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Abstract

Introduction: Operating room crises, such as malignant hyperthermia or unexpected 

bleeding, are rare; however, they are serious threats to the patient’s life in these critical 

situations. According to global statistics, 234 million surgeries are performed annually in the 

world. At least 3 million of them are faced the crises in the operating room. The aim of this study 

is to investigate the level of readiness for dealing with critical situations in the operating room 

of Ayatollah Taleghani Hospital as a trauma center in Kermanshah in 2018.

Methods and Materials: This study was performed as a descriptive-analytical study. The 

study population included members of the surgical teams of Ayatollah Taleghani Hospital’s 

operating room (anesthesiologist, technician of anesthesia, surgeon and surgeon assistant) 

and sampling method was the census. After receiving the letter from Kermanshah University 

of Medical Sciences and the School of Paramedical Sciences, the researcher distributed the 

standard questionnaire of surveying the readiness of the surgical team in the face of operating 

room crises among the members of the surgical team. After collecting the questionnaires, the 

data was analyzed using SPSS software version 22.

Results: The number of participants was 40 members of the surgical team. The interpretation 

of the data showed that the readiness of the surgical team in the operating room of Taleghani 

hospital is in very good level for controlling and managing fire crises, asystole and cardiac 

arrest (VF or VT). On the other hand, the level of readiness and awareness of the surgical team 

is at a low level to control air embolism crises, anaphylactic shock and malignant hyperthermia.

Discussion and Conclusion: The results of the present study show that the surgical 

team’s readiness against air embolism crisis, anaphylactic shock and malignant hyperthermia 

is at a low level. In addition the awareness of the surgical team to control this crisis is low. 

Thus, educational interventions are essential to increase awareness of the surgical team for 

controlling and managing these crises.
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چكيد ه
مقدمه: بحران های اتاق عمل، مانند هیپرترمی بدخیم یا خونریزی غیر منتظره، وقایعی هرچند نادر اما باعث تهدید جدی حیات 

بیمار در این موقعیت های بحرانی می شود. طبق آمار جهانی سالیانه 234 میلیون عمل جراحی در جهان انجام می شود که 
حداقل 3 میلیون از این بیماران با بحران های موجود در اتاق عمل مواجهه می شوند. هدف این مطالعه بررسی میزان آمادگی 
مواجهه با موقعیت های بحرانی در اتاق عمل های بیمارستان آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی به عنوان مرکز ترومای شهر 

کرمانشاه در سال 1398 می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد و جامعه مورد پژوهش شامل اعضای تیم های جراحی 

اتاق عمل های بیمارستان آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی )متخصص بیهوشی، تکنسین بیهوشی، جراح و کمک جراح( 
و روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. پژوهشگر پس از دریافت نامه از دانشگاه علوم پژشکی کرمانشاه و دانشکده 
پیراپزشکی، پرسشنامه استاندارد سنجش میزان آمادگی تیم جراحی در مواجهه با بحران های اتاق عمل را در بین اعضای تیم 
جراحی توزیع کرد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار 

توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
يافته ها: تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 40 نفر از اعضای تیم جراحی بودند و تفسیر داده ها نشان داد که میزان 

آمادگی تیم جراحی اتاق عمل های بیمارستان طالقانی برای کنترل و مدیریت بحران های های آتش سوزی، آسیستول و ارست 
قلبی )VF یا VT( در سطح بسیار خوبی قرار دارد. در حالی که میزان آمادگی و آگاهی تیم جراحی جهت کنترل بحران های 

آمبولی هوا، شوک آنافیالکسی و هیپرترمی بدخیم در سطح ضعیفی می باشد.
بحث و نتيجه گيری: نتایج مطاله حاضر نشان می دهد که میزان آمادگی تیم جراحی در برابر بروز بحران آمبولی هوا، شوک 

آنافیالکسی و هیپرترمی بدخیم در سطح ضعیفی می باشد و آگاهی تیم جراحی برای کنترل این بحران در سطح پایینی می باشد. 
بنابراین مداخالت آموزشی برای افزایش سطح آگاهی تیم جراحی جهت کنترل و مدیریت این بحران ها ضروری به نظر می رسد.

کلمات کليدی: بحران، اتاق عمل، جراحی
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مقدمه 
بحران ها همیشه تأثیر منفی بر سالمت عمومی و رفاه جمعیت 
آسیب ديده می گذارند و مراقبت های بهداشتی عامل اصلی بقا در 

اين زمینه هستند. بنابراين، اگر خود سازمان های مراقبتیـ  بهداشتی 
نیز به علت عدم برنامه ريزی جهت مقابله با بحران ها، دچار بحران 
شوند، عالوه بر خود سازمان، کل اجتماع بحران زده ضرر خواهد 
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ديد )1(. در اين راستا، بیمارستان ها به عنوان خط مقدم جبهه درمان 
)۲(، با جذب بیشترين سرمايه های درمانی کشور به عملگراترين 
واحد نظام سالمت تبديل شده اند )۳(. با توجه به اينكه به طور 
سالیانه حدود ۲۳۰ میلیون جراحی در سراسر جهان انجام می شود، 
اتاق عمل نسبت به ساير مراکز مراقبتی بهداشتی، بسیار پر عارضه تر 
و پیچیده تر است. طبق مطالعه کوهن و همكاران در اتاق عمل، 
1۰% از بیمارانی که تحت عمل های جراحی قرار می گیرند، دچار 
موقعیت های بحرانی و تهديد کننده حیات در حین عمل جراحی 
يا در ريكاوری می شوند. همچنین طبق مطالعه کوپر و همكاران، 
1۸% بیماران تحت عمل جراحی، در اتاق عمل يا در ريكاوری دچار 
موقعیت های بحرانی می شوند که نیاز به مداخله فوری دارد. در اين 
راستا هر اقدامی که منجر به بهبود کیفیت مراقبت در بیماران اتاق 
عمل شود، سالمت عمومی را ارتقاء می بخشد )۴، ۵(. بحران های 
اتاق عمل )به عنوان مثال، خونريزی گسترده و ايست قلبی( حوادثی 
استرس زا و پرخطر هستند که نیاز به مراقبت سريع و هماهنگی در 
زمان وقوع بحران دارند. گزارش های وقوع بحران نشان می دهد 
که وقوع اين موارد برای فرد شاغل در اتاق عمل نادر است، اما 
وقوع کلی بحران برای يك بیمارستان با 1۰۰۰۰ عمل جراحی در 
سال، 1۴۵ مورد تخمین زده می شود )۶(. در اين موقعیت های 
بحرانی اقدام مناسب و مديريت موقعیت بحرانی می تواند باعث 
حفظ جان بیمار در اتاق عمل شود. اما اکثر مطالعات نشان می دهد 
که در اين مواقع استرس زا عملكرد تیم درمانی جهت مديريت 
شرايط بحرانی ضعیف می باشد )۷(. چك لیست و پرسشنامه ها 
در مشاغل ديگری که در معرض خطر بااليی هستند )به عنوان 
مثال، هوانوردی و انرژی هسته ای( به عنوان يك ابزار کمك کننده 
به عملكرد در هنگام وقوع حوادث نادر و غیر قابل پیش بینی 
به کار می رود و در زمینه پزشكی ثابت شده است که استفاده از 
چك لیست جراحی ايمن باعث کاهش قابل توجهی در مرگ و 
میر بیماران می شود )۸(. در حال حاضر استفاده از چك لیست 
در موقعیت های بحرانی افزايش يافته است و مطالعات نشان داده 
است که استفاده از چك لیست در موقعیت های بحرانی در اتاق 
عمل باعث هماهنگی بیشتر و اقدام مناسب توسط تیم جراحی 
می شود )9(. چك لیست ها ابزار های آماده و مرحله بندی شده ای 
هستند که اقدامات الزم را مرحله به مرحله بیان کرده است و به 

طور کلی از دو نوع چك لیست استفاده می شود که عبارتند از: 
1- چك لیست هايی که در موقعیت های انتخابی و روتین کاربرد 
دارند )مانند چك لیست جراحی ايمن(، ۲- چك لیست هايی در 
شرايط نادر و اورژانسی )مانند چك لیست هیپر ترمی بدخیم( مورد 
استفاده قرار می گیرند )1۰(. با توجه به موارد فوق، اين پژوهش با 
هدف تعیین میزان آمادگی مواجهه با موقعیت های بحرانی در اتاق 
عمل های بیمارستان آموزشی درمانی آيت اهلل طالقانی به عنوان 

مرکز ترومای شهر کرمانشاه در سال 1۳9۸ انجام شد.

مواد و روش ها
اين پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. کد اخالق اين 
مطالعه IR.KUMS.REC.1398.439 می باشد. جامعه مورد پژوهش 
شامل اعضای تیم های جراحی مختلف در اتاق عمل های بیمارستان 
آموزشی درمانی آيت اهلل طالقانی )متخصص بیهوشی، تكنسین 
بیهوشی، جراح و کمك جراح( و روش نمونه گیری به صورت 
سرشماری بود. پژوهشگر پس از دريافت نامه از دانشگاه علوم 
استاندارد  پرسشنامه  پیراپزشكی،  دانشكده  و  کرمانشاه  پژشكی 
سنجش میزان آمادگی تیم جراحی در مواجهه با بحران های اتاق 
عمل بر اساس پرسشنامه انجمن پرستاران اتاق عمل آمريكا را در 
بین اعضای تیم جراحی توزيع کرد. اين پرسشنامه شامل 1۲ مورد 
بحران شايع )آمبولی هوا، خونريزی وسیع، شوک آنافیالکسی، ارست 
قلبی، آتش سوزی، برادی کاردی، افت فشار خون و...( در اتاق عمل 
بود که اين ابزار بر اساس مقیاس لیكرت )ضعیف، متوسط، خوب، 
عالی(، دانش و آمادگی تیم جراحی، داروها، اقدامات و تجهیزات 
الزم در اين موقعیت ها را بررسی می کند. بعد از توزيع پرسشنامه ها 
و پر کردن آن ها توسط اعضای تیم جراحی در نهايت داده های 
به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آمار 
استنباطی تجزيه و تحلیل شدند. محدوديت اين پژوهش، مشغول 
بودن تیم جراحی به اعمال جراحی و نداشتن فرصت کافی برای 

جواب دادن به پرسشنامه بود.

يافته ها
تعداد افراد شرکت کننده در اين پژوهش ۴۰ نفر از اعضای تیم 
جراحی بودند که 1۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد بودند، همچنین ۲۶ نفر 
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از آن ها متأهل و 1۴ نفر مجرد بودند. میانگین سابقه کار در افراد 
شرکت کننده حدود ۳ سال بود. )جدول 1(

میزان آمادگی اتاق عمل بیمارستان طالقانی در برابر بروز 1۲ بحران 
شايع اتاق عمل که بر اساس میزان آمادگی تیم جراحی بر حسب 
درصد تهیه و تنظیم شده، در جدول ۲ نشان داده شده است. بررسی 
ارتباط سن، سابقه کار، وضعیت تأهل و نوع شغل با میزان آمادگی 

کنترل وضعیت های بحرانی، ارتباط معنی داری را نشان نداد.
بر اساس جدول ۲ میزان آمادگی اتاق عمل های بیمارستان طالقانی 
در برابر بحران های آتش سوزی، آسیستول و ارست قلبی )VF يا 
VT( در سطح بسیار خوبی قرار دارد، که اين يافته نشان می دهد 

آگاهی پرسنل و تجهیزات الزم برای کنترل و مديريت اين بحران ها 
مناسب می باشد.

میزان آمادگی در برابر بروز بحران آمبولی هوا و شوک آنافیالکسی 

 میانگین  های دموگرافیک ویژگی 
 3 سابقه کار

 29 سن 
 فراوانی  

 هلأت وضعیت
 26 هلأمت

 14 مجرد 

 جنسیت
 10 مرد 
 30 زن 

 

جدول 1- ويژگی های دموگرافيک واحدهای پژوهش

 نوع بحران اتاق عمل معیارهای آمادگی  میزان آمادگی 

  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 متوسط 
 هوا آمبولی

 
 و افزایش فشار اکسیژن O2N. توقف جریان گاز 2 ضعیف
 های احتمالی ایجاد آمبولیبررسی راه .3 ضعیف

 CPR 4 تجهیزات بودن  دسترس در .4 خوب
  گروه رهبر از جراحی تیم آگاهی .1 خوب

 اکسیژن فشار افزایش. 2 ضعیف آنافیالکسی  شوک 
 بررسی راه هوایی و راه وریدی  .3 خوب

 آدرنالین  داروی بودن  دسترس در .4 ضعیف
  گروه رهبر از جراحی تیم آگاهی .1 خوب

 پایدار   غیر کاردی برادی
 

 اکسیژن فشار افزایش .2 خوب
 داروی آدرنالین  بودن  دسترس . در3 ضعیف

 داروی آتروپین  بودن  دسترس در. 4 خوب

  گروه رهبر از جراحی تیم آگاهی .1 عالی 
 CPR اصول از جراحی تیم آگاهی .2 عالی  آسیستول

 CPR  تجهیزات بودن  دسترس در. 3 عالی 
  گروه رهبر از جراحی تیم آگاهی .1 عالی 

 الکتروشوک داروی ن بود دسترس . در2 عالی  (VT یا VF) قلبی ارست
 آتروپین  داروی بودن  دسترس در .3 عالی 
 گروه رهبر از جراحی تیم آگاهی .1 عالی 

 گالیدوسکوپ   بودن  بودن  دسترس . در2 خوب هوایی  راه به مناسب دسترسی عدم
 نازال و الرنژیال ماسک  لوله بودن  بودن  دسترس . در3 خوب

 

جدول 2- بررسی ميزان آمادگی تيم جراحی در برابر بحران های اتاق عمل



33بررسی میزان آمادگی مواجهه با موقعیت های بحرانی در اتاق عمل های بیمارستان آموزشی درمانی... فرشته جاللوندی و همکاران

در سطح ضعیفی می باشد و آگاهی تیم جراحی برای کنترل اين 
بحران در سطح پايینی می باشد. اين يافته نشان می دهد که دانش 
پرسنل برای کنترل اين بحران های ناکافی می باشد و مداخله های 

آموزشی برای ارتقا آگاهی پرسنل ضروری به نظر می رسد.
بر اساس جدول ۳ میزان آمادگی در برابر بروز بحران هیپرترمی 
بدخیم در سطح ضعیفی می باشد و دسترسی به داروی دانترولن 
برای درمان هیپرترمی بدخیم در بیشتر مواقع در حد قابل قبولی 
نمی باشد. اين يافته نشان می دهد که اطالع پرسنل از محل نگهداری 
داروی دانترولن کافی نمی باشد و مداخله های الزم برای ارتقا آگاهی 

پرسنل ضروری به نظر می رسد.
آمادگی برای کنترل ساير بحران ها مانند: عدم دسترسی مناسب به 
راه هوايی، برادی کاردی غیر پايدار، تاکی کاردی، افت فشار خون، 

خونريزی و هیپوکسی در سطح قابل قبولی قرار دارد.

بحث و نتيجه گيری
يافته های اين مطالعه نشان داد که اتاق عمل بیمارستان طالقانی در 
برابر بحران های آمبولی هوا، شوک آنافیالکسی و هیپرترمی بدخیم 
آمادگی مناسبی ندارد، اين در حالی است که در مطالعه Ziewacz و 
همكاران )1۲( که در دانشگاه هاروارد انجام شد، کنترل بحران های 
هیپرترمی بد خیم و تاکی کاردی در سطح پايینی بود و در هر 
دو مطالعه علت عدم آمادگی عدم دسترسی مناسب به تجهیزات 
کنترل کننده بحران ها و ناکافی بودن آگاهی پرسنل برای مديريت 

اين بحران ها بود.
.در مطالعه ای که Manser و همكاران در سال ۲۰۰9 در کالیفرنیا انجام 

 نوع بحران اتاق عمل معیارهای آمادگی  میزان آمادگی 

  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 عالی 
 آگاهی تیم جراحی از انجام اقدامات الزم حین آتش سوزی  . 2 عالی  آتش سوزی 

 در دسترس بودن خاموش کننده مناسب  . 3 عالی 
  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 عالی 

 خونریزی 
 

 بودن بودن تجهیزات انتقال خوندسترس در   .2 خوب
 ABGدر دسترس بودن بودن  . 3 خوب

  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 عالی 
 افزایش فشار اکسیژن. 2 خوب افت فشار خون

 آگاهی تیم جراحی از اقدامات حین افت فشار خون. 3 خوب
 باالبرنده فشار خوندر دسترس بودن داروهای  . 4 متوسط 
  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 عالی 

 آگاهی تیم جراحی از اقدامات حین هیپوکسی  . 2 خوب هیپوکسی
 افزایش فشار اکسیژن . 3 خوب
  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 خوب

 یم بدخآگاهی تیم جراحی از اقدامات الزم حین هیپرترمی . 2 ضعیف هیپر ترمی بدخیم
 و دماسنجدر دسترس بودن پگ یخ . 3 خوب
 در دسترس بودن داروی دانترولن . 4 ضعیف
  آگاهی تیم جراحی از رهبر گروه. 1 خوب

 افزایش فشار اکسیژن . 2 خوب تاکی کاردی 
 در دسترس بودن داروی لیدوکائین و آمیودارون  . 3 عالی 

 

جدول 3- بررسی ميزان آمادگی تيم جراحی در برابر بحران های اتاق عمل
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دادند و قبل از شبیه سازی بروز بحران هیپرترمی بدخیم، عملكرد 
تیم جراحی در سطح ضعیفی بود و اين يافته نیز با مطالعه حاضر 
همسو می باشد، اين درحالی است که مطالعه حاضر سطح دانش و 
 Manser میزان دسترسی به تجهیزات را بررسی کرده، اما در مطالعه
و همكاران عملكرد تیم جراحی در موقعیت های شبیه سازی شده 
بحران بررسی شده است )1۴(. در اين مطالعه میزان آمادگی تیم 
جراحی برای کنترل تاکی کاردی بطنی در سطح مطلوبی بود و اين 
نتايج با مطالعه ای که توسط Aditee و همكاران در سال ۲۰19 در 
آمريكا انجام شد همسو می باشد و در هر دو مطالعه میزان آگاهی 
پرسنل و تجهیزات کافی برای کنترل بحران تاکی کاردی بطنی در 
سطح مطلوبی بود )1۵(. کوپر و همكاران مطالعه ای را با عنوان 
بررسی آمادگی در هنگام بحران های حین بیهوشی در اتاق عمل های 
بیمارستان هاروارد، با استفاده از پرسشنامه موقعیت های بحرانی 
اتاق عمل انجام دادند. اين بحران ها شامل: ايست قلبی، خونريزی، 
هیپرترمی بدخیم و قطع اکسیژن بود. نتايج مطالعه نشان داد که حدود 
نیمی از شرکت کنندگان در کنترل اين بحران ها که شامل: ايست 
قلبی، خونريزی، هیپرترمی بدخیم و قطع اکسیژن بود، در سطح 
خوبی نبودند که اين يافته نیز با مطالعه حاضر همسو می باشد )۵(.
الكساندر و همكاران تحقیقی را در سال ۲۰1۸ با عنوان کاربرد 
آزمايشی چك لیست بحران در اتاق عمل در دانشگاه هاروارد و 
بر روی 1۷ تیم جراحی )در مجموع 1۰۶( نفر انجام دادند. نتايج 

نشان داد که درصد آمادگی در میان تیم جراحی در کنترل بحران های 
هیپرترمی بدخیم و آمبولی هوا در سطح مطلوبی قرار داشت. در 
حالی که در مطالعه حاضر درصد آمادگی در میان تیم جراحی در 
کنترل بحران های هیپرترمی بدخیم و آمبولی هوا در سطح نامطلوبی 

قرار داشت که اين يافته با مطالعه حاضر نا همسو می باشد )۶(.
نتايج مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان آمادگی تیم جراحی 
در برابر بروز بحران آمبولی هوا، شوک آنافیالکسی و هیپرترمی 
بدخیم در سطح ضعیفی می باشد و آگاهی تیم جراحی برای کنترل 
اين بحران در سطح پايینی می باشد. بنابراين مداخالت آموزشی 
برای افزايش سطح آگاهی تیم جراحی جهت کنترل و مديريت اين 

بحران ها ضروری به نظر می رسد.

تضاد منافع
بدين وسیله کلیه نويسندگان تصريح می نمايند که هیچ گونه تضاد 

منافعی در خصوص مطالعه حاضر وجود ندارد.

تشكر و قدردانی
بدين وسیله از تمامی عزيزانی که در انجام اين پژوهش ما را ياری 
نموده اند به ويژه پرسنل محترم اتاق عمل بیمارستان طالقانی کرمانشاه 

کمال تشكر و قدردانی را داريم.
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