فصلىامٍ

رضا کالوتری ي َمکاران32 ..

کار تیمی در تیم َای جراحی بیمارستان

بررسی کار تیمی در تیم َای جراحی بیمارستان َای تحت پًشش سازمان تامیه

6

رضا کالنتری ،1سید ابوالفضل ذاکریان* ،2محمود محمودی مجد آبادی،3احمد زنجیرانی فراهانی ،4محمدرضا مشکاتی ،5احسان گروسی

تاریخ دریافت; :5/22/21

تاریخ پذیزش; :6/4/23

چكیده:
زمینه و هدف :کار تیوی در ًظام سالهت برای افسایش کیفیت خدهات ٍ ارائِ هراقبت ّاای ایواي ٍ هاَ ر
اّویت دارد .اتاق عول بِ عٌَاى هحیطی با ریسک باال ًیازهٌد سطَح باالیی از کار تیوی شاغلیي باِ هٌظاَر
عولکرد ایوي استّ .دف ایي هطالعِ تعییي کار تیوی در تین ّای جراحی بیوارساااى ّاای تحات شَشاش
سازهاى تاهیي اجاواعی شْر تْراى بَد.
مواد و روش ها  :در ایي هطالعِ هقطعی از ابسار ارزیابی هشااّدُ ای کاار تیوای بارای جراحیبارای بررسای
ٍضعیت کار تیوی در تین ّای جراحی اسافادُ شد 60 .تاین جراحای از دٍ بیوارساااى هاَرد بررسای قارار
گرفاٌد .برای آًالیس دادُ ّا از آهار تَصیفی جْت هحاسبِ هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار اهایازات کاار تیوای در
زیرگرٍُ ّای جراحی ،بیَْشی ٍ شرسااری اسافادُ شد .آزهَى آًالیس ٍاریاًس دٍ طرفِ برای بررسی ارتباا
بیي اهایازات کار تیوی در سطح هراحل سِ گاًِ جراحی ،زیرگرٍُ ّا ٍ حیطِ ّای رفااری بکار رفت.
نتایج :هیاًگیي سي ٍ سابقِ کاری افراد هَرد هطالعِ بِ ترتیب برابر با  10/62±6/18 ٍ 42/81±8/57سال
بَد .هیاًگیي اهایاز کار تیوی 3/60±0/51از هیساى حداکثر  6بِ دست آهد کِ ًشاى داد کار تیوی در سطح
باالتر از هاَسط قرار داشت .ازبیي زیرگرٍُ ّا ،زیرگرٍُ شرسااری با هیااًگیي  3/78±0/44بااالتریي اهایااز
کار تیوی را کسب کرد .بیي اهایازات زیرگرٍُ شرسااری ٍ دٍ زیرگارٍُ دیگار اخااالف هعٌای داری ٍجاَد
داشت (.)P<0.05
نتیجه گیری  :اگرچِ کار تیوی در تین ّای هَرد هطالعِ در سطح هاَسط بِ باال قرار داشت ،اها تٌاقض بایي
اهایازات زیرگرٍُ ّای سِ گاًِ باال ٍ ًگراى کٌٌدُ بَد .اسافادُ از راّکارّای آهَزشی هی تَاًد در بْبَد کار
تیوی ٍ افسایش کیفیت رفاارّا در اتاق عول هَ ر باشد.
کلمات کلیدی :کار تیوی ،اتاق عول ،تین جراحی
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داًـجَی کبسؿٌبع اسؿذ اسگًََهی ،گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى
داًـیبس ،گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى ًَ*( ،یؼٌذُ هؼئَل)
آدسع الکتشًیکیzakerian@tums.ac.ir:
اػتبد ،گشٍُ اپیذهیَلَطی ٍ آهبس صیؼتی ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى
داًـجَی دٍسُ کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای ،گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى،
تْشاى ،ایشاى
کبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای ،ػبصهبى تبهیي اجتوبعی ؿْش تْشاى ،تْشاى ،ایشاى
داًـجَی کبسؿٌبع اسؿذ اسگًََهی ،گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى
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دٌّذ (ؿبیع تشیي هح ٍقَ ) کلِ حلذٍد ًیولی اص آًْلب قبثل
پیـگیشی اًذ( .)9ایي سٍیذاد ّبی ًبخَؿبیٌذ دس عو جشاحلی
ًیبص ثِ تَجِ ٍیظُ ای داسًذ( .)10جؼتجَی دالی ایلي سٍیلذاد
ّبی ًبخَؿبیٌذ دس ثیوبساًی کِ جشاحی هی ؿلًَذً ،ـلبى هلی
دّذ کِ آًْب ثیـتش دس هْلبست ّلبی لیشفٌلی هبًٌلذ ثشقلشاسی
استجبط ٍ کبس تیوی ٍجَد داسًذ تلب دس هْلبست ّلبی فٌلی(.)11
هغبلعِ سفتبس ّب دس اتب عو ًـبى هی دٌّلذ کلِ ؿکؼلت دس
هْبست ّبی لیش فٌی هبًٌذ کبس تیوی دس اتب عو ًبدس ًیؼلت
ٍ هی تَاًذ ثبعث ًتبیج ضعی ٍ لشاهت ّبی ػٌگیي ؿَد(.)12
هْبست ّبی لیش فٌی هْبستْبیی ؿلٌبختی ،اجتولبعی ٍ فلشدی
ّؼتٌذ کِ هکو هْبست ّبی فٌلی هلی ثبؿلٌذ ٍ دس عولکلشد
ایوي ٍ کبسای ٍظبی ً ؾ هْوی داسًذ ( .)13کلبس تیولی (ثلِ
عٌَاى یکی اص هْبست ّبی لیش فٌی) ثلشای اعویٌلبى اص ایوٌلی
ثیوبس ٍ جلَگیشی اص خغبّب ضشٍسی اػت ( .)4جشاحی هَفلق ٍ
ثغَس کلی ٍاثؼتِ ثِ کبس تیوی ثَدُ ٍ ؿَاّذ ًـبى هلی دٌّلذ
کِ سٍیذاد ّبی ًبخَؿبیٌذ دس جشاحی اللت ًبؿلی اص ً لق دس
کبس تیوی هی ثبؿٌذ ( .)14کلبس تیولی کلِ یکلی اص ػلِ جلض
عولکشد جشاحی هی ثبؿذ ،ثِ عٌَاى یک جٌجِ اػبػی عولکلشد
ایوي ٍ هَ ش دس جشاحی ؿٌبختِ ؿذُ اػت(.)15
دس ایي هغبلعِ اص سٍؽ اسصیبثی هـبّذُ ای کلبس تیولی ثلشای
جشاحی اػتفبدُ ؿذُ اػت .هغبلعلبت گزؿلتِ سٍی تلین ّلبی
جشاحی ثب سٍؽ اسصیبثی هـبّذُ ای کلبس تیولی ثلشای جشاحلی
(ً )OTASـبى دادُ اًذ کِ ایلي سٍؽ سٍایلی ،پبیلبیی ٍ اعتجلبس
ثیي هـبّذُ گش ثبالیی داسد ( .)17 ٍ 16 ،15 ،11دس هغبلعلبت
كللَست گشفتللِ ،ػللَدالیغ ٍ ّوکللبساى کللبس تیوللی دس اعوللبل
جشاحی اٍسٍلَطی سا دس حلذ اػلتبًذاسد گلضاسؽ کلشدُ ٍ اظْلبس
داؿتٌذ ثؼیبسی اص ٍظبی کبس تیوی ثِ خَثی اًجبم گشفتلِ اًلذ
(ّ .)11بل ٍ ّوکبساى دس هغبلعِ خَد ثش تین ّلبی جشاحلی دس
اعوبل جشاحی اًتخبثی ،اظْبس داؿتٌذ کبس تیوی دس ػغح ثبالتش
اص هتَػظ قشاس داؿت .ثلیي اهتیلبص کلبس تیولی صیشگلشٍُ ّلبی
جشاحی ،پشػتبسی ٍ َّؿجشی اختمف هعٌی داسی ٍجَد داؿتِ
ٍ اهتیبص صیشگشٍُ َّؿجشی ثبالتش اص دٍ صیشگشٍُ دیگش ثَد (.)17
ّذف ایي هغبلعِ ثشسػی کلبس تیولی دس تلین ّلبی جشاحلی
ثیوبسػتبى ّبی تحت پَؿؾ ػلبصهبى تلبهیي اجتولبعی ؿلْش
تْشاى هی ثبؿذ .ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَ ٍ ایي کِ تلب کٌلَى
دس داخ کـَس هغبلعِ ای دس ایي صهیٌِ اًجلبم ًگشفتلِ اػلت،
اًجبم چٌیي هغبلعِ ای جْت ثشسػلی ٍضلعیت کلبس تیولی دس
اتب ّبی عو ثیوبسػتبى ّبی داخلی ضشٍست هی یبثذ.

مواد و روش ها
تح یق حبضش هغبلعِ ای ه غعلی اص ًلَ تَكلیفی-تحلیللی
ثَدُ کْذس تین ّبی جشاحی ؿبل دس اتب ّبی عو استَپلذی
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مقدمه
تین ،گشٍُ کَچکی اص افشاد ثب هْبستْبی هکول یکلذیگش هلی
ثبؿذ کِ ثشای دػتیبثی ثِ ّلذفی هـلتشت تلمؽ هلی کٌٌلذ.
گشٍّی اص افشاد کِ ّشیک اص آًْب تخلق ٍیظُ ای داسد ،هؼئَل
گشفتي تلویوبت ؿخلی خَد اػتّ ،ذف هـتشکی ثلب ػلبیش
اعضب داسد ،ثب ػبیش اعضب ّوکبسی ٍ استجبط داؿتِ ٍ دس قبللت آى
ّوگی داًؾ یکذیگش سا تکوی هی کٌٌذ .تین کِ ثعٌَاى یکلی
اص اثضاسّبی هْن ٍ ضشٍسی دس افلضایؾ عولکلشد ػلبصهبى ً لؾ
داسد ،راتب یک هفَْم هیبى سؿتِ ای اػت .دس ػِ دِّ اخیش تین
ّب ثِ هٌظَس تح ق تغییلشات ٍ هبّیلت پیدیلذُ فعبلیلت ّلبی
ػبصهبًی ایجبد ؿذُ ٍ گؼتشؽ یبفتِ اًذ.
اهشٍصُ اسائِ هشاقجت ّبی ػمهتی ثب کیفیتً ،یبصهٌلذ تعلذاد
صیبدی اص ؿلبللیي هلبّش اػلت کلِ ثغلَس هلَ شی ثلب یکلذیگش
ّوکبسی هی کٌٌذ( .)1دس ٍاقع هشاقجت ّبی ػلمهتی ،ثللَست
یک تمؽ تیوی اًکبس ًبپزیش ثَدُ ٍ ّیچ فشدی ًولی تَاًلذ ثلِ
تٌْبیی صًجیشُ اسائِ خذهبت هشاقجت ّلبی ػلمهتی سا تکویل
ًوبیذ ( .)2اػتفبدُ اص تین ّب ثغَس قبث تَجْی دس ػبصهبى ّبی
اسائِ دٌّذُ خذهبت ػمهتی افضایؾ یبفتِ اػت ٍ تین ّب ً ـی
حیبتی دس ؿیَُ اسائِ خذهبت هشثَط ثِ ػلمهتی ایفلب هیکٌٌلذ
( .)3کبس تیوی ،ػبصٍکبسی ثشای افضایؾ کیفیت خذهبت هشاقجت
ّبی ػمهتی دس ًظبم ػمهت هی ثبؿذ ( .)2تین ّبی کلَچکی
اص ؿبللیي دس ثخؾ ّبی هشاقجت ّبی ٍیظُ ،اتلب عول ٍ ...ثلب
یکذیگش کبس هی کٌٌذ (.)4
ػبالًِ ثیي  44000تب  98000ثیولبس دس ایلبالت هتحلذُ ثلِ
دلی خغبّبی قبث پیـگیشی جبى خَد سا اص دػت هی دٌّذ ٍ
ف ذاى کبس تیوی هٌبػت یکلی اص دالیل آى اػلت ( .)5ثعلمٍُ
گضاسؽ ؿذُ اػت کِ  7اللی  10دسكلذ اص خغبّلبی ًبؿلی اص
عَاهلل اًؼللبًی ثللب استجبعللبت ٍ کللبس تیوللی ضللعی ساثغللِ
داسًذ(.)6کبس تیوی ثِ عٌلَاى علبهلی کلیلذی دس ایوٌلی ثیولبس
ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ ثیي خغبّبی اًؼبًی ٍ کبس تیوی ضلعی
ساثغِ ٍجَد داسدّ .ودٌیي ؿَاّذی ٍجَد داسد کِ کلبس تیولی
هٌبػت ثب ایوٌی ثیوبس هشتجظ ثَدُ ٍ هیلضاى خغلب دس تلین ّلب
کوتش اص افشاد اػت (.)7کبس تیوی ثِ هٌظَس اعویٌلبى اص ایوٌلی
ثیوبس ٍ جلَگیشی اص ٍقلَ خغبّلبی پضؿلکی هْلن ٍ ضلشٍسی
اػت .تین ّب ًؼجت ثِ افلشاد اؿلتجبّبت کوتلشی هشتکلت هلی
ؿًَذ ،هخلَكب صهبًی کِ ّش یک اص اعضلبی تلین اص هؼلئَلیت
ّبی خَد آگبُ ثبؿذ(.)4
ػبالًِ  234هیلیَى عو جشاحی دس ػشاػلش جْلبى كلَست
هی گیشد کِ ثلِ دلیل حجلن ٍ اّویلت ثلبالی آًْلب دس ًظلبم
هشاقجت ّبی ثْذاؿلتی،ایوٌی ثیولبس ٍ کیفیلت هشاقجلت ّلبی
جشاحللی اّویللت ٍیللظُ ای هللی یبثٌللذ( 41 .)8دسكللذ اص ک ل
سٍیذادّبی ًبخَؿبیٌذ دس ثخؾ ػمهت دس اتب عول س هلی
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ایي دقت ثِ عو آهذ کلِ ّیدکلذام اص تلین ّلب هتـلک اص
اعضبیی کبهم هـبثِ ًجبؿٌذ ٍ حذاق یکی اص اعضب هتفلبٍت ثلب
ػبیش تین ّب ثبؿذ .هعیبس ٍسٍد تین جشاحی ثِ هغبلعلِ ایلي ثلَد
کِ اعضبی تین هتـک اص ؿؾ ًفش ثبؿٌذ ،ثِ ّویي دلی تلین
ّبی پٌج ٍ یب ّفت ًفشُ هَسد ثشسػی قشاس ًگشفتٌذ.
جوع آٍسی اعمعبت دس ایي هغبلعِ ثب حضَس دس ثخؾ ّلبی
اتب عو استَپذی ثیوبسػتبى ّبی هَسد ًظلش ٍ تکویل چلک
1
لیؼت اسصیبثی هـبّذُ ای کبس تیولی ثلشای جشاحلی ()OTAS
كَست گشفت .ایي چک لیؼلت هعتجلش دس ػلبل  2011تَػلظ
ّبل ٍ ّوکبساى ایجبد ثشای اسصیبثی هـبّذُ ای کبس تیوی ثلشای
جشاحی دس داًـگبُ ػلغٌتی لٌذى ایجلبد گشدیلذُ اػلت (.)16
ایي اثضاس ػٌجؾ کبس تیوی دس ػِ هشحلِ قج عو  ،حیي عو
ٍ ثعذ اص عو ٍ دس ػِ صیشگشٍُ جشاحیَّ ،ؿجشی ٍ پشػلتبسی،
پللٌج حیغللِ کللبس تیوللی ؿللبه ثشقللشاسی استجللبطّ ،وکللبسی،
ّوبٌّگی ،سّجشی ٍ پلبیؾ -آگلبّی هلَقعیتی سا ثلب هـلبّذُ
تَػظ فشد هـبّذُ گش آهَصؽ دیذُ هَسد ثشسػی قشاس هی دّذ.
هیبًگیي اهتیبص ایي پٌج حیغِ ،هـخق کٌٌذُ اهتیبص کل کلبس
تیوی خَاّذ ثَد .ایي حیغِ ّبی سفتبسی ثِ ؿش صیلش تعشیل
هی ؿًَذ:
ثشقشاسی استجبط :کیفیت ٍ کویت اعمعبت هَسد تجلبدل ثلیي
اعضبی تین.
1

Observational Teamwork Assessment of Surgery
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دٍ ثیوبسػتبى تحت پَؿؾ ػبصهبى تبهیي اجتوبعی ؿْش تْشاى
دس ػِ هبُ تبثؼتبى ػبل 1394اًجبم پزیشفتِ اػت .کلیِ اعوبل
جشاحی اص ثخـْبی یکؼبى(استَپذی) اًتخبة ؿذًذ تب ثب تَجلِ
ثِ تـبثِ ًؼجی سًٍذ کبس ثتَاى آًْب سا ثب یکلذیگش ه بیؼلِ کلشد.
اعضبی تین جشاحی ؿبه جشاحبى ،کوک جشاحبى ،هتخللیي
ثیَْؿی ،تکٌؼیي ّبی ثیَْؿی ،پشػتبساى اػکشاة ٍ پشػتبساى
گشدؿی (ػیشکَلش) ثَدًذ .ایي افشاد دس قبللت تلین ّلبی ؿلؾ
ًفشُ فعبلیت هی کشدًذ.
هغبلعبت اٍلیِ ًـبى دادًذ کِ ثیـتشیي اًحشاف هعیبس هشثَط
ثللِ سفتللبس سّجللشی دس صیشگللشٍُ جشاحللی (هتـللک اص جللشا ٍ
دػتیبسؽ) دس هشحلِ قج عو ثِ هیضاى  0/97هی ثبؿذ (.)17
لزا ًوًَِ ای ثِ حجن  57عو جشاحی ثب اعویٌبى  95دسكذ ٍ
اؿتجبّی کوتش اص ٍ 0/25احذ ثشای ثشسػی پبػخگَ خَاّذ ثلَد
کِ ثشای اعویٌبى ثبالتش  60عو جشاحی دسًظلش گشفتلِ ؿلذ.
ثشای تعییي حجن ًوًَِ هَسد ًیبص اص فشهَل صیش اػتفبدُ گشدیذ:

ّوبٌّگی :هذیشیت ٍ صهبى ثٌذی فعبلیت ّب ٍ ٍظبی .
ّوکبسی :هؼبعذت ثیي اعضلبی تلین ،حوبیلت اص یکلذیگش ٍ
تلحیح اؿتجبّبت.
سّجشی :ه شس کشدى دػتَسالعو ّب ،ثیبى کلشدى اظْلبسات ٍ
حوبیت اعضبی تین اص یکذیگش.
پبیؾ-آگبّی هَقعیتی :هـبّذُ تین ٍ آگبّی اص فشایٌذ ّلبی
دس حبل اجشا (.)11
دس اػتفبدُ اص ایي چک لیؼت ،ثشای ّلش عول جشاحلی45 ،
اهتیبص ثذػت هی آیذ .اهتیبصات هَسد ًظلش اص  0تلب  6ثلَدُ کلِ
اًتخبة آًْب ثِ ًحَُ صیش اػت:
اهتیبص  : 0سفتبس هـک داس هی ثبؿذ .عولکلشد تیولی ًبدیلذُ
گشفتِ هی ؿَد.
اهتیبص  :1عولکشد تین ثِ دلی ف ذاى یب کوجَد سفتلبس تیولی
ثؼیبس آػیت پزیش اػت.
اهتیبص  :2عولکشد تین ثِ دلی ف ذاى یب کوجَد سفتبس هَسدًظش
کوی لغوِ هیجیٌذ.
اهتیبص  : 3سفتبس تین عولکشد تیوی سا ًِ افضایؾ ٍ ًلِ کلبّؾ
هی دّذ.
اهتیبص  :4سفتبس هَسد ًظش عولکشد تیوی سا تب حذٍدی افضایؾ
هی دّذ.
اهتیبص  :5سفتبس هَسد ًظش عولکلشد تیولی سا ثلِ ه لذاس صیلبد
افضایؾ هی دّذ.
اهتیبص  :6سفتبس ػتَدًی کِ عولکشد تیوی سا ثغَس هلَ ش ٍ ثلِ
ه ذاس ثؼیبس صیبد افضایؾ هی دّذ.
جْت قبث اػتفبدُ کشدى اثضاس هَسد اػتفبدُ ،اثتذا ک چلک
لیؼت ( )OTASتَػظ فشد هتخلق ثِ صثلبى فبسػلی تشجولِ
گشدیذ .ػپغ ثلشای ثشسػلی سٍایلی كلَسی ،ثلِ ؿلؾ تلي اص
هتخللیي اسگًََهی ٍ ثْذاؿت حشفلِ ای تحَیل دادُ ؿلذُ،
هـکمت هَسد ًظلش هـلخق ؿلذُ ٍ سفلع گشدیلذ .دس هشحللِ
ثعذی جْت ثشسػی اعتجبس هحتَایی ٍ قبثلیت کبسثشد ایلي چلک
لیؼت ،اص ًظشات ؿبللیي اتب عو اػتفبدُ ؿذ .ثشای ایي کلبس،
پٌج جشا  ،پٌج هتخلق ثیَْؿلی ،پلٌج تکٌؼلیي ثیَْؿلی ٍ
پٌج تکٌؼیي اتلب عول کلِ ػلبث ِ کلبسی ثیـلتش اص  5ػلبل
داؿتٌذ ،اًتخبة ؿذًذ ٍ آیتن ّبی هَجلَد دس چلک لیؼلت سا
ثشسػی ًوَدًذ .ػپغ ایي افشاد هَسد هلبحجِ ًیولِ ػلبختبسی
قشاس گشفتِ ٍ دس هَسد آیتن ّب ٍ سفتبسّبی ًوًَِ ًظشات خلَد سا
اظْبس داؿتٌذ .ثب تَجِ ثِ ًظشات ؿبللیي ٍ الضاهبت ٍیظُ ثخلؾ
استَپذی ،ثشخی آیتن ّبی چک لیؼت هَسد ثلبصثیٌی ٍ اكلم
قشاس گشفتٌذ .دس ًْبیت ضشیت آلفبی کشًٍجلب ثلشای ایلي چلک
لیؼت دس حیغِ ّبی هختل ثبالتش اص  0/75ثذػت آهذ.
قج اص آلبص هغبلعلِ اكللی ،تعلذاد  15عول جشاحلی ثلشای
آؿٌبیی ثب ؿشایظ اتب عول ٍ اػلتفبدُ كلحیح اص اثلضاس هلَسد
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ًویکشدًذ .هـخلبتی هبًٌذ ًبم ثیولبس ٍ اعضلبی تلین جشاحلی
هحشهبًِ ثبقی هبًذ.

یافته ها
دس ایي هغبلعِ تعذاد  60تین جشاحی ً 6فلشُ هلَسد هغبلعلِ
قشاس گشفتٌذ .هیبًگیي ٍ اًحشاف هعیلبس ػلي دس جوعیلت هلَسد
هغبلعِ ثِ تشتیلت ثشاثلش ثلب  8/57 ٍ 42/81ػلبل ٍ هیلبًگیي ٍ
اًحشاف هعیبس ػبث ِ کبسی ؿبللیي  6/18 ٍ 10/62ػبل ثذػلت
آهذ .کلیِ ؿبللیي هَسد هغبلعِ سٍصکبس ثَدًذ.
جذٍل ً 1ـبى دٌّذُ تعذاد افشاد هَسد هغبلعلِ ثلِ تفکیلک
ػوت ٍ جٌغ ؿبللیي هی ثبؿذ .اص ثلیي افلشاد هلَسد هغبلعلِ
ً 224فش ( )%62/2هشد ٍ ث یِ صى ثَدًذ .تعذاد ؿبللیي صى تٌْب
ثیي تکٌؼیي ّلبی َّؿلجشی ٍ پشػلتبساى ػلیشکَلش ثیـلتش اص
هشداى ثَد .دس ثشسػی ٍضعیت تبّ ؿبللیي اتب عو هـخق
گشدیذ کِ تعذاد ً 316فش ( )%87/7هتبّل ٍ ً 44فلش()%12/3
هجشد ثَدًذ.
جدول  :1تعداد افراد شاغل در کل اعمال جراحی بر حسب سمت
و جنسیت

هشد

صى

تعذاد
ک

جشا

56

4

60

کوک جشا

49

11

60

هتخلق ثیَْؿی

42

18

60

تکٌؼیي ثیَْؿی

18

42

60

پشػتبس اػکشاة

40

20

60

پشػتبس ػیشکَلش

19

41

60

کل

335

247

471

عضَ تین

تعذاد

هیبًگیي ٍ اًحشاف هعیبس ک اهتیبص کبس تیوی دس هجوَ ػلِ
هشحلِ قج  ،حیي ٍ ثعذ عول  3/60±0/51ثلِ دػلت آهلذ .اص
ثیي هشاح ػِ گبًِ ثبالتشیي اهتیبص هشثَط ثِ هشحلِ قج عو
( ٍ )3/96±0/71کوتشیي اهتیبص هشثَط ثِ هشحلِ ثعذ عو ثَد
( .)3/06±0/95اص هیبى صیشگشٍُ ّب ،صیشگشٍُ پشػتبسی ًؼجت ثِ
دٍ صیشگللشٍُ دیگشاهتیللبص ثللبالتشی سا ثللِ خللَد اختلللبف داد
( .)3/79±0/44هیبًگیي ٍ اًحشاف هعیبس اهتیبصات ثذػت آهلذُ
ثِ تفکیک ػِ صیشگشٍُ عی هشاح ػِ گبًِ قج  ،حلیي ٍ ثعلذ
عو دس جذٍل  2آهذُ اػت.
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اػتفبدُ ٍ ًحَُ اهتیبصدّی كحیح ،دس ًظش گشفتِ ؿلذ .دس ایلي
 15عو جشاحی ،اهتیبصات تَػظ دٍ فشد هـبّذُ گش کِ ؿبه
هتخلق فبکتَسّبی اًؼبًی ٍ کبسؿٌبع اتب عول ثلب ػلبث ِ
کبسی ثبال ( 5ػبل) ثلَست هؼت ٍ پَؿیذُ اص ّن دادُ ؿذًذ.
ثشای ایٌکبس ،دٍ هـلبّذُ گلش دس اتلب عول حبضلش ؿلذُ ٍ دس
ٍضعیتی قلشاس هیگشفتٌلذ کلِ ثلِ خلَثی کلیلِ اعضلبی تلین ٍ
سفتبسّبی آًْب سا تحت ًظش قشاس ثگیشًذ .سفتبسّبی ًوًَِ هَجلَد
دس چک لیؼت OTASاهتیبصدّی سا تؼْی هی کٌٌذ .هغبلعبت
گزؿتِ ًـبى دادُ اًذ کِ ایي چک لیؼت اعتجبس ثلیي هـلبّذُ
گش ثبالیی داسد ( .)17ٍ16ٍ15ٍ11ضشیت ّوجؼلتگی پیشػلَى
ثیي اهتیبصات تعلق گشفتِ دٍ هـبّذُ گش دس ایي هغبلعلِ ثشاثلش
ثب  0/88ثَد کِ هغبثق ثب ًتیجِ هغبلعبت پیـیي اػت.
ثِ هٌظَس حزف ػَگیشی (تَسؽ) ًبؿی اص هـبّذُ گلش( ،ثلِ
دلی ایٌکِ هـبّذُ گش ثب ػبث ِ دس اتب عو دس هَسد سٍؽ ّب
ٍ سًٍذ کبس سٍی ثیوبس اعم داسد) اهتیبصات تَػظ فشد آهلَصؽ
دیذُ (هتخلق فبکتَسّلبی اًؼلبًی) ٍ کبسؿلٌبع اتلب عول
لحبػ گشدیذُ ٍ دس ًْبیت یک اهتیبص ثلشای ّلش حیغلِ دس ّلش
صیشگشٍُ ٍ فبص جشاحی لحبػ گشدیذ .هیبًگیي اهتیبصات دادُ ؿذُ
اص  0تب  6دس ّش یک اص هشاح ػِ گبًِ جشاحی ،صیشگلشٍُ ّلبی
ػِ گبًِ تین جشاحی ٍ دس ًْبیت ک تین دس هجوَ صهلبى ّلب
هَسد اػتفبدُ قشاسگشفت .هیبًگیي  5حیغِ سفتبسی هَسد ثشسػی
 ،هتـک اهتیبص کبس تیوی ک خَاّذ ثَد.
ثشای آًلبلیض آهلبسی دادُ ّلب اص ًلشم افلضاس ً SPSSؼلخِ 22
اػتفبدُ گشدیذ .آصهَى کَلولَگشٍف اػلویشًَف ثلشای ثشسػلی
ًشهبل یب لیش ًشهبل ثَدى دادُ ّب ،آهبس تَكلیفی ثلشای ثذػلت
آٍسدى هیبًگیي ٍ اًحشاف هعیبس ػي ،ػلبث ِ کلبسی ٍ اهتیلبصات
حیغِ ّبی پٌج گبًلِ ٍ ّودٌلیي ٍضلعیت تبّل ٍ جٌؼلیت
ؿبللیي ٍ ،ضشیت آلفبی کشًٍجب ٍ ضشیت ّوجؼتگی پیشػلَى
ثشای قبث اػتفبدُ ػبختي اثضاس ٍ ثشسػی تَافق هـلبّذُ گلشاى
هَسد اػتفبدُ قشاسگشفتٌذّ .ودٌیي ثلشای ثشسػلی ساثغلِ ثلیي
اهتیبصات تین ّب دس ػلغح صیشگلشٍُ ّلب (جشاحلی ،پشػلتبسی ٍ
َّؿجشی) ٍ هشاح عو جشاحی (قج  ،حلیي ٍ ثعلذ عول ) اص
آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ دٍ عشفِ اػتفبدُ گشدیذ.
همحظبت اخمقی دس ایي هغبلعِ ثغَس کبه سعبیت گشدیلذ.
جوع آٍسی اعمعبت ثلب ّولبٌّگی هلذیشیت ثیوبسػلتبى ّلب ٍ
کؼت اجبصُ اص جشا ٍ تین جشاحی ثشای ّش عو كَست گشفت.
ًحَُ قشاسگیشی هـبّذُ گشاى دس اتب عو ثِ ًحَی ثَد کِ دس
کبس اعضبی تین جشاحی اختملی ایجبد ًکٌلذ .ثعلمٍُ ،هـلبّذُ
گشاى دس اتب عو حلیي جولع آٍسی دادُ ّلب ّلیچ كلحجتی
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جدول : 2میانگین و انحراف معیار امتیازات کار تیمی زیرگروه ها در مراحل سه گانه عمل جراحی

هشحلِ جشاحی

اهتیبص حیي عو

اهتیبص قج عو

هیبًگیي ک اهتیبص

اهتیبص ثعذ عو

جشاحی

4/06

0/73

4/35

0/65

1/97

0/57

3/46

0/52

َّؿجشی

3/88

0/73

3/04

0/71

3/76

0/62

3/56

0/51

پشػتبسی

4/06

0/68

3/84

0/58

3/47

0/41

3/79

0/44

ک تین

3/96

0/71

3/74

0/84

3/06

0/95

3/60

0/51

صیشگشٍُ

( ٍ )3/69±0/64کوتشیي اهتیلبص هشثلَط ثلِ سّجلشی ثلب هیلبًگیي
( )3/39±0/59ثَد .جذٍل ً 3ـبى دٌّذُ هیبًگیي ٍ اًحشاف هعیبس
اهتیبصات حیغِ ّبی پٌج گبًِ ثِ تفکیک صیشگشٍُ ّب هی ثبؿذ.

اص ثیي حیغِ ّبی پٌج گبًِ تـکی دٌّذُ اهتیبص ک کبس تیولی
(ثشقشاسی استجلبطّ ،ولبٌّگیّ ،وکلبسی ،سّجلشی ،پلبیؾ -آگلبّی
هَقعیتی) ثبالتشیي اهتیبص هشثَط ثِ آگلبّی هلَقعیتی ثلب هیلبًگیي

جدول  : 3میانگین و انحراف معیار امتیازات حیطه های پنج گانه به تفکیک زیرگروه ها

حیغِ

ثشقشاسی استجبط

صیشگشٍُ

ّوبٌّگی

سّجشی

ّوکبسی

آگبّی هَقعیتی

هیبًگیي ک
(کبس تیوی)

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

جشاحی

3/58

0/58

3/36

0/60

3/43

0/66

3/59

0/64

3/34

0/58

3/46

0/52

َّؿیشی

3/67

0/51

3/55

0/71

3/42

0/56

3/31

0/59

3/58

0/65

3/56

0/51

پشػتبسی

3/71

0/49

3/97

0/58

4/10

0/59

3/28

0/48

3/88

0/55

3/78

0/44

ک تین

3/65

0/53

3/62

0/68

3/65

0/68

3/39

0/59

3/69

0/64

3/60

0/51

ثشای ثشسػی اختمف ثیي اهتیبصات کبس تیوی ٍ حیغلِ ّلبی
پٌج گبًِ تـلکی دٌّلذُ آى دس هشاحل ػلِ گبًلِ جشاحلی ٍ
ّودٌللیي اخللتمف اهتیللبص کللبس تیوللی ٍ پللٌج حیغللِ آى دس
صیشگلشٍُ ّللبی ػللِ گبًللِ اص آصهللَى آًللبلیض ٍاسیللبًغ دٍ عشفللِ
اػتفبدُ گشدیذً .تبیج ایي آصهَى ًـبى داد کِ اهتیبصات هشثلَط
ثِ حیغِ ّبی ثشقشاسی استجبطّ ،وکبسی ٍ ّودٌیي اهتیبص کل
کبس تیوی دسػغحؼِ هشحلِ ٍ ّودٌیي هشاح ثلَست دٍ ثلِ
دٍ ثبّن اختمف هعٌی داس داسًذ ( .)P-value<0.05اهب اخلتمف

اهتیبصات حیغِ ّبی ّوبٌّگی ،سّجلشی ٍ پلبیؾ  -آگلبّی
هَقعیتی دس ػغح کل ػلِ هشحللِ ثلب یکلذیگش هعٌلی داس
ًجَدّ.ودٌیي اختمف اهتیبص حیغِ ّبی ّوکبسی ٍ آگلبّی
هَقعیتی ثیي هشاح قج ثب حیي عو هعٌی دا س ًجلَد (P-
 valueثِ تشتیلت ثشاثلش ثلب  .)1.00 ٍ 0/15جلذٍل ً 4ـلبى
دٌّذُ ًتبیج ثشسػی اختمف اهتیبصات هشاح ػِ گبًِ عو
جشاحی دس کبس تیوی ٍ حیغِ ّبی پٌج گبًِ آى هی ثبؿذ.

جدول:4بررسی اختالف امتیازات حیطه های پنج گانه کار تیمی در اعمال جراحی بین مراحل سه گانه جراحی

هشاح

P-value

حیي عو  -ثعذ عو

قج عو -ثعذ عو

حیي عو  -قج عو

قج  -حیي ٍ ثعذ عو

ثشقشاسی استجبط

0/004

کوتش اص 0/001

0/005

0/001

ّوبٌّگی

کوتش اص 0/001

کوتش اص 0/001

0/001

0/249

ّوکبسی

کوتش اص 0/001

کوتش اص 0/001

0/151

0/003

سّجشی

کوتش اص 0/001

کوتش اص 0/001

0/001

0/518

آگبّی هَقعیتی

کوتش اص 0/001

کوتش اص 0/001

1/000

0/116

کبس تیوی

کوتش اص 0/001

کوتش اص 0/001

0/004

0/026

حیغِ ّب
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هیبًگیي

هعیبس

هیبًگیي

اًحشاف
هعیبس

هیبًگیي

اًحشاف
هعیبس

هیبًگیي

اًحشاف
هعیبس
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فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

بحث
ایي هغبلعِ ثب ّذف ثشسػی ٍضعیت کبس تیوی دس اعضبی تین
جشاحی دس اتبقْبی عو ثیوبسػتبى ّبی تحت پَؿؾ ػلبصهبى
تبهیي اجتوبعی ؿْش تْشاى اًجبم گشفت 60 .عول جشاحلی دس
ثخؾ ّبی اتب عول استَپلذی دٍ ثیوبسػلتبى هلَسد ثلب سٍؽ
اسصیبثی هـبّذُ ای کلبس تیولی ثلشای جشاحلی ( )OTASهلَسد
ثشسػی قشاس گشفتٌذ.
ًتبیج ایي هغبلعِ ًـبى داد کِ کبس تیوی پشػلٌ ؿلبل دس
اتب عو دس ػغح ثبالتش اص هتَػظ قشاس داؿت (هیبًگیي اهتیبص
 .)3/60±0/51ایي اهتیبص دس ه بیؼِ ثب هغبلعلبت هـلبثِ اًجلبم
ؿذُ دس گزؿتِ ه ذاسیپبییي تشییَدّ .بل ٍ ّوکبساى دس هغبلعِ
خَد اهتیبص کبس تیوی سا  4/14ثذػت آٍسدًذ ( .)10دلیل ایلي
اختمف اهتیبص سا هی تَاى ثِ جَاًتش ثَدى جوعیت هَسد ثشسػی
دس آى هغبلعِ ،اًتخبثی ( )Electiveثَدى اعوبل جشاحلی اًجلبم
ؿذُ ،دؿَاسی کوتش اعوبل جشاحی ٍ ًیض ثشًبهِ سیضی دقیق آًْب
ًؼجت داد .ایي دس حبلی ثَد کِ دس ثخلؾ ّلبی ثشسػلی ؿلذُ
هغبلعِ حبضش ثشًبهِ سیضی چٌذاى دقی ی ثشای ًَثلت ٍ ػلبعت
اًجبم اعوبل جشاحی ٍجَد ًذاؿت ٍ حتی گبّلب جلشا ٍ ثیولبس
ثشای خبلی ؿذى یک اتب عول صهلبى صیلبدی سا هٌتظلش هلی
هبًذًذ .ثعمٍُ ثب تَجِ ثِ لیش آهَصؿی ثلَدى ثیوبسػلتبى ّلبی
ثشسػی ؿذُ دس ایي هغبلعِ ،تکٌؼیي ّلبی اتلب عول ػلوت
کوک جشا سا داؿلتِ اهلب دس هغبلعلبت هـلبثِ سصیلذًت ّلبی
جشاحی ایي هؼئَلیت سا ثشعْذُ داؿتٌذّ .ودٌلیي دس هغبلعلِ
آًذسُ ٍ ّوکلبساى هیلبًگیي اهتیلبص کل کلبس تیولی دس اعولبل
جشاحی اسٍلَطی 5/13ثِ دػت آهذ ( )18کِ اهتیلبصی ثلبالتش اص
هغبلعِ حبضش ثَد .دلی اختمف اهتیبص ثب ایي هغبلعِ علمٍُ ثلش

هتفبٍت ثَدى ثخؾ ّبی هَسد هغبلعِ ،آهَصؽ ٍ کبسثشد ثیـتش
هْبست ّبی لیشفٌی دس اتب عو هی ثبؿذ
دس ثشسػی اهتیبص حیغِ ّبی سفتبسی دس ػغح صیشگلشٍُ ّلب،
هیبًگیي اهتیبصّلبی صیشگلشٍُ جشاحلی  ،3/46±0/52صیشگلشٍُ
َّؿجشی  ٍ 3/56±0/51صیشگشٍُ پشػتبسی  3/78±0/44ثذػت
آهذ .ثب اػتفبدُ اص آصهَى آًلبلیض ٍاسیلبًغ هـلخق گشدیلذ کلِ
اختمف اهتیبصات ثیي ّولِ صیشگلشٍُ ّلبی جشاحلی هعٌلی داس
ًیؼت ( P-valueثشاثش ثب ثب  .)0/187ثیي اهتیلبص صیشگلشٍُ ّلبی
پشػتبسی ثب َّؿجشی ٍ پشػتبسی ثب جشاحی اختمف هعٌی داسی
ثذػت آهذP-value( .ثِ تشتیت ثشاثش ثب  .)0/001 ٍ 0/034دلی
اهتیبص ثبالتش صیشگشٍُ پشػتبسی هی تَاًذ حضلَس ّلش دٍ پشػلتبس
اػکشاة ٍ گشدؿی اص اثتذا تب اًتْبی عو جشاحی دس اتب عول
ثبؿذ .پشػتبس ػیشکَلش جض ثلشای آٍسدى ٍػلبی ضلشٍسی هلَسد
ًیبص ،اص اتب عو ٍ حَصُ کبسی خَد خبسج ًوی ؿلذ ٍ پشػلتبس
اػکشاة ًیلض اص لجلِ تخلت جشاحلی (هحلیظ اػلتشی ) فبكللِ
ًویگشفت .اهب جشاحبى هعوَال دیشتش اص ػبیشیي ٍاسد اتلب عول
ؿذُ ،دس هشاح اًتْبیی عو قج اص صدُ ؿذى ثخیِ ّب اتلب سا
تشت کشدُ ٍ ث یِ ٍظبی سا ثِ کوک جشا ٍ پشػلتبس اػلکشاة
هحَل هی کشدًذّ .ودٌیي ثب ٍجَد ایٌکِ هتخلق ثیَْؿی ٍ
تکٌؼیي َّؿجشی دس هشحلِ قج عو ثش ثلبلیي ثیولبس حبضلش
ثَدًذ ،اهب هتخلق ثیَْؿی ثغَس دائن دس هشاح حلیي ٍ ثعلذ
عو جشاحی دس اتب عو حبضش ًجَد ٍ ف ظ ثشای چٌذ لحظلِ
اص تکٌؼي ثیَْؿی یب خَد ثیوبس ٍضلعیت َّؿلیبسی یلب دسد سا
جَیب هی ؿذ.
ًتبیج ثِ دػت آهذُ دس ساثغِ ثب اهتیبص صیشگشٍُ ّب ،ثلب ًتلبیج
هغبلعبت هـبثِ دیگش هتفبٍت ثلَد .دس هغبلعلِ اًجلبم ؿلذُ ثلب
سٍؽ  OTASتَػظ ّبل ٍ ّوکلبساى ،اخلتمف اهتیلبصات ثلیي
صیشگللشٍُ ّللبی جشاحللی هعٌللی داس ثللَدُ (ٍ )0/001<P-value
صیشگشٍُ َّؿجشی اهتیبص ثبالتشی ًؼلجت ثلِ دٍ صیشگلشٍُ دیگلش
داؿت ( 4/36دس ه بیؼِ ثب  4/06صیشگشٍُ جشاحی ٍ  4صیشگلشٍُ
پشػتبسی) ( .)17هغبلعلِ هـلبثِ دیگلشی کلِ تَػلظ آًلذسُ ٍ
ّوکبساى اًجبم گشفت هـخق کشد کِ صیشگشٍُ ّبی َّؿلجشی
ٍ جشاحی ثب هیبًگیي اهتیلبص کلبس تیولیٍ 5/21ضلعیت ثْتلشی
ًؼجت ثِ صیشگشٍُ پشػلتبسی (ثلب اهتیلبص  )4/96داؿلتٌذ (.)11
هیـللشا ٍ ّوکللبساى دس هغبلعللِ خللَد دس صهیٌللِ کللبس تیوللی ٍ
ّوکبسی هیبى صیشگشٍُ ّب ،اهتیبص صیشگشٍُ جشاحلی سا ثیـلتش اص
دٍ صیشگللشٍُ دیگللش اعللمم کللشدُ ٍ صیشگللشٍُ ّللبی پشػللتبسی ٍ
َّؿجشی دس سدُ ّبی ثعذی قشاس گشفتٌذ ( .)19هیلض ٍ ّوکبساى
ًیلض ثللِ ًتیجللِ ای هـللبثِ دػلت یبفتٌللذ کللِ دس آى هیللبًگیي
اهتیبصات صیشگشٍُ جشاحلی ثلبالتش اص دٍ صیشگلشٍُ دیگلش ثلَدُ ٍ
اختمف اهتیبصات کبس تیوی ثیي صیشگشٍُ جشاحی ثب دٍ صیشگلشٍُ
دیگش هعٌی داس ثَد ( P-valueثشاثش ثب  0/001ثب تین پشػلتبسی ٍ
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ًتبیج آصهَى آًلبلیض ٍاسیلبًغ دس ثشسػلی اخلتمف اهتیلبصات
صیشگشٍُ ّبی جشاحی ثب یکذیگش ًـبى داد کلِ اهتیلبص کل کلبس
تیوی صیشگشٍُ پشػتبسی کِ ثلبالتش اص اهتیلبص دٍ صیشگلشٍُ دیگلش
ثلَد ،ثللب اهتیللبص دٍ صیشگللشٍُ دیگللش اخللتمف هعٌللی داس داؿللت
( P-valueثشاثش ثب  0/034ثب صیشگشٍُ َّؿجشی ٍ کوتش اص 0/001
ثب صیشگشٍُ جشاحی) .دس حیغِ ثشقشاسی استجبط اهتیبصات صیشگشٍُ
جشاحی ثب پشػتبسی اختمف هعٌی داسی داؿت ( P-valueثشاثلش
ثللب  .)0/015دس حیغللِ ّللبی ّوکللبسی ٍ ّوللبٌّگی صیشگللشٍُ
پشػتبسی اهتیبصات ثبالتشی سا ثِ خَد اختلبف دادُ ٍ اهتیبص آى
ثلللب دٍ صیشگلللشٍُ دیگلللش اخلللتمف هعٌلللی داسی داؿلللت (P-
 .)value<0.05دس حیغِ ّبی سّجشی اهتیلبص صیشگلشٍُ جشاحلی
ثبالتش اص دٍ صیشگشٍُ دیگش ٍ دس حیغِ آگبّی هَقعیتی پبییي تش
اص ث یلِ ثللَد .دس ّللش دٍ هللَسد اهتیللبص صیشگللشٍُ جشاحللی ثللب دٍ
صیشگشٍُ دیگش اختمفی هعٌی داس داؿت (.)P-value<0.05

سال پاوسدَم ،شمارٌ ، 3پاییس ،3359شمارٌ مسلسل. .95

فصلىامٍ

رضا کالوتری ي َمکاران38 ..

کار تیمی در تیم َای جراحی بیمارستان

نتیجه گیری
ثب تَجِ ثلِ ً لؾ ٍ اّویلت کلبس تیولی دس ایوٌلی ثیولبس ٍ
جلَگیشی اص خغبّبی اًؼبًی ،ثشسػی ٍ ؿلٌبخت ً لبط قلَت ٍ
ضع آى اّویت ٍیظُ ای داسد .ایي هغبلعِ هـلخق کلشد کلِ
ٍضعیت کبس تیوی دس اتب ّبی عو ٍ دس اعضبی تین جشاحلی
هَسد هغبلعِ دس ػغح هتَػظ ثِ ثلبال قلشاس داسد ،اهلب اخلتمف
اهتیبصات صیشگشٍُ ّب ثب یکذیگش ًـلبى دٌّلذُ تٌلبق دس دست
افشاد اص سفتبسّبی هشتجظ ثب کبس تیوی اػت .ثشای ثْجَد ٍضعیت
کبس تیوی هی تَاى اص ساّکبسّبی آهَصؿی ثشای ت َیلت هْلبست
ّبی لیش فٌی اعضبی تین ّبی جشاحی اػتفبدُ کشدّ .ودٌلیي
ًظبست ّبی ثیـتش ٍ دقیق تش ثلش اعضلبی تلین جشاحلی جْلت
حضَس دس اتب عو ٍ اًجبم ٍظبی هشثَعِ ٍ ًیلض ایجلبد خلظ
هؾ ّبیی دس ساػتبی ثْجَد کبس تیولی هلی تَاًٌلذ ثلِ ثْجلَد
ٍضعیت هَجَد کوک کٌٌذً .تبیج ایي هغبلعلِ ثلِ ثیوبسػلتبى
ّبی لیش آهَصؿی قبث تعوین تش ثٌظش هی سػذ ،صیشا هعوَال دس
آًْب کوک جشا سصیذًت جشاحی ًجلَدُ ٍ هوکلي اػلت ًتلبیج
تفبٍتْبیی ثب ثیوبسػتبى ّبی آهَصؿی داؿتِ ثبؿذ.
تشکر و قدردانی
ًَیؼٌذگبى ایي هغبلعلِ اص ػلبصهبى تلبهیي اجتولبعی ؿلْش
تْشاى ،هؼئَلیي ثخؾ ّلبی استَپلذی ثیوبسػلتبى ّلب ٍ کلیلِ
ؿبللیي حبضش دس ایي هغبلعِ قذسداًی هیکٌٌذ.
ایي ه بلِ هٌتج اص پبیبى ًبهِ ای ثب عٌَاى ثشسػی کلبس تیولی
دس تین ّبی جشاحی ثیوبسػلتبى ّلبی تحلت پَؿلؾ ػلبصهبى
تبهیي اجتوبعی ؿْش تْشاى تحت حوبیت داًـگبُ علَم پضؿکی
تْشاى هی ثبؿذ.
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کوتش اص  0/001ثب تین َّؿجشی) ( .)18ایي ًتیجِ سا هیتَاى ثلب
ػلؼلِ هشاتت هَجَد دس اتب عو ٍ تفبٍت ػلغَ پضؿلکبى ٍ
پشػتبساى تَجیِ کشد کِ پشػتبساى کوتش كحجت کشدُ ٍ حلغ
هی کٌٌذ کِ کوتش هَسد حوبیت قشاس هیگیشًذ ،اهب هتخلللیي
ؿبل دس اتب عو اختیبس کبس سا دس دػلت داؿلتِ ٍ احؼلبع
ساحتی ثیـتشی داسًذ ،اص ّویي سٍ آصاداًِ تش ٍ دسهلَسد هؼلبئ
هختلفی كحجت هیکٌٌذ.
دس ثشسػی اه تیبصات دس ػغح هشاح  ،اهتیبص ک کبس تیوی دس
هشحلِ قج عو  ،3/96حیي عو  ٍ 3/74دس هشحلِ ثعذ عو
 3/06ثِ دػت آهذً .تبیج ثذػت آهذُ دس ایي هغبلعِ ًـبى هی
دّذ کِ اختمف هعٌی داسی ثیي اهتیبصات کبس تیوی دس هشاح
ػِ گبًِ عو جشاحی ٍجَد داسد ( P-valueثشاثش ثب ثب ٍ )0/026
ایي اختمف هعٌی داس دس ػغح ّوِ هشاح ًیض هـلبّذُ ؿلذ.
ایي ًتیجِ ثب ًتبیج حبك اص هغبلعلبت پیـلیي ّوخلَاًی داسد
( .) 17ٍ11دلی ایي اختمف هعٌی داس اهتیبصات هی تَاًذ علذم
حضَس کبهل هتخللق َّؿلجشی ٍ جلشا دس اتلب عول دس
هشاح هختل ثبؿذ کِ کبس تیولی ّلش صیشگلشٍُ سا ثلب هـلک
هَاجِ هی کٌذ .دس هشحلِ ثعذ عول  ،اهتیلبص صیشگلشٍُ جشاحلی
کوتشیي اهتیبص ثیي هشاح دس ّوِ صیشگشٍُ ّبػت ( )1/97کلِ
ًـبى دٌّذُ ٍضعیت ًگشاى کٌٌذُ ای اػت .ثؼیبسی اص جشاحبى
دس هشاح پبیلبًی عول جشاحلی اتلب عول سا تلشت کلشدُ ٍ
ٍظبیفی هبًٌذ ثخیِ صدى سا ثِ دػتیبس خَد یب پشػلتبس اػلکشاة
هی ػپشدًذ .عذم حضَس جشا دس هشاح پبیبًی عول جشاحلی
هْوتشیي دلی کبّؾ اهتیبص صیشگشٍُ جشاحلی دس ایلي هشحللِ
ثَدّ .ودٌیي دس هشحلِ حیي عو کوتشیي اهتیلبص هشثلَط ثلِ
صیشگشٍُ ثیَْؿی ثَد ( .)3/04عمٍُ ثش هتخلق ثیَْؿی ،گبّب
تکٌؼیي ثیَْؿی ًیض دس هشحلِ حیي عو اص اتب عول خلبسج
هی ؿذ کِ هیتَاًذ دلیلی ثش ًوشُ کوتش ایي صیشگلشٍُ ثبؿلذ .دس
ایي ثیي جبت ًؼجی اهتیبصات صیشگشٍُ پشػتبسی هلی تَاًلذ ثلِ
دلی حضَس کبه آًْب دس اتب عو دس ّش ػِ هشحلِ ثبؿذ.
دس ثشسػی اهتیبصات ک پٌج حیغِ ،دس ّوِ حیغِ ّلب ثلیي
اهتیبصات دس ػِ هشحلِ عو جشاحی (قج  ،حیي ٍ ثعلذ عول )
اختمف هعٌی داسی هـبّذُ ؿذ .اهتیبصات ثبالتش دس هجوَ ک
ػِ هشحلِ ثِ تشتیلت دس آگلبّی هلَقعیتی ( ٍ )3/69ثشقلشاسی
استجبط ٍ ّوکبسی (ّش دٍ  )3/65ثذػت آهلذُ ٍ ّولبٌّگی ثلب
اهتیبص  ٍ 3/62سّجشی ثب  3/39دس سدُ ّبی ثعذی قشاس گشفتٌلذ.
دس هغبلعِ هـبثِ ّبل ٍ ّوکبساىّ ،وکبسی (ّ ،)4/53ولبٌّگی
( ،)4/37پبیؾ-آگبّی هَقعیتی( ،)4/16ثشقشاسی استجبط ()3/92
ٍ سّجشی ( )3/72ثِ تشتیت ثیـتشیي اهتیبصات سا داؿتٌذ (.)17

ّودٌیي آًذسُ ٍ ّوکبساى اهتیبص هشثَط ثلِ ّوکلبسی سا ،5/58
ّوبٌّگی  ،5/28پبیؾ-آگبّی هَقعیتی  ،5/24سّجشی ٍ 4/83
ثشقشاسی استجبط سا  4/70ثذػت آٍسدًذ ( .)11هـخق اػت کِ
دس ّش دٍ هغبلعِ هـبثِ تشتیت اهتیبص حیغِ ّب ثب هغبلعِ حبضش
هتفبٍت ثَدُ ٍ ػغَ اهتیبصات آًْب ثبالتش ثَد.
یکی اص هحذٍدیت ّبی پظٍّؾ ایي ثَد کِ دس ثعضی اعولبل
جشاحی ،جشاحبى اجبصُ ٍسٍد هح لیي ثلِ اتلب عول سا ًولی
دادًذّ .ودٌیي ثعضی اعوبل جشاحی دس قبلت گشٍُ ّلبی پلٌج
ًفشُ اًجبم هیگشفت کِ ثب تَجِ ثِ چک لیؼلت  ٍ OTASآیلتن
ّبی هَجَد کِ هختق تین ّبی ؿؾ ًفشُ اػت ،اهکبى جولع
آٍسی اعمعبت ٍجَد ًذاؿت.

. .95 شمارٌ مسلسل،3359پاییس، 3 ٌ شمار،سال پاوسدَم
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Abstract
Background: In the healthcare system, teamwork is important to improve the quality of services and
provide safe and effective cares. Operation room, as a high-risk environment, requires high levels of
teamwork employees to secure performance. This study aimed at assessing the teamwork among
surgical teams of hospitals affiliated to Social Security Organizations in Tehran City.
Materials and Methods: In this cross-sectional study "Observational Teamwork Assessment for
Surgery" checklist was used to evaluate teamwork skill in surgical teams. Sixty surgical teams from
two hospitals were assessed. In order to data analysis, descriptive statistics was used to calculate mean
and standard deviation of age, work experience and teamwork scores in surgical, nursing and
anesthesia sub teams. Two-Way ANOVA test was used to study relationship between scores of three
surgical phases, sub teams and behaviors domains.
Results: Mean and standard deviation of age and work experience of participants were 42.81±8.57
and 10.62±6.18 years, respectively. Mean score of teamwork was 3.60±0.51 (out of 6) that showed
higher than average team performance level. Among three sub teams, nursing achieved the highest
score (3.78±0.44). There was a significant difference between nursing sub team and others (p<0.05).
Conclusion: Although mean score of teamwork was in higher than average level in studied teams,
but discrepancies between three sub teams were high and worrisome. Use of educational solutions
utilization can be effective to improve teamwork and increase quality of behaviors in operation room.
Keywords: Teamwork, Operation room, Surgical team
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