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 چکیده فارسی

 ژهیدر پرستاران بخش مراقبت و استاندارد اطاتیاحت تیبا رعا یارتباط خود مراقبت یبررس

 ١3٩٩، ١٩-دیکوو یمشهد، در پاندم یدانشگاه علوم پزشک یها مارستانیب

، حفظ سالمتی آنان حیاتی 19-باتوجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت نقش پرستاران در طی پاندمی کوویدمقدمه و هدف: 

از اقدامات جهت حفظ سالمتی پرستاران، رفتارهای خودمراقبتی و رعایت احتیاطات استاندارد می باشد. این  است. بخشی

 مطالعه با هدف بررسی ارتباط خودمراقبتی با رعایت احتیاطات استاندارد در پرستاران بخش ویژه انجام شد.

تحلیلی است. جامعه پژوهش این مطالعه پرستاران بخش مراقبت ویژه بیمارستان -این پژوهش یک مطالعه توصیفی :کار روش

 دارایپرستار  140که با استفاده از نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند.های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. 

اطالعات جمعیت شناختی، ابزار  پرسشنامهطالعه با استفاده از های م دادهبه مطالعه وارد پژوهش شدند.  ،معیارهای ورود

(  گردآوری  شد. پس از اتمام گردآوری CSPS2و ابزار تعیین میزان رعایت احتیاطات استاندارد)1 (R-SCIخودمراقبتی)

 SPSSنرم افزار آماری  استفاده ازضریب همبستگی با  و های آماری مانند میانگین، انحراف معیارها، تحلیل آنها با تستداده

 در نظر گرفته شد. 05/0سطح معنی داری . شد انجام

در سپس  و ( 1/40 ±44/4ی )ا حرفه بعد دراین مطالعه  کنندگان شرکتدر میان  یمراقبت خود بیشترین میانگین :هاافتهی

 یخودمراقبت زانیم نیکمتر یروان بعدبیشتر از سایر ابعاد خود مراقبتی بوده است و (  7/35 ±557/4میانگین )بعد جسمی با 

بود و میانگین میزان رعایت  3و کمترین  20بیشترین نمره رعایت احتیاطات استاندارد  .شتا( د97/26 ±931/2ین )با میانگ را

اما خود مراقبتی  داشت ارتباطاحتیاطات استاندارد  اخودمراقبتی جسمی و روانی ب .می باشد(  99/13  ±931/2ت )احتیاطا

 نداشتند.  ارتباط معنوی، احساسی و حرفه ای رابطه معنی داری با رعایت احتیاطات استاندارد

، با افزایش ارتباط معنا دار مستقیم داردرعایت احتیاطات استاندارد  بانشان داد بطور کلی خودمراقبتی  یافته ها: یریگ جهینت

 احتیاطات استاندارد نیز در میان آنان افزایش می یابد.خودمراقبتی در پرستاران، رعایت 

 : هادواژهیکل
 یدمیاپ ،یعفون یها یماریبپرستار،  ژه،یمراقبت و  ،19-دیکوو استاندارد، اطاتیاحت ،یخودمراقبت

 

                                                 
  1 Self-care Inventory-Revised 
2  Compliance Standard Precautions Scale 
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Abstract 

Evaluation of the relationship between self-care and standard precautions in nurses of 

intensive care units of hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, in 

Pandemic Covid-19 
 

Background:: Considering the prevalence of coronary heart disease and the importance of 

the role of nurses during the Covid- 19 pandemic, maintaining their health is vital. Part of the 

measures to maintain nurses' health are self-care behaviors and standard precautions. The aim 

of this study was to investigate the relationship between self-care and standard precautions in 

intensive care unit nurses. 

Methods: This research is a descriptive-analytical study. The study population of this study 

was all nurses in the intensive care unit of Mashhad University of Medical Sciences. 140 

nurses entered the study with the inclusion criteria. Study data were collected using three 

tools: demographic information tool, self-care tool (SCI-R) and standard precautionary 

measurement tool (CSPS). After data collection, their analysis was calculated by statistical 

tests such as mean, standard deviation, correlation coefficient using SPSS statistical software 

and a significant level of 5% was considered in this study. 

Results: he highest mean of self-care among the participants of this study was in the 

professional dimension (40.1 ± 4.44) and then in the physical dimension with the average 

(35.7 ± 4.57) more than other dimensions of self-care and psychological dimension. Had the 

lowest level of self-care with a mean (26.97± 2.931). The highest score of standard 

precautions was 20 and the lowest was was 3 and the average psychological self-care were 

associated with standard precautions, but spiritual, emotional, and professional self-care were 

not significantly associated with standard precautions. 

Conclusion: Findings showed that in general, self-care has a significant direct relationship 

with standard precautions. With increasing self-care in nurses, standard precautions also 

increase among them. 

Keywords: Self-care, Standard precautions, Covid-19, Intensive care, Nurse, Infectious 

diseases, Epidemic. 

 


