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Abstract 
Background and purpose: Formaldehyde is used in operating rooms to disinfect and sterilize 

surgical instruments. Inhalation of formaldehyde gas causes various respiratory complications in people. 
Awareness on the use of formaldehyde can prevent many complications. This study was conducted to 
determine the level of knowledge and practice about formaldehyde exposure in the staff and students of 
the operating room and complications caused by this exposure in Mazandaran University of Medical 
Sciences, 2019. 

Materials and methods: A cross-sectional descriptive study was performed in 120 operating 
room staff and students. The participants completed a researcher made questionnaire. The validity and 
reliability of the questionnaire were previously confirmed. It included 6 items about demographic information, 
9 on awareness, 13 about performance and 18 items about the complications of formaldehyde exposure. 
Awareness and practice were classified according to being good, moderate, and poor. Chi-square test was 
applied to analyze the data. 

Results: Correct answer to 4-6 questions about awareness showed moderate knowledge, so, 77.3% of 
the operating room staff and 73.3% of the students reported moderate awareness about formaldehyde exposure. 
The performance in 64% of the staff and 66.7% of the students was good. The most common complications in 
staff and students were headache (83.6%) and eye irritation (60.7%), respectively. The majority of the 
operating room staff (74.2%) and students (93%) had not studied any standards for formaldehyde exposure. 

Conclusion: Occupational exposures to formaldehyde is associated with many health risks, so, 
hospitals and treatment centers are recommended to hold training courses to increase awareness and 
reduce the complications of formaldehyde exposure. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )158-163(    1399سال    آبان   190سی ام    شماره دوره 

  159      1399، آبان  190دوره سی ام، شماره                                                                                     مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                   

 گزارش کوتاه

 با گاز فرمالدهید ض مواجههبررسی میزان آگاهی، عملکرد و عوار
  

        1فاطمه پوالدخاي
        1رعنا آب جار

        1زهرا باقريفاطمه
        1طیبه آذرمهر
        3و2حسن صیامیان

  5و4فرمیابراهیم نصیري
  چکیده

شــود. ها جهت ضدعفونی کــردن و استریلیزاســیون ابــزار جراحــی اســتفاده میعملاتاقفرمالدهید در  :و هدف سابقه
توانــد از بــروز از شود. افــزایش آگــاهی دربــاره اســتفاده از آن، میاستنشاق گاز فرمالدهید باعث بروز عوارض در افراد می

رض ناشــی از مواجهــه بــا گــاز عوارض جلوگیري نماید. ایــن  مطالعــه بــا موضــوع بررســی میــزان آگــاهی، عملکــرد و عــوا
  .انجام شد1398عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال فرمالدهیددر پرسنل و دانشجویان اتاق

عمــل، درســال نفر از پرسنل و دانشــجویان اتاق 120این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است که  ها:مواد و روش
اســت، شــامل ساخته که روایی و پایایی آن تایید شدهرا تکمیل نمودند. این پرسشنامه محققبه آن ي مربوط، پرسشنامه1398

سوال عوارض بــود. آگــاهی و عملکــرد در  18سوال عملکرد و  13آگاهی،  سوال 9سوال درباره اطالعات دموگرافیک،  6
  ها استفاده شد.ز دادهجهت آنالی chi-squareسه حیطه خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. از آزمون 

دهنده آگاهی در حیطــه متوســط اســت سوال درست از سواالت آگاهی نشان 6تا  4با توجه به این که پاسخ به  ها:یافته
درصــد از 7/66درصــد پرســنل و64درصد از دانشجویان در این حیطــه قــرار گرفتنــد. 3/73عمل و اتاقدرصد از پرسنل3/77

درصــد) و در دانشــجویان ســوزش 6/83عمــل، ســردرد(اتاقترین عارضه در پرســنل . بیشدانشجویان عملکرد خوبی داشتند
گونــه اســتانداردي درصــد از دانشــجویان هیچ93درصد از پرسنل و 2/74درصد) گزارش شد. نتایج  نشان دادکه 7/60چشم(

  بودند.درباره مواجهه با فرمالدهید مطالعه نکرده 
ــتنتاج: ــ اس ــه ب ــرات مواجه ــه بــه خط ــتانباتوج ــه بیمارس ــد، ب ــاز فرمالدهی ــیه میا گ ــانی توص ــود، ها و مراکزدرم ش

  .جهت افزایش میزان آگاهی و کاهش عوارض حاصل از مواجهه با آن برگزار کنند آموزشیهايدوره
  

  عمل، عوارض، کارکنان، دانشجویانفرمالدهید، اتاق واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
نگ با بویی فرمالدهید یا فرمالین (فرمل) گازي بی ر

ها جهت ضدعفونی کردن و عملننده است، که در اتاقز
نین چ. هم)1(شوداستریلیزاسیون ابزار جراحی استفاده می

  کنندهتثبیتدارنده و عنوان نگهدرصد آن به 10از محلول 
  

  :rezanf2002@yahoo.comEmail   جاده خزرآباد، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 18ساري، کیلومتر : مولف مسئول: ابراهیم نصیري فرمی
 مازندران، ساري، ایرانپزشکیعلومدانشجویی، دانشگاهتحقیقاتعمل، کمیتهرشناسی ارشداتاقدانشجوي کا .1
 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایراناطالعات سالمت،  يو فناور مدارك پزشکیگروه . دانشیار، 2
 وم پزشکی مازندران، ساري، ایرانپژوهشکده اعتیاد، دانشگاه عل، یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق. 3
 پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران استادیار، گروه هوشبري و اتاق عمل، دانشکده .4
 . مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران5
 : 22/6/1399تاریخ تصویب :              17/3/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            16/2/1399 تاریخ دریافت  
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بــه طــورکلی بــه . )2،3(شودی در پاتولوژي استفاده میبافت
عمــل، پرســنل در دلیل مصــرف زیــاد فرمالدهیــد در اتاق

مواجهه زیادي با آن هستند. مواجهــه بــا گــاز فرمالدهیــد 
 تــوانشودکه میمنجر به ایجاد عوارض متعددي در افراد می

پذیر برگشــتهاي تنفسی و کاهش حاد نیمهروز بیماريب
  .)4،5(و یا بیماري مزمن و غیرقابل برگشت ریه را نام برد

قرار گرفتن در مواجهه با فرمالدهید بــا غلظــت بــاال 
رفــتن سبب تورم شدید در دستگاه تنفسی فوقانی و ازبین

 .)1،6(شــودهاي سطحی مخاط و مشــکالت تنفســی میبافت
مسمومیت با فرمالدهید سبب ضعف، سردرد، درد شکم، 

 CNS فعالیــتش و اضــطراب، کــاهش ســرگیجه، تشــوی
)Central Nervous System(شــود، گیجی و شوك می)6(. 

در دو دهه اخیر فرمالدهید به عنوان یکــی از مــوادي کــه 
ساختمان و عملکرد سیستم ادراري تناسلی را تحت تاثیر 

زنان ســبب چنین در دهند شناخته شده است. همقرار می
   .)7(شودنظمی قاعدگی و اختالالت بارداري میبی

اند که هرچه مدت زمان مواجهــه دادهمطالعات نشان
تر شــود، عــوارض ناشــی از آن شــدیدتر با این گاز بیش

   .)8(خواهد بود
هاي جدید از روشبه پیشرفت علم و استفادهباتوجه

رود کــه جهت استریلیزاسیون ابــزار جراحــی انتظــار مــی
حــال یابــد، بااینها کاهشعملاستفاده از فرمالین در اتاق

هنوز از آن جهت استریلیزاســیون و تثبیــت بافــت جهــت 
ایــن در حــالی  .)9(شــودارسال بــه پــاتولوژي اســتفاده می

درصــد پرســنل  93اند تقریبا دادهات نشاناست که مطالع
هــاي گونه آموزشــی در خصــوص مراقبتعمل هیچاتاق

در نتــایج  .)10(از فرمالدهید ندیدندالزم در هنگام استفاده
شد که آگاهی کارشناسان اتاق عمــل در یک مطالعه بیان

 خصوص عوارض قرص فرمالین در سطح پــایینی قــراردارد
. )9(درصد پرســنل در ایــن شــرایط هســتند 3/84و تقریبا 

ــر ــدد ب ــات متع ــام مطالع ــاوجود انج ــد و  ب روي فرمالدهی
طور جامع به بررســی اي بهعوارض آن، هنوز هیچ مطالعه

عمــل نپرداختــه اســت. حــال از فرمالدهید در اتاقاستفاده
ــد و فرآورده ــه فرمالدهی ــن ک ــاي آن در اتاقای عمــل ه

کاربرد زیادي دارد. با توجه بــه مطالعــات محــدود انجــام 
شده در ایــن زمینــه ایــن مطالعــه بــا هــدف تعیــین میــزان 

 عمــلعوارض، آگاهی و عملکرد پرسنل و دانشــجویان اتاق
  گاز فرمالدهید انجام شد.از پیامدهاي مواجهه با

  

  هامواد و روش
مقطعی پــس از دریافــت کــد  -این مطالعه توصیفی

IR.MAZUMS.REC.1398.4683  ـــالق ـــه اخ از کمیت
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران انجــام شــد. باتوجه

نفري و با استفاده از جدول مورگــان،  180جامعه آماري 
نفــر؛ شــامل 120نفر برآورد و در نهایت  118حجم نمونه 

ــل و  63 ــاق عم دانشــجو بــا روش  57تکنولوژیســت ات
ـــه ـــرکتنمون ـــه ش ـــترس، در مطالع کردند. گیري دردس

مــاه بــراي  6معیارهاي ورود به مطالعه، سابقه کار حداقل 
عمــل و دو ســال آخــر تحصــیلی هاي اتاقتکنولوژیســت

  براي دانشجویان بود. 
آوري اطالعــات؛ از پرسشــنامه محقــق جهــت جمــع

ســوال  9سوال دموگرافیکی،  6بخشی که شامل  4ساخته 
 16سوال مربوط به عملکــرد و  13براي سنجش آگاهی، 

ســوال مربــوط بــه عــوارض مواجهــه بــا فرمالدهیــد بــود، 
استفاده شد. در بخــش دوم و ســوم، آگــاهی و عملکــرد 

کنندگان در سه طیف خوب، متوســط و ضــعیف شرکت
 4تــا  1ن بررسی شد. در بخش عملکرد در صورتی که بی

 8تــا  5سوال پاسخ درست داشتند؛ عملکرد ضعیف، بین 
پاســخ  13تــا  9پاســخ صــحیح، عملکــرد متوســط و بــین 

گرفــت. در صحیح، عملکرد افراد در حیطــه خــوب قرار
پاســخ صــحیح آگــاهی  3تــا  1بخش آگــاهی، افــراد بــا 

 7پاسخ صحیح آگاهی متوسط و بین  6تا  4ضعیف، بین 
وب داشــتند. بــراي ســنجش پاسخ صحیح آگاهی خ 9تا 

نفــر از اســاتید  10روایی محتوایی و صوري، بر طبق نظر 
 دســتبــه CVI 80/0و  CVR 85/0متخصص در این زمینــه 

) براي نمــره ICCاي (آمد و ضریب همبستگی درون رده
سپس جهت ســنجش آمد.  دستبه 83/0ها خرده مقیاس

همبستگی درونی سواالت، ضریب آلفا کرونباخ محاسبه 
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  و همکاران يفاطمه پوالدخا     
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 گزارش کوتاه

براي بخش آگاهی و ضــریب  715/0به ضریب و باتوجه
براي بخش عملکرد، پایایی هــر دو بخــش مــورد  708/0

تایید قرار گرفت. پس از کسب رضایت آگاهانه شفاهی 
ــنامهاز شــرکت ــدگان، پرسش ــامی کنن ــع شــد. تم ها توزی

هــاي وارد شد ســپس داده SPSS 21ها در نرم افزار داده
  انــی بیــان و از آزمــون توصــیفی بــه صــورت درصــد فراو

Chi-Square هــا تجزیــه و تحلیــل داده جهــت مقایســه و
  دار تلقی شد.معنی 05/0تر از کم Pاستفاده شد. 

  

  یافته ها و بحث
 درصد توسط دانشــجویان 5/47پرسشنامه  120از تعداد 

 هــايدرصد توسط تکنولوژیست 5/52نفر) و 57اتاق عمل (
ثــر کارشناســان اتــاق نفر) تکمیل شــد. اک 63اتاق عمل (
ســال ســابقه  10-5درصد) بــین  5/40نفر ( 26عمل یعنی 

استفاده از اشــکال مختلــف فرمالدهیــد را داشــتند. نتــایج 
نفر) افراد درسطح خوب،  16درصد (3/13بیانگر آگاهی

درصــد  8/10نفــر) در ســطح متوســط و  90د (ـدرصــ 75
مقایســه ســطح آگــاهی نفر) در ســطح ضــعیف بــود.  14(

نشــان  1 شماره اق عمل و دانشجویان در نمودارپرسنل ات
   داده شده است.

  

  
  

درصد فراوانی سطح آگاهی شرکت کننــدگان در  :1نمودار شماره 
  مواجهه با فرمالدهید به تفکیک در پرسنل و دانشجویان اتاق عمل

  
کنندگان طور کلی در هر دو گروه اغلب شرکت به

ـــین میـــزان آگـــاه ی آگـــاهی متوســـط داشـــتند. همچن

 )=043/0P(تر ازکارکنان بــوددانشجویان درکلیه سطوح کم
ــزان آگــاهی پرســنل و  در مطالعــه مشــابه انجــام شــده می

. از )9(دانشجویان اتاق عمل در سطح پایینی گزارش شد
توان بــه متفــاوت بــودن جمله دالیل تفاوت در نتایج؛ می

 هــاهاي ارائه شده از سوي بیمارستانمحیط کاري و آموزش
به استفاده به نسبت زیاد ایــن ترکیــب باتوجه  .اشاره کرد

رود پرسنل و دانشجویان اتاق در اتاق عمل ها، انتظار می
ــاالتري دربــاره اســتفاده از فرمالدهیــد و  عمــل آگــاهی ب
اقدامات مراقبتی در هنگام مواجهه با آن داشته باشــند. بــا 
این وجود نتایج این مطالعه نشان داد کــه میــزان آگــاهی 

هید در سطح متوسطی قرار دارد کــه در دررابطه با فرمالد
مقایسه با اســتفاده زیــاد آن در اتــاق عمــل ایــن ســطح از 

تــرین دالیــل آن عــدم آگاهی، مطلــوب نیســت. از مهــم
باشد. چــرا مطالعه استانداردهاي استفاده از فرمالدهید می

کننده در ایــن مطالعــه که درصد باالیی از افــراد شــرکت
استانداردي درباره استفاده  بیان کردندکه تاآن زمان هیچ

درصـــد از  2/74از فرمالدهیــد مطالعـــه نکـــرده بودنـــد (
درصد از دانشجویان).  93هاي اتاق عمل و تکنولوژیست

ــز طــور مشــابه در مطالعــهبــه درصــد از  3/96اي دیگــر نی
کنندگان بیان کردنــد کــه آموزشــی در رابطــه بــا شرکت

در نتیجــه لــزوم  .)10(استفاده از فرمالدهیــد ندیــده بودنــد
تر به پرسنل و دانشجویان و قــرار دادن هاي بیشآموزش

بروشورهاي آموزشی جهت افــزایش ایمنــی و در نتیجــه 
  شود. کاهش عوارض احساس می

با وجود آگاهی نامطلوب و عــدم آمــوزش مناســب 
ها در سطح مطلــوبی به پرسنل و دانشجویان، عملکرد آن

 درصد) عملکرد 49/63( ز پرسنلنفر ا 40نشان داده شد. 
 76/4( نفــر 3درصــد) و  74/31( نفــر متوســط 20خوب، 

نفــراز  35چنــین هــم درصــد) عملکــرد ضــعیف داشــتند.
ــجویان  نفــر 15درصــد) عملکــرد خــوب،  4/61( دانش

ـــط و  31/26( ـــرد متوس ـــد) عملک ـــر 7درص  28/12( نف
  درصد) عملکــرد ضــعیف داشــتند. در نمــودار دو گــروه 

ــطح عم ــر س ــدهاز نظ ــه ش ــدیگر مقایس ــا یک ــرد ب  اندلک
)047/0P=( )2نمودارشماره.(  
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 کنندگان به تفکیک پرســنلسطوح عملکردي مشارکت :2نمودار شماره 
  و دانشجودر مواجهه با فرمالدهید

  
توانــد بــه دلیــل تجربیــات بــه این عملکرد خوب می

دست آمده در اثر استفاده زیاد از فرمالدهید یــا مشــاهده 
شده در همکاران و افــرادي باشــد کــه در  عوارض ایجاد

 اياند. اما در یــک مطالعــهمعرض بخار فرمالدهید قرار داشته
دیگر عملکرد پرسنل در سطح نامناسبی گزارش شــد بــه 

کنندگان هنگام کار با طوري که تنها یک نفر از شرکت
درصــد از افــراد از ماســک  33فرمالدهید از دســتکش و 

تواند به دلیل که این تناقض میکردند تنفسی استفاده می
هاي کــاري باشــد کــه مطالعــات در آن تفاوت در محیط

  .)11(صورت گرفته است
 نفــر 83ه شــامل: ترین عوارض آنــی ذکــر شــدبیش

ــر 73درصــد) ســوزش چشــم،  2/69( ــد)  8/60( نف درص
 نفــر 58درصــد) آبریــزش چشــم،  2/49( نفر 59سردرد، 

باشد و احساس تپش قلب درصد) سوزش گلو می 3/48(
ترین عوارض آنی گزارش شده بود. و دفع خلط جز کم

 6/83( ترین عارضــه در پرســنل اتــاق عمــلسردرد، شایع
ک مطالعــه دیگــر نیــز بــه عنــوان درصــد) بــود کــه در یــ

در ؛ )12(درصــد)30ترین عارضه معرفــی شــده بــود.(شایع
  سایر مطالعات انجام شده بر روي افراد مواجهــه یافتــه در 

  

خارج از محیط اتاق عمل نیز این عوارض گزارش شــده 
کنندگان این مطالعــه . درصد باالیی از شرکت)13،18(بود

عارضه آنی مواجهه با گاز سوزش چشم را به عنوان یک 
 فرمالدهید گزارش کرده بودند کــه در دو مطالعــه دیگــر

 100 مطالعــهیــک  در کــهيطــوربهنیز گزارش شده بود. 
 کننــدگاندرصد از شرکت 75ایی دیگر مطالعه در و درصد

. امــا در ســایر )11،14(ســوزش چشــم را گــزارش کردنــد
زها نشان داد مطالعات مشابه، بررسی نشده بود. نتایج آنالی

که میزان بروز عوارض در پرسنل اتــاق عمــل نســبت بــه 
) این نتایج بــا نتــایج بــه =013/0Pتر بود(دانشجویان بیش

  .)8(دست آمده از یک مطالعه مشابه، همسو بود
در دو مطالعه انجام شــده بــر روي تــاثیر فرمــالین بــر 

ها این نتیجــه بــه دســت آمــد کــه سیستم اسپرم ساز موش
هــاي اســپرم ســاز فرمالین باعث آسیب بــه لولــه مواجهه با

کــه  )5،7(شــودموش و درنتیجه کاهش کیفیت اسپرم می
در این مطالعه به دلیل عدم دسترسی به امکانات کــافی و 
کوتاه بودن مدت زمان بررسی به آن پرداخته نشده است 

  .شودو بررسی آن به سایر محققین توصیه می
 و عــدم آمــوزشآگاهی نامطلوب در نهایت با توجه به 

اسب به پرسنل و دانشجویان اتــاق عمــل، بــه مســئولین من
 شودکه تا حد امکــانها و مراکز درمانی توصیه میبیمارستان

 هــايترکیبات مختلف این گاز استفاده نکنند و تکنیــکاز 
و یــا  نوین را جایگزین استفاده از گــاز فرمالدهیــد کننــد

ــه و آگاه ــیش گیران ــهتمهیــدات پ ــده را در برنام هاي کنن
 .آموزشی بگنجانندزش مداوم و یا کوریکولومآمو

  

  سپاسگزاري
کمیتــه عمــل و از همکــاري صــمیمانه پرســنل اتــاق

تحقیقات دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران 
  .نماییمتشکر و قدردانی می
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