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تأثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان 
  هاي مراقبت ويژه نوزادان پرستاري بخش

  
   نرجس پيشوا، هاله قائم، ميترا ادراكي،مرضيه كارگر، ٭زهرا هاديان شيرازي

  
  

  چكيده
منظور ه اين مطالعه ب.  آگاه بوده و در اين زمينه آموزش مداوم داشته باشد،ساكشن لوله درون تراشهپرستاران بايد از مخاطرات  :مقدمه

هاي مراقبت ويژه نوزادان دانشگاه علوم   اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخشبررسي تأثير آموزش
  . انجام گرديد1385پزشكي شيراز در سال 

ا در ابتدا دانش و عملكرد آنه. هاي مراقبت ويژه نوزادان شركت داشتند  نفر از پرستاران بخش50 ،در اين مطالعه نيمه تجربي :ها روش
 با تخصيص شاهد و تجربيهاي  سپس گروه. وسيله ابزار آزمون و فهرست بازبيني بررسي شده ساكشن لوله درون تراشه نوزادان ب

 روز دو.  ارائه گرديدشاهد و آموزش پيشگيري از عفونت به گروه تجربي و آموزش اصول ساكشن به گروه ،تصادفي سيستماتيك مشخص
 SPSSافزار   ويتني در نرم- من،هاي مجذور كاي نتايج توسط آزمون. ها بررسي شد  دانش و عملكرد گروهداً مجد، ماه پس از آموزشدوو 

  .تجزيه و تحليل گرديد
 14/39 به 6/20 از و 4/27 و 48/28 به 56/16بعد از آموزش از و دو ماه  روز تجربي به ترتيب دوگروه و عملكرد ميانگين دانش  :نتايج

  . رسيد48/25 و 94/22 به 44/20 از  و6/18و  88/16 به 6/16 از ها ميانگيناين  شاهد نيز،گروه در . رسيد 34/38و 
به  ،آموزش مستمر در اين زمينه. دهد آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه، سطح دانش و عملكرد پرستاران را ارتقا مي :يريگ جهنتي

  .رسد ضروري به نظر مي ، گذشت زماندليل كاهش تأثير آن با
  

  .عملكرد، دانش، بخش مراقبت ويژه نوزادانكاركنان پرستاري، ،  لوله درون تراشه،ساكشن، آموزش :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 ، در معرض خطرهدف اوليه مراقبت از نوزادانِ
                                                 

زهرا هاديان شيرازي، كارشناس ارشد پرستاري كودكان و  :نويسنده مسؤول *
  zhadian@sums.ac.ir. سوپروايزر بيمارستان خليلي، شيراز

و ميترا ادراكي ) kargarm@sums.ac.ir(مرضيه كارگر 
)edrakim@sums.ac.ir( مربيان گروه كودكان دانشكده پرستاري و مامايي؛ هاله ،

؛ و دكتر نرجس )ghaemh@sums.ac.ir(قائم، مربي گروه آمار دانشكده بهداشت 
دانشگاه ) phishvan@sums.ac.ir(پيشوا، دانشيار گروه اطفال دانشكده پزشكي 

  .علوم پزشكي شيراز
 در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به 85-2823ماره اين طرح با ش

  .هاي آن از طرف اين معاونت پرداخت گرديده است ثبت رسيده و هزينه
 اصالح شده و 19/8/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 27/8/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است22/9/88در تاريخ 

اري از اين نوزادان بسي. ستآنهابرقراري و حفظ تنفس 
معموالً از يك راه . نياز به اكسيژن و تهويه مكانيكي دارند

هوايي مصنوعي مانند لوله درون تراشه براي تهويه 
ساكشن لوله درون تراشه . شود مكانيكي استفاده مي

 لوله درون تراشه باز نگه داشتن براي ضرورياي  رويه
ايد به عنوان هرگز نبو  هدوخطر نب اما اين رويه بي ،است

عوارض جانبي شديدي  .)1(يك كار روتين انجام شود
افزايش ، نظمي ضربان قلب كاهش و بي، مانند هيپوكسيا

خونريزي خفيف و ، اتلكتازيس، اي فشار درون جمجمه
، پنموتوراكس، امفيزما، پاره شدن تراكئوبرونشيال، شديد
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ايست قلبي و حتي مرگ ، )در مراقب و بيمار(عفونت 
  .)4تا2(اند به دليل ساكشن رخ دهدتو مي

 با توجه به مخاطرات ساكشن لوله درون تراشه، ضروري
ي تحقيقي علمي جديد در ها هاست پرستاران با توصي

 ،ي اخيرها لدر سا. ي مختلف آن آشنا باشندها همورد جنب
مطالب زيادي در زمينه ساكشن لوله درون تراشه منتشر 

ه آنچه در محيط بالين  اما نويسندگان كمتر ب،شده است
ي ساكشن لوله ها شرو .)5(اند دهتوجه كر، دهد رخ مي

ي نوزادان متفاوت است و حتي ها شدرون تراشه در بخ
هر پرستاري شيوه خاص خود را به كار برده و از رويه 

  .)6(كند استاندارد استفاده نمي
اي كه در بخش مراقبت ويژه نوزادان يك  در مطالعه

 مشخص گرديد ،اهي در تبريز انجام شدبيمارستان دانشگ
كه ساكشن لوله درون تراشه نوزادان به صورت روتين 

. شود  انجام مي،و بدون بررسي نياز نوزاد به ساكشن
 ي ارتقابرايي پژوهش نياز به انجام مداخالتي ها هيافت

  .)7(ييد نمودأكيفيت كار پرستاران را ت
 در ها تانسپرستاران به عنوان گردانندگان اصلي بيمار

 باال ،بنابراين، امر مراقبت از بيمار نقش بسيار مهمي دارند
ترين عاملي   مهم، در انجام مراقبتآنهابردن كيفيت كار 

 .)8(تواند موجب تسريع بهبودي بيماران شود است كه مي
اي در پاسخ به  آموزش مستمر به عنوان وسيله ،از اين رو

دن استانداردهاي تغييرات سريع نحوه مراقبت و باال بر
  .)9(اي پرستاري شناخته شده است حرفه

آن را با ،  آموزش در پرستاريفرايندبراي درك بهتر 
 آموزش نيز فراينددر . كنند  پرستاري مقايسه ميفرايند

اجرا و ، ريزي برنامه،  بررسي:عناصر اصلي عبارتند از
 ريزي و اجراي مراقبت فرايند پرستاري بر برنامه. ارزشيابي

 اساس بررسي و تشخيص نيازهاي جسمي و رواني بيمار رب
كننده   آموزش مشخصفراينداستوار است در حالي كه 

ي آموزشي مبتني بر بررسي نيازهاي ها شمحتوا و رو
يادگيري مشخص شده با  اگر برايند. يادگيري است

 آموزش نيز ، فراينددر فراگير ايجاد نشود، ارزشيابي

  .)10(يد دوباره آغاز گردد پرستاري بافرايندمانند 
 به منظور افزايش قابليت پرستاران در ارائه مراقبت، ابتدا

 .)11( بررسي و ارزيابي شودآنهابايد نيازهاي آموزشي 
  بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان پرستاريبرايبنابراين، 

ي مراقبت ويژه نوزادان دانشگاه علوم پزشكي ها شبخ
اي  مطالعه، رون تراشهشيراز در زمينه ساكشن لوله د

 انجام 1384 پرستار و ماما در سال 12بر روي  مقدماتي
نتايج نشان داد كه دانش ساكشن لوله درون . گرديد

 درصد 50-75كسب (متوسط ، تراشه كاركنان پرستاري
  درصد50كسب كمتر از (و عملكرد آنان ضعيف ) كل نمره
وزش است و نياز به انجام مداخالتي نظير آم) كل نمره

  .)12(باشد مي
 آموزش اصول تأثيراين مطالعه به منظور بررسي 

ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان 
ي مراقبت ويژه نوزادان دانشگاه علوم ها شپرستاري بخ

 انجام گرديد تا به وسيله 1385پزشكي شيراز در سال 
سطح دانش و عملكرد كاركنان پرستاري در ، آموزش

كشن لوله درون تراشه ارتقا يافته و به هدف زمينه سا
ي مراقبت ها شيي كاهش عوارض اين رويه در بخنها

  .دست پيدا كنيم ويژه نوزادان
  

  ها روش
 متغير ،اي از نوع نيمه تجربي اين مطالعه مداخلهدر 

مستقل آموزش ساكشن لوله درون تراشه نوزادان و 
ژوهش را جامعه پ. متغيرهاي وابسته دانش و عملكرد بود
هاي مراقبت ويژه  كليه كاركنان پرستاري كه در بخش

 بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي دونوزادان 
شيراز مشغول به كار بودند، تشكيل دادند كه تعداد آنها 

: معيار ورود در اين مطالعه عبارت بود از.  نفر بود56
 كاركنان پرستاري شامل ماماها و پرستاراني كه داراي

 )كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد(مدرك دانشگاهي 
بوده، حاضر به همكاري شده، در طول مدت مطالعه در 
بخش حضور داشته و اجازه مراقبت از نوزاد داراي لوله 
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هاي آموزشي مربوط  درون تراشه را داشتند و در كالس
در صورتي كه هر يك از . به گروه خود شركت نمودند

ي حاضر به همكاري نبود، در طول مدت كاركنان پرستار
مطالعه در بخش حضور نداشته و در كالس آموزشي 
مربوط به گروه خود شركت نكرد، از مطالعه خارج 

  . نفر شد50ها   تعداد نمونه،در پايان. شدند مي
گيري از روش تخصيص تصادفي  براي نمونه

به اين صورت كه پژوهشگر . سيستماتيك استفاده گرديد
 هاي بررسي عملكرد كليه كاركنان پرستاري، به بخشپس از 

مورد نظر مراجعه نمود و با استفاده از ليست برنامه 
هاي  هاي فرد را در گروه شاهد و شماره  شماره،هفتگي

 در هر گروه ، در نتيجه.زوج را در گروه تجربي قرار داد
 گروه شاهد و تجربي ، در هر بخش. نفر قرار گرفتند25

  .وجود داشت
 متغيرهاي سن، سابقه كار كلي، سابقه ،در اين مطالعه

كار در بخش مراقبت ويژه نوزادان، دريافت آموزش به 
هر طريق ديگر، خستگي كاركنان پرستاري، كمبود منابع 
-  موجود در بخش براي انجام ساكشن و خطاي مشاهده

  .كننده بوده است گران از عوامل مخدوش
شامل يك آزمون هاي پژوهش  ابزار گردآوري داده

آزمون به منظور بررسي . كتبي و يك ليست بازبيني بود
 بررسي عملكرد در زمينه برايدانش و ليست بازبيني 

ساكشن لوله درون تراشه نوزادان، توسط پژوهشگران 
 سؤال بود كه به هر 60آزمون داراي . طراحي گرديد

 نمره يكسؤال مربوط به ساكشن لوله درون تراشه 
.  نمره بود30ه شد و حداكثر نمره آزمون اختصاص داد

 سؤال مربوط به آموزش گروه كنترل 30در آزمون 
ليست . اي تعلق نگرفت وجود داشت كه به آنها نمره

 مورد بود كه ارزش هر مورد به جز 43بازبيني حاوي 
 نمره دو مورد كه با صالحديد اساتيد متخصص پنج

 پژوهشگران ابزار مورد نظر توسط.  نمره بوديكداشت، 
از منابع تحقيقي رايج تهيه و سپس روايي محتوايي آنها 

پايايي .  نفر از متخصصان پرستاري تأييد شدهفتتوسط 

پايايي آزمون . ابزار در يك مطالعه مقدماتي تأييد گرديد
 و پايايي ليست بازبيني با 95/0با روش آلفا كرونباخ 
  .دست آمد درصد به 93 ،كنندگان روش پايايي بين مشاهده

روش كار اين گونه بود كه ابتدا يكي از پژوهشگران 
نمود و در يك جلسه  ميها مراجعه  به محل كار نمونه

 شركت در برايداد و  مياطالعات الزم را به آنها ارائه 
گرفت و به آنها كد  ميمطالعه از آنها رضايت كتبي 

ر  بار عملكرد كليه افراد ددو ،در مرحله بعد. شناسايي داد
 كمك پژوهشگر دوتوسط ساكشن لوله درون تراشه 

 دو و نمره ميانگين آموزش ديده مورد مشاهده قرار گرفت
ها،  پس از تخصيص تصادفي گروه. عملكرد به دست آمد

در . دانش كليه افراد با استفاده از آزمون بررسي شد
 آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه به ،مرحله بعد

هاي   پيشگيري از عفونت در بخشگروه تجربي و آموزش
  .مراقبت ويژه نوزادان به گروه شاهد ارائه گرديد

 به دليل يكي از ،شاهدآموزش ارائه شده به گروه 
 و شاهد گروه دوحضور هر (هاي پژوهش  محدوديت

تجربي در يك بخش و احتمال انتقال آموزش گروه 
راين، بناب.  ارائه گرديد،)شاهدتجربي در اثر تعامل با گروه 

 نحوه مراقبت كاركنان ،ها هدف اصلي مطالعه براي نمونه
پرستاري از نوزاد تحت تهويه مكانيكي عنوان گرديد و 

 پيشگيري از عفونت در بخش مراقبت ويژه نوزادانآموزش 
به گروه شاهد ارائه و سؤاالت مربوط به آن در آزمون 

  .گنجاده شد
  يك،به منظور آموزش ساكشن لوله درون تراشه

در . ترتيب داده شد)  ساعته6(كارگاه آموزشي يك روزه 
هاي مختلف آموزشي مانند سخنراني،  اين كارگاه از روش

نمايش فيلم آموزشي ساكشن لوله درون تراشه نوزادان 
سازي استفاده  و شبيه) تهيه شده توسط پژوهشگران(

پس از پايان سخنراني، نمايش فيلم آموزشي و . گرديد
وله درون تراشه نوزاد توسط يكي از نمايش ساكشن ل

كنندگان ساكشن استاندارد  پژوهشگران، تك تك شركت
 كارگاه ،يك روز بعد. لوله درون تراشه را تمرين نمودند
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آموزشي پيشگيري از عفونت در بخش مراقبت ويژه 
در . براي گروه شاهد تشكيل گرديد)  ساعته6(نوزادان 

ارائه سخنراني، هاي آموزشي  اين كارگاه نيز از روش
ها، نمايش شستن  نمايش فيلم آموزشي شستن دست

دست استاندارد توسط يكي از پژوهشگران و برگشت 
  .دش گروه شاهد استفاده ينمايش توسط اعضا

  فراواني، ميانگين،هاي پژوهش در تجزيه و تحليل داده
هاي غير   انحراف معيار متغيرها محاسبه و از آزمونو

 SPSSافزار   ويتني در نرم-ي، منپارامتري مجذور كا
 از نظر آماري p>05/0دار  استفاده گرديد و سطح معني

  .پذيرفته شد
  

  نتايج
كننده در مطالعه زن بوده و  كليه كاركنان پرستاري شركت

 48تا  23 سال با محدوده سني 1/30 آنهاميانگين سن 
، شناختي مانند سن از نظر مشخصات جمعيت. سال بود

سابقه كار در بخش مراقبت ويژه نوزادان، ، ليسابقه كار ك
و ) كارداني، كارشناسي يا كارشناسي ارشد( مدرك تحصيلي

تفاوت آماري آزمون مجذور كاي )  يا ماماپرستار(شغل 
  .دندانشان  تجربي و شاهدداري بين دو گروه  معني

ميانگين نمره دانش قبل از ، بين  ويتني-آزمون من
 داري جربي تفاوت آماري معنيآموزش دو گروه شاهد و ت

 تفاوت ، ماه بعد از آموزشدو روز و دو. نشان نداد

 داري بين تفاوت معني دار بود ها از نظر آماري معني ميانگين
 تجربي و شاهد گروه دوميانگين عملكرد قبل از آموزش 

 ها  تفاوت ميانگين، ماه بعد از آموزشدوروز و دو   وليدنبو
  ).1جدول (ر بود دا از نظر آماري معني

  
  بحث

 و  گروه شاهددو بين ،شناختي از نظر مشخصات جمعيت
 يعني، ،شود داري ديده نمي  تفاوت آماري معنيتجربي
توان نتيجه گرفت   مي،بنابراين .باشند  همتراز ميها هگرو
كننده  اين متغيرهاي مخدوش، با تخصيص تصادفي كه

  .اند ده شكنترل
 دو بين  و عملكرد،انشاز نظر نمره دقبل از آموزش 

داري ديده   تفاوت آماري معنيتجربي و شاهدگروه 
 تفاوت بين ميانگين ، روز بعد از آموزشدواما  ،دوش مين

دار  گروه از نظر آماري معنيو عملكرد دو نمره دانش 
 ماه بعد از آموزش نيز تفاوت بين ميانگين نمره دو .شد

در  . شددار يمعنگروه از نظر آماري و عملكرد دو دانش 
قبل از آموزش ساكشن لوله ، 2001 در سال اي مطالعه

 از نظر نمره دانش تجربي و شاهد گروه دو ،درون تراشه
 روز چهاراما  ،داري نداشتند و عملكرد تفاوت آماري معني

  سطح دانش و عملكرد گروهموزش، هفته پس از آچهارو 
 ماري از نظر آشاهد و با گروه ه بود ارتقا يافتتجربي

نمراتبنابراين، آموزش، . )13(داري داشت تفاوت معني
  

هاي مراقبت ويژه نوزادان دانشگاه علوم  نمرات دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخشو انحراف معيار  مقايسه ميانگين :1جدول
  پزشكي شيراز در ساكشن لوله درون تراشه

  ها گروه د از آموزشدو ماه بع دو روز بعد از آموزش قبل از آموزش
 p  ميانگين p  ميانگين  p  ميانگين

              نمره دانش
  60/18±70/2  88/16±69/2  60/16±48/2  شاهد
  56/16±59/2  تجربي

71/0=p  
36/0 -=Z 44/1±48/28  

001/0=p  
10/6 -=Z 63/1±40/27  

001/0=p  
06/6 -=Z 

              نمره عملكرد
  48/25±99/2  94/22±57/4  44/20±17/3  شاهد
  60/20±12/3  تجربي

80/0=p  
24/0 -=Z  06/3±14/39  

001/0=p  
06/6 -=Z 68/1±34/38  

001/0=p  
06/6 -=Z 
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 داده گروه افزايش دوميانگين دانش و عملكرد در هر 
 بسيار بيشتر از تجربي اين افزايش در گروه كه است

  .باشد مي شاهدگروه 
تواند در اثر   ميشاهدافزايش دانش و عملكرد گروه 

 به دليل ،تجربي به اين گروه از طريق گروه انتقال آموزش
 با آنها در يك بخش و تعامل تجربي و شاهدوجود گروه 

 از موضوع آموزش شاهديا آگاهي پيدا كردن گروه  ،هم
 پذيري گروه تجربي و مطالعه توسط آنها و خاصيت واكنش

گران   خطاي مشاهده، در اين مطالعه،عالوهه ب. افراد باشد
دهد كه  مطالعات نشان مي. جود داشته باشدد وتوان مينيز 

چند  هر، باشند اي كامالً قابل حذف نمي خطاهاي مشاهده
 را به حداقل آنهاتوان  گران مي با تعليم دقيق مشاهده

 به ، در شيراز1383 كه در سال اي در مطالعه .)14(رساند
بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و مشاركت افراد در منظور 
 ه،ال به سرطان كولوركتال انجام شد خطر ابتمعرض

سطح ،  كه آموزش ديده بودندتجربيعالوه بر گروه 
 نيز كه در معرض آموزش قرار نگرفته شاهدآگاهي گروه 

ند افزايش ا هگيري نمود  نتيجهكه ه بودارتقا يافت، بودند
 ممكن است به دليل تعامل افراد شاهدميزان آگاهي گروه 

  .)15(اشدبا هم و عوامل ناشناخته ب
 ميانگين نمره ، ماهدو بعد از گذشت تجربيدر گروه 

ميانگين ولي كاهش  كاهش يافتداري  بطور معنيدانش 
اين امر  . نبوددار معنياز نظر آماري آنها نمره عملكرد 

 ماه دو آموزش با وجود گذشت تأثيردهنده پايداري  نشان
مشكالت پايداري دانش و مهارت با . استاز آموزش 

در  .بررسي شده استي ديگر  زمان در مطالعاتگذشت
 يند كه گرچه آموزش باعث ارتقاا هاي نشان داد مطالعه

كار در مراقبت از بيماران سرطاني  دانش پرستاران تازه
ه  آن كاهش يافت، تأثير ماهسهاما پس از گذشت ، هشد

 چهار نيز پس از گذشت اي ديگر در مطالعه .)16(است

سطح دانش و ،  لوله درون تراشه از آموزش ساكشنهفته
 اند گرفته   نتيجهبود كهه  كاهش يافتتجربيعملكرد گروه 

در . )13(شود  آموزش كاسته ميتأثيربا گذشت زمان از 
 تجربينيز ميانگين نمره دانش و عملكرد گروه ما مطالعه 

اي كه  بگونه كاهش يافت،  ماه از آموزشدوبا گذشت 
 دار معنيت از نظر آماري  تفاو،حتي از نظر نمره دانش

 آموزش مداوم ساكشن لوله درون تراشه ،از اين رو .بود
  .دگير بايد مد نظر قرار
هاي گروه تجربي و كنترل در يك   نمونه،در اين مطالعه
 به  و امكان انتقال آموزش گروه تجربيندبخش حضور داشت

همچنين به دليل آگاهي افراد از . گروه كنترل وجود داشت
 و ر مطالعه و تحت مشاهده بودن، امكان تغيير رفتارشركت د

 كه به دليل لزوم رعايت ، وجود داشتآنهاعملكرد بهتر 
 امكان كنترل ،كنندگان پژوهش و آگاهي شركت اخالق در

وجود  ،هاي ديگر يكي از محدوديت. اين محدوديت نبود
 بود كه گران اي به دليل متفاوت بودن مشاهده خطاي مشاهده

  . از اين محدوديت كاسته شود،با تعليم دقيق آنهاسعي شد 
  

  گيري نتيجه
ي ها شسطح دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخ

مراقبت ويژه نوزادان در ساكشن لوله درون تراشه 
 نياز به آموزش اصول ،بنابراين .استمتوسط و ضعيف 

 ،آموزش. ردساكشن لوله درون تراشه نوزادان وجود دا
اما با گذشت . دهد مي ارتقا آنها راد سطح دانش و عملكر

آنها بويژه سطح دانش و سطح دانش و عملكرد ، زمان
د آموزش ساكشن لوله شو د مينهاپيش، يابد ميكاهش 

ي ها شي آموزشي مداوم بخها هدرون تراشه جزو برنام
  .مراقبت ويژه نوزادان باشد
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The Effect of Instructing the Principles of Endotracheal Tube 
Suctioning on Knowledge and Performance of Nursing Staff Working 

in Neonatal Intensive Care Units in Shiraz University of Medical 
Sciences 

 
Hadian Shirazi Z, Kargar M, Edraki M, Ghaem H, Pishva N. 

 
Abstract 
 
Introduction: Nurses must be aware of the risks regarding endotracheal tube suctioning and should have 
continuing education in this field. This study was performed to assess the impact of instruction on the 
knowledge and performance of NICU nursing staff in Shiraz University of Medical Sciences in 2006. 
Methods: Fifty nurses of neonatal intensive care units participated in this quasi experimental study. At first, 
their knowledge and performance in neonatal endotracheal tube suctioning was investigated using test and 
checklist. After specifying the experimental and control group through systematic random allocation, the 
suctioning instruction was done for experimental group and infection prevention instruction was done for 
control group. Two days and 2 months after instruction, nurses' knowledge and performance were assessed 
again. Data analysis was done using Chi- Square, Mann Whitney, and Wilcoxon by SPSS software. 
Results: The means for knowledge and performance of experimental group respectively two days and two 
months after instruction was 16.56 and arrived from this score to 28.48 and 27.4 and from 20.6 arrived to 
39.14 and 38.34. 
Conclusion: Instructing the principles of endotracheal tube suctioning improves the level of knowledge and 
performance in nurses. Since education effect declines gradually, continuing education in this field seems to 
be necessary. 
 
Keywords: Education, Suction, Endotracheal tube, Nursing staff, Neonatal intensive care unit, Knowledge, 

Performance. 
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