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 معاونت درمان، مهناز هادی پور ، کارشناس کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نقش بند ، کارشناس طرح و برنامه دانشگاه علوم پزشکی علی اصغر معاونت درمان، 

 تهران  

معاونت درمان، دکتر نسرین عباسی، مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی 

          تهران

 چکیده: 

نقش   (CSSD) دپارتمان استریل مرکزیدر تمامی مراکز بهداشتی و درمانی، : مقدمه

 .کلیدی در ارائه موارد مورد نیاز بهداشتی برای ارائه مراقبت از بیمار را برعهده دارد

مراکز درمانی تاثیر مستقیم در کاهش   CSRواحد از آن جایی که عملکرد  ( 1هدف: 

های بیمارستانی که یکی از رویکردهای مهم مراکز درمانی بشمار می رود،دارد و عفونت 

( درراستای رسیدن به اهداف درمانی با حفظ ایمنی CSRواحد استریلیزاسیون مرکزی )

لذاپژوهش حاضر با هدف بررسی بیمار به عنوان یکی از ابزارهای مهم محسوب می شود 

نی وعملکردکلی واحد استریلیزاسیون مرکزی) استانداردهای فیزیکی ،روش های ضدعفو

CSR) پرداخته استدانشگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

 

http://neco-medical.com/%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/
http://neco-medical.com/%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/


در 1396 درسال مقطعی روش به که است تحلیلی–پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش :

 های داده.  است شده انجام علوم پزشکی تهران بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

 مدل و بهداشت وزارت استانداردهای از که چکلیستهایی از استفاده با پژوهش

ی بیمارستانی تدوین شده بود، جمع آوری گردیده است .همچنین جهت تجزیه اعتباربخش

 استفاده شده است. Excelو تحلیل داده ها از نرم افزار 

به فضای فیزیکی و  CSSDدرصد مشکالت  80 بر اساس نتایج به دست آمده یافته:

همچنین تجهیزات  تهویه نامناسب و درصد کمتری به عملکرد پرسنل مربوط می شود.

 مانند پالسما و اتوکالو به تعداد کافی در بیمارستانها وجود ندارد. 

عملکرد صحیح واحد استریلیزاسیون فضای فیزیکی و از آنجایی که  نتیجه گیری:

(نقش عمده ای در کنترل عفونت های بیمارستانی وپیشگیری از اشاعه CSRمرکزی) 

بیماری ها به عنوان تهدیدی جدی برای بیماران؛که به نوبه خود موجب افزایش روز 

بستری ، ایجاد مقاومت و عوارض دارویی وتحمیل هزینه های هنگفت جانبی به بیمار 

می گردد ؛ ایفا می نماید. بنابراین با توجه به مقایسه عملکرد این واحد با  وجامعه

استاندارهای تعریف شده ،در مواردی که اختالف معنا داری وجود داشت اقدامات اصالحی 

و آموزش کارکنان و جذب نیروهای تخصصی فضای فیزیکی و خریداری تجهیزات از جمله 

پیشنهاد می شود و همچنین بودجه از طریق دانشگاه  را گذرانده باشند ،  CSSDکه دوره 

 تعلق گرفت. CSSD جهت اصالح  به بیمارستانهای دولتی

، کنترل عفونتهای بیمارستانی، استانداردهای CSSD،  فضای فیزیکی کلمات کلیدی:

 اعتبار بخشی
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