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  مقدمه

 ,مراقبت ويژه بر اساس تعريف آكادمي طب كودكان آمريكا

سطحي از مراقبت است كه در آن از وسايل تخصصي و افراد 

كار آزموده و متخصص در زمينه مراقبت هاي نوزادان استفاده 

مراقبت ويژه نوزادان به معني مراقبت از نوزادان با . مي گردد

شديداً بيمار است كه نياز به پرستاري وضعيت ناپايدار يا نوزادان 

بخش مراقبت ويژه نوزادان همانند ديگر تسهيالت . مداوم دارند

مراقبتي، نيازمند يك تيم با درجه علمي و تجربي باال و 

عالوه بر حساسيت و شكنندگي  زيرا،  .تكنولوژي پيشرفته است

جسماني اين ردهء سني، آنان از لحاظ روند رشد شخصيتي و 

اعي هم در معرض خطرات جدي ناشي از فشارهاي فراوان اجتم

  . )1(محيطي قرار دارند 

بخش مراقبت ويژه نوزادان همانند ديگر تسهيالت مراقبتي، 

كه براي   است نيازمند پرستاراني با درجه علمي و تجربي باال

ارائه مراقبتهايي با كيفيت نياز  به راهنماههاي معتبر دارند تا 

ادان در معرض خطر باال، خدمات مناسب ارايه كنند بتوانند به نوز

)2(.    

 پرسنل است الزم ،مراقبتهااين  يتوسعه و حفظ منظور به

به ويژه  پرستاران به  كنند سازماندهي و توسعه را دانش خود

علت نقش مهم و حياتي كه در مراقبت از بيماران دارند، بايستي 

هاي باليني همگام خود را با آخرين تحوالت درخصوص مراقبت 

 اين براي وساخته و اطالعات باليني خود را به روز نگه دارند 

اطالعات  كردن روز به و خدمت ضمن آموزش مداوم به نياز امر

بر همين اساس در چند سال اخير بحث پرستاري مبتني .  دارند

بر شواهد در بيمارستان ها و مراكز آموزشي مربوطه مطرح شده 

  .)3(است 

ي مبتني بر شواهد را عبارت از كاربرد نتايج بهترين پرستار

تلفيق تحقيقات همراه با دانش، تخصص، تجارب باليني و يا 

ليني خارجي به دست آمده از مهارت باليني با بهترين سواد با

نيز توجه به ارزشهاي بيمار در  تحقيقات منظم و سيستماتيك و

واهد را در اولويت ي مراقبت، همچنين پرستاري مبتني بر شارائه

قرار دادن منافع بيمار از طريق تصميم گيري باليني با استفاده از 

  .)4(اند دانسته، بهترين شواهد

از آنجا كه دستورالعمل هاي پرستاري مبتني بر شواهد بر  

 راه يارايه در شوند، لذااساس جديدترين تحقيقات، تهيه مي

 به و دارند ايويژه روشها، جايگاه نمودن استاندارد و هاحل

براي پرستاران بخشهاي  راهنما و كننده كمك ابزاري عنوان

تاثير آموزش  2010پتي در سال. )5( مي آيند حساب به ويژه

را منجر به افزايش NICU  ضمن خدمت پرستاران شاغل در

  .)6( آگاهي پرستاران دانست

اي مانند رسد در بخش ويژهبا اين وجود به نظر مي

NICU  علت شرايط خاص نوزادان و مواجه شدن پرستاران به

اين بخش با شرايط بحراني، براي ارايه مراقبتهاي پرستاري،  

هاي واضح، ها و دستورالعملبه اجراي پروتكل بيشتري نياز

دارد، زيرا حيات نوزاد وابسته به  وجود تجربي -روشن و علمي

  .)7(ها است ميزان وكيفيت اين مراقبت

منظور از . اي استتحقيق در بالين، ضرورت حرفهاستفاده از 

فرايند كاربرد تحقيق، انتقال نتايج حاصل از آن در مرحله اجرا 

است، ولي در اين زمينه سواالتي مطرح مي شود كه فاصله 

زيادي بين تحقيق و استفاده از آن در كار پرستاري وجود دارد، 

از تحقيق  حرفه پرستاري از يافته هاي علمي حاصل چرا هنوز

ي تحقيقي پژوهشگران طي يك مطالعه كند؟استفاده زيادي نمي

ي عملكرد مبتني بر با بررسي ديدگاه و نيازهاي پرستاران درباره

ي پرستاران، انجام اعمال اند كه به عقيدهشواهد گزارش داده

باليني بر اساس شواهد تحقيقي، منجر به افزايش كيفيت 

درصد ازپرستاران اعمال باليني خود  46 شود، اما تنهامراقبت مي

آنها معتقد بودندكه  .دانستندرا بر مبناي شواهد تحقيقي مي

عواملي مانند كمبود وقت، عدم دسترسي به منابع، عدم حمايت 

لي، افكارسنتي، كمبود دانش و نيز عدم حمايت مديران و ما

   .)8(شود عملكرد مبتني برشواهد مي پزشكان، مانع

بعد از اجراي برنامه توسعه ) 2010(همكاران و  ماريت

با بررسي ديدگاه و   NICUمراقبت مبتني بر شواهد در

 "نيازهاي پرستاران درباره عملكرد مبتني بر شواهد گزارش داد

اگر اعمال باليني براساس شواهد تحقيقي انجام شود موجب 

افزايش آگاهي و دانش پرستاران براي مراقبت از نوزاد خواهد 

نتايج حاصل ازاجراي اين دستور العمل ها افزايش آگاهي . "شد
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و درك پرستاران از شرايط نوزاد و به چالش كشيدن پرستاران 

   .)9(درشرايط تصميم گيري بود 

تحقيقات نشان داده است، پرستاراني كه اعمال خود را بر 

اند اساس مدارك و شواهد علمي پايه گذاري نموده اند، توانسته

بهتري اتخاذ كنند، مراقبت با كيفيت باالتري را انجام تصميمات 

ي هاي بيماران بكاهند و هزينهدهند، از مدت بستري و هزينه

 .اثر بخشي بهتري را براي بيمار و سازمان به ارمغان آورند

اند از نظرحرفه اي پاسخگوي همچنين اين پرستاران توانسته

اي و هويت حرفه مددجو بوده و خود نيز اعتماد به نفس بيشتر

  .)10(تري داشته باشند مستحكم

با توجه به آنچه كه گفته شد آموزش دستورالعمل هاي 

باليني مبتني بر شواهد، منبع ارزشمندي براي كار باليني هستند 

به خصوص در بخش مراقبت ويژه كه پرستاران نقش مهمي را 

ر در اداره آن بر عهده دارند، و از آنجا كه پرسنل درمان د

كشورما با دستورالعمل هاي مبتني بر شواهد آشنايي نداشته، از 

لذا هدف از انجام اين  كنند،نتايج حاصل از تحقيق استفاده نمي

تأثير آموزش دستورالعمل هاي پرستاري مبتني بر مطالعه تعيين 

شواهد بر ميزان آگاهي پرستاران از دستورالعمل ها در بخش 

  .بود مراقبت ويژه نوزادان
  

 هاروشمواد و 

 - قبل(گروهي مداخله اي يكاين پژوهش يك مطالعه 

تمامي شهر تهران، روي ) عج(، در بيمارستان بقيه اهللا )بعد

   .انجام شد 1393، در سال نوزادان بخش مراقبت ويژهپرسنل 

روش نمونه گيري در مورد پرستاران به روش سرشماري 

به اين ترتيب پرستار به روش در دسترس انتخاب شده  12. بود

پرستاراني كه ، اجعه به بخش مراقبت ويژه نوزادانكه با مر

معيارهاي ورود به مطالعه از جمله، رضايت و تمايل به همكاري 

را  داراي مدرك تحصيلي ليسانس پرستاري و در اين تحقيق

معيارهاي خروج از مطالعه شامل، انصراف . ، انتخاب شدندداشتند

ي و عدم شركت پرستاران در برنامه پرستاران از ادامه همكار

  .هاي توجيهي  آموزشي بود

 كميته از پژوهش انجام مجوز مطالعه، شروع از قبل

 همچنين .شد اخذ )عج(بقيه اهللا  پزشكي علوم تحقيقات دانشگاه

مطالعه،  روش و اهداف درخصوص پرستاران شركت كننده به

 و اتاطالع بودن محرمانه مطالعه، در شركت بودن اختياري

 در حضور از زمان هر در توانندمي تمايل صورت اينكه در

  .شد داده الزم هايآگاهي نمايند، نظر مطالعه صرف

شامل دو بخش بود، بخش اول  ها،دادهابزار گرد آوري 

پرسشنامه جمعيت شناختي پرستاران نظير سن، جنس، سطح 

آزمونهاي طراحي شده تحصيالت، شيفت كاري و  وبخش دوم 

  .ق بيست دستورالعمل آموزش داده شده بودمطاب

روايي محتواي و صوري سواالت با نظرخواهي از ده نفر از 

در ابتدا  آگاهي و دانش پرستاران . صاحب نظران بررسي شد

مورد  چند گزينه ايبخش مراقبت ويژه نوزادان توسط آزمونهاي 

سواالت آزمون بر مبناي دستوالعملها .  سنجش قرار گرفت

شده بود، كه در سه مرحله قبل، دو هفته بعد و  دو ماه طراحي 

بيست دستورالعمل پرستاري مبتني بر . بعد از آموزش برگزار شد

شواهد در مورد نوزادان و نحوه بكارگيري و ثبت دستور العمل ها 

توسط استاد راهنماي ، بود كه مطابق با مراحل فرايند پرستاري

ه به پرسنل  آموزش داده تدر دو كارگاه آموزشي چهار ساعطرح 

با هماهنگي مسئول بخش و تفكيك پرسنل به دو  كالسها. شد

  .در دو روز  برگزار شد ,گروه 

و تعريف دستورالعمل هاي  توضيحشامل  محتواي آموزش

مبتني بر شواهد، توضيح و تعريف مراحل فرايند  پرستاري

ل پرستاري و نحوه چارت آن، توضيح انواع برگه هاي ثبت مراح

فرايند پرستاري، برگ مراقبت پرستاري و برگه ترخيص و 

بيست اين  .گه هاي مورد نياز در پرونده بودضميمه نمودن بر

حاصل مطالعات پايان نامه كارشناسي دستورالعمل  پرستاري 

اين .  ارشد خانم فاطمه اميري از دانشگاه بقيه اهللا مي باشد

د مبتني بر شواهد و ، با رويكرد عملكر"تكاملي"مطالعه به روش 

شامل پنج مرحله آمادگي، اعتبار (با استفاده از مدل استتلر

در ابتدا . انجام شد) اي، كاربرد و ارزشيابيبخشي، بررسي مقايسه

هاي موجود با ابزار محقق ساخته از نظر كيفيت كليه دستورالعمل

هاي جديد بر اساس سپس دستورالعمل. مورد بررسي قرار گرفت
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ني بر شواهد طراحي و مجدداً كيفيت آنها با همين ابزار شيوه مبت

هاي جديد از مقاالت براي طراحي دستورالعمل. ارزشيابي شد

هاي معتبر استفاده و پس از مطالعه اين مقاالت، موجود در سايت

-در نهايت دستورالعمل. هاي جديد استخراج گرديددستورالعمل

هاي ن و تشكيل گروهگيري از نظرات خبرگاهاي جديد با بهره

  .)11(متمركز اعتباريابي شد 

عناوين دستورالعمل هاي اجرا شده در بخش مراقبت ويژه 

...  و  203، 202، 201كه به ترتيب  با كدهاي بصورت  نوزادان

تبادالت گازي مختل  201شامل، شماره بندي شده بود  220

درجه حرارت  Impaired Gas Exchange  ،202  شده

در  Ineffective Thermoregulation  ،203 غير موثر

تغيير در  Risk for Infection ،204معرض خطر عفونت  

 Altered Nutrition: Less كمتر از نياز بدن: تغذيه

than Body Requirement ،205 كمبود حجم مايعات 

Fluid Valium Deficient   ،206 در معرض خطر

 High Risk for Impaired در تماميت پوست اختالل

Skin Integrity  ،207 زخم فشاريDecubitus 

Ulcer  ،208 تغيير در فرآيند خانواده  Altered family 

processes ،209 درد Pain  ،210 ازدياد محركهاي حسي 

Sensory overload  ،211 تاخير در رشد و تكامل  

Delayed growth and development ،212  غم و

در معرض خطر اختالل در پيوند  Grieving  ،213اندوه 

خطر سندرم  Risk for impaired attach  ،214عاطفي

 Risk for Sudden Infant Death مرگ ناگهاني 

Syndrome ،215  الگوي غير موثر تغذيه نوزاد 

Ineffective Infant Feeding Pattern ،216 

نقص دانش  Parental Anxiety ،217 اضطراب والدين

 Deficient Knowledge Parental  ،218 والدين

زردي  Risk for Aspiration ،219  خطر آسپيراسيون

غير موثر بودن  Neonatal Jaundice  ،220 نوزادي

  . بود  Ineffective Breastfeeding شيردهي

هر دستورالعمل به صورت مجزا در سه بخش تشخيص 

. بود پرستاري، معيار ارزشيابي و تدابير پرستاري تشكيل  شده

اين دستورالعملها بصورت كتابچه و سي دي در اختيار هر پرستار 

براي دسترسي آسان و سريع پرستاران به اين . قرار گرفت

دستورالعملها در بخش نيز چند نسخه چاپ شده بصورت كامل 

  . قرار داده شد

جهت رفع اشكاالت احتمالي در ثبت فرم ها  مجدداً دو 

اشكاالت برگزار شد و در پايان  هفته بعد يك جلسه براي رفع

محقق با حضور مداوم ثبت ها را . جلسه آزمون دوم برگزار شد

اصالحات انجام , كنترل نموده و به كمك اعضاي تيم تحقيق 

بعد از بررسي نتايج .  شده و به پرستاران بازخورد داده مي شد

آزمون  افرادي كه نياز به آموزش بيشتر داشتند به صورت 

و  براي افرادي كه . تحت آموزش قرار گرفتند انفراداي

دستورالعملها را به درستي اجرا مي كردند هدايايي جهت باال 

در نهايت پس از كسب . بردن انگيزه آنان درنظر گرفته شد

اطمينان از يادگيري كليه پرسنل ، دستوالعملها به مدت دو ماه 

آزمون   دو ماه پس از آموزش دستورالعملها. در بخش اجرا شد

نسخه   SPSS افزار آماريها توسط نرمداده. سوم برگزار شد

هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار و و استفاده از آماره 19

آناليز واريانس با اندازه هاي تكراري  هاي استنباطي آزمونآماره

  .مورد بررسي قرار گرفت
 

  يافته ها

ين بيشتر, مشخصات دموگرافيك پرستاران نشان داد 

، بيشترين  36- 50درصد در گروه سني  75فراواني سن با 

درصد مربوط به پرستاران زن، بيشترين  100فراواني جنس با 

درصد مربوط به پرستاران متأهل، بيشترين  75فراواني تأهل با 

درصد مربوط به تحصيالت  100فراواني تحصيالت با 

درصد  7/66كارشناسي و بيشترين فراواني وضعيت استخدام با 

از نظر سابقه كار پرستاري . بود رسميمربوط به پرستاران 

سال بود، و تنها دو نفر قبل از مطالعه  14تا  5بيشترين فراواني 

  .در كارگاه فرايند پرستاري شركت نكرده بودند

مقايسه ميانگين نمرات آزمون قبل، حين و بعد از مطالعه 

وري كه ميانگين به ط , تفاوت آماري معني داري را نشان داد

نمرات دو هفته و دو ماه بعد از آموزش افزايش معني داري 
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داشت و ميانگين نمرات دو ماه بعد نسبت به دو هفته بعد از 

 .آموزش افزايش چشمگيري را نشان داد

دو ،  40) 03/6(قبل از آموزش  ميانگين نمرات آزمون 

زش و دو ماه بعد از آمو 41/75)8/ 10(هفته بعد از آموزش 

ميانگين نمرات آزمون در مراحل قبل و بعد .  بود 83/95) 33/6(

  ).1جدول(از نظر آماري معني دار بود )  p=001/0(از آموزش با  

  

  قبل، دو هفته بعد و دو ماه بعد از مداخله ميانگين نمرات آزمون در سه مرحله :1جدول 

 نمرات آزمون

  مرحله  

 ن تحليل واريانس اندازه هاي تكراريآزمو )انحراف معيار( ميانگين 

  9/40) 03/6(  قبل از مداخله  

71/251 F=  

0001/0p=  
 41/75) 1/8(  دو هفته بعد از مداخله

 83/95) 33/6( دو ماه بعد از مداخله
  

  بحث

نتايج مطالعه ما نشان داد، آموزش دستورالعمل هاي 

ش پرستاري مبتني بر شواهد، موجب افزايش آگاهي و دان

آگاهي و . پرستاران در بخش مراقبت ويژه نوزادان مي شود

دانش پرستاران در آزمون اوليه بسيار پايين بود و اين نتيجه در 

مطالعات ساير پژوهشگران و در ميان همه گروههاي درماني 

اين مساله مي تواند ناشي از كمبود .  )13, 12, 9(ديده شده بود 

از طرفي با گذشت  . باشد آموزش و يا آموزشهاي ضعيف اوليه

زمان ، دانش به فراموشي سپرده مي شود و نياز به يادآوري و 

  .تكرار مداوم مطالب است

در مطالعه اي با عنوان بررسي ) 1391(دادگري و همكاران 

تاثير آموزش بر دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دوز داروها 

يافتند كه ،  كه به شيوه سولمون انجام شد به اين نتيجه دست

آموزش مداوم پرستاران جهت ارتقاي كيفيت مراقبتهاي 

نتايج مطالعه دادگري نشان داد . پرستاري ضروري و الزم است

تفاوت زيادي بين نمرات دانش پرستاران گروه آزمون در مقايسه 

نتايج اين مطالعه در راستاي . )14(با گروه شاهد وجود دارد 

موزش مداوم و ضمن خدمت نقش از آنجا كه آ. مطالعه ما بود

موثري در ارتقاء سطح دانش و آگاهي پرستاران دارد در اين 

در مطالعه اي كه بر روي ) 2008(رابطه زادوينسكيز و همكاران 

پرستاران شاغل در بخش انجام دادند دريافتند، آموزش 

نتايج بهترين دستورالعملهاي مبتني بر شواهد كه منطبق بر 

تلفيق دانش، تخصص، تجارب باليني و يا  تحقيقات همراه با

ليني خارجي به دست آمده از مهارت باليني با بهترين سواد با

تحقيقات منظم و سيستماتيك روز دنيا است مي تواند نقش 

). 15(موثري در افزايش كيفيت مراقبتهاي ارائه شده داشته باشد 

 در مطالعه اي بر روي) 2013( همچنين رابينسون و همكاران

دانشجويان تازه فارغ التحصيل دريافتند، آموزش مراقبتهاي 

مبتني بر شواهد تاثير مثبتي بر حفاظت از سالمت و امنيت 

  ). 16(بيماران و بهبود مراقبتهاي باليني دارد 

 به اي مداخله مطالعه در يك )1388(پاسيار و همكاران 

 عملكرد و دانش بر آموزش تجربي با بررسي تأثير نيمه صورت

 اورژانس بيمارستان هاي بخش در ايدز با رابطه پرستاران در

 آماري شيراز، افزايش پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي

 پس ماه يك و بالفاصله پرستاران دانش ميزان در معني داري

پاسياردر تحقيقات خود . را نشان دادند قبل به نسبت آموزش از

 ميزان ي ارتقا بر بارزي صورت به آموزشي نشان داد جلسات

 وعملكرد پرستاران در رعايت احتياطات استاندارد  در دانش

 تأثير اورژانس هاي بخش در ايدز ويروس انتقال از پيشگيري

  . )17(است  داشته

 آموزش مطالعه اي ديگر در همين راستا با عنوان تأثير

كاركنان  عملكرد و دانش بر تراشه درون لوله ساكشن اصول

 نوزادان توسط هاديان ويژه مراقبت هاي بخش پرستاري

 تجربي، نيمه يك مطالعه در 1386شيرازي و همكاران در سال 

نوزادان  ويژه مراقبت هاي بخش پرستاران از نفر برروي پنجاه
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 اصول نتايج اين مطالعه حاكي از اين بود كه آموزش. انجام شد

 را پرستاران عملكرد و دانش سطح تراشه، درون لوله ساكشن

 كاركنان عملكرد و دانش سطح از آنجا كه . )18( دهد مي ارتقا

 ضعيف و نوزادان متوسط ويژه هاي مراقبت بخش پرستاري

آموزش دستورالعملهاي مبتني بر شواهد  به نياز بنابراين،,  است

 در مستمر آموزش.  در اين بخش ضروري به نظر مي رسد

 زمان، گذشت با آن تأثير كاهش به دليل زمينه مراقبتهاي ويژه،

  .امري الزم و حياتي است

در مطالعه اي با عنوان  ) 1392(فراهاني و همكاران  ورواني

 و نگرش دانش، بر درد سنجش آموزش كارگاه تاثير بررسي

اراك در يك ) عج( عصر ولي پرستاران بيمارستان عملكرد

مطالعه نيمه تجربي بر روي هشتاد نفر از پرستاران نشان دادند 

تاثير بسزايي در افزايش آگاهي،  ,ه آموزشياري كارگبرگزا

و يا در مطالعه ديگر با  )19(نگرش و عملكرد پرستاران دارد 

هدف بررسي ميزان آگاهي پرستاران از مراقبتهاي مبتني بر 

نياز به توسعه قابل  ,دريافتند) 2005( شواهد باتسواني و همكاران

راقبتهاي مبتني بر براي اطمينان استفاده از آموزش م ,توجهي

  ).20(در عمل است  ,شواهد

. نتايج تمامي مطالعات ذكر شده در راستاي مطالعه ما بود 

در مطالعه حاضر سعي شده با يك روش آسان و كم هزينه و 

فقط با در دسترس قرار دادن اطالعات به روز و معتبر براي 

پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه نوزادان دانش و سطح 

چنانچه ديده شد آموزش هرچند كم . هي آنان را افزايش دادآگا

هزينه و مختصر، تاثير مثبتي بر ارتقاء آگاهي و دانش پرستاران 

  .  دارد
  

  نهايي نتيجه گيري

در اين مطالعه آموزش دستورالعمل هاي پرستاري مبتني بر 

اما هر چه از . شواهد باعث افزايش دانش و آگاهي پرستاران شد

ش مي گذرد دانش پرستاران در اين زمينه كمتر مي زمان آموز

بنابراين با توجه به اين مطلب و در نظر داشتن اين موضوع . شود

كه دستورالعمل هاي پرستاري مبتني بر شواهد به روز هستند و 

باعث ارتقاء كيفيت مراقبت هاي پرستاري مي شوند به مديران 

تورالعمل ها را آموزشي بيمارستان ها توصيه مي شود آموزش دس

در آموزش هاي ضمن خدمت پرستاران گنجانده، به صورت 

پرستاران نيز  .دوره اي تكرار و بر اجراي آنها اهتمام ورزند

همچون ساير حرفه هاي پزشكي با اين واقعيت روبرو هستند كه 

نيمه عمر كوتاه  اطالعات علمي آن ها، مطالبي را كه در دوران 

اگرفته اند، به سرعت كهنه و تحصيل و حتي پس از آن فر

 .منسوخ مي سازد

  محدوديتهاي مطالعه

شلوغي بخشها و كمبود پرسنل از مشكالت شايع در تمامي 

بيمارستانها  مي باشد كه در مطالعه حاضر نيز به چشم مي 

شايد با در اختيار داشتن پرسنل و زمان كافي جهت  .خورد

مي شود در پيشنهاد . آموزش نتايج چشمگير تري حاصل شود

مطالعات بعدي مدت زمان بيشتري صرف آموزش پرستاران 

  .شود
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Salehi Z1, *Mokhtari Nouri J2, Khademolhoseyni M3, Ebadi A4  
 

Abstract 

Introduction: evidence-based nursing guidelines are the gold standard in increasing 

quality of clinical implementation and nurses' knowledge. Neonatal Intensive Care Unit 

nurses to provide high quality of care, need to have a valid guidelines, could provide 

appropriate services to high-risk infants. The most important factor in improving the quality 

of care is evaluation of nurses' knowledge and awareness.The aim of this study was “Effect of 

education of evidence-based nursing guidelines on the nurses' knowledge in the NICU”. 

Methods: This intervention study is done in, all nurses working in the NICU Baqiyatallah 

(AJ) hospital in Tehran city in 2014. Before and after of guidelines education, nurses' 

knowledge was measured by tests accordance to twenty guidelines. 

 Results: The mean scores before education was 40(6.03), two weeks after education75.41 

(8.10) and two months after education 95.83(6.33). Significant statistical difference via 

between the mean scores before and after education in the intervention group compared with 

the control group. (P=0.0001). 

Conclusion: According to effective role of the evidence-based guidelines as a valuable 

standard in promoting quality health care services, increase nurses' knowledge and raising the 

level of public health; therefore it is recommended to the authorities and managers of the 

hospitals have coherent planning for education of evidence-based nursing guidelines through 

workshops and educational meetings. 

 Keywords: Education, Evidence-based guidelines, NICU 
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