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تقدیمبه
پدر و مادر عزیزم

خداي را بسی شاکرم که از روي کرم پدر و مادري فداکار نصیبم ساخته تا در سایه 

پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه 

.کسب علم و دانش تالش نمایم

نامشان تاج افتخاري است بر سرم و بودنشان دلیلی است بر بودنم چراکه والدینی که

این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راهرفتن را 

.آموختندبه مندر این وادي پر از فراز و نشیب زندگی

.آموزگارانی که برایم زندگی؛بودن و انسان بودن را معنا کردند

...این برگ سبزي است تحفه درویش تقدیم آنانحال

وتقدیمبه
اساتيد گرانقدر و فرهيخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا ياری نموده و با گنجينه  

...تجارب خود راه را روشن کرده و پيمودن اين مسير دشوار را دلپذير نمودند



:ازو سپاس فراوان باتشکر

 دانشگاه علوم پزشکی اراکمدیریت امور پژوھشی

 اراک) عج (بیمارستان حضرت ولیعصرپژوھشیکمیتھ

معاونت پژوھشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

:و تشکر ویژه از اساتید گرانمایھ

دکتر افسانھ نوروزی

.کھ بدون ایشان راه نھ تنھا بھ سرانجام نمیرسید، کھ آغاز نمیشد

و

الدین مدیردکتر حسام

کھ در انجام مراحل مختلف این تحقیق صمیمانھ وقت گرانبھای خود را در اختیارم گذاشتند



کیدهچ

:مقدمه

فراورده هاي خونی یک فرایند مخصوص به خود را دارد که باید بر تمام این مراحل نظارتی و تهیه خون

ما بر ، ان در تصمیم گیري براي تزریق خوندستیاربا وجود نقش فعال کارورزان و . مستمر وجود داشته باشد

به1397آن شدیم به بررسی میزان آگاهی کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اراك  در سال 

.عوارض انتقال خون بپردازیم

بـر  اراكدردانشگاهعلومپزشـکی 1397مقطعیاستکهدرسـال این پژوهش یک مطالعه تحلیلی:مواد و روش ها

نفر دستیار رشته هاي داخلی، اطفال، جراحی عمومی، جراحی مغز واعصاب، زنان و زایمان، بیهوشی 84روي 

کـه از کتـب منبـع رشـته ي بیهوشـی      نفر کارورز با استفاده از پرسش نامه ي دو قسمتی 96و اورتوپدي و 

.شدانجام مستقل انووا و تی آزمون هاي توسطآنالیز داده ها . شده است؛ انجام شداقتباس

شـرکت  % 36.7. بـوده اسـت  ) سـال 56–22بـازه ي  (29.43±6میانگین سنی شرکت کنندگان:یافته ها

در میـان کـارورزان    میانگین سطح اطالعات انتقال خون. شرکت کنندگان زن بودند% 63.3کنندگان مرد و 

% 73.9. بود که این میزان در دستیاران بیشتر بـوده اسـت   % 66.1310و در میان دستیاران % 63.1510

.شرکت کنندگان نیاز به برگزاري دوره هاي آموزشی انتقال خون را اعالم کردند

به عوارض انتقال 1397میزان آگاهی کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال:نتیجه گیري

.نیاز به برگزاري کالس هاي آموزشی دوره اي وجود داردبوده و % 66.1310و% 66.1510به ترتیب خون 

انتقال خون، عوارض، دستیاران ، کارورزان، آگاهی:کلمات کلیدي


