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چکیده

مقدمه: پیچیدگی و تعدد فرایندهای کاری در اتاق عمل بیمارستان ها باعث شده تا محیط 

کاری این سازمان ها از نظم و ساماندهی مطلوبی برخوردار نباشد، و زمان زیادی از وقت کارکنان 

  )5S( پرستاری برای جستجوی وسایل مورد نیاز برای مراقبت از بیمار صرف شود.  تکنیک

رویکردی ساده اما قدرتمند برای سامان بخشیدن به محیط های کاری در بیمارستان هاست.

هدف: این مطالعه جهت بررســی امکان اجرای موفقیت آمیز تکنیک ساماندهی محیط کار 

)5S( در اتاق عمل انجام شــده تا در نهایت  یک الگوی اجرایی برای اســتفاده  این تکنیک 

ارایه نماید. 

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه موردی بوده که در اتاق عمل بیمارســتان شــهید 

بهشتی اصفهان در سال 1392 انجام گردید. پس از اخذ مجوز و کسب رضایت، چک لیست 

ممیزی 5S در سازمان های مراقبت بهداشتی توسط پژوهشگران برای تعیین وضعیت موجود 

5S تکمیل گردید. پس از تعیین نمره ممیزی، کارگاه آموزشی 5S در سازمان های مراقبت 

بهداشتی جهت کارکنان پرستاری اتاق عمل برگزار گردیده و مراحل تفکیک، ترتیب، پاکیزه 

سازی، استاندارسازی و تداوم به مدت 6 هفته اجرا گردید. یک ماه پس از اجرای این پنچ گام، 

ممیزی 5S مجدداً جهت تعیین اجرای موفقیت آمیز تکنیک، توسط پژوهشگران بررسی شد. 

همچنین ممیزی از دیدگاه کارکنان قبل و پس از اجرای 5S صورت گرفته و نتایج بوسیله 

آزمون تی زوجی تحلیل گردیدند. 

یافته ها: نمره ممیزی )5S( در اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان قبل از اجرای 

 ،5Sاین تکنیک )2/ 3( و بعد از اجرای تکنیک )4/6( بوده است. )نمره قابل قبول ممیزی

4/2 می باشد.( نتایج ممیزی از دیدگاه کارکنان نشان می دهد ترک اتاق عمل توسط پرسنل 

در حین جراحی و زمان برای جستجوی تجهیزات، بطور معناداری کاهش یافته است.

نتیجه گیری: تکنیک 5S در اتاق عمل بیمارستان بطور موفقیت آمیز قابل اجراست لذا پیشنهاد 

میشــود مدیران پرستاری از الگوی اجرایی این مطالعه برای بیمارستان ها جهت ساماندهی 

محیط کار و صرفه جویی در وقت کارکنان اتاق عمل و سایر بخش های بالینی استفاده نمایند.

کلمات کلیدی: تکنیک ساماندهی محیط کار، 5S، اتاق عمل، پرستار

طراحی الگوی اجرایی شیوه مـدیریتی 5S در اتاق عمل: مطالعه موردی
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الگوی اجرایی شیوه مدیریتی 5S در اتاق عمل

39فصلنامه مدیریت پرستاري  سال دوم، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392

 مقدمه

با توجه به اینکه در سازمان های مراقبت بهداشتی، هزینه ها در حال 

افزایش است، بیمارستان ها بدنبال راهی هستند که زوائد را تا جایی 

که ممکن است کاهش دهند. یک راه برای کاهش زوائد استفاده از 

مدیریت دیداری است که سیستم 5S نامیده می شود. )1( سیستم 

5S بر پنج اقدام اجرایی با هدف مدیریت محیط کار استوار است که 

 Seiri، شروع می شوند، و در زبان ژاپنی عبارتند از S هر یک با حرف

Seiton، Seiso، Seiketsu، Shitsuke و در انگلیســی با واژه های: 

Sort، Set in order، Shine، Standardize، Sustain شــناخته 

می شــوند و ترجمه فارسی آنها عبارت اســت از: تفکیک، ترتیب، 

پاکیزه سازی، استانداردسازی و تداوم. متدلوژی 5S زوائد را از طریق 

بهبود سازماندهی محیط کار و مدیریت دیداری کاهش می دهد. )2( 

این رویکرد باعث ایجاد و حفظ محیط کاری با سازماندهی مطلوب، 

پاکیــزه و اثربخش می گردد )3(. هــدف اصلی از اجرای 5S فراهم 

نمودن بهترین مراقبت از بیمار با مؤثرترین روش ممکن است )4(.

 فراهم کنندگان مراقبت ســامت، مخصوصًا بیمارســتان ها بطور 

مشخص تحت فشــار کاهش هزینه ها هستند، در حالیکه همراه با 

آن کیفیت خدمات نیز افزایش یابد، ایمنی بیمار بهبود یابد، زمان 

انتظار بیماران بــرای دریافت مراقبت و خطاها نیز کاهش یابد. اما 

بیشــتر بیمارستان ها شــرایط الزم برای بهبود هزینه ها، کیفیت و 

ایمنی را فراهم نمی کنند )5(. بیمارستان ها بعنوان محیط های کاری 

اغلب درهم ریخته هســتند، و افراد دوره هــای طوالنی از زمان را 

فقط برای جستجوی وسایل می گذرانند )6(. داروها معمواًل درهم 

ریخته  هســتند و ملزومات مورد نیاز به علت تأخیر در سفارش یا 

عدم سازماندهی محیط به طور مناسب و به گونه ای که در 5S رخ 

می دهد، تأمین نمی شوند، و هزاران مشکل کوچک دیگر که هر روز 

نیاز به رسیدگی دارند )7(. با توجه به مطالعات پرستاران بیشترین 

شمار نیروی انسانی بیمارســتان ها را تشکیل می دهند )8( که در 

هر شیفت بیشتر از 12 مایل در بخشها پیاده روی می کنند و اغلب 

این پیاده روی مربوط به پیدا کردن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز 

برای ارائه مراقبت اســت، طراحی های فیزیکی محیط کار از جمله 

5S کمک می کند تا از میزان این فشــار کاسته  شود )9.( بر اساس 

مطالعات محیط نامناسب کاری یکی از عوامل مؤثر در ترک حرفه 

پرســتاری است )10، 11(. لتویک معتقد است مدیران باید محیط 

کاری در بیمارستان ها را به گونه ای بهبود بخشند که استرس کاری 

پرستاران کاهش یابد، کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان بهبود 

یابد و ســامتی و ایمنی آنان تضمین شود )12(. تایوا نشان داد که 

بهبود شرایط محیط کار می تواند تأثیر مثبت بر بهره وری کارکنان 

داشــته باشد )13(. با توجه به جستجوی انجام شده، مطالعاتی که 

به چگونگی اجرای تکنیک 5S در بخشــهای مختلف بیمارستانی 

پرداخته باشند، محدود بودند. رکس هپی تکنیک ساماندهی محیط 

کار )5S( را در بخش روماتولوژی بیمارستان، به طور موفقیت آمیز 

اجرا نمود )14(، والدهوســن این تکنیــک را در کلینیک جراحی 

سرپایی اجرا کرد  )15(  و راتلج 5S را در آزمایشگاه بالینی اجرا نمود 

)16(، اما مطالعه ای که به شیوه اجرای تکنیک ساماندهی محیط کار 

در اتاق عمل بیمارستان پرداخته  باشد، یافت نشد. بخش اتاق عمل 

و اعمال جراحی هر بیمارستان بر اساس نیازهای سازمانی، آموزشی، 

محیطی و تکنولوژیکی از پرخطرترین محل های بیمارستانی شناخته 

شده است )17(. بر اساس شواهد در کشورهای توسعه یافته نزدیك 

به 50 درصد از کل وقایع ناخواســته در بیمارســتانها، در اتاق های 

عمل رخ  می دهد که بیش از نیمی از آنها قابل پیشــگیری اســت 

)18(. با توجه به نقش 5S در پیشگیری از خطاها و وقایع ناخواسته، 

این مطالعه با هدف ارائه تکنیک ها و ابزارهای مربوط به اجرای 5S و 

سنجش قابلیت اجرایی آن در اتاق عمل بیمارستان  و بطور کلی ارایه 

یک الگوی اجرایی برای این تکنیک طراحی گردید. 

 مواد و روش ها

این مطالعه موردی در بخش اتاق عمل بیمارســتان شهید بهشتی 

یک مرکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

به اجرا درآمد. جامعه پژوهش را 31 نفر از کارکنان پرستاری شاغل 

در بخش که جهت شرکت در مطالعه رضایت کامل داشتند، حداقل 

از شــش ماه قبل در اتاق عمل بصورت تمام وقت مشــغول به کار 

بودند و دارای حداقل مدرک کاردانی بودند، تشکیل می دادند. این 

بخــش دارای 4 اتاق عمل فعال در زمینــه جراحی زنان و زایمان 

می باشد. کارکنان این بخش شامل کارشناس پرستاری، کاردان اتاق 

عمل و تکنسین بیهوشی بودند. تعداد کارکنان این بخش در زمان 

انجام مطالعه 40 نفر بودند. پرستاران در هر نوبت کاری طبق برنامه 

از قبل تعیین شده توسط مسؤول بخش، در یکی از اتاق های عمل 

تا پایان شیفت وظایف خود را ارائه می دادند و مسؤول هر اتاق عمل 

نیز در ابتدای شــیفت مشخص می شد. تعداد شرکت کنندگان در 

پژوهش 33 نفر بودند. از این تعداد 18 نفر در رشته پرستاری، 8 نفر 

در رشته اتاق عمل و 7 نفر در رشته بیهوشی تحصیل کرده  بودند. 

دامنه سنی شرکت کنندگان 23 تا 48 سال و دامنه سابقه کار آنان 
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آزاده نوری و همکاران
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2 تا 20 ســال بود. تمامی شرکت کنندگان زن بودند نیز 11 نفر به 

صورت رســمی، 1 نفر رسمی آزمایشی، 13 نفر پیمانی، 7 نفر شبه 

 پیمانی و 1 نفر به صورت قرادادی مشــغول به کار بودند. شــرکت 

در اقدام  پژوهی کامًا داوطلبانه بود به طوری که شــرکت کنندگان 

در هر مرحله در صورت تمایل می توانستند از مطالعه خارج شوند. 

رضایت شرکت کنندگان کسب شــده و به آنان اطمینان داده شد 

شرکت نکردن در پژوهش هیچ گونه پیامد منفی برای آنان نداشته 

و یافته هــا و اطاعات محرمانه خواهد ماند و بــدون ذکر نام افراد 

منتشر خواهد شد. 

این مطالعه از آذرماه 1390 تا اردیبهشت ماه 1391 به طول انجامید. 

پس از کســب مجوز و جلب موافقت مسؤولین بیمارستان، ممیزی 

از دیدگاه کارکنان با توجه به مطالعه والدهوســن )15( بعمل آمد. 

برای تعیین وضعیت فعلی بخش از چک لیســت ممیزی 5S برای 

سازمان های مراقبت بهداشتی )19( استفاده گردید. این چک لیست 

شامل بررسی دیداری محیط کار است که شامل 5 قسمت می باشد 

و هر کدام مربوط به یک قسمت از اجرای 5S می باشد که عبارتند 

از: تفکیک، ترتیب، پاکیزه سازی، استانداردسازی و تداوم. هر قسمت 

شامل 5 گویه و چک لیست دارای 25 گویه می باشد، به طور مثال: 

در محیط کار تنها اقام ضروری و مورد نیاز برای فعالیتهای روزمره 

وجود دارد، جای هر چیز به وضوح مشخص شده است و پیوسته هر 

چیزی در جای خودش قرار می گیرد. نمره هر قســمت از 5 و نمره 

کل از 25 محاسبه می شود. جهت محاسبه نمره نهایی، نمره کل بر 

5 تقسیم می شود. حداقل نمره 4/2 قابل قبول می باشد. برای تعیین 

روایی محتوایی این چک لیست از روش الوشه با اعمال نظر 11 تن 

از متخصصین اســتفاده گردید )20(. روش الوشه از روشهای کمی 

تعیین روایی محتوایی است. در این روش از افراد متخصص خواسته 

می شود تا هر یک از آیتم های موجود در پرسشنامه را بررسی کنند 

و نســبت روایی محتوایی برای هر آیتم محاسبه می گردد. شاخص 

روایی محتوا برای چک لیست ممیزی 5S در سازمان های مراقبت 

بهداشتی 0/79 تعیین گردید که با توجه به حداقل مقدار قابل قبول 

الوشه برای 11 متخصص )0/59( قابل قبول می باشد. پس از تعیین 

وضعیت موجود، شرکت کنندگان به مدت 4 ساعت در سه نوبت در 

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول 5S شرکت نمودند. در این کارگاه 

اصول اولیه و مبانی 5S، مراحل اجرای این تکنیک، هدف از اجرای 

هر مرحله و گامهای عملی اجرای هر بخش 5S توسط پژوهشگران 

بر اساس کتاب 5S for Healthcare )21( به کارکنان پرستاری اتاق 

عمل بیمارستان شــهید بهشتی اصفهان آموزش داده  شد. کتابچه 

آموزشی راهنمای گام به گام اجرای 5S در بیمارستان نیز در اختیار 

کارکنان قرار گرفت. 

اولین مرحله از 5S مرحله تفکیک )sort( می باشــد. در این مرحله 

برای جداسازی ملزومات و ابزار و تجهیزات کاربردی از غیرکاربردی 

از تکنیک برچسب قرمز )Red tag Strategy( استفاده گردید. برای 

 )List of items( تعیین اقام ضروری تکنیک تهیه فهرســت اقام

به کار برده  شــد، به این صورت که از افراد خواســته  شد وسایل و 

لوازمی که برای بیمار بعدی یا پروســجر بعدی مورد نیاز اســت را 

لیست کنند. با این روش وسایل، تجهیزات و ابزاری که هر روزه در 

طی کار مورد استفاده قرار می گیرند، لیست شدند و سعی شد این 

اقام در جایی نزدیک به محل کار ذخیره گردند. وســایل و اقام با 

کاربرد کم در جاهای دور از محل کار ذخیره شد. وسایل اورژانسی 

در نزدیک محل کار گذاشته شد. به اقام غیرضروری برچسب قرمز 

شامل نام ابزار و تجهیزات، شماره سریال، تاریخ برچسب و نام بخش، 

متصل گردید تا تعیین وضعیت شــوند. پس از تعیین وضعیت و با 

مشورت مسؤول بخش در صورت قابل استفاده بودن در بخش باقی 

گذاشته می شدند، یا به انبار مرکزی بیمارستان برگشت داده می-

شــدند، و در صورت غیر قابل استفاده بودن، دور انداخته می شدند. 

در این مرحله، تمامی اقام و تجهیزات، کتابهای قدیمی، چارت ها، 

پوســترهای قدیمی و تاریخ گذشــته که در طی یک سال گذشته 

مورد استفاده نبودند از فضای بخش خارج گردیده و به انبار مرکزی 

بیمارستان و کتابخانه مرکزی بیماستان برگشت داده شدند یا دور 

انداخته شدند.

در مرحله ترتیــب و تنظیــم )set in order( مرتب کردن اقام و 

اطاعات و تعیین جای مناســب برای آنان، به نحوی که با سرعت 

و ســهولت قابل دسترس باشند، انجام گرفت. با استفاده از تکنیک 

عامتگذاری )signage( تمامی اقام شامل داروها، وسایل مصرفی، 

تجهیزات موجود در اســتوک ها و ترالی های بیهوشی و ترالی های 

احیا و اتاق پکینگ مرتب شــده و برچســب زده شدند یا برچسب 

آنهــا تعویض گردید و همگی با فونت خوانا تایپ و المینیت گردید 

تا پرســنل براحتی بتوانند وســایل مورد نیاز خــود را بیابند و در 

پایــان کار بتوانند براحتی آنها را بازگرداننــد. ضمنًا تاریخ مصرف 

داروها، ست ها، و وســایل مصرفی روی برچسب های قابل ویرایش 

درج گردید. تکنیک کیتینــگ )Kitting( در اتاق های عمل جهت 

راحتی استفاده از وســایل مصرفی به کار گرفته شد. به این ترتیب  
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بســته های لوازم شامل انواع ســرنگ ها، آنژیوکت، دستکش یکبار 

مصرف و دســتکش التکس در ترالیها قرار گرفــت. با این اقدام از 

راه رفتن های اضافی پرســنل در بخش و نیز جســتجو برای یافتن 

آنها در طی اعمال جراحی پیشــگیری به عمل آمد. ابزار و وسایل 

 با دو تکنیک جای داده شــدند: ذخیره ســازی بر اســاس عملکرد

)Function-based storage( و ذخیره ســازی بر اســاس پروسجر 

)procedure-based storage(. بدین تریتب وســایلی که عملکرد 

یکسان داشتند و یا در یک پروسجر بالینی استفاده می شدند با هم 

در یک جایگاه قرار گرفتند. وسایل و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار 

می گیرند، در جایگاه های در دســترس ذخیره شدند و نیز وسایلی 

که کمتر مورد اســتفاده پرسنل بودند در جاهایی که دسترسی به 

آن مشــکلتر است، ذخیره گردیدند. با اســتفاده از تکنیک نقاشی 

)painting( برچســب های قرمز هشــدار دهنده فرسوده تعویض 

گردیــد. جایگاه تجهیزات ســیار هر کدام از اتاقهــا از قبیل کوتر، 

ساکشن با استفاده از تکنیک نقاشــی با رنگ استاندارد )زرد برای 

خطوط تقســیم کننده( مشخص گردید. از لیبل های قابل شستشو 

بصورت عمودی و افقی در عامتگذاری قفســه ها جهت دسترسی 

آسان به وسایل ملزومات در انبار بخش استفاده گردید.

در مرحله پاکیزه سازی )shine(، تمامی آلودگی ها و آالیندگی ها در 

یک مرحله اولیه از محیط اتاق عمل حذف شدند. از تکنیک5S  پنج 

دقیقه ای )5Sا the 5-minute( که در انتهای هر عمل جراحی و نیز 

در 5 دقیقه پایان شیفت صورت می گرفت و نیز »برنامه زمانبندی 

پاکیزه ســازی« استفاده گردید. در این برنامه زمان پاکیزه سازی هر 

قسمت از اتاق عمل بهمراه مسؤول پاکیزه سازی آن مشخص گردیده 

و در اتاق عمل نصب شد. ضمنًا با هماهنگی بعمل آمده با مسؤول 

اتاق عمل مقرر گردید مســؤولیت پاکیزه ســازی هر اتاق عمل در 

هر شــیفت به یک فرد واگذار شــود. به این صورت که در ابتدای 

شیفت همراه با تقســیم-کار تقسیم مسؤولیتهای پاکیزه سازی نیز 

صورت گیرد. پاکیزه سازی اولیه در سه مرحله انجام گرفت: 1-اقام 

ذخیره شــده شامل ملزومات، پکیج های ابزار و بیکس های استریل، 

2- تجهیزات شــامل ابزار آزمایشــگاهی، تجهیزات، مانیتورینگ، 

کاردکس ها، تخت-ها، میزها، صندلی ها و کامپیوترها، 3- فضا شامل 

ســطوح معمولی، کف ها، مناطق کار، راهروها، دیوارها، پنجره ها، 

قفسه ها، انبار، اتاق ها و المپ ها. از کاورهای شفاف برای پیشگیری 

از تجمع گرد و غبار روی مانیتورها و تجهیزات اتاق عمل اســتفاده 

گردید. برنامه پاکیزه سازی بر طبق روزهای هفته تدوین و در اتاق 

عمل نصب گردید. ســطوح شایع لمس شونده از قبیل گوشی های 

تلفن، صفحه کلید کامپیوترها، پایه ســرم ها، دســته صندلیها که 

محلهای شایع تجمع پاتوژنها هستند به پرسنل آموزش داده شد.

در مرحله تداوم و ایمنی )standardize(، حفظ وضع مطلوب بدنبال 

اجرای تفکیک، ترتیب و تمیزی، و رعایت ایمنی در کار اجرا شد. در 

این مرحله مسؤولیت هر یک از پرسنل در سه مرحله قبل مشخص 

گردید. برای مشخص نمودن مسؤولیت هر فرد از ابزار چارت سیکل 

کاری 5Sا )5S jab cycle chart( استفاده گردید. این ابزار فعالیتهای 

5S را که در هر منطقه باید انجام شود لیست می کند و یک چرخه 

تکرار برای هر فعالیت می باشد. »تکنیک کیتینگ یا بسته لوازم« از 

دیگر اقدامات در این مرحله بود )قبًا توضیح داده شــد( که نیاز به 

جستجو و بازگرداندن وسایل را کاهش داده و باعث حفظ سازماندهی 

 گردید. به پیشنهاد پرسنل بیهوشی از سرنگ های از قبل پر شده و 

برچسب زده شده جهت داروهای بیهوشی برای حذف بطریهای دارو 

و حذف لیبل ها اســتفاده گردید )تکنیک حذف Elimination( که 

این کار در ابتدای هر شیفت صورت می گرفت. 

هــدف از مرحله پنجم )تعلیم و انضباط sustain( کمک به آموزش 

و فرهنگ سازی می باشد. در این گام مفاهیم کاربردی این تکنیک 

به تمامی کارکنان در طول کارگاه آموزشــی و نیز بصورت چهره به 

چهره آموزش داده شد، و زمینه سازی جهت نهادینه شدن فرهنگ 

خودانضباطی به عمل آمد. ضمنًا پوســتر مرتبط با این تکنیک در 

محیط پژوهش نصب شد. برای نشان دادن پیشرفت کار از تکنیک 

عکسبرداری قبل و بعد از اجرای مداخله استفاده شد. از شعارهای 

5S جهت افزایش انگیزه کارکنان در ابتدای مداخله استفاده گردید. 

کتابچه راهنمای اجرای 5S در سازمان های مراقبت بهداشتی توسط 

پژوهشــگران تدوین و در اختیار کارکنــان قرار گرفت. به دو نفر از 

بهترین نماینــدگان 5S جوایزی اهدا گردید. خاصه ای از اقدامات 

انجام شده در این پنج گام در جدول شماره 1 ذکر شده است. 

یک ماه پس از اتمام مداخله چک لیست ممیزی 5S در سازمان های 

مراقبت بهداشــتی توســط پژوهشــگر تکمیل گردید. والدهوسن 

)2010( نیــز در مطالعه خود یک ماه پس از اجرای تکنیک 5S در 

درمانگاه جراحی ســرپایی اقدام به بررسی نتایج نمود )15(. پس از 

کسب نمره قابل قبول ممیزی 5S، ممیزی از دیدگاه کارکنان مجدداً 

توسط شرکت کنندگان تکمیل شده و داده ها به وسیله آزمون آماری 

تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته ها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 10

http://ijnv.ir/article-1-215-en.html


آزاده نوری و همکاران

فصلنامه مدیریت پرستاري  سال دوم، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392 42

نمره ممیزی 5S در اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان بر 

اساس چک لیســت ممیزی 5S در سازمان های مراقبت بهداشتی 

قبل از انجام اقدام  پژوهی 3/2 و بعد از انجام مطالعه به 4/6 افزایش 

یافتــه  بود. با توجه به نمره قابل قبول ممیــزی 5S )4/2( یافته ها 

نشــانگر آن اســت که تکنیک با موفقیت انجام گرفته  است. نتایج 

حاصل از ممیزی 5S بر اساس چک لیست در نمودار 2 نشان داده 

شــده  است. در رابطه با ممیزی از دیدگاه کارکنان، ترک اتاق عمل 

توســط کارکنان در حین عمل جراحی جهت برداشتن تجهیزات، 

قبل و بعــد از اجرای تکنیک 5S اختاف معنادار داشــت بطوری 

که بعد از اجرای این تکنیــک با توجه به آزمون آماری تی زوجی، 

ترک اتاق عمل توســط آنان در حین عمــل جراحی کاهش یافته  

بود )p>0/05(. زمان اختصاص داده شده توسط کارکنان پرستاری 

جهت جســتجوی تجهیزات قبل و بعد از اجــرای 5S نیز به طور 

معناداری کاهش یافته  بود )p>0/05(، همچنین کارکنان از محل 

ذخیره تجهیزات اطاع کافی داشته )p>0/05(،  و از تجهیزات اتاق 

عمل و محل ذخیره آن رضایت داشــتند )p>0/05(.  نتایج حاصل 

از ممیزی 5S در اتاق عمل از دیدگاه کارکنان در نمودار شــماره 1 

نشان داده شده  است. 

  بحث

تکنیــک ســاماندهی محیــط کار )5S( در این مطالعــه به طور 

موفقیت آمیزی اجرا گردید. با وجود ســختی ها و موانع با همکاری 

سرپرستار و کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، 

حرکت به ســوی اســتفاده از تکنیک ها و ابزار برای محیط کاری 

سازمان یافته با اســتفاده از اصول مدیریت ژاپنی در بیمارستان ها 

شــکل گرفت. پژوهشــگران به این نتیجه رسیدند که سازماندهی 

محیط کاری با اســتفاده از اصول 5S در بیمارســتان ها به عنوان 

ســازمان های خدماتــی قابلیت اجرای موفقیت آمیــز دارد. پس از 

مطالعات فراوان در رابطه با شــیوه های ســازماندهی محیط کاری 

در بیمارســتان ها، پژوهشــگران قادر گردیدند تــا قابلیت کاربرد 

تکنیــک مدیریتی محیــط کار )5S( را در محیــط کار اتاق عمل 

بیمارستان شهید بهشتی اصفهان نشان دهند. اجرای این تکنیک 

ترک اتاق عمل توســط کارکنــان را در حین عمل جراحی جهت 

جســتجوی تجهیزات کاهش داده و باعث می-گردد تا پرســتاران 

فرصت بیشــتری جهت حضور در بالین بیمار داشته باشند. کاهش 

جستجوهای بیهوده، صرفه جویی در وقت، رضایت از محیط کاری 

از دیگر مزایای اجرای این تکنیک هســتند. رکس هپی )2011( با 

اجرای این تکنیک در بخش روماتولوژی بیمارستان قابلیت کاربرد 

آن را در بیماســتان اثبات نموده ، و کاهش ضایعات، افزایش انگیزه 

کارکنان، و کاهــش زمان انتظار بیمــاران را از مزایای اجرای این 

تکنیک در بیمارســتان ها ذکر می کند )14(. والدهوسن )2010( با 

اجرای 5S در کلینیک جراحی سرپایی، کاهش انتظار بیماران از 49 

به 30 دقیقه، افزایش ارتباط پرســتاران با بیماران از 31 درصد به 

60 درصد و افزایش معنادار رضایت بیماران را گزارش نموده اســت 

)15(. راتلج )2010( این تکنیک را در آزمایشگاه بالینی اجرا نمود 

و نشــان داد که اجرای تکنیک 5S ســرعت انجام کارها را افزایش 

داده و در عیــن حال هزینه هــا را کاهش می دهد )16(. با توجه به 

افزایش هزینه ها در ســازمان های مراقبت بهداشتی، بیمارستان ها 

باید ضایعات را تا جایی که ممکن اســت، کاهــش دهند. یکی از 

راههای کاهــش ضایعات و صرفه جویی در هزینه ها اجرای تکنیک 

ســاماندهی محیط کار )5S( می باشد )1(. در بیمارستان ها کاهش 

 ضایعات از طریق اجرای این شــیوه به دو روش امکانپذیر اســت:

1. کاهش زوائد تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی که باعث صرفه جویی 

در هزینه هــا می گردد و 2. کاهش فرایندهای اضافه و دوباره کاریها 

که باعث صرفه جویی در وقت می گردد. با اجرای این تکنیک در اتاق 

عمل میتوان از طریق هر دو روش ذکر شده، کارایی را افزایش داد. 

لذا این مطالعه الگوی اجرایی را فراهم نمود که میتواند اثربخشی این 

تکنیک را در اتاق عمل نشان دهد. 

جکسون معتقد است اجرای تکنیک ساماندهی در محیط کار باعث 

می گردد تا بیمارستان ها به راحتی امتیازات مربوط به اعتباربخشی 

را کسب نمایند. وی ایجاد انگیزه در کارکنان و نیز حمایت مدیران 

ارشد سازمان را از عوامل اجرای موفقیت آمیز این پروژه و نیز تداوم 

آن در ســازمان های مراقبت بهداشــتی ذکر می کند )21(. یکی از 

مسایل مهم در هنگام اجرای تکنیک 5S در بیمارستان ها، پیشگیری 

از بازگشت تغییرات ایجاد شــده به حالت اولیه و مداومت بر ادامه 

روند ایجاد شده، می باشد که با نظارت مستمر و حمایت همه جانبه 

 5S مسؤولین در این بیمارستان امکانپذیر شد. با توجه به اینکه این

تکنیکی است که بیشتر در سازمان های تولیدی و صنعتی بکار برده 

شده  است، کمبود ادبیات مربوط به اجرای این پروژه در بیمارستان ها 

و دیگر سازمان های مراقبت بهداشتی از محدودیتها و موانع اجرای 

موفقیت آمیز این رویکرد می باشــد. از آنجا که کارکنان معموالًٌ در 

برابر تغییرات در محیط کار خــود مقاومت می نمایند، اجرای این 

تکنیک به علت خدماتی بودن سازمان های مراقبت بهداشتی و کار 
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5S نمودار 1. نتایج ممیزی از دیدگاه کارکنان قبل و بعد از اجرای
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با افراد بجای کار با ماشین ها )در مقایسه با سازمان های تولیدی( با 

مقاومتها و چالشهایی روبرو گردید. بر اساس منابع موجود، ارزیابی 

تکنیک ســاماندهی محیط کار باید هم از دیدگاه کارکنان و هم از 

دیدگاه مشــتریان )بیماران( صورت گیرد، در این مطالعه به علت 

عدم هوشــیاری بیماران در اتاق عمل، ارزیابی از دیدگاه کارکنان و 

پژوهشگران انجام گردیده  است. لذا جهت ارزیابی فرایندهای مربوط 

به بیماران، از جمله زمان انتظــار بیماران و رضایت آنان مطالعات 

بیشتری مورد نیاز است.

  نتیجه گیری

اجرای تکنیک ســاماندهی محیط کار در اتاق عمل باعث می شود 

کارکنان پرستاری براحتی به ملزومات مورد نیاز برای اعمال جراحی 

دسترسی پیدا کنند، در نتیجه ترک اتاق عمل توسط آنان در حین 

عمــل جراحی کاهش می یابد. از طرفی رفت و آمد کمتر پرســنل 

در بخش از میزان خستگی پرستاران می کاهد و این باعث افزایش 

کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار و رضایت کاری کارکنان می گردد. 

بنابراین به مدیران پرســتاری توصیه می شود این تکنیک به عنوان 

جدول1. خالصه تکنیک های استفاده شده برای اجرای تکنیک آراستگی محیط کار در اتاق عمل
 

S1: تفکیک
اجرای تکنیک برچسب قرمز برای حذف اقالم غیرضروری، استفاده از تکنیک لیست اقالم جهت مشخص 

شدن اقالم ضروری

S2: ترتیب
تکنیک عالمتگذاری برای جستجوی راحت ابزار و ملزومات مورد نیاز، مدیریت دیداری جهت تشخیص 

انحرافات از استاندارد، استراتژی نقاشی 

S3: تمیزی
تعیین مسؤول پاکیزه سازی در هر کدام از اتاق های عمل، 5S پنج دقیقه ای، پاکیزه سازی کلی شامل تجهیزات، 

اقالم ذخیره شده و فضای فیزیکی، برنامه زمانبندی پاکیزه سازی
تکنیک بسته لوازم، تکنیک حذف، چارت سیکل کاری 5S، برنامه زمانبندی پاکیزه سازیS4: تداوم
کارگاه آموزشی 5S، کتابچه راهنمای 5S، شعارهای 5S، پوستر 5S، تقدیر از بهترین نماینده S55S: تعلیم

نمودار 2. مقایسه نمره ممیزی 5S بر اساس چک لیست  در اتاق عمل
5S قبل و بعد از اجرای تکنیک 
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یکی از تکنیک های بهبود شــرایط محیط کار در اتاق های عمل و 

نیز دیگر بخشهای بیمارستانی اجرا گردد. سازماندهی محیط کاری 

عاوه بر این می تواند یکی از ابزارهای کســب مجوزهای رســمی 

اعتباربخشی برای بیمارستان ها گردد.

 تشکر و قدرانی

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی 

ارشد پرستاری در دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، با 

 )5S( عنوان »بررســی تأثیر اجرای تکنیک ساماندهی محیط کار

بر میزان بهره وری کارکنان پرستاری اتاق عمل در بیمارستان های 

منتخب آموزشی شهر اصفهان در سال 1391« می باشد که توسط 

دانشــجو آزاده نوری به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی حســینی 

انجام  شده است. نویسندگان قدردانی خود را از همکاری مسؤولین 

و کارکنان بیمارستان شهید بهشــتی اصفهان، بویژه سرکار خانم 

خداداد سرپرســتار اتاق عمل و ســرکار خانم رجایی ســوپروایزر 

آموزشی بیمارستان ابراز می دارند. 
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Designing applied model for "managerial technique 5 S"
 in operating room: a case study 

Introduction: The complexity and diversity of processes in  
operating rooms of hospitals, has led to the discipline and organiza-
tion workplace is not desirable, and the staff nursing spend a lot of 
time for search equipment for patient care. Workplace organization  
technique (5S) technique is a simple but powerful approach for 
workplace improvement in hospitals.
Aim: This study was done to assessing successful applying this tech-
nique; «managerial technique 5S» in operation room, and the end an 
applied model will present.
Method: The case study was conducted in Beheshti hospital in  
Esfahan in 2013. After obtaining informed consent from hospital 
(5S) audit checklist for healthcare was used to determine current 
status of workplace. Then audit score computed and based on work-
shops in (5S) technique implemented for arrangement the operating 
room (Sort، Set in order، Shine، Standardize، Sustain) in operation 
room for 6 weeks. After (30) days (5S) audit were conducted again. 
Also, before and after the implementation of (5S) audits, staff’s 
points of view have been conducted.  All of data were analyzed by 
paired t-test.
Results: The (5S) audit score was (3.2) before the study and increase 
to (4.6) after the (5S) implementation. (The minimum acceptable  
audit score was 4.2). Audit results from staff’s point of view showed 
that reduced the leaving operating room by the personnel during the 
surgery and time of searching equipment  were different significantly.
Conclusion: In operation room “managerial technique 5 S”  
applicable successfully.  So, we recommend that nurse manager use 
this model for workplace organizing and saving time in operating 
room and other settings of hospitals.
Key words: workplace organization technique, 5S, operating room, 
nurse
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