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 يدانشگاه علوم پزشك يها مارستانيو پرستاران ب يپرستار دياسات يآگاه
  و نحوه مقابله با آن يياصفهان از حوادث پرتو

  
  *انياسالم لي، جلييرضا يموس ريام، ينيعباس حس ديس

  
 

  چكيده
 يكي. كند يم ديرا تهد يامروز جامعه بشر اتيها همواره ح مخرب آن يكاربردها ساز وني يپرتوها زيآم صلح يدر كنار كاربردها: مقدمه

با  يياست و امروزه آشنا دهيافراد حادثه د يبه موقع و مراقبت پزشك يدگيرس ييو حوادث از جمله حوادث پرتو اياز اقدامات عمده در بال
 يمطالعه، بررس نيهدف از ا. مدرن را به خود اختصاص داده است ياز آموزش مراقبت يبخش ييو پرتو يا هسته ادثمقابله در برابر حو

  .و نحوه مقابله با آن بود يياصفهان از حوادث پرتو يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها مارستانيو پرستاران ب يپرستار دياسات يآگاه
با استفاده از پرسشنامه  يپرستار ديو اسات يسه مركز درمان ينفر از پرسنل پرستار 124 يآگاه ،يمقطع يفيمطالعه توص نيدر ا: ها شرو

  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز يفيها با استفاده از آمار توص اطالعات، داده آوري جمعپس از . قرار گرفت يمورد بررس همحقق ساخت
نظر از . سال بود 78/35) ±74/8(مورد پژوهش  يها سن واحد نيانگيم. مرد بودند% 5/19مورد پژوهش زن و  يواحدها% 5/80: نتايج

كننده در  افراد شركت يآگاه. بودند يمدرك كارشناس يمنتخب، دارا يها مارستانيمورد پژوهش در ب يواحدها بيشتر ،يليمدرك تحص
، %)5/52(مارستانيب طيمح ودريواكتيمواد راد ياز رفع آلودگ ي، آگاه%)29/68( ويواكتيراد يپرتوها نگيتوريمان زاتيمطالعه از تجه نيا

حادثه  كي طيحفاظت از خود در شرا يها شاز رو ي، آگاه%)1/52(اي هسته نيدرمان مصدوم يبرا يخاص يكل درمانبا پروت ييآشنا
  .بود%) 5/47(اي هسته يها شبا تاب بيگزارش كردن موارد آس يبرا يبه پروتكل خاص ييو آشنا%) 57(اي هسته
حوادث  نيامروز با امر مراقبت و درمان مصدوم يايپرستاران دن ييآشنا تيحاصل از مطالعه و اهم يها افتهيبا توجه به : گيري نتيجه
آموزش  يبرا يزير برنامه زيو ن يپرستار انيدانشجو يدر برنامه درس مسأله نيگنجاندن مباحث مربوط به ا تر بيشهرچه  تياهم ،ييپرتو

  .رسد يبه نظر م يرضرو يامر يمداوم پرسنل پرستار
  

  ،دانشجوي پرستاريپرستار ،يا هسته نيمصدوم ،ييحوادث پرتودرسي ،برنامه  ،يآگاه: هاي كليدي واژه
  86تا  78 ):1(14؛ 1393 فروردين/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  مقدمه 

در جهان امروز، كاربرد  يتكنولوژ عيسر شرفتيبا پ

                                                 
گروه  ،)يمرب( يارشد پرستار ان،كارشناسياسالم ليجل: نويسنده مسؤول *

 .رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يبهداشت، دانشكده پرستار
eslamian@nm.mui.ac.ir  

 ،، گروه سالمت بزرگساالن)يمرب( يكارشناس ارشد پرستار ،ينيعباس حس ديس
. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار

)a_hoseini@nm.mui.ac.ir(يكارشناس ارشد پرستار ي،يرضا يموس ريام  ؛، 
اصفهان،  يپزشك علومدانشگاه  ،ييو ماما يگروه سالمت بزرگساالن، دانشكده پرستار

  )musarezaie@nm.mui.ac.ir. (رانياصفهان، ا
  27/11/92 :تاريخ پذيرش ،28/9/92: ، تاريخ اصالحيه2/4/92 :تاريخ دريافت مقاله

گسترش قابل  ويواكتيو مواد راد ساز يون يپرتوها
 يمتأسفانه در كنار كاربردها. داشته است يتوجه
و  يدر صنعت، پزشك ساز يون يپرتوها زيآم صلح

امروز  اتيهمواره ح ها مخرب آن يكاربردها يكشاورز
و باتمام تدابير ايمني و ) 1(كند مي ديرا تهد يجامعه بشر

 1999تا  1994المللي ازسال  رعايت استانداردهاي بين
 كيوقوع ). 2(ايم بوده يمورد سانحه پرتوي 405شاهد 

 ايو  يستيترور اتيعمل ايدر قالب جنگ اي  حادثه هسته
تواند منجر به  اي مي هسته -يسوانح اتم يحت
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 و نحوه مقابله با آن  ييو پرستاران از حوادث پرتو يپرستار دياسات يآگاه  و همكاران ينيعباس حس ديس
 

http://ijme.mui.ac.ir   79/  )1( 1393/14فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

مختلف  يها و بروز سندرم ديشد يها يريپرتوگ
 زيموضوع ضرورت تجه نيا. حاد گردد يريوگپرت

). 3(كند مي مشخص شياز پ شيواقعه را ب نيا يدرمان
 ،اتفاق بيفتدكه  ييبه هرشكل و در هرجااي  حوادث هسته

در  يپزشك يها تيمو  دهياش وجود افراد آموزش د الزمه
 اءيمحل حادثه است و نجات جان مصدومان و اقدامات اح

از آنجا كه ). 4(استتر مهم يآلودگرفع  اتيازعمل CPRو 
 ياديتعداد ز ،يشهر يها طيدر مح يحوادث نيبه دنبال چن

تماس خواهند  وياكت وياز مردم با پرتوها و مواد راد
 -يبهداشت يها ستميمتوجه س ينيسنگ فهيداشت، وظ

مقابله،  يبرا يدر صورت عدم آمادگ. خواهد بود يدرمان
ترس و اضطراب  حران،ب تيريعالوه بر ناكارآمد بودن مد

شود كه  مي جاديا يكاركنان بهداشت نيدر مردم و همچن
منجر گردد  نيعدم مراقبت مؤثر از مصدومممكن است به 

تر فراهم  بزرگ ياجتماع -يبحران روان كي يبرا نهيو زم
  ).5(شود

 از يكي ديبااي  حوادث هسته يآلودگ عياز وقا يريشگيپ
كاركنان  و يپزشك يها تيمكل  يها ها و دستورالعمل طرح

در نظرگرفته شود و مختص به اتاق اي  حوادث هسته
در  عيعمل باعث تسر نينباشد چرا كه ا يپزشك يتهايفور

به درمان و  ازيشده و ن يآلودگ عياز وقا يريشگيروند پ
از اقدامات  يكي نيبنابرا). 4(دهد يم ليتقلرا  يرفع آلودگ

 يدگيرس ييو حوادث از جمله حوادث پرتو ايعمده در بال
، اما )2(است دهيافراد حادثه د يبه موقع و مراقبت پزشك
از  ياريدر بس دهيآموزش د يعدم وجود كادر درمان

به . تلفات شده است زانيم شيباعث افزا ييحوادث پرتو
مكررا از  ياتم يانرژ يالملل نيآژانس ب ل،يدل نيهم

هستند درخواست اي  هسته يآور فن يكه دارا ييكشورها
با  يمقابله درمان يهمواره برا يرينموده تا با اتخاذ تداب

الزم را داشته  يآمادگاي  و هسته ييحوادث پرتو
مناسب  يدرمان يها پروتكل يبه هر حال اجرا ).3(باشند

درك درست اي  هستهو  ييحوادث پرتو نيمصدوم يبرا
كه به  يامور رياثر پرتو و سا يها زمياز مكان قيو دق

مستلزم  يارتباط دارند، همگاي  هسته نيبا مصدوم يشكل
بهتر  يبه عبارت ايمتخصص و  يانسان يروهايآموزش ن
با مقابله  ييامروزه آشنا ل،يدل نيبه هم. است يكادرساز

 آموزشاز  يبخش ييو پرتواي  در برابر حوادث هسته
با توجه  ).6(مدرن را به خود اختصاص داده است يمراقبت

 شيهمانند نفت و گرا يليفس يها يانرژ يفعل تيبه وضع
 ليمسا اي، هسته يروز افزون كشورها به استفاده از انرژ
 تياهم زيآن ن يبهداشت و درمان مصدومان احتمال

فعال آموزش و مراقبت  ستميوجود س. است افتهياي  ژهيو
مواجهه  يدفاع ديكل ،به روز و استاندارد  يسالمت عموم

  .است داتيتهد نيبا ا
 يعيطب يايكه از نظر بال نيعالوه بر ا رانيكه ا ييآنجا از
شود، به  مي محسوب زيبالخ يكشور) و زلزله ليس(

همواره  زيناي  هسته يبه منابع انرژ يخاطر دسترس
 يآگاه نيواقع شده است، بنابرا ينظام داتيمورد تهد

در كاهش  ينوع حوادث، نقش مهم نيجامعه پرستاران از ا
درمان  تياهم رغم علي). 8و7(اردد ييعواقب پرتو

و  ويواكتيكه مواد راد قتيحق نيو ا ييپرتو نيمصدوم
 مدرن محسوب ياز زندگ يبخش زانيوني يپرتوها

 يها آموزش رشته يها شوند، متأسفانه در برنامه مي
به  يكشور توجه كاف ياز جمله پرستار يمختلف پزشك

و  يبررساز آنجا كه . است دهيامر مبذول نگرد نيا
است،  يريز برنامهگام جهت  نيشناخت وضع موجود اول

 يبا هدف بررساي  پژوهشگران بر آن شدند مطالعه
 يها مارستانيو پرستاران ب يپرستار دياسات يآگاه

اصفهان از حوادث  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك
  .ندينما اجراو  يو نحوه مقابله با آن، طراح ييپرتو

  
  ها شرو
نمونه . بود يمقطع ،يفيمطالعه توص كيپژوهش،  نيا

دانشكده  يپرستار دياسات نفر از124مورد پژوهش شامل
اصفهان و  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يپرستار

  .بود ي، نور و كاشان)س(الزهرا يها مارستانيپرستاران ب
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  و همكاران ينيعباس حس ديس  و نحوه مقابله با آن ييو پرستاران از حوادث پرتو يپرستار دياسات يآگاه
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و پرستاران به صورت  يبا سرشمار يپرستار دياسات
از ميان بيمارستان هاي منتخب داراي مركز  يتصادف

. وارد مطالعه شدنداي  طبقه حوادث به صورتاورژانس 
اطالعات از پرسشنامه خود  يآور جهت جمع

گويه جهت  به همراه چند )گويه اصلي 16شامل (ساخته
، )اطالعات جمعيت شناختي(اطالعات پايه  آوري جمع

شده و  هيته يكه با استفاده از منابع علم د،ياستفاده گرد
از اساتيد  يآن به صورت اعتبار محتوا با نظرخواه ييروا

 ديينظر بودند تأ صاحب نهيزم نيمحترم دانشگاه كه در ا
آن از آزمون مجدد استفاده  يو جهت اعتماد علم ديگرد
به دست آمد كه  91/0آن  يهمبستگ بيضر زانيم. شد
  .است قابل قبول آن يياياز پا يحاك
 يافراد برا ليمطالعه را تما نيقابل قبول در ا يارهايمع

 يقرارداد ،يمانيشركت در مطالعه، استخدام به صورت پ
و باالتر و اشتغال به  يداشتن مدرك كارشناس ،يو رسم
 يپرستاران و داشتن مدرك كارشناس يبرا نيكار بال

پژوهشگران پس . داد ليتشك د،ياسات يارشد و دكترا برا
 يها طيمحمربوطه، در  نيمسؤولاز  وزاز كسب مج

 يها مارستانيو ب يپژوهش كه شامل دانشكده پرستار
اصفهان بود، حاضر  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك

خود و  يشدند و پس از ارائه مجوز از دانشگاه و معرف
الزم در مورد مطالعه و اهداف پژوهش  حاتيارائه توض

اقدام به  اآنه تيمراكز، و جلب رضا نيمسؤولبه 
ها با  اطالعات، داده يآور پس از جمع. دندنموگيري  نمونه

 يفيو آمار توص SPSS-18 يافزار آمار استفاده از نرم
  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز

  
  نتايج
 يها مارستانيب ينفر از پرسنل پرستار 124مطالعه  نيدر ا

و  يدانشكده پرستار ديو اسات ي، نور، كاشان)س(الزهرا
. اصفهان شركت نمودند يدانشگاه علوم پزشك ييماما

 يها سن واحد نيانگيم. مرد بودند% 5/19ها زن و  آن% 5/80
- 52ها  آن يسال و دامنه سن 78/35) ±74/8(مورد پژوهش 

 يواحدها تياكثر ،يلياز نظر مدرك تحص. سال بود 24
مدرك  يمنتخب، دارا يها مارستانيمورد پژوهش در ب

رك مد يدارا يو در دانشكده پرستار يكارشناس
  .ارشد بودند يكارشناس

فراواني آكاهي اساتيد پرستاري و پرستاران در  توزيع
ي مقابله با آن در جدول يك ها مورد حوادث پرتويي و راه
جدول  اين طور كه در همان. نمايش داده شده است

آگاهي كافي در ها  از كل نمونه 7/5شود تنها  مي مشاهده
 نگيتوريمان زاتيبا تجه% 6/68. اين مورد داشتند

هيچ راهكاري %  52/ 6. آشنا نبودند ويواكتيراد يپرتوها
 مارستانيب طيدر مح ويواكتيمواد راد يرفع آلودگاي  را بر
درمان  يبرا يبا پروتكل درمان5/14تنها . شناختند نمي

  .آشنا بودنداي  هسته نيمصدوم
در هيچ دوره  ها از نمونه% 9/57نشان داد  ها يافته همچنين

% 3/3آموزشي در اين زمينه شركت ننموده بودند و فقط 
در پاسخ به . شركت كرده بودند يدوره تخصص كيدر 

 ايآ زانيوني يبه منظور مقابله با عوارض پرتوها« سؤال
 %8/48 ،»د؟يدان مي ديرا مف يآموزش يها ادداشتي عيتوز

شركت در  % 7/69نمودند، همچنين  رزيابيمناسب ا
 ييبا حوادث پرتو ييآشنا يتخصص يآموزش يها هدور

كدام دسته از « سؤالدر پاسخ به  .را ضروري دانستند
 ،يپزشكان عموم ،يپزشكان عموم( يمارستانيكاركنان ب

 يها گذراندن دوره يبرا) همه موارد فوق پرستاران و
همه  %81و تارانپرس% 19، »هستند؟ تيدر اولو يآموزش

  .نمودندموارد فوق را اعالم 
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  ي منتخبها و نحوه مقابله با آن دراساتيد پرستاري و پرستاران بيمارستان يياز حوادث پرتو يتوزيع فراواني نسبي آگاه :1جدول

بيمارستان   بيمارستان نور  تسؤاال  رديف
  )س(الزهرا

بيمارستان 
  كاشاني

دانشكده 
پرستاري و 
  مامايي

  كل

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد فراواني درصد فراواني ميزان آگاهي شما از حوادث پرتويي چقدر است؟ 1
  1/16  20  6/8  3  8/14  4  6/21 8 20 5  هيچ گونه اطالعي ندارم.1
  5/60  75  60  21  5/55  15  5/59 22 68 17  در حد اطالعات عمومي.2
  7/17  22  6/28  10  5/18  5  8/10 4 12 3 در اين زمينه تا حد كمي مطالعات تخصصي دارم.3
  7/5  7  8/2  1  2/11  3  1/8 3 0 0 به حد كافي در اين زمينه اطالعات دارم.4

ميزان آگاهي شما از تجهيزات مانبتورينگ پرتوهاي 2
  راديواكتيو چقدر است؟

        

  6/68  85  7/65  23  7/66  18  3/70 26 72 18  نيستمبا اين دستگاه آشنا .1
  4/23  29  4/31  11  2/22  6  9/18 7 20 5  تا حدي آشنايي دارم.2
  8/0  1  0  0 0  0  7/2 1 0 0 كامالً آشنايي دارم و با آنها كار كرده ام.3
  2/7  9  9/2  1  1/11  3  1/8 3 8 2  به طور تئوري آشنايي دارم.4

راديواكتيو در محيط بيمارستان چهبراي رفع آلودگي مواد  3
  شناسيد؟ كارهايي را ميراه

        

  6/51  64  6/20  7  8/77  21  8/56 21 60 15  هيچ گونه اطالعي ندارم.1
  4/19  24  2/38  14  1/11  3  5/13 5 8 2 شودبا استفاده از مواد شوينده معمولي رفع آلودگي مي.2
  6/9  12  7/14  5  7/3  1  2/16 6 0 0 شودميبا سوزاندن مواد آلوده رفع آلودگي.3
  4/19  24  5/26  9  4/7  2  5/13 5 32 8  همه موارد فوق.4

توانند سبب پرتوگيري شوند؟ به نظر شما چه منابعي مي 4
 

        

  4  5  0  0  4/7  2  4/5 2 4 1  بمباران هسته اي.1
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0 هاي مورد كاربرد در پزشكي راديو ايزوتوپ.2
  8/0  1  0  0  7/3  1  0 0 0 0  هاي هسته اي نيروگاه.3
  2/95  118  100  35  9/88  24  6/94 35 96 24  همه موارد فوق.4

ايهاي هستهميزان آگاهي شما از عوارض پزشكي تابش 5
  چقدر است؟

        

  6/22  28  7/5  2  5/18  5  27 10 44 11  بسيار كم.1
  5/31  39  40  14  2/22  6  4/32 12 28 7 كم.2
  7/42  53  3/54  19  9/51  14  6/40 15 20 5  متوسط.3
  2/3  4  0  0  4/7  2  0 0 8 2  زياد.4

هاي حفاظتي آشنايياي با چه راه هاي هسته در مقابل تابش 6
  داريد؟

        

  9/41  52  6/48  17  1/48  13  1/35 13 36 9 هاي مخصوص استفاده از لباس.1
  3/7  9  7/5  2  8/14  4  7/2 1 8 2  استفاده از حفاظ.2
  3/7  9  8/2  1  7/3  1  4/5 2 20 5  هاي ايمن استفاده از پناه گاه.3
  5/43  54  9/42  15  4/33  9  8/56 21 36 9  استفاده از تجهيزات حفاظتي.4

آيا شما با پروتكل درماني خاصي براي درمان مصدومين 7
  اي آشنايي داريد؟هسته

        

  33  41  3/14  5  6/29  8  54 20 32 8  به هيچ وجه.1
  5/52  65  6/68  24  6/55  15  5/32 12 56 14  بسيار كم.2
  5/14  18  1/17  6  8/14  4  5/13 5 12 3  در حد مناسب.3
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0  كامالً آشنايي دارم.4

         هاي زير با پرتوگيري در ارتباط هستند؟ كدام يك از سندرم 8
  2/3  4  9/2  1  7/3  1  7/2 1 4 1  سندرم هماتوپوئتيك.1
  5/10  13  9/2  1  5/18  5  2/16 6 4 1  آثار ژنتيكي.2
  5/2  3  9/2  1 0  0  0 0 8 2  سندرم سيستم عصبي.3
  8/0  1  0  0 0  0  7/2 1 0 0  سندرم سيستم گوارشي.4
  83  103  3/91  32  8/77  21  4/78 29 84 21  همه موارد فوق.5
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  بحث

و  يپرستار دياسات يآگاه يهدف مطالعه حاضر، بررس
وابسته به دانشگاه علوم  يها مارستانيپرستاران ب

و نحوه مقابله با آن  يياصفهان از حوادث پرتو يپزشك

         برخورد كرده ايد؟اي  آيا تا كنون با مصدومين هسته 9
  4/94  117  3/91  32  100  27  2/89 33 100 25  خير.1
  2/3  4  9/2  1 0  0  1/8 3 0 0  يك بار.2
  8/0  1  9/2  1 0  0  0 0 0 0  چندين بار.3
  6/1  2  9/2  1 0  0  7/2 1 0 0  به طور روزمره.4

آيا شما با چگونگي رفع آلودگي مواد راديو اكتيو آشنايي 10
  داريد؟

        

  25  31  4/11  4  6/29  8  1/35 13 24 6  به هيچ وجه.1
  5/64  80  6/68  24  3/59  16  5/59 22 72 18  بسيار كم.2
  5/10  13  20  7  1/11  3  4/5 2 4 1  در حد مناسب.3
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0  كامالً آشنايي دارم.4

هاي حفاظت از خود در شرايط يك حادثه آيا شما از روش 11
  اي آگاهي داريد؟هسته

        

  6/22  28  4/11  4  8/14  4  4/32 12 32 8  به هيچ وجه.1
  58  72  9/62  22  4/70  19  7/48 18 52 13  بسيار كم.2 

  4/19  24  7/25  9  8/14  4  9/18 7 16 4  در حد مناسب.3
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0  كامالً آشنايي دارم.4

كارهايي راراهبراي حد اقل شدن دريافت پرتو چه 12
  شناسيد؟مي

        

  9/12  16  1/17  6  2/22  6  8/10 4 0 0 ين زمان ممكنتر كمدور شدن از محيط آلوده در .1
  8/0  1  0  0 0  0  7/2 1 0 0  استفاده از تجهيزات ايمني.2
  8/0  1  0  0 0  0  0 0 4 1  استفاده از پناهگاه مناسب.3
  5/85  106  9/82  29  8/77  21  5/86 32 96 24  همه موارد فوق.4

تر درگير يك سانحههاي درماني بيش كدام يك از بخش 13
  اي هستند؟هسته

        

  8/71  89  9/82  29  4/70  19  6/67 25 64 16  بخش اورژانس.1
  6/1  2  9/2  1  7/3  1  0 0 0 0  هاي جراحي بخش.2
  6/1  2  9/2  1 0  0  0 0 4 1  هاي داخلي بخش.3
  25  31  3/11  4  9/25  7  4/32 12 32 8  همه موارد فوق.4

اي راآيا تأسيس بخش ويژه براي درمان مصدومين هسته 14
  دانيد؟ در مركز ضروري مي

        

  5/6  8  9/2  1  1/11  3  7/2 1 12 3  ضرورتي ندارد.1
  5/18  23  3/14  5  8/14  4  6/21 8 24 6  ضرورت كمي دارد.2
  46  57  3/54  19  3/59  16  3/43 16 24 6  ضروري است.3
  29  36  5/28  10  8/14  4  4/32 12 40 10  بسيار ضروري است.4

توانند در ياريهايي مياي چه سازمان در يك حادثه هسته 15
 رساندن به مصدومين مشاركت داشته باشند؟

        

  5/10  13  6/8  3  5/18  5  1/8 3 8 2  آتش نشاني.1
  3/36  45  3/14  5  2/22  6  8/56 21 52 13  سازمان انرژي اتمي.2
  8/0  1  9/2  1 0  0  0 0 0 0  نيروي مصلح.3
  4/52  65  2/74  26  3/59  16  1/35 13 40 10  ستاد حوادث غير مترقبه.4

ايهاي هستهآيا شما در گزارش كردن موارد آسيب با تابش 16
  با پروتكل خاصي آشنايي داريد؟

        

  4/48  60  9/42  15  4/33  9  8/56 21 60 15  به هيچ وجه.1
  5/43  54  5/48  17  2/59  16  4/32 12 36 9  بسيار كم.2
  5/6  8  9/2  1  4/7  2  8/10 4 4 1  در حد مناسب.3
  6/1  2  7/5  2 0  0  0 0 0 0  كامالً آشنايي دارم.4
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افراد در هر سه  از يمياز ن شينشان داد ب ها يافته. بود
خود را  يآگاه زانيم ،يدانشكده پرستار زيو ن مارستانيب

و همكاران  يتوكل .نداعالم نمود يعموم عاتدر حد اطال
كه  افتنديدست  يشابهم جهيدر مطالعه خود به نت زين

به  جيبر اساس نتا). 9(پژوهش است نيا يها افتهي ديمؤ
كه تا اند  شده يافراد شركت كننده مدع% 95آمده  دست

 نيا ليدل .اند مواجهه نشدهاي  هسته نيكنون با مصدوم
 نيتعداد اندك مصدومدهنده  نآمار ممكن است نشا

 ييپرتو نيعدم مراجعه مصدوم ايدر كشور ما و  ييپرتو
  .مراكز باشد نيبه ا

مطالعه از  ني، افراد شركت كننده در ايافته ها نشان داد
 و،يواكتيراد يپرتوها نگيتوريمان زاتياز تجه ينظر آگاه

 طيدر مح ويواكتيمواد راد ياز رفع آلودگ يآگاه
 يبرا يخاص يبا پروتكل درمان ييآشنا مارستان،يب

حفاظت  يها شاز رو يآگاه اي، هسته نيدرمان مصدوم
به  ييو آشنااي  حادثه هسته كي طياز خود در شرا

با  بيگزارش كردن موارد آس يبرا يپروتكل خاص
را كسب نكردند؛  يمناسب ازيامت اي، هسته يها شتاب

 نيدر جهت رفع ا ازيمورد ن يموضوعات آموزش نيبنابرا
 يكاركنان بهداشت يها يتوانمند ارتقايكمبودها به منظور 

تواند مورد توجه قرار  مي ،يمراكز مورد بررس يدرمان
با هدف  و همكاران يكه توسط عباساي  در مطالعه. رديگ

پزشكان استان بوشهر در مورد  يسطح آگاه يبررس
 زيانجام شد ناي  در حوادث هسته يو پاسخ پزشك يآمادگ

 يها شمورد پژوهش در بخ ينشان داد كه واحدها جينتا
سندرم حاد  صيو تشخ ينيلبا ميپرتوها، عال كيزيف

رفع  هياول يها بحران و درمان تيريو مد اژيتر ،ييپرتو
  ).2(اوردندين به دستنمرات قابل قبول را  ،يداخل يآلودگ
بخش  سيمورد پژوهش، تأس يواحدها% 1/45 نيهمچن

را در مركز اي  هسته نيدرمان مصدوم يبرا ژهيو
 جيدر نتا. دانستند  يضرور اريبس% 5/29و  يضرور

به  كنندگان شركت% 70 زيو مدرس ن يمطالعه توكل
 نيمصدوم يبخش اورژانس برا سيضرورت تأس

  ).10(معتقد بودنداي  هسته
مجموعه بهداشت و  يمسلم است موضوع آمادگ آنچه

دغدغه همه اي  هسته نيمواجهه با مصدوم يدرمان برا
هستند  يفناور نيگذار ا انيخود بن اياست كه  ييكشورها

در ). 9(اند در راه گسترش آن گام برداشته يبه تازگ ايو 
 اي، هسته نيمصدوم يدرمان يها رابطه با آموزش پروتكل

گونه  نيا ،ياتم يانرژ يالملل بين انسخوشبختانه آژ
همه  اريو به صورت آزادانه در اخت هيرا ته ها پروتكل

عضو قرار داده است؛ به  يكشورها ژهيكشورها به و
سازمان  نيا ينترنتيا يها گاهيپا قيطر از يكه حت يطور

دارد،  تياهم شياز پ شيآن چه ب. است يقابل دسترس زين
و  ريگ مين تصممسؤوالاز طرف  ژهيبه و ها ضرورتدرك 
 جينتا). 10(بهداشت و درمان كشوراست ريز برنامه

از  يحاك زين و همكاران Hsuمطالعه انجام شده توسط 
از % 73 زين كايآمر يها مارستانيآن است كه در ب

مراكز خود  يعدم آمادگ در طرح، صراحتاً كنندگان شركت
اعالم نموده  ييحوادث پرتو نيرا نسبت به درمان مصدوم

  ).11(اند
كه در سراسر جهان روي اي  بررسي حوادث هسته در

داده است، مشخص گرديده كه بيشتر كادر پزشكي در 
و چگونگي مورد تاثير پرتوهاي يونيزاسيون بر سالمت 

درمان بيماران و مديريت بحران آگاهي كافي 
 است كه كاركنان پزشكي يدر حال ني، ا)14تا12(ندارند

آمادگي و چگونگي  گرياز هر گروه د شيب ايستب مي
را مد نظر داشته باشد، زيرا اي  پاسخ به حوادث هسته

پس از سناريوهايي مانند اقدامات اي  رخداد حوادث هسته
اي  و سوانح هستهاي  ي هستهها اي، جنگتروريسم هسته 

از سوي . در راكتورهاي اتمي دور از انتظار نمي باشد
تكنولوژي  به سويايران، پرشتاب  ميديگر جمهوري اسال

گام برمي دارد و همچنين تاسيسات صلح آميز اي  هسته
اش نيز بيش از هميشه مورد تهديد نظامي قرار  اي هسته

اي  ايي با ابعاد يك حادثه هستهاز اين رو آشن. گرفته است
ي پرتويي از ها و آمادگي و پاسخ پزشكي به فوريت
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  ).2(اهميت خاصي برخوردار است
در كنار  يستيبا يپژوهش حاضر م يها افتهي

تعداد كم حجم . رديقرار گ يابيآن مورد ارز يها محدوديت
مسلماً . بود قيتحق نيدر ا ها محدوديت نيتر مهماز  ،نمونه 

 يبه مطالعه برا تر بيشانجام مطالعه با تعداد حجم نمونه 
خواهد بود، لذا انجام مطالعه  مؤثربهتر،  يها يريگ جهينت

 بيضر شيجهت افزا االترحاضر با حجم نمونه ب
  .گردد يم هيتوص ها افتهي يريپذ ميتعم

  
  گيري نتيجه

 يها شدر بخ يآمادگ يبه كسب و ارتقا ازيهم اكنون ن
به  يپزشك ييپاسخ گو ي، براها مارستانياورژانس ب

و  شرفتهيپ ياز كشورها ياريدر بساي  هسته نيمصدوم
با توجه . قرار گرفته است يمورد توجه جد افتهيتوسعه 

پرستاران  ييآشنا تيو اهم عهحاصل از مطال يها افتهيبه 
حوادث  نيامروز با امر مراقبت و درمان مصدوم يايدن

در برنامه  مسأله نيگنجاندن مباحث مربوط به ا ،ييپرتو

 يبرا يريز برنامه زيو ن يپرستار انيدانشجو يدرس
 به نظر يضرور يامر يآموزش مداوم پرسنل پرستار

  .است نمسؤوال تر بيشهر چه  جهتو ازمنديرسد، كه ن مي
  

  قدرداني
 ياين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشكي و  ييو ماما يدانشكده پرستار
 290100خدمات بهداشتي درماني اصفهان به شماره 

معاونت  يو معنو يماد تيحما بدين وسيله از. است
و قدرداني تشكر  ييو ماما يدانشكده پرستار يپژوهش

  .شود يم
دانند كه از  مي مقاله بر خود الزم نيا سندگانينوهمچنين 

، نور و )س(درماني الزهراءپرسنل محترم مراكز آموزشي 
دانشكده  دياسات زيو ن ي، كاشان)ع(اصغر يحضرت عل

اصفهان، كه در  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يپرستار
 ينمودند، تشكر و قدردان ياريمطالعه ما را  نيانجام ا

  .ندينما
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Awareness of Radiological Accidents and How to Deal with It: A 
Study of Nurses and Nursing Faculties of Isfahan University of 

Medical Sciences  
 

Abbas Hoseini1, Amir Musarezaie2, Jalil Eslamian3 
 

Abstract 
 
Introduction: Along with peaceful uses of ionizing radiation, its destructive applications have always 
threatened human life. One of the most important actions in calamities and disasters especially radiological 
and nuclear catastrophes is immediate assistance and medical care for victims. Therefore, knowing how to 
cope with nuclear and radiological disasters has become a part of modern care education nowadays.  The 
purpose of this work is to study awareness of nursing faculty members and nurses in hospitals affiliated to 
Isfahan University of Medical Sciences about radiological accidents and how to deal with it.  
Methods: In this descriptive cross-sectional study, we investigated the awareness of nursing faculties and 
nursing personnel (n=124) in three health care centers using a researcher-made questionnaire. After data 
collection, it was analyzed using descriptive statistics.  
Results: According to the findings, 80.5 percent of subjects were female and 19.5 percent were male. The 
average age of subjects was 35.78±8.74 years. The majority of subjects in selected hospitals had bachelor's 
degree. Participants’ awareness was 68.29% for monitoring radiation equipments, 52.5% for 
decontamination radioactive materials in hospital, 52.1% for familiarity with certain therapeutic protocols 
for treating nuclear victims, 57% for self-protection methods in terms of a nuclear accident, and 47.5% for 
specific protocols for reporting nuclear radiation damages. 
Conclusion: With regard to the findings of this study and the importance of nurse’s knowledge of caring and 
treating victims of radiological accidents, it necessary to include related contents in nursing curriculum and 
continuing education programs. 
 
Keywords: Awareness, curriculum, radiological accident, nuclear victims, nurse, nursing students. 
 
Addresses: 
1 Instructor, Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of 
Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: a_hoseini@nm.mui.ac.ir 
2 M.Sc. in Nursing, Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: musarezaie@nm.mui.ac.ir 
3 ( ) Instructor, Department of Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran. Email: eslamian@nm.mui.ac.ir 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2735-en.html
http://www.tcpdf.org

