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Abstract 

 

Background and purpose: Hospitals have a significant role in crisis management in every 

society. This study intended to assess the awareness and prepardness of nursing staff during the 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. 

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed in selected hospitals 

affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, 2020. The participants included 142 nurses selected 

via census sampling. Data were collected using a questionnaire.  

Results: Nurses demonstrated a satisfactory level of knowledge about preventive measures and 

protective behaviors for disease transmission from patients with suspected COVID-19 (73%) as well as 

Coronavirus diagnostic tests (38.8%). Nurses were rated poorly in attending hospital training programs 

(66%), being prepared for the Coronavirus outbreak (44%), self-confidence in providing care to suspected 

patients (50%), and satisfaction with personal protective equipment and supplies (37%). 

Conclusion: The study showed low levels of awareness and prepardness in some areas related to 

management of the crisis caused by the COVID-19 pandemic. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكـــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عـنـه داـــلــمج

 (001-000)   0000سال     بهمن    502شماره    و یكمسي دوره 

 0000 بهمن،  502م، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 دوره سي و یك          000

 گزارش کوتاه

در برابر کرونا ویروس  کارکنان پرستاریارزیابی آگاهی و آمادگی 
  9311در سال  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمنتخب جدید در مراکز 

 
       2و1سید افشین شروفی

       3یجعفر تیداه

       4ییربابه بابا دهیس

 5هادی درویشی خضری

       6ایمان مقدسی فر      

 7پل آربن

 چكیده
آگااهی    ، ارزیابیهدف، این مطالعه با ها در مدیریت بحران در جامعهبیمارستان توجه به نقش مهم با و هدف: سابقه
 انجام پذیرفت. رستاری در مقابل کر نا  یر س جدیدکارکنان پآمادگی 

در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازنادران انجاام  9911مقطعی در سال  -توصیفیاین مطالعه  ها:مواد و روش
آ ری جما نفر از کارکنان پرستاری مراکز آموزشی درمانی از طریق سرشماری  ارد مطالعه شدند.  941طی آن گرفت که 

  ها با استفاده از یک پرسشنامه انجام گرفت.داده

های پیشاگیری یاا رفتارهاای محاافدتی در مقابال انتقاال ی ر شدر این مطالعه، کارکنان بیمارستانی در زمینه ها:یافته
درصد(   آشنایی با عالیم شای   8/98های تشخیصی بیماری )درصد(، تست 39) 91- یر س از بیماران مشکوک به کو ید

ها در زمیناه شارکت درصد( از اطالعات مطلوبی برخوردار بودند،  لی آن 8/98) 91-تشخیص بیماران آلوده به کو یددر 

 44درصد(، آمادگی الزم بارای مادیریت شایوا ناگهاانی کر ناا  یار س جدیاد ) 66های آموزشی بیمارستانی )در کالس
درصد(   رضایت از تجهیزات   لاوازم  05) 91-به کو یددرصد(، اعتماد به نفس الزم برای رسیدگی به بیماران مشکوک 

 در سطح مطلوبی قرار نداشتند.درصد(  93) 91-کو ید حفاظت فردی برای مقابله با  یر س
هاا بارای مادیریت بحاران ناشای از پانادمی الزم در برخی زمینه آمادگینتایج مطالعه نشان داد که آگاهی    استنتاج:

  جود ندارد. 91-کو ید
 

 یمارستانیب یآمادگی، آگاه ،پرستاران کر نا، ر سی  ،91-د یکو ژه های کلیدی:وا
 

 مقدمه
 بیماری نوظهوری (91-ید کو) یر سکر نا   یماریب

 . ساازمان(9)باشادهمراه می یتنفس یدعفونت شدبا  است که
جهانی بهداشت شیوا کر نا  یر س جدیاد را ششامین 

  سراسر جهان عمومی در اضطراری بهداشت  ضعیت عامل
 

 :hjafari@mazums.ac.ir    afshin.shorofi@flinders.edu.au  ,  E-mail          مکمل   سنتی طب تحقیقات مرکز :ساری -یجعفر تیهداو  سید افشین شروفی مولف مسئول:

 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه اعتیاد، انستیتوی مکمل،   سنتی طب تحقیقات مرکزاستادیار،  .9
  فلوی پژ هشی ادجانکت، دانشگاه فلیندرز، آدالید، استرالیا .1
 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه اعتیاد، انستیتوی مکمل،   سنتی طب تحقیقات مرکزدانشیار،  .9
 رانی، ایمازندران، سار ی، دانشگاه علوم پزشکیی  ماما یدانشکده پرستارهای  یژه،  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت.4

 رانیا ،یسار مازندران، یپزشک علوم دانشگاه ،ینوپاتیهموگلوب پژ هشکده ،یتاالسم قاتیتحق مرکزاستادیار،  .0
 زشکی مازندران، ساری، ایرانجراحی، دانشگاه علوم پ-کارشناسی ارشد پرستاری داخلی .6

 ایاسترال د،یآدال ندرز،یدانشگاه فل،  Institute Torrens Resilienceاستاد ممتاز،  .3
 : 99/95/9455تاریخ تصویب :             95/1/9455تاریخ ارجاا جهت اصالحات :            91/3/9455 تاریخ دریافت 
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 و همکاران یشروف نیافش دیس     

 000     0000، بهمن  502دوره سي و یكم، شماره                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 

 گزارش کوتاه

اعالم نمود کاه تهدیادی بارای هماه کشاورها باه شامار 

انتقاال عامال ایجااد کنناده هاای شناسایی راه .(1)ر دمی

 یار س   مادت زماان ماون آگاهی از د ره ک بیماری،

کنترلای بینای اقادامات ناقل بودن افراد بیماار بارای پیش

 .(9،4)هاای کااری بسایار مهام اساتضر ری در محای 

ماوارد اباتال براساس شواهد علمی بخش قابل تاوجهی از 

 .(0)اسات مربوط به مواجهات شاللی 91-به بیماری کو ید

( بر CDCها )دستورالعمل مرکز مراقبت   کنترل بیماری

بهداشاتی   کند که کارکنان خدمات این نکته اذعان می

هساتند    91-درمانی در خ  ا ل مبارزه با بیمااری کو یاد

آگااهی  عدم .(6)تری نیز قرار دارندبیشآلودگی در معرض

منجر به عدم  کافی   درست از نحوه انتشار بیماری نه تنها

لودگی آبلکه منجر به ، آمادگی در کنترل آن خواهد شد

متعاددی باا مطالعاات . (3،8)گارددمیپرسنل درماانی نیاز 

عنوان مطالعه حاضر درکشاورهای مختلاا انجاام شاده 

ارزیابی آگاهی   آمادگی این مطالعه نیز با هدف  است؛

بیمارسااتانی در براباار کر نااا  یاار س جدیااد در اسااتان 

ریازی ، برناماهمازندران انجام گرفت تا براساس نتاایج آن

کارکناان  آموزشای نیازسانجیشناخت   ی زمینه آینده در

 .(1-91)فراهم شود درمانی هایمراقبت
 

 مواد و روش ها
ی باه عناوان بخشای از مقطعا -یفیتوصا مطالعه این

المللی با همکاری تعداد قابل  یک مطالعه مولتی سنتر بین

کشورها با محوریت انستیتوی طاب گرمسایری توجهی از 

هداشات جهاانی دانشاگاه   دانشکده طاب گرمسایری   ب

Nagasaki    رکنااان نفاار از کا 941ی ر باار کشااور پاپاان

هاای بیمارساتان درماانی هاایشاالل در بخاش پرستاری

 مازنادران یدانشگاه علوم پزشاک درمانی منتخب -آموزشی

 اخاال  کمیته در پس از تصویب انجام شد. 9911در سال 

 پزشاکی علاوم دانشگاهدر پژ هش های زیست پزشکی 

 تاا نیفر رد از) ماه سه مدت یط ندران، نمونه گیریماز

انجاام گرفات. ی صاورت سرشامارباه( 9911 ماه خرداد

در حرفه پرساتاری  به اشتلالشامل  مطالعه به  ر د اریمع

 کر ناا باود. یمااریب یدر د ران پاندم یدرمان ی احدها

دموگرافیااک  اطالعااات پرسشاانامه در ایاان مطالعااه از د 

 کارکناانآماادگی    آگااهی ررسایب  ( ساوال 6 شامل)

 16 شااامل) یاار س جدیااد  در مقاباال کر نااا بیمارسااتانی

 ی  آماادگ یآگاه یبررس پرسشنامه. استفاده شد( سوال

 دیااجد ر سیاادر مقاباال کر نااا   یمارسااتانیکارکنااان ب

 باارای جااام  بیمارسااتانی آماادگی لیساات چااک براسااس

 زا پیشاگیری   کنتارل که توس  مرکز 91-کو ید بیماری

آمریکا طراحی شده اسات،    متحده ایاالت در هابیماری

توسا   ،Zikaنیز پرسشنامه مورد استفاده در شایوا بیمااری 

 از .(99-93)اساتپر په شاکل گرفتاه این  یالمللینطراحان ب

 یبرا( درصد)فرا انی   ( M±SDانحراف معیار ) ±میانگین 

ه همچناین باا. شاد اساتفاده یفاایک   یکما یهااداده ارائاه

 SPSSافزار نرم 14محاسبات آماری از نسخه  مندور انجام

 .استفاده شد
 

 یافته ها و بحث
 0/61پرسشانامه ) 941پرسشنامه توزی  شده  965از 

درصد( تکمیل گردید که در آن میانگین سانی   ساابقه 

  ساال  65/94±91/6مطالعه به ترتیب کار جمعیت مورد 

 39ر نشان داد که سال بود. نتایج مطالعه حاض 4/6±4/99

های پیشگیری یاا درصد از کارکنان بیمارستانی از ر ش

رفتارهای محافدتی در مقابل انتقاال  یار س از بیمااران 

آگااهی داشاتند کاه همساو باا  91-مشکوک به کو یاد

چااین انجااام شااده ای اساات کااه در ایااران   مطالعااه

در  درمااانی محااافدتی کارکنااانرفتارهااای . (98،91)اساات

قارار سایر مطالعات نیاز ماورد بررسای  ها درماریبرابر بی

مطالعاات رسد اختالف در نتاایج به ندر می گرفته است.

ها   همچون تهدید درک شده نسبت به بیماریبه عواملی 

 .(91،15)های ارائه شده در محی  کار مرتب  باشادآموزش

تار کارکناان فیاای براساس نتایج مطالعاه حاضار، بایش

را به عنوان منب  اصلی کساب اطالعاات ها مجازی   رسانه

گازارش نمودناد کاه همساو باا نتاایج  91-خود از کو یاد

 اران  همکاا Huynh  مطالعاه  مطالعاه نعمتای   همکااران
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 در برابر کرونا  انپرستار يو آمادگ يآگاه
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درصد از کارکنان برای  85. همچنین بیش از (1،95)است

های خاود در پاساخ PCRبه تست  91-تشخیص کو ید

اسات کاه در زمیناه ای اشاره کردند که همسو با مطالعاه

 91-آگاهی دانشجویان علوم پزشکی شهر مشهد از کو یاد

 مراکااز در PCRاسااتفاده رایااج از . (19)انجااام گرفاات

توانااد یکاای از ماای 91-باارای تشااخیص کو یااد درمااانی

دالیل آگاهی کارکنان نسابت باه ایان ر ش تشخیصای 

هاای درصد کارکناان از عالئام   نشاانه 40تقریبا  باشد.

   همکااران Khaderه درستی مطل  بودند. ب 91-کو ید

  Al Sulayyim  ترتیاااب در ماااورد باااه  همکااااران 

اطالعااات دندانشزشااکان   کارکنااان درمااانی در زمینااه 

به نتایج مشاابهی در راساتای مطالعاه حاضار  91-کو ید

ای در مقابل . اهمیت آمادگی حرفه(11،99)انددست یافته

قرارگیااری  بیماااری   حفاام سااالمت فااردی بااه دلیاال

تواناد در خ  ا ل مواجهه با بیماران می درمانی کارکنان

اطالعات الزم در زمینه عالیام دلیلی برای برخورداری از 

این کارکنان باشد. همچناین  های بیماری از سوی  نشانه

 دردرصااد از کارکنااان  66در مطالعااه حاضاار باایش از 

 نکارده بودناد کاه های آموزشی بیمارستانی شرکتکالس

آموزشای در ن  هایدلیل عدم برگزاری کالستواند بهمی

عادم آماادگی مسایولین در برابار  یار س بیمارستانی   

درصد از کارکنان خاود   بیمارساتان پنجاه کر نا باشد. 

محل کار خود را برای مادیریت شایوا ناگهاانی کر ناا 

از عال ه باراین، بایش دانستند.  یر س جدید آماده نمی

 ان از اعتماد به نفس مناسبی برای رسایدگینیمی از کارکن

برخوردار نبودند. این  91-به بیماران مشکوک به کو ید

باشاد نتایج همسو با نتایج مطالعه الهادی   همکااران مای

ای تحت عنوان آگااهی کارکناان بیمارساتانی که مطالعه

. عادم آماادگی (19)اندانجام داده 91-در پاندمی کو ید

 س کر نا موجب بار ز مشاکالت ر انایدر مواجهه با  یر 

از جمله اضطراب   نیز افزایش انتقال   بار عفونات ایان 

نشاان داد نتایج این مطالعه بیماری در جامعه خواهد شد. 

 زاتیاتجه  یانحاوه توز درصاد کارکناان از 45که تنها 

 91-د یااکو یناگهاان وایشا تیریمااد یبارا یمارساتانیب

کارکناان باه عادم  اللاب حاضر مطالعه راضی بودند. در

تامین تجهیزات   نیر ی انسانی مکفی اشاره داشاتند. در 

درصاد  955 نیز( 1515)   همکاران Ogolodomمطالعه 

. بادیهی (14)کارکنان به این موضوا اشاره کارده بودناد

سااازی   اسااتفاده مناسااب از تجهیاازات اساات فااراهم

محافدت فردی نقش مهمی در جلوگیری از مواجهاه باا 

بیماری   عفونت دارد   این مسااله بایساتی در مادیریت 

هایی با قدرت سارایت بااال بحران ناشی از شیوا بیماری

 مد ندر قرار گیرد.

 ایان حاضار باالقوه مطالعاه هاایمحد دیت از یکی

 ایران در 91-ید کو شیوا ازینآل ماهه سه در است که

 بسایاری مراکز درمانی با مشکالت که است گرفته انجام

 بیمارساتانی تجهیازات   رسانیاطالا آموزش، زمینه در

 مجادد ارزیاابی بارایگاردد مای مواجه بودناد. پیشانهاد

 کناونی شارای  در دیگار ایمطالعاه بیمارساتانی آگاهی

 .انجام گیرد
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