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بررسی میزان آگاهی پزشکان و پرستاران در مورد نحوه صحیح استفاده از اکسیژن در بیمارستان 
 5333-31کودکان مفید در سال ل 

 ۲، سارا احتشامی۹، آیدین اسرافیلیان سلطانی2، فرزاد بزرگی 1حجت درخشان فر

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیفلوشیپ اورژانس اطفال، دانشکده  - 1
 متخصص طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -2
 دستیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -۹
 دستیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -۲

 Farzad722001@yahoo.comفرزاد بزرگی ، نویسنده مسئول: دکتر 
 

: اکسیژن یکی از رایج ترین داروهای استفاده شده در مراقبتهای بعد از عمل است . امروزه مشخص شده که پزشکان مقدمه
دون نظارت کافی انجام می شود. این پژوهش یک اغلب اکسیژن را به شیوه ناصحیح تجویز می نمایند و این عملکرد آنها ب

تعیین میزان آگاهی پزشکان و پرستاران در مورد نحوه صحیح استفاده از اکسیژن در "مطالعه توصیفی است که با هدف 
 انجام گرفته است. 1۹۳۹-۳۲بیمارستان کودکان مفید در سال 

نفر پزشکان  6۲نفر پزشک و ۲2نفر از پزشکان و پرستاران ) 1۲6: نمونه مورد پژوهش در این مطالعه را تعداد مواد و روش ها
( تشکیل داده است که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از میان پرستاران و پزشکان )رزیدنت و اینترن ها ( شاغل در 

احی شد که شامل بیمارستان مفید انتخاب شده اند .جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، پرسشنامه ای مشتمل برد و بخش طر
 ۲مشخصات فردی و سؤاات مربوط به آگاهی در مورد نحوه صحیح استفاده از اکسیژن بوده است. نهایتاً بطور خاصه در غالب 

 جدول دسته بندی گردید.  0نمودار 

بین میزان ( از سطح آگاهی مطلوبی برخودار نبوده اند . ۲/02: نتایج نشان داده که اکثریت واحدهای پژوهشی )یافته ها
(. میزان آگاهی پزشکان و پرستاران با متغیرهای  p<۲۲۲1/۲آگاهی پزشکان وپرستاران ارتباط معناداری از لحاظ وجود ندارد )

دموگرافیک نظیر جنس و سنوات سپری شده از فارغ التحصیلی ارتباط معناداری نداشت. همچنین یافته ها نشان دادند که 
=( و پرستاران از ۲۲۲1/۲ان آگاهی بااتری در مورد ابزارهای اکسیژن درمانی برخوردار بوده اند )پزشکان بطور معناداری از میز

آگاهی بااتری در مورد قوانین اکسیژن درمانی برخوردار بوده اند، در حالیکه این مقدار از لحاظ آماری معنادار نبوده است 
(1۰%=p.) 

ش از میزان آگاهی مطلوبی برخوردار نبودند ، پیشنهاد می گردد ، میزان : از آنجا که اکثریت واحد های پژوهنتیجه گیری
 آگاهی پرسنل قبل و بعد از اجرای یک برنامه مدون آموزشی ضمن خدمت اندازه گیری شود.

 اکسیژن، مراقبت بعد عمل، اطفال، خدمات اورژانس  کلمات کلیدی:
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