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Background and Aims The increasing number of patients with cancer has led to the growing use of chemo-
therapy drugs. This fact was followed by a growing concern about the safety and adverse effects of these drugs 
on healthcare staff at risks for occupational exposure to chemotherapeutic agents.  This study investigated 
compliance with the standard principles of using Personal Protective Equipment (PPE) by nurses exposed to 
chemotherapy drugs.
Methods This was a cross-sectional study. It was performed on 73 personnel of a hospital in Isfahan City, Iran, 
who were exposed to chemotherapy drugs. The required data were collected by a questionnaire according 
to the standard protocols of NIOSH, ASHP, and OSHA . After obtaining the required permission by the hospi-
tal, the questionnaires were provided to nurses in different wards and data were collected in one stage. The 
achieved data were analyzed in SPSS by descriptive statistical tests (mean, standard deviation, percentage, & 
frequency).
Results The obtained results revealed that the mean values of the standard principles of using gloves and 
breathing protective were as average, and the mean values of the standard principles using eye and face 
protection as well as guns were poor.
Conclusion Compliance with the standard principles using personal protective equipment for PPE was modest 
and poor in nurses working with chemotherapy drugs; therefore, nursing staff is exposed to the complica-
tions of these drugs and necessary measures and improvements should be considered in compliance with 
standards, in this regard.
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زمینه و هدف در سال های اخیر افزایش تعداد بیماران سرطانی باعث افزایش کاربرد داروهای شیمی درمانی شده است و نگرانی های 
فزاینده ای را در ارتباط با ایمنی و تأثیرات نامطلوب این داروها بر سالمت پرسنلی که در معرض تماس شغلی با این عوامل شیمی درمانی 
قرار دارند، به همراه داشته است. این مطالعه با هدف بررسی میزان به کارگیری استانداردهای تجهیزات حفاظت فردی )PPE( از سوی 

پرستاران انکولوژی انجام شد.

روش بررسی این پژوهش، مطالعه ای مقطعی است و روی 73 نفر از پرسنل یکی از بیمارستان های تخصصی سرطان شهر اصفهان که با 
داروهای شیمی درمانی در تماس بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگرساخته با توجه به دستورالعمل های استاندارد 
مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی و انجمن آمریکایی داروسازان سیستم سالمتی و اداره سالمتی و ایمنی شغلی بود. پژوهشگران پس از 
گرفتن مجوز، پرسش نامه ها را در اختیار پرستاران بخش های مختلف قرار دادند و در یک مرحله اقدام به جمع آوری اطالعات کردند. سپس 

داده ها با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی )میانگین، انحراف معیار، درصد و توزیع فراوانی( تحلیل شد.

یافته ها یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان داد میانگین میزان رعایت استانداردهای استفاده از دستکش و محافظ 
تنفسی در حد متوسط و میانگین میزان رعایت استانداردهای استفاده از محافظ چشم و صورت و گان در حد ضعیف است. 

نتیجه گیری با توجه به اینکه در مطالعه حاضر رعایت اصول استاندارد در به کارگیری وسایل حفاظت شخصی هنگام کار با داروهای 
شیمی درمانی در حد متوسط و ضعیف بود، بنابراین پرسنل پرستاری در مواجهه با عوارض ناشی از این داروها قرار دارند و باید تدابیر الزم 

برای بهبود رعایت استانداردها انجام شود. 

کلیدواژه ها: 
تجهیزات حفاظت 

 ،)PPE( شخصی
داروهای شیمی درمانی، 

پرستاران

تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1397
تاریخ پذیرش: 07 آبان 1397

تاریخ انتشار: 11 دی 1397

مقدمه

امروزه حدود صد داروی شیمی درمانی در درمان بیماری های 
سرطانی و بعضی از بیماری های غیرسرطانی در حال استفاده 
است. مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی1 و انجمن آمریکایی 
ایمنی شغلی3  و  اداره سالمتی  و  داروسازان سیستم سالمتی2 
مشابه  تقریبًا  کرده اند  ارائه  خطرناک  داروهای  از  که  تعریفی 
است: داروهای خطرناک کارسینوژن و تراتوژن اثرات توکسیک 
با  ارگانوتوکسیک و ژنوتوکسیک دارند.  بر دستگاه تولید مثل، 

1. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
2. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)
3. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

این تعریف، داروهای شیمی درمانی نیز جزء داروهای خطرناک 
طبقه بندی شده اند که کارکردن با این داروها به دلیل تأثیرات 
سوء آن ها، نیازمند رعایت دستورالعمل های استاندارد است )2 ،1(. 

کاری خود  زندگی  در طول  بهداشتی  مراقبت های  کارکنان 
ممکن است در معرض تماس با این داروها قرار بگیرند )3(. تماس 
پوستی و استنشاقی شایع ترین راه هایی هستند که پرسنل را 
 .)4( می دهند  قرار  خطرناک  داروهای  این  با  تماس  معرض  در 
تماس با این داروها در محیط کار همراه با واکنش های حاد و 
کوتاه مدت و همچنین تأثیرات بلند مدت است )5(. مطالعات ِفَلک 
و والیانس4 اولین شواهد مستندی را نشان داد مبنی بر اینکه 

4. Flack & Valians

1- مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران.

توسط   )PPE( شخصی  حفاظت  وسایل  به کارگیری  در  استاندارد  اصول  رعایت  میزان  بررسی 
پرستاران در تماس با داروهای شیمی درمانی
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کارکنان مراقبت های بهداشتی در معرض خطر شغلی و تماس با 
داروهای آنتی نئوپالستیک شیمی درمانی قرار دارند. این مطالعات 
نشان داد پرستارانی که داروهای شیمی درمانی را آماده سازی و 
ادرارشان  از مواد موتاژنیک در  تزریق می کنند شاخص زیادی 
و  سردرد  مو،  ازدست دادن  قبیل  از  حاد  عوارض  دچار  و  است 

حساسیت پذیری می شوند )6-8(.

دیگر عوارض حاد که در دیگر مطالعات به چشم می خورند 
تحریک  ،گیجی،  عفونت  مزمن،  سرفه  گلو،  زخم  از:  عبارتند 
چشم و نشانه های شبه آنفلوآنزا )9 ،2(. از عوارض طوالنی مدت نیز 
می توان به ناباروری، سقط خود به خودی، آنومالی های مادرزادی و 

سرطان های احتمالی اشاره کرد )10(.

داروسازان سیستم  آمریکایی  انجمن  چندین سازمان شامل 
پرستاری  انجمن  شغلی،  ایمنی  و  سالمتی  اداره  و  سالمتی 
انکولوژی5 و مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی دستورالعمل های 
داروهای  که  را  خطرناک  داروهای  با  کار  برای  استانداردی 
شیمی درمانی نیز جزء آن ها محسوب می شوند منتشر کرده اند. 
اجرای دستورالعمل های استاندارد وسایل حفاظت فردی که شامل 
گان، دستکش، محافظ تنفسی و غیره است. باعث به حداقل رساندن 
تماس ناخواسته با این داروها می شود و تأثیرات نامطلوب بالقوه 

سالمتی را برای پرسنل به حداقل ممکن می رساند )11(. 

با توجه به روشن شدن اهمیت به کارگرفتن استانداردهای حفاظت 
یا  پیشگیری  باعث  که  شیمی درمانی  داروهای  با  کار  هنگام  فردی 
این داروهای خطرناک می شود و  با  به حداقل رساندن تماس پرسنل 
با درنظرگرفتن تجربه خود پژوهشگر که به طور مستقیم در چنین 
میزان  تا  است  شده  آن  بر  پژوهشگر  است،  داشته  حضور  محیطی 
در  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  فردی  حفاظت  استانداردهای  به کارگیری 

تماس با داروهای شیمی درمانی را بررسی کند.

روش بررسی

جمع آوری  روش  که  است  توصیفی  مطالعه ای  پژوهش  این 
اطالعات درآن به صورت مقطعی است. نمونه های این پژوهش 
را تمام پرسنل یکی از بیمارستان های تخصصی سرطان شهر 
اصفهان در سال 1395 که در تماس با داروهای شیمی درمانی 
بودند تشکیل دادند. معیارهای ورود به مطالعه شامل شاغل بودن 
انجام  آن  در  شیمی درمانی  که  بیمارستان  از  بخش هایی  در 
می شود )بخش های داخلی مردان و داخلی زنان، ویژه، جراحی، 
شیمی درمانی سرپایی و اطفال( و مدرک فوق لیسانس، لیسانس، 
فوق دیپلم و بهیاری بود. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند 
از تمایل نداشتن به شرکت در مطالعه و شاغل بودن در واحدهایی 

بود که شیمی درمانی در آن ها صورت نمی پذیرد.

 ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه پژوهشگر ساخته بود که با 

5. Oncology Nursing Society (ONS)

توجه به دستورالعمل های استاندارد مؤسسه ملی سالمت و ایمنی 
اداره  و  داروسازان سیستم سالمتی  آمریکایی  انجمن  و  شغلی 
سالمتی و ایمنی شغلی طراحی شده است. در این پرسش نامه 
استانداردهای به کارگیری هریک از لوازم حفاظت فردی یعنی 
دستکش، گان، محافظ تنفسی و محافظ چشم و صورت به طور 
جداگانه آورده شده است. در قسمت اول پرسش نامه مشخصات 
جمعیت شناختی واحدهایی که درباره آن ها پژوهش شده، آورده 

شده است و قسمت دوم نیز شامل چهار بخش است.

به  مربوط  استانداردهای  شامل  ترتیب  به  بخش  این چهار   
و  تنفسی و محافظ چشم  به کارگیری دستکش، گان، محافظ 
صورت است. سؤاالت به صورت لیکرت پنج تایی طراحی شدند. 
امتیازبندی گزینه ها به این صورت بود )همیشه انجام می دهم: 4، 
بیشتر مواقع انجام می دهم: 3، گاهی انجام می دهم: 2، به ندرت 
انجام می دهم: 1، هیچ وقت انجام نمی دهم: صفر(. بخش مربوط به 
استانداردهای دستکش استریل شامل 15 سؤال بود که بیشترین 
نمره 60 بود. سؤاالت مربوط به استانداردهای گان 8 مورد بود 
که بیشترین نمره 32 و سؤاالت مربوط به استانداردهای محافظ 
تنفسی و محافظ چشم و صورت نیز هر کدام 4 مورد و بیشترین 

نمره 16 بود. 

سپس نمره به دست آمده از هر پرسش نامه طبق فرمول )حداکثر 
نمره وسیله حفاظت شخصی/100×نمره هر پرسش نامه( از100 
محاسبه شد و در دسته بندی تعریف شده قرار گرفت. دسته بندی 
نمرات به این صورت است: نمره صفر: رعایت نکردن استانداردها، 
تا 40: رعایت کننده  تا 20: رعایت کننده بسیار ضعیف، 21   1
ضعیف، 41 تا 60: رعایت کننده متوسط، 61 تا 80: رعایت کننده 

خوب، 81 تا 100: رعایت کننده عالی.

از آنجا که پرسش نامه حاضر بر اساس استانداردهای منتشرشده 
مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی و انجمن آمریکایی داروسازان 
شده  تهیه  شغلی  ایمنی  و  سالمتی  اداره  و  سالمتی  سیستم 
است، سؤاالت در چارچوب استاندارد هستند. برای اطمینان از 
از  محتوا  روایی  از  استفاده  با  مناسب سؤاالت،  ساختمان بندی 
نظرات چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 
اصفهان استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار از روش تعیین آلفای 
کرونباخ استفاده شد. پرسش نامه به 10 نفر از پرستاران داده شد 

و سپس ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد به دست آمد.

پژوهشگر پس از گرفتن مجوز از دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان به 
یکی از بیمارستان های آموزشی و تخصصی سرطان شهر اصفهان مراجعه 
کرد و پس از گرفتن مجوز از مسئوالن بیمارستان، پرسش نامه ها را در 
اختیار پرستاران بخش های مختلف قرار داد و اطالعات را در یک مرحله 
 SPSS جمع آوری کرد. اطالعات پژوهش با استفاده از نسخه 20 نرم افزار
از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های  تجزیه و تحلیل شد و 

مرکزی )میانگین و انحراف معیار( و توزیع فراوانی استفاده شد.

لیال السادات کهنگی و همکاران. میزان رعایت اصول استاندارد در به کارگیری PPE توسط پرستاران در تماس با داروهای شیمی درمانی
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یافته ها

شرکت کنندگان در این مطالعه تمام پرسنل پرستاری شاغل 
در بخش های شیمی درمانی یکی از بیمارستان تخصصی اصفهان 
و 73 نفر بودند. مشخصات جمعیت شناختی نمونه های پژوهش 
از نظر جنس, سن، سابقه کار و مدرک تحصیلی بررسی شد و در 

جدول شماره 1 به تفکیک ذکر شده است. 

آمار به دست آمده در این پژوهش نشان داد صددرصد نمونه های 
پژوهش از دستکش التکس استفاده می کردند، اما میانگین نمره 
پرستاران  در  دستکش  به  مربوط  استانداردهای  رعایت  میزان 
27/1±47/7 بود که نشان داد میزان رعایت استانداردهای مربوط 
به دستکش در حد متوسط است. این بدین معناست که تمام 
پرستاران هنگام انجام شیمی درمانی از دستکش التکس استفاده 
می کردند، اما به صورت کامل و مطلوب استانداردهای استفاده از 
دستکش التکس را موقع کار با داروها رعایت نمی کردند. 58/9 
درصد پرسنل شاغل در بخش های شیمی درمانی از گان استفاده 
می کردند. میانگین نمره میزان رعایت استانداردهای مربوط به 
استانداردهای  رعایت  میزان  داد  نشان  که  بود  گان 27±18/7 

مربوط به گان ضعیف است.

می کردند،  استفاده  تنفسی  محافظ  از  پرسنل  درصد   79/5
اما میانگین نمره میزان رعایت استانداردهای مربوط به محافظ 
خروج  دریچه  و  تنفسی  فیلتر  که  ماسک  از  )استفاده  تنفسی 
میزان  نشان دهنده  که  بود   42/31±36 دارد(  بازدمی  هوای 

رعایت استانداردهای مربوط به محافظ تنفسی در حد متوسط 
است. 58/9 درصد پرستاران از محافظ چشم و صورت )عینک 
و یا شیلد در زمان های مورد نیاز( استفاده می کردند و میانگین 
نمرات استاندارد 13/3±28/3 است، یعنی میانگین میزان رعایت 

استانداردها در حد ضعیف بود )جدول شماره 2(.

بحث

توصیه ها و دستورالعمل های  از  از 30 سال  بیش  با گذشت 
مختلف در ارتباط با ایمن کارکردن با داروهای شیمی درمانی، 
بین  در  شخصی  حفاظت  وسایل  استانداردهای  رعایت  هنوز 
پرسنل انکولوژی کمتر از حد مطلوب است که مشکلی جدی و 
مداوم است )10(. آمار به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد 
تمام نمونه های پژوهش از دستکش استفاده می کنند و میزان 
رعایت استانداردهای مربوط به دستکش در حد متوسط است. 
مطالعات موجود تنها به جنبه استفاده کردن یا نکردن از دستکش 
پرداخته اند. مطالعه مؤمنی در شیراز نشان داد 95 درصد کادر 

پرستاری انکولوژی از دستکش استفاده می کنند )12(. 

پرستار   263 روی  که  ترکیه  در  مارتین  مطالعه  همچنین 
انکولوژی انجام شده است نیز نشان داد 94 درصد پرستاران هنگام 
آماده سازی و تجویز داروهای شیمی درمانی از دستکش استفاده 
می  کنند )13(. در مطالعه پولوویچ6، 98 درصد پرستاران از دستکش 
استفاده می کردند و دستکش های مخصوص شیمی درمانی برای 

6. Polovich

جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی واحدهای پژوهش

مقدارمتغیرها

جنس
تعداد )درصد(

)85(62زن

)15(11مرد

مدرک تحصیلی )درصد(

1/4کارشناسی ارشد

86/3کارشناسی

4/1فوق دیپلم

8/2بهیار

مقدارآمارهمتغیرها

سابقه کار

 Max23 سال

 Min4 ماه

Mean±SD6/2±6/9 سال

سن

 Max52

 Min22

Mean±SD31/7±7/1
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پرستاران فراهم شده بود، اما تعدادی از پرستاران ترجیح می دادند 
از دستکش های التکس و وینیل استفاده کنند )3(. در مطالعه 
هه7 در سال 2017، 57 درصد پرستاران از دستکش مخصوص 
شیمی درمانی و 39 درصد از دو جفت دستکش التکس استفاده 
می کردند )10(. در مطالعه بن آمی تنها 58 درصد پرستاران هنگام 
آماده سازی داروهای سیتوتوکسیک از دستکش استفاده می کردند. 
در مطالعه بن آمی 67 درصد پرستاران اعتقادی به جذب دارو از 

طریق پوست در صورت آلوده شدن پوست نداشتند )14(. 

محققان چنین نتیجه گیری کردند که آگاهی، نگرش، حساسیت 
و نگران بودن پرستاران نسبت به خطرات داروها بر میزان رعایت 
استانداردها به میزان زیادی تأثیرگذار است. مطالعات اخیر نشان 
داده اعتقادات بهداشتی و آگاهی پرستاران در زمینه آماده سازی 

داروهای شیمی درمانی به تدریج در حال افزایش است )15(.

در مطالعه ما میزان رعایت استانداردهای مربوط به گان در 
حد ضعیف است. 41/1 درصد از پرسنل پرستاری هیچ گاه از گان 
استفاده نمی کردند. در مطالعه مارتین در ترکیه نیز 55 درصد 
شرکت کنندگان از گان استفاده می کردند )13(. مطالعه مؤمنی در 
شیراز نشان داد 73 درصد شرکت کنندگان در مطالعه، هنگام 

انجام شیمی درمانی از گان استفاده می کنند )12(. 

در مطالعه پولوویچ، 91 درصد پرستاران گان می پوشیدند، 
اما همه آن ها از گان های استاندارد تعریف شده یکسان استفاده 
به  مربوط  گان های  آزمایشگاهی،  کت های  از  و  نمی کردند 
مراقبت از بیماران ایزوله و گان های استفاده شده یک پرسنل 
از  درصد  نیز 80  هه  مطالعه  در   .)3( می کردند  استفاده  دیگر، 
پرستاران از گان های استاندارد استفاده کردند )10(. درحقیقت 

7. He

این  از  استفاده  تنها  فردی  حفاظت  وسایل  از  استفاده  هدف 
وسایل به هر شیوه ممکن نیست، بلکه استفاده به شیوه صحیح 
و استاندارد است، به نظر می رسد عالوه بر آگاه کردن پرسنل 
همچنین  و  راهنما  و  دستورالعمل  وجود  داروها،  خطرات  از 
دردسترس بودن وسایل حفاظت فردی به صورت استاندارد در 

بخش های شیمی درمانی، امری الزم و ضروری است.

 79/5 حاضر  مطالعه  در  تنفسی  محافظ  از  استفاده  میزان 
درصد و رعایت استاندارد آن در حد متوسط بوده است. مطالعه 
مؤمنی در شیراز نشان داد 90 درصد پرسنل انکولوژی از ماسک 
استفاده می کنند )12(. در مطالعه حاضر منظور از محافظ تنفسی 
ماسک های مخصوص شیمی درمانی است که فیلترهای خاص 
دارد، ولی در مطالعه مؤمنی تنها به ماسک اشاره شده است. 
طبق توصیه مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی ماسک های 
جراحی به عنوان محافظ مناسب تلقی نمی شوند )1(. در مطالعه 
هه نیز 55 درصد پرسنل از ماسک و محافظ تنفسی استفاده 
سایتوتوکسیک  داروهای  استنشاق  که  آنجا  از   .)10( می کردند 
اهمیت زیادی از نظر مواجهه شغلی دارد، استفاده از محافظ 

تنفسی می تواند در کاهش مواجهه مؤثر باشد.

در مطالعه حاضر میزان رعایت استانداردهای مربوط به محافظ 
فراوانی  توزیع  لحاظ  از  است.  ضعیف  حد  در  صورت  و  چشم 
41/1 درصد )نفر30( هیچ گاه از محافظ چشم و صورت استفاده 
نمی کنند. در مطالعه دیگر نیز فقط 45 درصد از پرستاران از 
محافظ چشم استفاده می کردند )10(. مطالعه محققان ترکی نیز 
نشان داد پرستاران در حالی که محافظت بیشتری از پوستشان 
می کنند، اما دقت کافی برای محافظت از چشم هایشان هنگام 

آماده سازی داروهای شیمی درمانی ندارند )16(.

جدول 2. توزیع فراوانی و میانگین میزان رعایت استانداردهای دستکش، گان، محافظ تنفسی و محافظ چشم و صورت پرسنل شاغل در بخش های شیمی درمانی

نمره
محافظ چشم و صورتمحافظ تنفسیدستکشگان

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

041/1300020/51541/130 )عدم استفاده(

2015/11121/91627/42013/710-1 )بسیار ضعیف(

408/2619/2144/1316/412-21 )ضعیف(

6017/81321/9161186/85-41 )متوسط(

8013/71021/91617/813118-61 )خوب(

1004/1315/11119/214118-81 )عالی(

10073100731007310073کل

2747/74228/3میانگین

18/727/136/3113/3انحراف معیار

لیال السادات کهنگی و همکاران. میزان رعایت اصول استاندارد در به کارگیری PPE توسط پرستاران در تماس با داروهای شیمی درمانی

http://jcnm.skums.ac.ir/en


247

زمستان 1397. دوره 7. شماره 4

 در مطالعه العزم8 نیز تنها 10/7 درصد پرستاران استانداردهای 
وسایل حفاظت شخصی را به طور کامل انجام دادند و کمترین 
میزان رعایت وسایل حفاظت شخصی مربوط به محافظ چشم، 
پوشش کفش و مو است )17(. این یافته نشان دهنده آن است که 
پرستاران از اهمیت برخی روش ها برای محافظت از خود آگاهی 
کافی را ندارند )16(. تالش برای بهبود استفاده از وسایل حفاظت 
شخصی را می توان از طرق گوناگون همچون، برگزاری کالس های 
آموزشی، داشتن ارتباطات باز با مدیران مؤسسه و برطرف کردن 
موانع استفاده از وسایل حفاظت شخصی همچون نداشتن زمان 
کافی، میسر کرد. در مطالعات، فقدان آموزش مستمر در زمینه 
اصلی  به عنوان یک مشکل  پرستاران  برای  داروها  آماده سازی 

ارزیابی شده است )17(.

نتیجه گیری

 با وجود خطرات و مضرات اثبات شده داروهای سایتوتوکسیک بر 
سالمتی پرسنل، نتایج مطالعه نشان دهنده رعایت نشدن استانداردهای 
که  است  پرستاران  در  مطلوب  صورت  به  فردی  حفاظت  وسایل 
می تواند آن ها را در مواجهه با عوارض ناشی از این داروها قرار دهد. 

به نظر می رسد آگاه کردن پرستاران به صورت مستمر از عوارض 
داروهای شیمی درمانی و استانداردهای استفاده از وسایل حفاظت 
فردی، فراهم کردن تجهیزات به شکل استاندارد و به میزان کافی، 
کاهش بار کاری و افزایش زمان برای رعایت استانداردها می تواند 
باعث مواجهه کمتر آن ها با داروهای سایتوتوکسیک و به دنبال 
شود.  آن ها  در  طوالنی مدت  و  کوتاه مدت  عوارض  کاهش  آن 
نویسندگان این مقاله پیشنهاد می کنند پژوهشگران حوزه سالمت 
مطالعات مداخله ای برای آگاه کردن و آموزش پرستاران در زمینه 
به کارگیری وسایل حفاظت فردی انجام دهند و نتایج آن را با 

دیگر مطالعات قیاس کنند.

کاربرد یافته ها در بالین 

با داروهای شیمی درمانی در  با توجه به خطرناک بودن مواجهه 
پرسنل کادر درمان، نتایج این مطالعه به صورت مستند نشان دهنده 
رعایت ناکافی استانداردهای حفاظت شخصی در پرسنل بیمارستان 
مطالعه شده بود و در سطح مدیریتی سبب آگاه کردن مسئوالن برای 
ارائه و به کار بستن راهکارهایی به منظور حفاظت بیشتر کادر درمان و 

برطرف کردن موانع رعایت نکردن این استانداردها می شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با کد اخالق 290228 است.

8. Al-Azzam

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی 
وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه تقدیر و 
تشکر می کنند.
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