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 مقاله پژوهشي 

 

 های شهر شیراز در مورد خون  میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان

 9918-9911های  های خونی در سال و فرآورده
 

 3، لیال کسرائیان2، میترا امیني9انگیز مهتاب فرح
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

تواند منجر به بروز عوارض خطرناکي در بیمار گردد. با  یند تزریق خون ميآهای مختلف فر عدم آگاهي از جنبه
بر آن شدیم تا به بررسي میزان  ،های خوني وردهآفر توجه به اهمیت آموزش پرستاران در زمینه تجویز خون و

 .های شهر شیراز در زمینه طب انتقال خون بپردازیم آگاهي پرستاران شاغل در بیمارستان
 ها مواد و روش

 .انجام گرفت های شیراز غل در بیمارستاناتحلیلي به روش مقطعي بر روی پرستاران ش -این پژوهش توصیفي
یادگیری با استفاده از پرسشنامه تعیین سطح آگاهي فراگیران در قبل و بعد از دوره توسط آزمون پری و پست 

 نحوه تزریق در مورد جوابي ال چهارؤس 22و  مشخصات دموگرافیک از دو قسمتپرسشنامه  .شدتست انجام 
 22 یستچک ل ینا یازامت جموعم .تشکیل شده بودخون  ها و عوارض تزریق اندیکاسیون خون؛ مشخصات و

 آنالیز شد. و همبستگي پیرسوننمار، آنوا  ، مجذور کا، مک t های آزمون و 23SPSS با ها داده .بود یازامت
 ها يافته

پرستاران در زمینه طب انتقال خون بعد از آموزش به طور معناداری افزایش یافته  آگاهي میانگین نمره
های مرتبط  افزایش آگاهي در تمام آیتم(. >p 449/4()22از  29/24 ± 04/4به  22از  01/93 ± 24/3)بود

 پالسما و عوارض تزریق خون( معنادار بود.  پالکت، )تزریق خون،
 ينتيجه گير

عدم آگاهي  تزریق خون ایمن و کاهش خطاهای ناشي از تزریق و اهمیت آگاهي پرستاران در انجام با توجه به
در  ها آن آموزش پرستاران و به روز نمودن آگاهي رسد، انتقال خون به نظر ميکافي پرستاران در زمینه طب 

بسیار  آموزش بر عملکرد پرستاران ارزشیابي میزان تاثیر و منظم و مستمر طور به خون طب انتقال زمینه
 ضروری باشد.

 طب انتقال خون، آگاهي، پرستاران :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60/60/0066: تاريخ دريافت
 60/01/0066: تاريخ پذيرش

 پزشک عمومی ـ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ شیراز ـ ايران -0
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ شیراز ـ ايرانمرکز آموزش پزشکی و مطالعات توسعه متخصص پزشکی اجتماعی ـ  -1
انتقال خون شیراز ـ  اداره کلول: متخصص پزشکی اجتماعی ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و ؤمؤلف مس -3

 0013شیراز ـ ايران ـ صندوق پستی: 
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 0060تابستان ، 1 شماره ،00 هدور                                                    

 

 

 

 مقدمه
بخـ    يک درمان بسیار موثر و بالقوه نجات خون تزريق    

 هــاب ضــرورب مرات ــت ءبیمــاران وجــز از بــراب بســیارب
هـاب مختلـف    . عدم آگاهی از جن ه(0)بهداشتی مدرن است

منجـر بـه بـروز عـوار      توانـد   يند تزريـق خـون مـی   آفر
 (.0-3)خطرناکی در بیمار گردد

ــ         ــترب در بخ ــاران بس ــی از بیم ــتر از نیم ــاب  بیش ه
 هـاب  هويژه و جراحی به خون نیاز دارند. مطالع هاب مرات ت

اند که بسیارب از عوار  خطرناک تزريق   گذشته نشان داده
عدم شناسايی صحیح بیمار  ناشی از خطاهاب انسانی، خون،
 (.0، 1)باشد هاب ناکافی حین تزريق خون می مرات تو يا 
تزريـق   خطاهـاب  ترين شايع که پیشین نشان داد هاب همطالع

عـدم   خون شامل خطاهاب بالینی در هنگـام تزريـق خـون،   
 يا و در بالین بیمار ،شناسايی صحیح  بیمار در هنگام تزريق

(. 0-00)باشـد  عدم شناسايی و بررسی دتیق کیسه خون مـی 
کـه شناسـايی نادرسـت بیمـار،      ه شداب نشان داد مطالعهدر 

منجر  تواند که می خون به بیمار بود علت اصلی تزريق غلط
 .(01)عـوار  در گیرنـدگان خـون گـردد     ور به مرگ و می

رغم نق  اساسـی پرسـتاران و اهمیـت تزريـق خـون       علی
ايمن، پرستاران ممکن است از اهمیت شناسـايی صـحیح و   

هاب  وردهآهاب تزريق خون و فر دتیق بیمار، مستندات و فرم
بـه تزريـق    توانـد  اين امر می خونی آگاهی نداشته باشند که

عوار  غیر  براب کاه  احتمال نادرست خون منجر شود.
هاب خونی  وردهآتزريق صحیح خون و فر ،عفونی و عفونی
پرســـتاران بايســـتی از  بنـــابراين، باشـــد. ضـــرورب مـــی

 (.7-03)هاب تزريق خون آگاهی داشته باشند گايدالين
بسـیارب از عـوار     اند که پیشین نشان داده هاب همطالع    

 عـدم  ،خطرناک تزريـق خـون، ناشـی از خطاهـاب انسـانی     
هاب ناکافی حین تزريـق   شناسايی صحیح بیمار و يا مرات ت

 .(0، 03، 00)باشد خون می
شهرکرد ايران نشـان داد آگـاهی پرسـتاران     اب در مطالعه    

هـاب تزريـق    هـاب خـونی، روش   وردهآدر زمینه خون و فـر 
ــوار  ــود10 و %0/01 %،7/00 آن خــون و ع در  .(06)% ب

در  آگـاهی مناسـ ی   پرسـتاران  %0/01 ديگـرب تنهـا   مطالعه
در مطالعـه ديگـرب آگـاهی     .(01)زمینه تزريق خون داشتند

 10تا  17هاب خونی بین  وردهآپرستاران در زمینه خون و فر

. در مطالعه ديگرب میزان آگاهی پرسـتاران در  (7)بود 76از 
، هـا  ه. در سـاير مطالعـ  (00)بـود  %7/06 مورد تزريـق خـون  

گـزارش   %16آگاهی پرستاران در زمینه انتقال خون کمتر از 
بنابراين افـزاي  آگـاهی پرسـتاران در     .(01-00)شده است

تجويز صـحیح آن نقـ     زمینه شرايط تزريق خون و نحوه
. (0)کننـدگان خـون دارد   مهمی در ارتقاب سالمت دريافـت 

پايین بودن میزان آگاهی پايه پرستاران در زمینه طب انتقـال  
، 1، 16-11)پیشین مشاهده شده اسـت  هاب هخون در مطالع

زش اختصاصـی در  دانشجويان پرستارب آمـو  در ايران، .(3
کنند. با توجه به اهمیت  طب انتقال خون دريافت نمی زمینه

ثر پرستاران در زمینـه تجـويز خـون و    ؤآموزش صحیح و م
بر آن شديم تا به بررسی میزان آگـاهی    ،هاب خونی وردهآفر

هاب شهر شیراز در زمینه طب  پرستاران شاغل در بیمارستان
 انتقال خون بپردازيم.

 
  ها روشمواد و 

تحلیلـی بـه روش مقطعـی انجـام      -اين مطالعه توصیفی    
پرســـتاران شـــاغل در  مـــورد مطالعـــه جامعـــه گرفـــت.
پس از هماهنگی بـا رابطـین    هاب شهر شیراز بود. بیمارستان

از بین پرسـتاران   اب آموزشی ضمن خدمت به صورت ط قه
بر  ،00-00 هاب سال در هاب شیراز شاغل در تمام بیمارستان

تعـداد   بـه  با توجه حسب تعداد پرستاران در هر بیمارستان،
االت( حـداتل حجـم   ؤبرابرتعداد سـ  06االت پرسشنامه)ؤس

 نفر محاس ه شد.  106نمونه 
تعداد پرسـتاران شـاغل    و ها با توجه به تعداد بیمارستان    

کـد اخـالق    پرسشنامه تکمیل شـد.  000در هر بیمارستان، 
 بود. IRSUMS.med.1400.111مطالعه 

با اسـتفاده از پرسشـنامه    بررسی میزان آگاهی پرستاران،    
تعیین سطح آگاهی فراگیـران توسـط پـی  آزمـون و پـس      
آزمون انجام گرفت. پرسشنامه محقق ساخته از دو تسـمت  

پرسشـنامه شـامل مشخصـات     بخ  اول. تشکیل شده بود
دانشگاه محل تحصـیل،   سابقه کار، جنس، دموگرافیک)سن،

و بخـ  دوم پرسشـنامه     سابقه شرکت در کالس آموزشی(
در نظـر   یـاز مجمـو  امت  ال چهار جوابی بـود. ؤس 10 شامل
ال ؤس 0که  بود یازامت 10 یستچک ل ينجهت اشده  گرفته

ال ؤسـ  0هاب خـونی،   وردهآدر مورد نحوه تزريق خون و فر
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 انگیز و همکاران مهتاب فرح                                                 آگاهی پرستاران شیراز در مورد خون                                                       

 

001 

 

ال در مــورد ؤســ 1خــون فشــرده،   وردهآدر مــورد فــر 
ورده پالکت و آال در مورد فرؤس 1يی، هاب پالسما وردهآفر
ال در مورد عوار  تزريـق خـون بـود. روايـی ايـن      ؤس 0

پرسشنامه توسط پانل تخصصی افـراد صـاحب نظـر مـورد     
بررسی و تايید ترار گرفت. پايايی آزمون ابتدا در يک گروه 

نفـره از پرسـتاران سـنجیده شد)ضـريب آلفـاب       11 پیلوت
ب شرکت در مطالعه رضـايت  . از پرستاران برا(%03کرون اخ

 .شـد  نام و نام خانوادگی پرسـتاران ث ـت نمـی    و گرفته شد
 (.0چند کارگاه آموزشی براب پرستاران برگزار شد)جدول 

 
 : برنامه کارگاه آموزشي تزریق خون9جدول 

 

 نو  آموزش ساعت کارگاه

 پی  آزمون 0 -0:36
 هاب خونی )انديکاسیون( فرآورده 0:36 -06:36
 استراحت 06:36 -00

 هاب خونی نحوه تزريق فرآورده 00 -01:36
 ناهار و نماز 03 -01:36
 عوار  غیر عفونی خون 03-01
 پرس  و پاسخ 01:36 -01

 پس آزمون 00 -01:36

 
 13SPSS افـزار ها با کمک نرمبراب تجزيه و تحلیل داده    
جفتـی، آزمـون مجـذور    آزماي   ـ تی هاب آمارب آزمون از

،  Anova  ،change score t test کـــاب، مـــک نمـــار و
correlation .استفاده شد 

 
 ها يافته
از پرسـتاران شـاغل در    نفر 000 مطالعه حاضر  بر روب    

سـال   00/31 ± 71/06 با میانگین سنی هاب شیراز بیمارستان
  .(1)جدول انجام گرفت

 آموزش بـه طـور معنـادارب    میانگین نمره آگاهی بعد از    
 10/16 ± 01/1بـه   10از  07/03 ± 06/3)افزاي  يافته بـود 

هـاب مرت ط)تزريـق    که در تمام موضو  (>p 660/6()10از 
تغییـرات   پالسما و عـوار  تزريـق خـون(    پالکت،خون، 

آمارب معنادار بود. میانگین نمره آگـاهی پرسـتاران ت ـل از    

ــوزش در ــر از1/71 آم ــوارد کمت ــد از   %06% م ــه بع ــود ک ب
ــ داشــتند .  %76پرســتاران آگــاهی بیشــتر از% 0/70وزشآم

میانگین آگاهی پرسـتاران در آزمـون پـی  آزمـون و پـس      
تزريــق خــون و  هــا)نحوه موضــو  تمــام در مــورد آزمــون

هـاب پالسـمايی،    وردهآفر هاب خونی، خون فشرده، وردهآفر
در جـدول   066از  عوار  تزريق خون( ورده پالکت وآفر
نشان داده شده است. میانگین آگاهی پرستاران در آزمون  1

بـر حسـب خصوصـیات     10پی  آزمون و پس آزمـون از  
 (.3به دست آمد)جدول دموگرافیک 

 
: بررسي فراواني اطالعات دموگرافیک و پایه در افراد مورد 2جدول 

 مطالعه
 

 درصد نفر( 901فراواني) متغیرها

 جنس
 06/77 161 زن
 16/11 000 مرد

 مدرک تحصیلي
 06/1 31 فوق ديپلم
 36/00 173 کارشناسی

 36/0 00 کارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه شرکت در کالس
 06/30 110 دارد 
 06/00 300 ندارد

 سن
 06/10 300 31کمتر يا مساوب 

 06/03 106 سال  30باالتر از 

 سابقه کار
 06/00 031 سال 06کمتر يا مساوب 

 06/33 107 سال 06بیشتر از 

 تأهل
 06/10 311 مجرد 
 16/01 100 متأهل

 

حسـب   بر گاهی پرستاران بعد از آموزشآنمره  میانگین    
تفاوتی نداشت. میانگین نمره آگاهی پرسـتاران بعـد از    سن

گاهی پرسـتاران   آنمره  میانگین آموزش در مردان بیشتر بود.
پرسـتارانی کـه مـدرک تحصـیلی      ت ل و بعد از آموزش در
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نمـره   میـانگین  دارب باالتر بود.اداشتند، به طور معن باالترب
التحصـیالن    گاهی پرستاران  ت ل و بعد از آموزش در فـار  آ

میـانگین    دارب بـاالتر بـود.  ابه طـور معنـ   دانشگاه سراسرب
گاهی پرستاران ت ل و بعد از آمـوزش در پرسـتارانی    آ نمره

دارب بـاالتر  ایشـترب داشـتند، بـه طـور معنـ     ب که سابقه کار
آگاهی پرسـتاران بـه سـن و     میانگین نمره .(>p 660/6)بود

 .(0)جدول سابقه کار بستگی نداشت
 

 
های خوني، خون  ها)نحوه تزریق خون و فرآورده : میانگین آگاهي پرستاران در آزمون پیش آزمون و پس آزمون در مورد تمام موضوع3جدول 

 944های پالسمایي، فرآورده پالکت و ... عوارض تزریق خون از  فشرده، فرآورده
 

 p value 944میانگین نمره پس از آزمون از  944میانگین نمره پیش آزمون از  متغیر

 > 660/6 70/00 ± 0/07 30/10 ± 01/00 هاب خونی آگاهی در زمینه نحوه تزريق خون و فرآورده

 > 660/6 70/70 ± 06/10 06/11 ± 03/00 در زمینه فرآورده خونآگاهی 

 > 660/6 33/77 ± 00/00 00/07 ± 10/00 آگاهی در زمینه فرآورده پالکت

 > 660/6 10/70 ± 11/13 71/01 ± 10/11 هاب پالسمايی آگاهی در زمینه فرآورده

 > 660/6 00/00 ± 00/11 07/00 ± 00/00 آگاهی در زمینه عوار  تزريق خون

 > 660/6 10/16 ± 01/1 07/03 ± 06/3 ها آگاهی در مورد تمام موضو 

 
 بر حسب خصوصیات دموگرافیک 22: میانگین آگاهي پرستاران در آزمون پیش آزمون و پس آزمون از 0جدول 

 

 p value پس آزمون پیش آزمون متغیر

 جنس
 70/00 ± 30/1 00/03 ± 70/3 زن 

660/6 < 
 60/11 ± 01/1 10/03 ± 03/3 مرد

 دانشگاه
 00/13 ± 01/0 00/00 ± 00/1 سراسرب

660/6 < 
 60/00 ± 73/0 13/00 ± 00/1 آزاد

سابقه شرکت در 
 کالس

 03/07 ± 70/0 60/00 ± 06/1 نداشته 
660/6 <  

 00/13 ± 11/0 36/07 ± 61/1 داشته

 سطح تحصیل
 70/00 ± 30/1 30/03 ± 70/3 تر کارشناسی و پايین

660/6 < 
 00/13 ± 60/1 00/00 ± 06/3 کارشناسی ارشد و باالتر

 سن
 0/16 ± 00/1 00/03 ± 07/3 سال 31سن زير 

10/6 
 7/00 ± 011/1 00/03 ± 01/3 سال 30سن باالب 

 سابقه کار
 606/16 ± 03/1 10/03 ± 06/3 سال 06سابقه کار کمتر از 

600/6 
 03/16 ± 07/1 00/03 ± 70/3 سال 06سابقه کار بیشتر از 

 
 بحث
در  کلیـدب  خون نقـ   هاب بهداشتی، تزريق مرات ت در    

کـم   اورژانسی مانند تصادف و خونريزب و در درمان موارد
و  هـا  جراحـی  هـا،  سرطان هماتولوژيک، بیمارهاب ها، خونی

 .  (13)زايمان دارد باردارب و
   وردــــددب در مــمتع یــالینـاب بــه لـورالعمـدست    

 هاب تزريق خون، شناسايی دتیق بیمار ت ل از انديکاسیون
ــه   ــی کیس ــق، بررس ــون، تزري ــون و    خ ــق خ ــوه تزري نح

هاب خونی، پـاي  بیمـار حـین تزريـق، تشـخیص       وردهآفر
  و تزريـق  ينـد آبـا هـدف ارتقـاب فر    عوار  و گزارش آن

تزريق ايمن براب بیمار تهیه شده است. تزريق صحیح کیسه 
، 11)باشد وظايف اصلی پرستاران می از يکی ،خون به بیمار
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ز طرفی میزان آگاهی پرستاران در  تشخیص اولیـه و  . ا(10
تواند منجر بـه کـاه  عـوار  در     کاه  بروز خطاها می

بیشتر پرسـتاران در طـول دوره آموزشـی و    . (0)بیمار گردد
ريــق خــون تز تحصــیل خــود آمــوزش کــافی را در زمینــه

هاب طـب انتقـال    دادن دوره بنابراين ترار اند. دريافت نکرده
خون در کوريکولوم درسی دانشـجويان پرسـتارب پیشـنهاد    

هـاب   ريـزب بـراب تـراردادن دوره    لذا برنامـه  .(0)شده است
هاب ضـمن خـدمت    آموزش هاب خونی در وردهآخون و فر

 باشد. رستارب بسیار ضرورب میپ
خطاهـاب   که براب کـاه   ه شدهاب نشان داد در مطالعه    

هـاب آموزشـی    برنامـه  نیاز فورب به برگـزارب  تزريق خون،
براب آموزش پرستاران در مورد تزريـق ايمـن خـون و بـه     

پیشـین    . مطالعـه (7)هـا وجـود دارد   روزرسانی اطالعات آن
هــاب خــونی بــه  وردهآنشــان داد کــه آمــوزش خــون و فــر

ــی ــتاران م ــق    پرس ــاب تزري ــاه  خطاه ــب ک ــد موج توان
 .(10)گردد
بنابراين اين مطالعـه بـه منظـور بررسـی میـزان آگـاهی           

که  هاب خونی انجام شد وردهآپرستاران در زمینه خون و فر
 وبود  066از  1/00پرستاران ت ل از آموزشمیانگین آگاهی 
ــوزش ــد از آم ــل   ،بع ــه طــور تاب ــانگین نمــره آگــاهی ب می

رسـید. در   066از  00/71به  واب افزاي  يافته بود  مالحظه
اب که به منظور بررسی آگـاهی پرسـتاران در ترکیـه     مطالعه

میانگین آگاهی پرستاران در آن مطالعـه از    ،انجام گرفته بود
بعــد از آمــوزش  066از  0/00ت ــل از آمــوزش بــه  00/01

 .(00)رسیده بود
% 10در مطالعه ت لی، آگاهی پرستاران بعد از آمـوزش از     
آگـاهی   . نتـاي  مشـابه)افزاي   (07)% رسـیده بـود  0/01بـه  

گـزارش   نیـز  پرستاران بعد از آموزش( در مطالعـه ديگـرب  
پیشین، میزان آگاهی پرستاران در زمینه  در مطالعه .(17)شد

. (7)(76از 10تـا  17هـاب خـونی کـم بـود)     وردهآخون و فر
در مطالعـه   االت طب انتقال خونؤمیزان پاسخ صحیح به س

کم بودن آگاهی پرستاران در زمینه   .(00)بود %7/06ديگرب 
در  .(10)ديگـرب مشـاهده شـد    طب انتقال خون در مطالعه

تزريـق   مطالعه ديگرب تنها تعداد کمی از پرستاران در زمینه
 % پرستاران 1/00 و دــداشتن% 16ر از ـی بیشتـگاهآون ـخ

 یـگاهآزان ـمی ودن،ــن بـپايی .(17)دـداشتن یـآگاهی کم
 تزريق خون ايمن در مطالعه پیشین نیز  پرستاران در زمینه

%(. در حـالی کـه در مطالعـه ديگـرب     10بود) مشاهده شده
% پرستاران در مورد اتدامات ت ل از تزريق خوب 01آگاهی 

االت در زمینه ؤبه س %(0/10نیمی از پرستاران) تقري اً و بود
 .  (00)هاب خونی پاسخ صحیح داده بودند وردهآفر

ــین      ــاطی ب ــآگــاهی ت در ايــن مطالعــه ارت  ل و بعــد از  
وجود نداشت.  برگزارب آموزش بر حسب سن و سابقه کار

که میزان آگاهی در مردان بعـد از آمـوزش بیشـتر     در حالی
در مطالعه ديگرب، بین میزان آگاهی ت ل و بعد از  .دشده بو

، 10)آموزش بر حسب سن و جنس تفاوت وجـود نداشـت  
بین میزان آگاهی ت ل و بعد از  ،مطالعهيک  چه در گر .(10

 .(17)داشت آموزش بر حسب سن و جنس تفاوت وجود
طـب   در زمینـه  در اين مطالعه میـزان آگـاهی پرسـتاران       

باالتر بود نتاي   ،انتقال خون در پرستاران با سابقه کار بیشتر
. به نظر (10)مشابه در مطالعه ديگرب نیز گزارش شده است

رسد پرستاران با سابقه کار باالتر از اهمیت تزريق خـون   می
 ايمن بیشتر آگاهی داشته باشند.

هاب آموزشـی توـورب     رسد که برگزارب دوره به نظر می    
توانـد باعـب به ـود     می ،و عملی در  مورد طب انتقال خون

ريـزب بـه منظـور     بنـابراين برنامـه   سـتاران گـردد.  آگاهی پر
ها به طـور مـنظم و مسـتمر     شرکت پرستاران در اين کالس

تواند به  ها می بايستی انجام گیرد. نحوه برگزارب اين کارگاه
 .(10)هاب مجازب باشد يا آموزش کارگاه و صورت عملی،

 هاب در اين مطالعه، میزان آگاهی پرستاران در تمام زمینه    
هاب خونی، اتدامات الزم ت ل، حین و پـس   وردهآون و فرخ

از تزريق و درصورت بروز عوار  کم بـود. بـا توجـه بـه     
تشخیص به موتع عوار  تزريق خـون    و اهمیت شناسايی

 باشـد.  آمـوزش پرسـتاران ضـرورب مـی     در سالمت بیمـار، 
آگاهی پرستاران در زمینه طب انتقال خون پس از آمـوزش  

اب افزاي  يافته بود اما میزان تاثیر اين  مالحظه به طور تابل
 افزاي  آگاهی در انجام تزريقات ايمن و به صورت بالینی 

 مشخص نیست.  
 

گيري نتيجه
 ه به عدم آگاهی کافی پرستاران در زمینه طب ـا توجـب    
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انتقال خون و اهمیت آگـاهی پرسـتاران در انجـام  تزريـق     
خون ايمن و کـاه  خطاهـاب ناشـی از تزريـق، بـه نظـر       

آموزش پرستاران به صـورت توـورب و عملـی در     رسد می
هـم چنـین    باشـد.  ارتقاب سـالمت خـون بسـیار ضـرورب     

پرســتاران بــراب ايجــاد انگیــزه و دانســتن اهمیــت تشــويق 
هاب آموزشـی در زمینـه طـب     ريزب کارگاه برنامه و آموزش

انتقال خون  به طور منظم و مستمر و به روز نمودن آگاهی 
رسد ارزشیابی میزان  ها امرب ضرورب است و به نظر می آن

 باشد. با اهمیتتاثیر آموزش بر عملکرد پرستاران نیز بسیار 
 

 كر و قدرداني    تش
هـاب شـیراز،    از مسوولین آموزشی بیمارسـتان  وسیله بدين    

دفتر پرستارب معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شـیراز،  
ــد      ــیراز و واح ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــار دانش ــد آم واح
هموويژالنس سازمان انتقال خـون اسـتان فـارس، تشـکر و     

 گردد.  تدردانی می
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Abstract 
Background and Objectives 

Considering the importance of training of nurses in the field of blood transfusion, we evaluated 

the level of knowledge of nurses regarding blood transfusion. 

 

Materials and Methods 

This was a descriptive cross-sectional study performed on nurses in Shiraz hospitals in 2019-

2020. The level of knowledge was determined using a questionnaire before and after the course 

by pre-test and post-test. The questionnaire consists of two parts. The first part has a questions 

regarding demographic characteristics . The second part has 28 four-answer questions about 

blood and blood components, indication, administration and complications. The data was 

analyzed using SPSS-23 software by paired t tests, chi-square, McNamara , change score t test, 

Anova ,and  correlation tests . 

 

Results 

The mean score of awareness after class was significantly increased (13.47 ± 3.80 from 28 to 

20.21 ± 5.45 out of 28) (p < 0.001). The increase in awareness was significant in all blood 

transfusion items . 

 

Conclusions   

Due to the lack of sufficient knowledge of nurses in the field of blood transfusion the 

education of nurses is essential to improve blood safety. Therefore, planning training classes in 

the field of transfusion medicine on a regular and continuous basis and evaluating the impact 

of education is recommended.  

 

Key words: Transfusion, Knowledge, Nurses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received:  27 Nov 2021 

Accepted: 30 Oct  2021 

 
Correspondence: Kasraian L., Community Medicine Specialist. Associate Professor of Blood Transfusion 
Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine and Shiraz Blood Transfusion 
Center.  
P.O.Box: 1153, Shiraz,  Iran. Tel: (+9871) 6273445; Fax: (+9871) 6264006  
E-mail: lkasraian@yahoo.com 

 
 
 

Sci J Iran Blood Transfus Organ 2022;19 (2): 140-147 

Original Article 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

lo
od

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://bloodjournal.ir/article-1-1431-fa.html
http://www.tcpdf.org

