٛتفىیههههه ،خٕههه آٚس ٚ
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كههٙ

پضؿههىی

کاّـص پســواًذّای بـیوارستاًی با تأکیذ بر اّویت ّوکاری ٍ آگاّی پرسٌل درهاًی بیوارستاى تجریص تْراى

 هٌابغ-4

ٝطهُٛ ٔشتٙ پشػهٚ ِٗیٛ  ٔؼٝایی تٟ٘  دفٚ تیخالشػاص

-Abbasloo M, (2004) “Collection and disposal of
Hospital waste in Khoy Hospitals”, Journal of
Waste Management, Tehran University, Iran.

اتٛ ضهٚ هإُٞساِعٛ دس ضٕٗ تایذ ٔالاتك تا دػهتٚ داسد
.ٌیشد

سٛ الذاْ نصْ كٜتعییٗ ؿذ

ِیهذ دسٛا پضؿىی تٞضعیت فعّی پؼٕا٘ذٚ یٞػأا٘ذ

-Abdullah F, Qdais H.A, Rabi, A. Site,. (2008)
“Investigation on Medical Waste Management
Practices in Northern Jordan”, Waste Management
28 (2): 450-458.

فٛهذ دس خلهٕٙذفٞ ٚ ٌٜؼهتشد

ایشاٖ ٔؼتّضْ ٔالاِعا

ٗ ایٝٔ نصِٝیذ تا دف ٔیتاؿذ وٛ تّٝتشَ پؼٕا٘ذ اص ٔشاٙو
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- Akter N, Hussain Z. (2002) “Hospital Waste
Management and it’s Probable Health effect: a
lesson learned from Bangladesh”, Indian j Environ
Health, 44(2):124-37.

 دساصٚ

أش تعشی

 ٔیأٖذ، ٔذٜتاٛا وٞ ٝٔ اخشا دسآٔذٖ تش٘اٝ تٚ

ی اػهتٟ تذی.)1387 ، ٖٕىاساٞ ٚ ٔیتاؿذ (سضایی

ٔذ

، آٔهاس دلیهكٚ دٛخهٛٔ ضعیتٚ  دا٘ؾ وافی اصٝتا اتىاء ت
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بٛ ٔالّههٝ اتههی ٘ضدیههه تههٚ ػ هٛضههعیتی دس اههذ ٔتٚ
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ٖاٛ ٔهیتهٚ د داسدٛخهٚ ص خا واس تؼهیاسٛٙٞ ،ٔیتاؿذ
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