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 مقاله پژوهشي

 

 
 (81-88) 59تابستان  2شماره  31دوره 

 

 

  PADآگاهي و نگرش جامعه پزشكي نسبت به تزريق خون اتولوگ به روش 
 آموزش بر آنو تاثير 

 
 1، محسن عالمي2، زهره ثمن2، افشين محمدي3فاطمه تركمان اسدي

 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

 ين مطالعه به بررسيا. باشد مار، خون اتولوگ مييق به بين روش دسترسي به سازگارترين خون جهت تزريبهتر
پرداختره  خون اتولوگ به روش قبل از عمل جراحي و نقش آموزش بررآن   ياهدا و نگرش پزشکان به يآگاه
 .است

 ها روش مواد و
 3151ترا   3188 هراي  سال يپزشک عمومي و متخصص همدان ط 232 يرو يا مداخله توصيفي از نوع مطالعه

سپس آموزش چهره بره  . و نگرش، توسط گروه هدف پاسخ داده شد يابتدا پرسشنامه سنجش آگاه. انجام شد
 353ايرن مرحلره    ماه بعد دوباره پرسشنامه پاسخ داده شد كره در  کيد و يه گرديارا يکتابچه آموزش چهره و

تجزيره و   SPSS 39افرزار   و نررم  t-test دو، فيشر و هاي كاي ها توسط آزمون يافته .ندآوري شد جمعپرسشنامه 
 .   تحليل شدند

 ها يافته
ن نمرره  يانگير م%(. 59سه برا  يمقا در%8/81)شتر بوديب يمطالعه کتابچه از پزشکان عموم ن درياق متخصصياشت

پزشرکان متخصرص    پرس از مداخلره و   14/5 ± 3/2 قبل از مداخله به 47/7 ± 51/3 از يدانش پزشکان عموم
 معنرادار  يگرروه از لحراآ آمرار    هرر دو  ش درين افرزا ير کره ا  ش داشتيافزا 59/5 ± 57/3به  1/9 ± 54/3از

معناداري از پزشكان عمرومي برارتر برود و نمرره      طوره مرحله نمره متخصصين ب هر دو در؛ (>p 113/1)بود
 . تفاوت معناداري نداشت مداخله از بعد قبل و يسؤارت نگرش

 ينتيجه گير
بره   ،ن برود و آمروزش   ييار پرا يخون اتولوگ در مرحله اول بس يبه اهدا يو نگرش جامعه مورد بررس يآگاه

که عرووه برر آمروزش     ير نگرش صرفًا در افرادييوضوح در باربردن دانش گروه هدف مؤثر واقع شد؛ اما تغ
 .دست آمده ز مطالعه کرده بودند، بيرا ن يبسته آموزش ،يحضور

 ق خون اتولوگي، نگرش، تزريپزشکان، آگاه :ات كليديكلم

 

 

 

 
 99/  9/ 3 :اريخ دريافت ت

 99/01/99: تاريخ پذيرش 
 
و مركز  اي انتقال خون همدان و پايگاه منطقه هاي عفوني ـ مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون متخصص بيماري -0

 ـ همدان ـ ايران تحقيقات بروسلوز ـ دانشگاه علوم پزشكي همدان
 اي انتقال خون همدان ـ همدان ـ ايران و پايگاه منطقهپزشك عمومي ـ مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون  -9
شهيد بهشتي ـ همدان ـ  م ـ بيمارستانامنفرولوژي ـ دانشگاه علوم پزشكي همدان ـ بلوار اـ استاديار مركز تحقيقات ارولوژي متخصص اورولوژي ـ : مؤلف مسئول -3

 9109779309: ايران ـ كدپستي
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  مقدمه 
 ت و پيشـرفت علـپ پزشـكي    يافزايش رو به رشد جمع    

در كنار آن افـزايش   گسترش مراكز تخصصي بيمارستاني و
ها و حوادث سـبب افـزايش    عمر بشر  شيوع بدخيميطول 

هاي آن در جوامع شـده   وردهآقابل توجه مصرف خون و فر
كنار اين افزايش تقاضا  مشكالت مربوط به انتقال  در. است
عـوار  ديگـر      ايـدز و  B   Cهايي نظير هپاتيـت   بيماري

هـاي   ن خون سالپ را بـه يكـي از لـالش   يتزريق خون  تأم
از . درمـاني تبـديل كـرده اسـت     ـي بهداشتي  ها بزرگ نظام
هاي مناسـب كـه دسترسـي بـه سـازگارترين و       جمله روش
تـرين خــون جهـت اهــدا بـه يــك فـرد را مقــدور      مناسـب 

 ( (Autologous Transfusionسازد  انتقال خـون خـودي   مي
 (.0)باشد مي
در  يعدم آگـاه در بين پزشكان   ها هاز مطالع ياريدر بس    

 يخـون اتولـوگ مشـاهده شـده رـه برگـزار       يمورد اهـدا 
و در  يش آگـاه يتوانسته اسـت در افـزا   يآموزش يها دوره
ن حال  يدر ع .ر نگرش در پزشکان سودمند باشدييجه تغينت

خون  يپزشکان نسبت به اهدا يخوب برخ يبا وجود آگاه
در . رديگ ين روش مورد استفاده قرار مياتولوگ  به ندرت ا

ـ  هـا  هن مطالعيهمه ا  يزيـ ر و برنامـه  ياز بـه سـامانده  يـ ر نب
كارمندان و  ينين بالين متخصصيارتباط ب يمناسب و برقرار

خـون   يرـاربرد مـؤ ر برنامـه اهـدا     يانتقال خون در راستا
 (. 9-7)د شده استيتأر  اتولوگ
ــ      ــدان عل ــتان هم ــذب   يدر اس ــت ج ــالش جه ــپ ت رغ

ــوگ از ن  ــدگان اتول ــال  ياهدارنن ــارنون 51مــه دوم س     ت
لذا با توجـه  . نه رخ نداده استين زميدر ا يشرفت لندانيپ

ح افـراد  يت موضوع  رمبـود دانـش و نگـرش  ـح    يبه اهم
خـون   ينسـبت بـه اهـدا    يژه جامعـه پزشـک  يـ وه جامعه ب

ن مطالعه سطح يدر ا ن هدف يتحقق ا ياتولوگ و در راستا
ان يـ ن حاميتـر  به عنوان مهپ يو نگرش جامعه پزشک يآگاه
 .پينمود يابيآموزش را بر آن  ارز رين امر و تا يا
 

 ها مواد و روش
بـر اسـا     يا مداخلـه  تو ـيفي وه ين مطالعـه بـه شـ   يا    
پزشـ  شـهر همـدان     909 يدر دستر  بـر رو  يها نمونه
پزشــ   97. انجــام شــد 0391تــا مهــر  0355مــرداد  يطــ

 يپزش  متخصص شـاغل در مرارـز درمـان    091و  يعموم
ر مـرتب  بـا   يـ ن غيمتخصص .شهر همدان وارد مطالعه شدند
  يولـوژ يپوسـت  راد  يهـا  طب انتقال خـون شـامل رشـته   

ــاتولوژ  ــپ  پ ــب فيلش ــيزي  ط ــکيک ــاع ي  پزش   ياجتم
ابـزار  . از مطالعـه خـارش شـدند    يو روان پزشک ينورولوژ

 ياهـدا  تهيه شده يمورد استفاده پرسشنامه و رتابچه آموزش
در مرحله اول پرسشنامه سـنجش  . بود PADخون به روش 

سـپ   . و نگرش  توس  گروه هدف پاسخ داده شد يآگاه
قه توسـ   يدق 01-91آموزش لهره به لهره به مدت زمان 

ان طـر  بـه پزشـکان داده شـد و رتابچـه      يـ دو نفر از مجر
  يـ  يد و پ  از فر ت زمـان يه گرديها ارا به آن يآموزش
توسـ  گـروه هـدف     مرحله دوم همـان پرسشـنامه   ماه  در
 .پاسخ داده شد مجددًا
 سه بخش شامل مشخصات دموگرافيك  يپرسشنامه دارا   
نج پـ ال ؤسـ  01و  يسنجش آگـاه  يا نهيال لهار گزؤس 09
مخـالفپ  جهـت سـنجش     موافقپ تا راماًل از راماًل يا نهيگز

 يد تعـداد ييـ مورد تأ  پرسشنامه ييروا. نگرش پزشکان بود
پرسشنامه  يبخش آگاه ييايگرفت و پاد خبره قرار ياز اسات
 يو بخش نگرش پرسشنامه بـا آلفـا   53/1ررونباخ  يبا آلفا

افـزار   ها با استفاده از نـرم  داده. ديد رسييبه تأ 75/1ررونباخ 
هاي آماري مجذور كاي  فيشـر و   آزمون و SPSS 01ي آمار
test t- مورد تحليل آماري قرار گرفت  . 
 

 ها يافته
ش يپپرسشنامه   لدر مرحله اوره  ينفر 909 مجموعاز     

هـا   ل نمودند و آموزش لهره به لهره بـه آن يآزمون را تکم
ن يـ شد كه اپرسشنامه در مرحله دوم تكميل  090داده شد  

ف ذنفـر از مطالعـه حـ    90و  مورد وارد مطالعه شدند 090
متخصــص ع ــو % 3/13  پزشــك عمــومي% 9/30. شــدند

 يـر ع ـو هيئـت علمـي    متخصص غ% 0/01و  هيئت علمي
 در بين متخصصين باالترين آمـار مربـوط بـه گـروه    . بودند

و اعصـاب   مغـز ي جراحو كمترين  گروه  %(1/09)بيهوشي
 %5/51 و عمــومي انپزشــك %91 .بودنــد% 9/0بــا فراوانــي 
        . ين بسته آموزشي را مطالعه كرده بودندمتخصص

به  79/9 ± 93/0از  پزشكان عموميه آگاهي ميانگين نمر   
 91/9 ± 99/0به  3/1 ± 97/0 از متخصصين و 17/9 ± 0/9
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 ميانگين نمرات سؤارت دانشي و نگرشي پزشكان عمومي و متخصص قبل و بعد از اجراي مداخله آموزشي: 3جدول 
 

 سطح معناداري پس از مداخله قبل از مدخله گروه هدف 

 >p 110/1 17/9 ± 0/9 79/9 ± 93/0 پزشكان عمومي دانش

 >p 110/1 91/9 ± 99/0 3/1 ± 97/0 پزشكان متخصص

 <p 11/1 53/9 ± 71/9 1/9 ± 99/9 پزشكان عمومي نگرش

 <p 11/1 37/3 ± 59/9 99/9 ± 99/9 پزشكان متخصص

 
 عمومي و متخصص به تفكيك مطالعه و عدم مطالعه كتابچه آموزشيمقايسه ميانگين نمرات سؤارت دانشي و نگرشي پزشكان : 2جدول 

 
 سطح معناداري مطالعه كرده مطالعه نكرده  

 >p 110/1 9/9 ± 11/0 5/9 ± 70/0 پزشكان عمومي دانش
 >p 110/1 17/01 ± 39/0 39/1 ± 97/0 پزشكان متخصص

 >p 110/1 51/9 ± 91/9 19/9 ± 19/9 پزشكان عمومي نگرش
 >p 110/1 95/3 ± 19/9 19/9 ± 91/9 پزشكان متخصص

 
جـدول  )(>p 110/1)دار بـود اارتقا يافت كه اين افزايش معن

ــانگين. (0 ــاالتر از متخصــصنمــره آگــاهي پزشــكان  مي  ب
ه سـؤاالت  ميـانگين نمـر  ن يلنـ  هـپ . بـود  پزشكان عمومي

 و 53/9 ± 71/9به  1/9 ± 99/9از  پزشكان عمومي ينگرش
ارتقـا يافـت    37/3 ± 59/9بـه   99/9 ± 99/9از  متخصصين

 نظـر  بـدون در )مداخلـه  كه در هر دو گروه  قبـل و بعـد از  
ـ   ( عدم مطالعه رتابچه ايگرفتن مطالعه  ه تفـاوت معنـاداري ب

 .امديدست ن
ـ با در نظر گـرفتن مطالعـه        عـدم مطالعـه رتابچـه  در     اي

كتابچه را مطالعه كرده بودنـد  ميـانگين نمـرات    گروهي كه 
ش از گروهـي بـود كـه    يطور معناداري به دانش و نگرش ب
جـدول  )(>p 110/1)را مطالعه نكرده بودنـد  يجزوه آموزش

در ارتقــا دانــش موزشــي آمطالعــه كتابچـه   يبخشــ ا ـر . (9
  .ش از نگرش آنان بوديهدف ب يها گروه
سال فراغت از تحصيل گروه اين نتايج ارتباطي با سن و     

يـك   هـاي مـورد بررسـي هـي      از بين گروه. هدف نداشت
ــه ــوگ را در بيمارانشــان   از اي از اســتفاده تجرب خــون اتول
خــون  ياز جملــه داليــل عــدم اســتفاده از اهــدا. نداشــتند

اتولوگ  فقدان دانش كافي در مورد تزريق خون اتولـوگ و  
ـ     ر  از بـروز  شراي  بيمار جهـت اسـتفاده از ايـن روش  ت

 .  دم همكاري بيمار بودـار و عـن روش در بيمـوار  ايـع

 بحث
اق يو اشــت يمنــد عالقــه  عمــل آمــدهه بــ يبررســ يطــ    

 يسـه بـا پزشـکان عمـوم    ين شـهر همـدان در مقا  يمتخصص
شتر بـوده اسـت   يه شده بياراي نسبت به مطالعه بسته آموزش

 يتواند ناشـ  ين اختالف مي  ره ا(%91سه با يدر مقا 5/51%)
از يـ افت خون و احسـا  ن يشتر با عوار  دريب يرياز درگ

ق خـون بـه   يـ تر تزر منيا يها ن گروه در استفاده از روشيا
 .ماران باشديب

ن يانگيـ م  و متخصـص  يدر هر دو گروه پزشکان عموم    
مطالعـه  )يبعـد از مداخلـه آموزشـ    ينمرات سؤاالت دانشـ 

   >p 110/1)ش داشــتيافــزا يطــور معنــاداره بــ( رتابچــه
 يره مداخلـه مـا توانسـته در ارتقـا     ين معنيبد؛ (9جدول 

جـدول  ()>p 110/1)سطح دانش هر دو گروه ا ربخش باشد
ا  بــا پزشــکان يــن در قيدانــش در متخصصــ يارتقــا(. 0

شـتر و  يل عالقـه ب يد بـدل يشتر بوده است رـه شـا  يب يعموم
ات يـ جزئ يريـ ن گـروه در فراگ يـ احسا  نيازمندي باالتر ا

  .اشدب PADروش 
 ره رتابچه  ييها گروه يـره دانشـن نمـيانگين مـيلن هپ    

را  رـه آن  يرا مطالعه ررده بودند نسبت بـه رسـان   يآموزش
آمـوزش  )ران يـ گ حات نمونـه يبا توض مطالعه نکرده و  رفًا

آشنا شده و سؤاالت را پاسـخ   ن روشيبا ا( لهره به لهره
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بـاالتر  ( نيانگينمره م 1حدود )يطور معناداره داده بودند  ب
 (.9جدول ()>p 110/1)بود
قبـل و بعـد از    ين نمره سـؤاالت نگرشـ  يانگياختالف م    

و متخصص بـدون   يمداخله در هر دو گروه پزشکان عموم
  معنادار يا عدم مطالعه بسته آموزشيدر نظر گرفتن مطالعه 

سـطح نگـرش در هـر دو گـروه پزشـکان      ؛ (0جدول )نبود
 يطـور معنـادار  ه با مطالعه رتابچه بـ ي و متخصصين عموم

لذا . بود ره رتابچه را مطالعه نکرده بودند يباالتر از پزشکان
ر ييــدر تغ يجـه گرفــت مطالعـه بســته آموزشـ   يتــوان نت يمـ 

ر قابـل  يتـأ    ت مـورد مطالعـه  يـ جمع( و البته دانش)نگرش
 .داشته است يتوجه
نگــرش  و يدر خصــوآ آگــاه يمشــابه هــاي همطالعــ    

خـون   ينسـبت بـه اهـدا    يپرسنل مرارـز درمـان   پزشکان و
و نگـرش آنـان در    ير آگـاه يير آموزش بر تغياتولوگ و تا 

و اسـترا    ساير كشورها انجام شـده  از جملـه در مطالعـه   
زان دانـش  يجرا  از نظر م 005در انگلستان   يهمکاران و
 يخون اتولـوگ مـورد بررسـ    يه در مورد اهدايو نگرش پا

دست آمده نشان داد نگرش جراحـان  ه ب جيقرار گرفتند  نتا
 يتفاوت درجه آگاه يمطلوب بود ول راماًلPAD  نسبت به

ـ آنان منجر به رـاهش اسـتفاده از ا   بـه  . ن روش شـده بـود  ي
دانستند افراد بـا   ياز گروه مطالعه نم% 11عنوان مثال حدود 

ن مجـاز بـه   ييت پايا هماتورري يا نهيمختلف زم يها يماريب
د شده است ين مطالعه تأريدر ا. خون اتولوگ هستند ياهدا

خـون اتولـوگ قبـل از     يدرمـورد اهـدا   يره داشتن آگـاه 
مـاران  يق جراحان در ارجاع بيدر تشو ي  عامل مهميجراح
از  %1/59ز يـ ن حاضـر در مطالعـه   .(9)ن روش استيا يبرا

خـون   ي  قبـل از اهـدا  ينه شـرا يجامعه مورد مطالعه در زم
 ياطالعات نادرسـت  غيره و  Hbزانيوزن  م اتولوگ از جمله

افت رـه  يراهش  %7/19ن رقپ به يداشتند و در نوبت دوم ا
رننــده در  از پزشــکان شــررت يمــيدهــد ن يالبتــه نشــان مــ

 .انـد  رسـب نکـرده   ين مورد دانش رافيهنوز در ا  پژوهش
 هـا  شيآزما ينه لگونگياز پزشکان در زم %1/97ن يلن هپ
خون اتولـوگ و نحـوه برخـورد بـا مـوارد       يواحدها يرو

آن پاسـخ اشـتباه داده بودنـد رـه پـ  از       يروسيو يآلودگ
 .افتيل يتقل %9/00مداخله موارد اشتباه به 

 و همکارانش  مارـ كو دنيگرا ره توس  يگريدر مطالعه د  

ق يـ و اسـتفاده از برنامـه تزر   يسطح آگاه يابيبه منظور ارز
انجـام   يدر دهلـ  يمارستان آموزشـ ي  بيخون اتولوگ در 

مختلـف را در   يهـا  تخصص يپزشکان دارا يگرفت  آگاه
  مـورد سـنجش   يخون اتولوگ قبل از جراحـ  يمورد اهدا
 روشت هدف از يجمع% 7/97ره  نيبا وجود ا. قرار دادند

ن يـ هـا از ا  آن %5/90آن آگاه بودند  فق   ياياتولوگ و مزا
انگر يـ ن مطالعه بيا. رردند يمارانشان استفاده ميب يروش برا

خـون اتولـوگ و    يعدم نگرش مناسب در خصوآ اهـدا 
  دوره ين توانستند با يمناسب آن بود ره محقق يراربردها

آمـار اسـتفاده از خـون      سـال   يـ بعد از  يمداخله آموزش
مطالعـه  ايـن  ج يج با نتاين نتايا .(3)ش دهندياتولوگ را افزا

و  يآگـاه  يمدت در ارتقا يطوالن يزير ره ضرورت برنامه
شـود  هـپ راسـتا     يجه نگرش رادر درمان را متذرر ميدر نت
بـه   %9/70  مطالعه قبل از مداخله اين به عنوان مثال در. بود

خون اتولوگ در اطفال اشـتباه   يمربوط به اهدا يها پرسش
ـ ا  پاسخ داده بودند و پ  از مداخلـه و مطالعـه رتابچـه    ن ي

  .افتيل يتقل %9/99زان به يم
ــاله در  01 ي  بررســيــو همکــارانش در تــورال      س

جاد شده در نگرش جراحان نسبت به يرات اييتغ»خصوآ 
 يهـا    مشاهده رردند با وجود آموزش«خون اتولوگ ياهدا

بـه  % 51از )رات ناليزي در عملکرد پزشـکان ييمختلف  تغ
 ينيبــال يهــا ييجــاد شــده اســت و انجــام رارآزمــايا%( 55
ق يـ تزر روشپزشکان در انتخـاب   ييجهت راهنما يگريد

 .(9)استخون الزم 
كاركنـان  گرش ـش و نـدان 0999در سال  يژوهشـدر پ    
خـون اتولـوگ قبـل از     يدر مـورد اهـدا   يجراحـ   يـ نيرل

ن مطالعه نشان داد گرلـه دسـتور   يشد ره ا يبررس يجراح
ش يآموزش و افـزا  يول  به عهده جراحان است PADانجام 
مـار جهـت   يرش بيز بر پذين ي  جراحينيپرسنل رل يآگاه
 .(1)دارد يرير لشمگيتا  PADانجام 

 همکارانش در خصوآ دانش و  ورندلـ   هـدر مطالع     
مشاهده شد بـا توجـه     ي  جراحيني  رليكاركنان نگرش 
ش يمـار  افـزا  يتوسـ  ب  PADرش ين گروه در پذير ايبه تأ 
 مارانيمشاوره و ارجاع ب  ييتواند در شناسا يها م آن يآگاه
  .(1)داشته باشد ي رؤن روش نقش مياستفاده از ا يبرا
 ه قبل از مداخله ـدف لـروه هـاضر   گـش حـدر پژوه    
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ــد از آن%( 1/79) ــه بع ــ%( 0/79)و ل ــه يتو  ــکان ب ه پزش
را ا ـربخش   PADرش روش يمارانشان در خصـوآ پـذ  يب

دوم اعـالم  نوبـت   %1/71نوبـت اول و   %9/93اند و  دانسته
 يها تيرغپ مشکالت و محدود ياند ره در مجموع عل ررده
 . ن روش اعتقاد دارنديبه انجام ا  ستپ درمانيدر س يفعل
تنها يك مطالعه مشابه در رشور در اين زمينه انجام شده     

پزشـك مـورد بررسـي     109كه ميانگين نمره آگـاهي  است 
و نمـره متخصصـين    90/09خـون اتولـوگ    يدرباره اهـدا 

نداشـتن دانـش و    .باالتر از پزشـكان عمـومي بـوده اسـت    
ترين دليل عدم اسـتفاده از روش   آگاهي الزم  به عنوان مهپ
رسد براي نهادينه  نظر ميه ب (. 7)اتولوگ  مطر  شده است

هاي  سازمان  خون اتولوگ يهاي مختلف  اهدا كردن روش
مهمـي دارنـد و نيازمنـد حركتـي      انتقال خون نقـش بسـيار  

هـا و   هماهنگ و منسجپ در ايـن زمينـه بـين ايـن سـازمان     
بـر   هـا   همطالعـ  تمامدر . باشد هاي علوم پزشكي مي دانشگاه

ارتبـاط   يمناسـب و برقـرار   يزيـ ر   برنامهياز به ساماندهين
 يانتقـال خـون در راسـتا    كاركنـان و  ينين بالين متخصصيب

. د شـده اسـت  يـ خون اتولوگ تار ي ر برنامه اهداؤراربرد م
دانـش و نگـرش پرسـنل     يژه بـه ارتقـا  ين توجه ويلن هپ
 (.5-9)رديمد نظر قرار گ يستيز باين يدرمان

 
 گيري نتيجه

 نسبت به  يرش جامعه مورد بررسـو نگ يـح آگاهـسط     

 يهـا  وهين شـ يتر ن و در دستر يتر ره از ساده PADروش 
ه ين بوده و آموزش اراييپاار يخون اتولوگ است  بس ياهدا
در ي ه بسته آموزشـ ي ورت لهره به لهره و ارابه   ـ شده
به وضو  در باالبردن دانش گروه هدف مؤ ر و   ن مطالعهيا

محقـق   ير نگرش  رفًا در افرادييمعنادار بوده است؛ اما تغ
را  يبسته آموزشـ   يشده است ره عالوه بر آموزش ح ور

ر ييـ ره تغ نياست بر ا يدين تأرياز مطالعه ررده بودند؛ و ين
ها و  وهيازمند استفاده از شيبر و ن است زمان يندآينگرش فر
 يبـرا  يگر رـه خـود بسـتر   يکديمختلف در رنار  يابزارها
رـه   نيا ياز جمله بررس. رند يشتر را فراهپ ميب هاي همطالع
مـورد   يهـا  جـاد شـده در گـروه   ير دانش و نگرش اييا تغيآ

ر عملکرد و رفتار خواهد شـد  يينجر به تغنده ميمطالعه در آ
 ر؟يا خي
 

 تشكر و قدرداني
وسيله از استاد ارجمند  آقـاي دكتـر محمـد سـيف      بدين   

ربيعي كه در طراحي اوليه پژوهش و آناليز نتايج ما را ياري 
كردنــد  هــپ لنــين از تمــامي پزشــكان محتــرم عمــومي و 

آوري  هاي مختلـف باليني كـه در جمـع   متخصص در رشته
ــه ــد   ــميمانه   دو نوبــت نمون ــا مــا همكــاري نمودن هــا ب

     .سپاسگزاريپ
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Abstract 
Background and Objectives 

Autologous blood is the best choice for transfusion. This study was designed to evaluate 

knowledge and attitude of physicians about preoperative autologous donation (PAD) method 

and the role of training in its promotion.  

 

Materials and Methods 

Interventional Field study was conducted on 212 general practitioners and specialists in 

Hamedan city during Nov. 2009 to Oct. 2011. In the first step, the questionnaires of knowledge 

and attitude evaluation was filled out by the target group. Then, "face to face training" with the 

booklet was offered. 

 

Results 

Specialists more than general physicians tended to read the booklet (80.8% compared with 

65%). The average score of general practitioners' knowledge increased from 4.74 ± 1.63 

(before intervention) to 9.07 ± 2.1 (after intervention) and specialists' knowledge from 5.30 ± 

1.97 to 9.65 ± 1.64 that was statistically significant in both groups (p < 0.001). In both groups, 

the mean score of attitude before and after intervention (regardless of the booklet having been 

read or not) was not significantly different; but in the group who had read the booklet, the 

mean score was significantly higher than the group who had not read the booklet (p < 0.05).  

 

Conclusions 

In the first step of this study, the knowledge and attitude of physicians about PAD method 

were very low and negative but the training intervention significantly increased the target 

group's knowledge; but the attitude change was obtained only in the group who had read the 

booklet beside being exposed to the face to face training.  
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