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2. Methods

This cross-sectional study was conducted in one 700-
bed general hospital and one 600-bed university hospital
in the Dutch speaking part of Belgium (Flanders), as well as
in one hospital group comprised of six hospitals (number
of beds ranged from 125 to 320) in the French speaking
part of Belgium (Wallonia). The studied participants were
registered nurses working in a direct-care nursing unit:
medical and surgical units, intensive care and medium care
units, emergency room (ER), operation theatre (OR) and
post anaesthetic care units (PACU). Nurses working in both
adult and paediatric care settings were included. The total
study sample was 1201 nurses (response rate 56.5%) of 116
units. We selected 96 units for further analyses with � 30%
unit response rate (range from 30% to 100%; 4–37
respondents per unit). This resulted in a study sample of
1108 nurses.
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روشها 

 این مطالعه عبور مقطعی در یک بیامرستان 700 تختخوابه عمومی و یک بیامرستان 600 تخته خوابه دانشگاهی در قسمت هلندی زبان

 بلژیک ، (فالندر)، و همچنین در یک گروه بیامرستان ها متشکل از شش بیامرستان (محدوده تعداد تخت از 125 تا 320) در بخش

 فرانسوی زبان بلژیک (والونی) اجرا شده است. رشکت کنندگان مورد بررسی ، پرستاران شاغل به کار در یک واحد پرستاری مراقبت

 و (OR) اتاق عمل ،(ER) مستقیم، عبارت بودند از: واحد پزشکی و جراحی، مراقبت های ویژه و بخش های مراقبت متوسط، اورژانس

 پرستاران شاغل در آن شامل هر دو مورد بزرگساالن و کودکان بودند . کل منونه مورد مطالعه . (PACU) واحد مراقبت پس از بیهوشی

 1201 نفر از پرستاران (نرخ پاسخ 56.5٪) از 116 واحد بود. ما 96 واحد را برای تجزیه و تحلیل بیشرت با 30٪ نرخ واحد پاسخ، انتخاب

.کردیم (محدوده بین 30٪ تا 100٪. 4-37 پاسخ دهنده در هر واحد). این منجر به یک منونه مطالعه 1108 نفر از پرستاران شد
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