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میزان آگاهی از روش های صحیح تزریق خون در پرستاران بیمارستانهای شهرستان کرمان
پور۳

سیدمصطفی سید عسکری ،۰محبوبه محمد
 -۰کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  ،مرکز تحقیقات بالینی شفا ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایرانmmaskari142@yahoo.com .
-۳کارشناس  ،مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات بالینی شفا  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران،

مقدمه و هد  :خون یکی از عناصر ویزه بدن میباشد مخصوصا در در مواقع بحرانی که سب نجات جان بیماران میباشد .لتذا پرستتاران
نقش مهم و اساسی در فرایند انتقال خون دارند که این نقش نیازمند دانش و تجربه می باشد .هدف از این پژوهش ارزیابی میزان آگاهی و
نگرش پرسنل پرستاری از شیوه های صحیح تزریق خون در مراکز آموزشی و درمانی شهر کرمان می باشد.
روش کار :این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه مورد پژوهش را کلیه پرستاران مراکز آموزشی و درمانی
شهرستان کرمان در سال  ۷۳تشکیل میدادند .اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیتد . .داده هتا
پس از جمع آورری توسط نرم افزار  Spss 20و با استفاده از آمار توصیفی  ،تی تست و آزمون کتای دو در ستطح معنتی داریP <۳7۳۳
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
نتایج :در این تحقیق  ۳۳۰نفر از پرسنل پرستاری اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودنتد کته تعتداد  ۳۶۷نفتر زن()%۶۰/۳و تعتداد ۷۳نفتر
مرد( )%۰۶7۳بودند .نمره کل آگاهی پرسنل  ۶7۶۷±۳7۳و نمره کل خود ارزیابی پرسنل  ۳۶7۳۰±۳7۶بود .طی نتایج بدست امده بین متغیتر
سابقه خدمت با نمره آگاهی پرسنل و هچنین بین متغیر های سن و بخش خدمت با نمره خود اریابی رابطه معنی دار وجود داشت .
نتیجه گیری :آگاهی عملکرد پرسنل پرستاری متوسط بود که نیاز به افزایش دانش پرسنل در متورد جنبته هتای مختلتف تزریتق ختون
ضروری به نظرمی رسد.این مهم با برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزشی قابل دستیابی می باشد.
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