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Abstract
Background & Aim: The emergency department is one of the most important wards in a hospital. This study
was conducted with the aim of evaluating the performance indices in emergency departments of hospitals
before and after the establishment of the emergency medicine group.
Methods: In this cross-sectional study, the performance indices in the emergency departments of hospitals
were extracted before and after the establishment of emergency medicine groups from the archive of these
hospitals.
Results: This study showed that the presence of the emergency medicine group in the hospital had no effect
on the performance indicators of the emergency department, but the establishment of the emergency
medicine group in Khatam al-Anbia Hospital reduced the rate of unsuccessful CPR, the rate of hospitalization
with personal satisfaction and the average triage time in Levels 3, 4 and 5 are triaged. According to the
results of this study, the percentage of unsuccessful CPR did not differ during the year in the hospital, but its
percentage decreased after the establishment of emergency medicine in the hospital.
Conclusion: According to findings it can be concluded that the establishment of emergency medicine groups
in hospitals improved their performance indices.
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چکیده
زمینه و هدف :ﺑﺨﺶ اورژانﺲ یکی از مهﻢتریﻦ ﺑﺨشهاي ﺑیمارﺳتان اﺳﺖ که عملکرد آن میتواند تﺄﺛیر ﻓراوانی ﺑر عملکرد ﺳایر ﺑﺨـﺶهاي
ﺑیمارﺳـتان و رﺿـایﺖ ﺑیماران داشته ﺑاشد .ایﻦ مطالعه ﺑا هدف تﺄﺛیر اﺳتقرار طب اورژانﺲ ﺑر ارزیاﺑی شاخصهاي عملکردي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ دو
ﺑیمارﺳتان انجام شد.
مواد و روشها :در ایﻦ مطالعه که از نوع توصیفی -مقطعی ﺑود ،تﺄﺛیر اﺳتقرار طب اورژانﺲ ﺑر ارزیاﺑی شاخصهاي عملکردي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ
دو ﺑیمارﺳتان در زاهدان ،در ﺳال 1397از ﺑایگانی ﺑیمارﺳتانها اﺳتﺨراج شد.
یافتهها :ایﻦ مطالعه نشان داد که حضور گروه طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان تﺄﺛیري روي شاخصهاي عملکردي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ نداشته اﺳﺖ اما
اﺳتقرار گروه طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان خاتﻢ االنبیاء ﺑاعث کاهﺶ میزان  CPRناموﻓق ،میزان ترک ﺑیمارﺳتان ﺑا رﺿایﺖ شﺨصی و هﻢچنیﻦ
کاهﺶ میانگیﻦ مدت زمان تریاژ در ﺳطوح  4 ،3و  5تریاژ شده اﺳﺖ .ﺑر اﺳاس نتایج ایﻦ مطالعه ،درصد  CPRناموﻓق ،طی یکسال در ﺑیمارﺳتان
تفاوت نداشته اما درصد آن پﺲ از اﺳتقرار طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان کاهﺶ داشته اﺳﺖ.
نتیجهگیری :حضور گروه طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان ﺑاعث ﺑهبود شاخصهاي عملکردي طب اورژانﺲ شده اﺳﺖ.
کلیدواژهها :اورژانﺲ ،گروه طب اورژانﺲ ،ﺑیمارﺳتان
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دریاﻓﺖ خدمات مراقبتی ﺑه عنوان یکی از نیازهاي اﺳاﺳی
ﺑشر در نظر گرﻓته میشود .در راﺳتاي حرکﺖ ﺑه ﺳمﺖ جامعه
ﺳالﻢ رعایﺖ اﺳتانداردها در ایﻦ خدمات مورد توجه ﻓراوان اﺳﺖ.
یکی از مهﻢتریﻦ ﺑﺨﺶهاي ﺑیمارﺳتان که عملکرد آن میتواند
تﺄﺛیر ﻓراوانی ﺑر ﺳایر ﺑﺨﺶهاي ﺑیمارﺳتان ،رﺿایﺖ ﺑیماران و
نحوه ارائه خدمﺖ داشته ﺑاشد ﺑﺨﺶ اورژانﺲ اﺳﺖ[.]1-2
از آنجا که ﺑیمارانی که ﺑه ایﻦ ﺑﺨﺶ مراجعه میکنند از نظر
وﺿعیﺖ جسمانی در حالﺖ ﺑحرانی ﺑه ﺳر میﺑرند ،رﺳیدگی ﺑه
وﺿعیﺖ آنها در اﺳرع وقﺖ و ﺑا ﺑاالتریﻦ کیفیﺖ از جمله وظایف
کادر پزشکی و پرﺳتاري شاغل در ایﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ[ .]3ارائه
خدمات مؤﺛر ،ﺑه دنبال عملکرد ﺑه موقع ایﻦ ﺑﺨﺶ امکان پذیر
اﺳﺖ[ .]4منطقی اﺳﺖ که رعایﺖ اﺳتانداردها در ایﻦ ﺑﺨﺶ
اهمیﺖ ﻓراوانی دارد[.]5
ﺑا توجه ﺑه اهمیﺖ ﺑﺨﺶ اورژانﺲ در خدمات ﺑیمارﺳتانی،
ارزیاﺑی مکرر عملکرد ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺑراي اطمینان از اﺛر ﺑﺨشی آن
توصیه میشود[ .]1اﻓزایﺶ آگاهی مردم در ﺑرخورد ﺑا ﺳوانح و
حوادث پزشکی ﺑاعث کوتاه شدن مدت اقامﺖ ﺑیمار در اورژانﺲ،
میشود .ﺳرویﺲدهی شبانه روزي ﺑه ﺑیماران اورژانﺲ توﺳط
یك متﺨصص که در تمامی زمینههاي ﺑیهوشی ،ارتوپدي،
جراحی ،داخلی ،عفونی ،خون و ...توانایی رﺳیدگی و درمان دارد،
حائز اهمیﺖ اﺳﺖ .کیفیﺖ خدمات مراقبتی در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ از
اﺑعاد مﺨتلف مورد توجه میﺑاشد.
تعدادي از دانشمندان تئوريهاي مﺨتلفی در زمینه مدیریﺖ
خدمات اورژانﺲ مطرح کردهاند که همهي ایﻦ تئوريها ﺑر وجود
یك رویکرد ﺳیستمی در ارائه خدمﺖ تکیه دارند[.]6
روش ارزیاﺑی عملکرد که نتایج را ﺑه مقادیر قاﺑل محاﺳبه
تبدیل میکند یکی از ویژگیهاي کمك کننده در حیطهي ایﻦ
ارزیاﺑیهاﺳﺖ و در حقیقﺖ جنبهي کمی دارد[ .]7عملکرد ﺑﺨـﺶ
اورژانﺲ شامل دریاﻓﺖ ﺑیماران ،تریاژ ،پایدارﺳازي ﺑیمار و شروع
درمان اورژانﺲ ﺑراي ﺑیمارانی که ﺑا عﻼیﻢ و شرایط
مﺨتلفی(ﺑحرانی ،ﻓوري و ) ...ﺑه ﺑﺨﺶ اورژانﺲ مراجعه میکنند،
اﺳﺖ[ .]3در ایﻦ ﺑﺨﺶ ،درمان ﺑاید ﻓوري ،مناﺳب و شایسته
ﺑاشد[.]4
عﻼوه ﺑر تجهیزات و داروهاي اورژانﺲ ،ﻓضاي ﻓیزیکی و
حتی طراحی محیط اورژانﺲ نیز در کیفیﺖ عملکرد و رﺿایﺖ
کارکنان ﺑهداشتی و مردم از خدمات ارائه شده ﺑـسیار تﺄﺛیرگذار
اﺳﺖ[ .]5ﺑه منظور اطمینان از ارائه خدمات مناﺳب و اﺛرﺑﺨﺶ،
انجام ارزیاﺑی خدمات ،کمكکننده خواهد ﺑـود .ﺑـراي ارزیـاﺑی
دقیق و اﺛرﺑﺨﺶ نیاز ﺑه «اﺳتاندارد» داریﻢ تا ﺑا مقایسه کمی و
کیفی وﺿعیﺖ ﺑا اﺳتانداردها ﺑتوانیﻢ از چگونگی شرایط موجود
مطلع و ﺑراي رﻓع مشکﻼت آن اقدام کنیﻢ[.]6

شاخصهاي ﺑیمارﺳتانی ،مهﻢتریﻦ نشان دهندههاي عملکرد
ﺑیمارﺳتان هستند چرا که ﺑا ﺑررﺳی آنها ،عملکرد ﺑیمارﺳتان ﺑه
وﺿوح روشﻦ و نقاط قوت و ﺿعف آن آشکار میشود.
شاخصهاي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ،نیز ﺑﺨشی از ایﻦ شاخصها
هستند که ﺑراي عملکرد ﺑﺨﺶ اورژانﺲ در نظر گرﻓته میشوند.
تعداد شاخصهاي ﺳﻼمﺖ ﺑسیار زیاد اﺳﺖ .وزارت ﺑهداشﺖ،
درمان و آموزش پزشکی ﺑا ﺑررﺳیهاي مشﺨص و ﺛبﺖ شده،
شاخصهاي اولویﺖدار مدیریتی در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ را مشﺨص
کردهاﺳﺖ .ایﻦ شاخصها شامل  5شاخص (درصد ﺑیماران تعییﻦ
تکلیف شده ظرف مدت  6ﺳاعﺖ ،درصد ﺑیماران خارج شده از
اورژانﺲ ظرف مدت 12ﺳاعﺖ ،درصد  CPRنا موﻓق ،درصد
ترک ﺑا مسئولیﺖ شﺨصی و میانگیﻦ مدت زمان تریاژ در هر
ﺳطح تریاژ) اﺳﺖ ﺑا ﺑررﺳی ایﻦ شاخصها در مرکز اورژانﺲ،
میتوان نقاط قوت و ﺿعف آن ﺑﺨﺶ را مشﺨص کرد و ﺑرنامه-
ریزيهاي دقیقتري ﺑراي رﺳیدن ﺑه اهداف ایﻦ ﺑﺨﺶها انجام
داد[.]8
اﺳدي و همکاران وﺿعیﺖ تعییﻦ تکلیف ﺑیماران ﺑﺨﺶ
اورژانﺲ ﺑیمارﺳتان رشﺖ را ﺑا اﺳتفاده از پرونده ﺑیماران ﺑستري
شده از ﺳالهاي  84تا  91ﺑررﺳی کردند .ﺳﻦ ،جنﺲ ،علﺖ
مراجعه ،تاریخ و تعداد موارد ﺑستري ،تعداد موارد ترخیص از
ﺑﺨﺶ ،درصد اشغال تﺨﺖ و تﺨﺖ روز اشغالی ،مدت زمان
ﺑستري ،تعداد ترخیص زیر  6ﺳاعﺖ و تعداد موارد انتقال ﺑه
ﺑیمارﺳتانها و ﺑﺨﺶهاي دیگر از جمله متغیرهاي ایﻦ مطالعه
ﺑودند[.]9
در مطالعهاي که رهی و همکاران ﺑا هدف مقایسه زمان
توقف ﺑیماران پذیرش شده در ﺑﺨﺶ ﻓوریﺖها قبل و ﺑعد از
اﺳتقرار متﺨصص طب اورژانﺲ نشان داد که میانگیﻦ توقف
ﺑیماران پذیرش شده قبل از حضور متﺨصص طب اورژانﺲ 4
ﺳاعﺖ و پﺲ از حضور آن  3ﺳاعﺖ ﺑود[ .]10نقﺶ روزاﻓزون
مراقبﺖ اورژانسی و اهمیﺖ ارائه خدمات ﺑا کیفیﺖ ﺑاال در کوتاه-
تریﻦ زمان منجر ﺑه توﺳعه شاخه جدیدي در پزشکی ﺑنام طب
اورژانﺲ شده اﺳﺖ[ .]11متﺨصص طب اورژانﺲ ﺑه عنوان یك
رهبر ﺑاید دانﺶ وﺳیعی در تمام زمینههاي طب داشته ﺑاشد تا
ﺑتواند ﺑراي تعداد زیادي از ﺑیماران در یك زمان محدود تصمیﻢ
گیري و درمان درﺳﺖ انجام دهد[ .]12طوالنی شدن زمان انتظار
و مدت زمان ویزیﺖ در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ،ﺿمﻦ کاهﺶ کیفیﺖ
مراقبﺖ ،نارﺿایتی مراجعیﻦ را در ﺑر خواهد داشﺖ .در مقاﺑل ،ﺑا
رﺳیدگی صحیح و ﺑه موقع میتوان ﺑیمار را از مرگ حتمی و
معلولیﺖ نجات داد[.]13
در مطالعه یوﺳفی و همکاران مشﺨص شد که ﺑا تشﺨیص و
درمان ﺑه موقع ﺑیماران توﺳط متﺨصصیﻦ طب اورژانﺲ میتوان
مدت زمان انتظار و ﺑستري ﺑیماران را کاهﺶ و میزان رﺿایﺖ-
مندي را ارتقاء ﺑﺨشید .ﺑا توجه ﺑه نتایج پژوهﺶ ،اﺳتفاده از یك

 / 4صداقﺖ و همکاران

روشها
در ایﻦ مطالعهي توصیفی -مقطعی ﺑعد از کسب رﺿایﺖ از
همه ﺑیماران ﺑستري موقﺖ شده در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑیمارﺳتان
زاهدان نمونهگیري از طریق ﺑررﺳی شاخصهاي حاصل از نحوه
ارائه خدمات در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ،طی یك ﺳال قبل و ﺑعد از
اﺳتقرار گروه طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان انجام شد .اﺑزار و روش
گردآوري دادهها ﻓرم اطﻼعاتی زیر اﺳﺖ:
ﻓرم جمعآوري اطﻼعات ﺑیمارﺳتان ،قبل از اﺳتقرار ،ﺑعد از
اﺳتقرار ،درصد تعییﻦ تکلیف ظرف  6ﺳاعﺖ ،درصد تعییﻦ
تکلیف ظرف  6ﺳاعﺖ ،درصد  CPRناموﻓق ،میانگیﻦ مدت
زمان در هر ﺳطح تریاژ ،ﺑود .روش اجراي مطالعه ﺑه ایﻦ گونه
ﺑود که دادههاي موجود در پرونده تمامی ﺑیماران جمعآوري و
اطﻼعات مرﺑوط ﺑه شاخصهاي عملکردي ،شامل :تعداد ﺑیماران
تعییﻦ تکلیف شده ظرف  6ﺳاعﺖ ،تعداد ﺑیماران خارج شده از
اورژانﺲ ظرف  12ﺳاعﺖ ،تعداد احیاء قلبی -ریوي موﻓق و
ناموﻓق ،نسبﺖ ترک ﺑﺨﺶ ﺑا مسئولیﺖ شﺨصی ،تعداد کل
ﺑیماران ،تعداد ﺑیماران ﻓوت شده توﺳط منشی ﺑﺨﺶ اورژانﺲ
ﺛبﺖ میشدند.
ﺑراي توصیف دادهها از آمار توصیفی و ﺑراي تحلیل دادهها،
از آزمون مجذور کاي و تی مستقل اﺳتفاده شد .دادهها ﺑا اﺳتفاده
از نرم اﻓزار  SPSSنسﺨه  16تجزیه و تحلیل شدند.

جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  6ساعت،
طی یک سال قبل و بعد از استقرار گروه طب اورژانس
ﺑیمارﺳتان A
خیر)(N
ﺑلی )(N
تعییﻦ تکلیف ظرف مدت  6ﺳاعﺖ
قبل از طب اورژانﺲ
ﺑعد از طب اورژانﺲ

تعییﻦ تکلیف ظرف مدت  6ﺳاعﺖ

جمع کل )(N

11071
)(69

4744
)(31

15815
)(100

13597
)(64
ﺑیمارﺳتان B
ﺑلی )(N

7322
)(36

20919
)(100

خیر)(N

جمع کل )(N

1208
)(7
1528
)(6

17266
)(100

قبل از طب اورژانﺲ

16058
)(93

ﺑعد از طب اورژانﺲ

23939
)(94

دارد .ﺑا ﺑررﺳیهاي انجام شده تا تاریخ آذرماه  94مطالعهاي که
عملکرد ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑیمارﺳتانهاي شهر زاهدان را ارزیاﺑی
کرده ﺑاشد مشاهده نشد.
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پزشك متﺨصص طب اورژانﺲ در ﺑﺨﺶ ﻓوریﺖها در جهﺖ
تشﺨیص پزشکی و ﺳفارش اقدامات تشﺨیصی در مراحل اولیه
ﻓرآیند توصیه شود .چرا که ﺑنظر میرﺳد پزشکان طب اورژانﺲ
ﺑا تشﺨیص ﺳریع و درمان ﺑه موقع ﺑتوانند از ازدحام در ﺑﺨﺶ-
هاي درمانی ﺑﺨصوص اورژانﺲها ﺑکاهند و هﻢچنیﻦ میزان
رﺿایﺖمندي ﺑیماران و حتی کارکنان را ارتقاء ﺑﺨشند .ﺑه عﻼوه
پزشکان طب اورژانﺲ میتوانند ﺑا ارجاع درﺳﺖ و ﺑه موقع
ﺑیماران ﺑه ﺑﺨﺶهاي مرﺑوطه در زمان و هزینه درمان صرﻓه-
جویی نمایند .ارائه خدمات تﺨصصی و ارتقاء آنها در ﺑﺨﺶ
اورژانﺲ که منجر ﺑه حفظ و ﺑهبود اﺳتاندارد خدمات میشود،
ﺿروري اﺳﺖ و ﺑاید ﺑه عنوان یکی از اولویﺖهاي مدیریتی
ﺑﺨﺶ اورژانﺲ در کلیه ﺑرنامهریزيها لحاظ شود .ﺑر اﺳاس
مطالعات متعدد ﺑا حضور متﺨصصیﻦ طب اورژانﺲ در ﺑﺨﺶ
ﻓوریﺖها ،خدمﺖ رﺳانی ﺑه ﺑیماران ﺑهبود یاﻓته و زمان انتظار
ﺑراي دریاﻓﺖ خدمات ﺑهداشتی ﺑطور قاﺑل توجهی کاهﺶ می-
یاﺑد .ایﻦ ﺑدیﻦ معنی اﺳﺖ که ﺑا تعییﻦ تکلیف ﺑه موقع ﺑیماران
تﺨﺖهاي خالی ﺑیشتري جهﺖ پذیرشهاي احتمالی در اختیار
ﺑﺨﺶ اورژانﺲ قرار میگیرد ﺑه نظر میرﺳد که ﺑا حضور
متﺨصصیﻦ طب اورژانﺲ در ﺳیستﻢ درمانی ،خدمﺖ رﺳانی ﺑه
ﺑیماران اورژانﺲ وﺿعیﺖ مطلوبتري پیدا کرده و زمان انتظار
ﺑراي دﺳترﺳی ﺑه خدمات کاهﺶ مییاﺑد .در ﺿمﻦ ﺑا کاهﺶ
زمان انتظار ﺑیماران و تعییﻦ تکلیف ﺑه موقع آنها تﺨﺖهاي
ﺑیشتري جهﺖ پذیرشهاي آینده در دﺳترس قرار میگیرد [.]14
ﺑا توجه ﺑه اهمیﺖ ﺑﺨﺶ اورژانﺲ در عملکرد ﺑیمارﺳتان و میزان
رﺿایﺖ مراجعیﻦ ،ارزیاﺑی ایﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑیمارﺳتانهاي شهرهاي
مﺨتلف در جهﺖ ﺑهبود عملکرد ﺑﺨﺶ اورژانﺲ اهمیﺖ ﻓراوانی

ﺑناﺑرایﻦ ،ایﻦ مطالعه ﺑا هدف ﺑررﺳی تﺄﺛیر اﺳتقرار
متﺨصصیﻦ طب اورژانﺲ ﺑر ارزیاﺑی شاخصهاي عملکردي
ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑیمارﺳتانهاي زاهدان انجام شد.
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یافتهها
در ایﻦ مطالعه شاخصهاي عملکردي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ
ﺑیمارﺳتان زاهدان تعییﻦ و ﺑا هﻢ مقایسه شدند.

گروه در حیطههاي آموزش ﺑالینی و تعاملی ،مثبﺖ اﺳﺖ[.]8
ﺑرات لو و همکاران( )1393در مطالعهاي ﺑا هدف ارزیاﺑی
شاخصهاي عملکردي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑیمارﺳتان شهداي

جدول  .2توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت  12ساعت،

جمع کل )(N

14392
)(91

1423
)(9

15815
)(100

19281
)(92
ﺑیمارﺳتان B
ﺑلی )(N

1638
)(8

20919
)(100

خیر)(N

جمع کل )(N

قبل از طب اورژانﺲ

16403
)(95

863
)(5

17266
)(100

ﺑعد از طب اورژانﺲ

23704
)(93

1763
)(7

25467
)(100

قبل از طب اورژانﺲ
ﺑعد از طب اورژانﺲ

خروج از اورژانﺲ ظرف  12ﺳاعﺖ

بحث
ارزیاﺑی و پایﺶ عملکرد اورژانﺲ از مهﻢتریﻦ ﻓرآیندهاي آن ﺑه
شمار میرود و در ایﻦ راه ،تدویﻦ اﺳتانداردهاي کمی و مشﺨص
کردن دامنهاي از شاخصهاي معتبر و معنیدار در اورژانﺲ از
مهﻢتریﻦ ﻓعالیﺖهاي ایـﻦ ﻓرآینـد محـسوب میشود[ .]7ﺑر
اﺳاس نتایج ایﻦ مطالعه ،میانگیﻦ نمرات هر ﺳطح تریاژ ،طی
یك ﺳال قبل و ﺑعد از اﺳتقرار طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان
تفاوت نداشته اما میانگیﻦ نمرات آن پﺲ از اﺳتقرار طب

تجریﺶ ،واﺑسته ﺑه دانشگاه شهید ﺑهشتی ،ﺑا ﺑررﺳی پرونده تمام
ﺑیماران مراجعه کننده ﺑه اورژانﺲ در ﺳال  1391ﺑه ایﻦ نتیجه
رﺳیدند که اﺳتقرار مجموعه طب اورژانﺲ ،در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ
میتواند موجب تریاژ کاراتر شود[.]15
موحدنیا و همکاران( )1391شاخصهاي زمانﺳنجی در ﺑﺨﺶ
اورژانﺲ ﺑیمارﺳتان ﻓیروزگر تهران را ﺑررﺳی کردند .در ایﻦ
مطالعه از ﻓرم زمانﺳنجی گردش کار اورژانﺲ ﺑا پنج گروه
جهﺖ جمعآوري دادهها اﺳتفاده شد .یاﻓتههاي ایﻦ مطالعه نشان
داد حضور پزشك مقیﻢ طب اورژانﺲ و کمیته تعییﻦ تکلیف
ﺑیماران میتواند اﺛر ﺑسزایی در ﺑهبود شاخصهاي زمان ﺳنجی

جدول  .3توزیع فراوانی مطلق و نسبی  CPRناموفق ،طی یک سال قبل و بعد از استقرار گروه طب اورژانس
ﺑیمارﺳتان A
جمع کل )(N
خیر)(N
ﺑلی )(N
 CPRناموﻓق
اورژانﺲ
قبل از طب
89
22
67
ﺑعد از طب اورژانﺲ

)(75

)(25

)(100

76
)(70

32
)(30

108
)(100

ﺑیمارﺳتان B
ﺑلی )(N

 CPRناموﻓق
قبل از طب اورژانﺲ

خیر)(N

جمع کل )(N

)(36

)(64

)(100

ﺑعد از طب اورژانﺲ

)(26

)(74

)(100

اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان ،در ﺳطوح  4 ،3و  5تریاژ کاهﺶ داشته
اﺳﺖ .در مطالعه موﺳوي و همکاران( )1389ﺑا عنوان ارزیاﺑی
عملکردي گروه طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتان الزهرا(س) اصفهان،
ﺑا روش ارزیاﺑی  360درجه ،ﺑا اﺳتفاده از پرﺳشنامههاي خاص
گروه دﺳتیاران ،کارورزان ،متﺨصصیﻦ ،مدیران ،پرﺳتاران و
مصاحبه ﺳاختاردار ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳیدند که عملکرد کلی ایﻦ
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داشته ﺑاشد[.]16
دکتر چهاردولی و همکاران( )1390در مطالعهاي وﺿعیﺖ
اورژانﺲهاي داراي ﺳیستﻢ تﺨصصی طب اورژانﺲ شهر تهران
را ﺑا شاخصهاي وزارت ﺑهداشﺖ درمان و آموزش پزشکی
مقایسه کردند .در ایﻦ مطالعه ﺑﺨﺶهاي اورژانﺲ هفﺖ
ﺑیمارﺳتان دولتی شهر تهران که متﺨصصیﻦ و دﺳتیاران طب
J Crit Care Nurs

Downloaded from jccnursing.com at 7:15 +0430 on Sunday April 11th 2021

طی یک سال قبل و بعد از استقرار گروه طب اورژانس
ﺑیمارﺳتان A
خیر)(N
ﺑلی )(N
خروج از اورژانﺲ ظرف  12ﺳاعﺖ

 / 6صداقﺖ و همکاران

اورژانﺲ در آن حضور دارند ارزیاﺑی شد و شاخصهاي ﻓضاي
ﻓیزیکی ،تجهیزات ،دارو و ﻓرآیندهاي اورژانﺲ ﺑا اﺳتانداردهاي

ﺳالهاي اخیر تﺄﺛیر شگرﻓی ﺑر عملکرد ﺳیستﻢهاي مدیریتی
ایجاد نمودهاﺳﺖ وجود نظام ارزشیاﺑی و پایﺶ عملکرد اﺳﺖ.

جدول  .4توزیع فراوانی مطلق و نسبی ترک با مسئولیت شخصی بیماران از بخش اورژانس،

2689
)(17

جمع کل )(N

13126
)(83

15815
)(100

17781
)(85

20919
)(100

خیر)(N

جمع کل )(N

قبل از طب اورژانﺲ

1727
)(10

15539
)(90

17266
)(100

ﺑعد از طب اورژانﺲ

1277
)(5

24193
)(95

25467
)(100

قبل از طب اورژانﺲ
ﺑعد از طب اورژانﺲ

ترک ﺑا مسئولیﺖ شﺨصی

3138
)(15
ﺑیمارﺳتان B
ﺑلی )(N

تعییﻦ شده وزارت ﺑهداشﺖ ،درمان و آموزش پزشکی مقایسه
شدهاند .در پایان محققان ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳیدند که وﺿعیﺖ
اورژانﺲها ﺑا در نظرگرﻓتﻦ اﺳتانداردهاي وزارت ﺑهداشﺖ مطلوب
اﺳﺖ .اما لزوم ﺑازنگري در اﺳتانداردهاي معرﻓی شده و ﺑه
کارگیري ﺳیستﻢ تﺨصصی طب اورژانﺲ در ﺑیمارﺳتانها
احساس میشود[.]17
یوﺳفزاده چاﺑك و همکاران( )1393در مطالعهاي ﺑا هدف تعییﻦ
تعداد ﺑیماران ترخیص شده زیر  6ﺳاعﺖ قبل و ﺑعد از اﺳتقرار
طب اورژانﺲ ،وﺿعیﺖ طب اورژانﺲ مرکز آموزشی -درمانی
پورﺳینا را ﺑه ترتیب ﺳه ماه قبل و ﺳه ماه ﺑعد از اﺳتقرار پزشکان
طب اورژانﺲ ﺑررﺳی کردند .آنها ﺑا جمعآوري اطﻼعات از طریق
ﺳیستﻢ اطﻼعات ﺑیمارﺳتانی ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳیدند که ﺑا

امروزه اﺑزار و روشهاي مﺨتلفی ﺑراي ﺳنجﺶ عملکرد در
ﺳازمانها ﺑه کار میرود و در صورتی که ﺑه طور صحیح و
مستمر انجام شود موجب ارتقاي عملکرد ایﻦ ﺑﺨﺶ و کارآیی و
اﺛرﺑﺨشی آن خواهد شد .یکی از ایﻦ اﺑزار ،شاخصها هستند که
میتوانند در ﺳطح وﺳیعی ﺑراي پایﺶ عملکرد ﺑﺨﺶ اورژانﺲ
مفید واقع شوند .شاخصها معموالً از نظریهها ،نگرشها و یا
موقعیﺖها ﺳرچشمه میگیرند و قادرند میزان دﺳتیاﺑی ﺑه آرمان-
ها یا اهداف از قبل تعییﻦ شده در یك ﺳازمان را مورد ارزیاﺑی
قرار دهند .ﺑه همیﻦ منظور وزارت ﺑهداشﺖ ،درمان و آموزش
پزشکی ،پنج معیار را ﺑه عنوان شاخصهاي عملکردي اورژانﺲ
ﺑیمارﺳتانی ﺑراي ﺳنجﺶ و ارزیاﺑی کارکرد اورژانﺲها تعریف
کرده اﺳﺖ .ایﻦ شاخصها اختصاصی ،قاﺑل اندازهگیري ،قاﺑل

جدول  .5مقایسه میانگین و انحراف معیار مدت زمان تریاژ در هر سطح،
طی یک سال قبل و بعد از استقرار گروه طب اورژانس
ﺑیمارﺳتان

A

B

ﺳطح تریاژ

قبل

ﺑعد

مقدار P

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

4/5 ±1/3
7/0 ±2/1
9/0 ±1/8
5/1 ±0/7
5/4 ±1/0
4/2 ±3/0
6/7 ±3/0
8/2 ±2/5
4/5 ±1/6
5/1 ±2/3

4/0 ±1/7
5/8 ±0/4
5/6 ±1/0
3/5 ±1/0
4/0 ±1/2
4/3 ±4/7
6/1 ±3/9
10/4 ±2/8
4/8 ±1/3
7/2 ±3/7

0/562
0/193
0/001
0/003
0/003
0/961
0/754
0/127
0/674
0/214

تشﺨیص و درمان ﺑه موقع میتوان مدت زمان انتظار و مدت
زمان ﺑستري ﺑیماران را کاهﺶ داد[ .]18یکی از تحوالتی که در
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

دﺳتیاﺑی و واقع گرایانه ﺑوده و داراي چارچوب و محدوده زمانی
معیﻦ اﺳﺖ .پایﺶ و پیگیري ایﻦ شاخصها کمك شایانی ﺑه
دوره  ،13شماره 1399 ،2
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طی یک سال قبل و بعد از استقرار گروه طب اورژانس
ﺑیمارﺳتان A
خیر)(N
ﺑلی )(N
ترک ﺑا مسئولیﺖ شﺨصی
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محدودیتهای پژوهش
طوالنی شدن زمان ﺑستري ﺑیماران اورژانسی در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ
را میتوان نام ﺑرد.

نتیجهگیری
انتظار میرود ﺑا اجراي اﺑﻼغیه مقام عالی وزارت مبنی ﺑر
اولویﺖ ﺑستري ﺑیماران اورژانسی در ﺑﺨﺶها از ایﻦ مشکل
کاﺳته شود .ﺑاال ﺑردن ایﻦ شاخص ،نشاندهنده ارتباط خوب
ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑا ﺳایر ﺑﺨﺶهاﺳﺖ و ﺑاعث تﺨلیه ﺑﺨﺶ
اورژانﺲ از ﺑیمارانی که تعییﻦ تکلیف شدهاند میشود که موجب
خلوت شدن اورژانﺲ ،آﺳودگی کارکنان ﺑﺨﺶ اورژانﺲ و
اﻓزایﺶ رﺿایﺖمندي ﺑیشتر ایشان ،اﻓزایﺶ رﺿایﺖمندي
ﺑیماران ،اﺳتفاده ﺑهینه از مناﺑع اورژانﺲ و رﺳیدن ﺑه هدف نهایی
اورژانﺲ که درمان ﺑه موقع ﺑیماران و انتقال صحیح ﺑیماران ﺑه
ﺳایر ﺑﺨﺶهاي تﺨصصی ﺑراي ادامه درمان اﺳﺖ خواهد ﺑود.
یکی دیگر از شاخصهاي اولویﺖدار ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ،درصد
 CPRناموﻓق اﺳﺖ .اورژانﺲ ﺑیمارﺳتان ،اولیﻦ ﺳطح ﺑرخورد ﺑا
ﺑیماران ﺑدحالیاﺳﺖ که ﺑه ﺑیمارﺳتان آورده میشوند .لذا انجام
عملیات احیاء قلبی-ریوي ،ﺑیﺶ از ﺳایر ﺑﺨﺶهاي ﺑیمارﺳتان،
در ایﻦ ﺑﺨﺶ صورت میگیرد.
ﺑر اﺳاس متون علمی "احیاء قلبی-ریوي" ﺑه معنی نجات جان
ﺑیماري اﺳﺖ که دچار ایسﺖ قلبی ،تنفسی یا قلبی تنفسی توأم
شدهاﺳﺖ و کیفیﺖ انجام  ،CPRمرگ و زندگی را رقﻢ می-
زند[ ]9ایﻦ شاخص نشان میدهد چه درصدي از موارد  CPRﺑا
موﻓقیﺖ همراه نبوده اﺳﺖ .ﺑا تحلیل ایﻦ شاخص میتوان ﺑه
علل احتمالی عدم موﻓقیﺖ در احیاء قلبی– ریوي دﺳﺖ یاﻓﺖ و
ﺑرنامهریزيهاي الزم جهﺖ پاییﻦ آوردن ﺳطح شاخص انجام
داد .از چالﺶهاي مهﻢ اندازهگیري و تحلیل ایﻦ شاخص ،تعریف
یکسان ﺑراي موﻓق ﺑودن عملیات  CPRو توان مقایسه آن در
ﺑیمارﺳتانهاي مﺨتلف ﺑه دلیل مراجعات مﺨتلف اﺳﺖ.
پاییﻦ آوردن ایﻦ شاخص ،نشاندهنده عملکرد خوب ﺑﺨﺶ
اورژانﺲ و توانایی انجام کار تیمی و آگاهی پرﺳنل اورژانﺲ در
مدیریﺖ شرایط حادتریﻦ ﺑیماران مراجعهکننده ﺑه اورژانﺲ اﺳﺖ
که از جمله مهمتریﻦ دالیل وجودي ﺑﺨﺶ اورژانﺲ اﺳﺖ.
تشکر و قدرانی :ایﻦ مطالعه منتج از پژوهﺶ ﺑا کد اخﻼق
در معاونﺖ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ﺑا شماره
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ارزیاﺑی عملکرد ﺑﺨﺶ اورژانﺲ خواهد نمود .ﺑراي اندازهگیري
شاخصهاي اولویﺖدار در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ طی جلسات
کارشناﺳی که ﺑا حضور کارشناﺳان و متﺨصصیﻦ ﺑرگزار شد ،از
ﺑیﻦ شاخصهاي پیشنهادي ،در نهایﺖ پنج شاخص ﺑه
عنوانشاخصهاي اولویﺖدار ﺑراي ﺳنجﺶ در مرحله اول و در
ﺳطح کﻼن وزارتی انتﺨاب شد .ﺑه دلیل ﻓلسفه وجودي
اورژانﺲ ،ﺑیماران نباید در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑمانند .زیرا اورژانﺲ
ﺑﺨشی اﺳﺖ که ﺑیمار ﺑاید ﺑه طور موقﺖ ﺑستري شود تا تعییﻦ
تکلیف شود و اگر الزم اﺳﺖ تحﺖ درمان در ﺑیمارﺳتان قرار
گیرد ﺑاید ﺑﺨﺶهاي تﺨصصی ﺑیمارﺳتان ﺑیمار را پذیرش دهند.
یکی از مشکﻼت ﺑﺨﺶهاي اورژانﺲ ایﻦ اﺳﺖ که ﺑرخی از آنها
ﺑه مکانی ﺑراي ﺑستري ﺑیماران تبدیل شدهاند و نه محلی ﺑراي
ﺑستري موقﺖ و انتقال ﺑه ﺳایر ﺑﺨﺶهاي ﺑیمارﺳتان .ایﻦ امر
ﺑاعث اختﻼل در کارکرد ﺑﺨﺶهاي اورژانﺲ شده اﺳﺖ .از ایﻦ
رو شاخص درصد ﺑیماران تعییﻦ تکلیف شده زیر شﺶ ﺳاعﺖ از
ﺳوي وزارت ﺑهداشﺖ ،درمان و آموزش پزشکی ﺑه عنوان
شاخص ملی ﺑا نظر صاحب نظران و کارشناﺳان تدویﻦ شد .ایﻦ
شاخص نشانمیدهد چه تعدادي از ﺑیمارانی که ﺳرپایی نبوده و
نیاز ﺑه ﺑستري موقﺖ در اورژانﺲ داشتهاند ظرف شﺶ ﺳاعﺖ
تعییﻦ تکلیف شدهاند و دﺳتور ترخیص از ﺑﺨﺶ اورژانﺲ در
پروندهشان ﺛبﺖ شده اﺳﺖ.
ﺑدیهی اﺳﺖ ﺑاال ﺑردن ﺳطح ایﻦ شاخص ﺑا چالﺶهاي زیادي
روﺑرو اﺳﺖ که نشان دهنده توان ﺑﺨﺶ اورژانﺲ در مشﺨص
کردن وﺿعیﺖ ﺑیماران صرف مناﺑع ﺑﺨﺶ ﺑراي ﺑیماران حاﺿر و
گردش کار خوب در ﺑﺨﺶ اورژانﺲ اﺳﺖ.
از طرﻓی در ﺑرخی اورژانﺲها ،ﺑیمار تعییﻦ تکلیف میشود ،ولی
ﺑه دالیل مﺨتلفی ﺑه صورت ﻓیزیکی اورژانﺲ را ترک نمیکند و
ﺑاعث شلوغی ﺑیمورد ﺑﺨﺶ و اختﻼل در کار اورژانﺲ میشود و
موجب میشود نیرو و امکانات ﺑﺨﺶ اورژانﺲ ﺑه جاي ایﻦ که
صرف ﺑیماران ﺑدحال جدید شود درگیر مشکﻼت مزمنی شود که
رﺳیدگی ﺑه آنها در وهله اول ﺑه ﺑﺨﺶ اورژانﺲ مرتبط نیسﺖ .از
ایﻦ رو عﻼوه ﺑر شاخص درصد ﺑیماران تعییﻦ تکلیف شده زیر
شﺶ ﺳاعﺖ ،شاخص درصد ﺑیماران ﺑستري موقﺖ تعییﻦ تکلیف
شده خارج شده از اورژانﺲ زیر  12ﺳاعﺖ نیز ﺑه عنوان شاخص
ملی ﺑا نظر صاحب نظران و کارشناﺳان تدویﻦ شد تا میزان
خروج ﺑیماران از ﺑﺨﺶ اورژانﺲ را ﺑسنجد .ایﻦ شاخص نشان
میدهد چه درصدي از ﺑیماران ﺑستري موقﺖ در اورژانﺲ که
ظرف مدت  6ﺳاعﺖ تعییﻦ تکلیف شده اند و دﺳتور ترخیص در
پروندهشان ﺛبﺖ شدهاﺳﺖ ،ظرف مدت  12ﺳاعﺖ اورژانﺲ را
ترک کردهاند و نیرو و امکانات اورژانﺲ ﺑراي ﺑیمارانجدید مهیا
شده و از شلوغی ﺑیمورد اورژانﺲ جلوگیري شده اﺳﺖ.
ﺑدیهی اﺳﺖ ﺑاال ﺑردن ﺳطح ایﻦ شاخص نیز ،مانند شاخص
پیشیﻦ ،ﺑا چالﺶهاي زیادي روﺑروﺳﺖ که از جمله میتوان ﺑه

همکاري نکردن ﺑﺨﺶهاي تﺨصصی ،خالی نبودن تﺨﺖ در
ﺑﺨﺶهاي ویژه و تﺨصصی ،مشکل داشتﻦ ﻓرآیندهاي اداري
اورژانﺲ و در نتیجه معطل شدن ﺑیماران نام ﺑرد.

 صداقﺖ و همکاران/ 8

 نویسندگان هیچگونه تعارض مادي و:تعارض منافع
.معنوي ﺑا هیچ ﺳازمانی نداشتهاند

 از واحدهاي.) اﺳﺖIR.ZAUMS.REC.1395.61(
.پژوهﺶ و پرﺳنل ﺑﺨﺶ اورژانﺲ تقدیر و تشکر میشود

Downloaded from jccnursing.com at 7:15 +0430 on Sunday April 11th 2021

منابع
1. Richard
Sulluzzo
TAMea.
Emergency
department management principles and
applications. USA: Mosby; 1997; 65(2): 33–
41.
2. Rahmani. Processes and activities of the
emergency department of educational hospitals
of Tehran University of Medical Sciences.
2006; 22(3): 130–141.
3. Asadi Farkhondeh. Improving the performance
of hospital emergency services with a quality
management approach. 2003; 33(2): 34–47.
4. History of Iranian Emergency Medicine:
Iranian Emergency Medicine Association
2010; 55(7): 202–217.
5. Sattari Fard, Ehsan. Why and how to evaluate
performance in repair and reconstruction
organizations. , 2017; 98(2): 555–588.
6. Mr. Hashtjin, Asgar. Investigating the status of
hospital indicators in hospitals across the
country, 2001; 45(2): 84–99.
7. Ismaili Ayub. Importance of developing
indicators in the evaluation system. Tadbir
Magazine. 2004; 88(2): 13–21.
8. Horwitz, LI. Green, J. Bradley, EH. US
emergency department performance on wait
time and length of visit. J of Emerg Med,
2011; 55(2): 133–41.
9. Commission
of
Educational
Programs
Development. Educational program and
emergency medicine criteria. Ministry of
Health and Medical Education, Iranian Council
for Graduate Medical Education, Tehran, Iran,
2008; 66(7): 33–51.
10. Rahmani H, Arab M, Akbari F, Zeraati H.
Structure, process and performance of the
emergency unit of teaching hospitals of Tehran
University of Medical Sciences. J School
Public Health. 2006;4(4):13-22.
11. Amiri H SvS, Ghodrat N. Emergency Medicine
Physicians can Manage all Emergent

1399 ،2  شماره،13 دوره

Procedures in the Emergency Department.
Turk J Emerg Med. 2009;9(3):101–4.
12. Amiri H SvS, Ghodrat N. Emergency Medicine
Physicians can Manage all Emergent
Procedures in the Emergency Department.
Turk J Emerg Med. 2009;9(3):101–4.
13. Ghafouri H-B, Shokraneh F, Saidi H, Jokar A.
How do Iranian emergency doctors decide?
Clinical decision making processes in practice.
Emerg Med J. 2011;29(5):394-8.
14. Horwitz LI, Green J, Bradley EH. US
emergency department performance on wait
time and length of visit. Ann Emerg Med
2010;55(2):133-41.
15. Horwitz LI, Green J, Bradley EH. US
emergency department performance on wait
time and length of visit. Ann Emerg Med.
2011; 55(2): 133–41.
16. Malek Makan, L. Moravej Hossein, SM. The
effect of intervention on patients satisfaction in
emergency departments of the hospitals
affiliated to Shiraz university of medical
sciences. Journal of Jahrom medical, 2010;
7(3): 52-61
17. Shams, AS. Bahmanziari, N. Kordi, A.
Pourentezari, M. Shokri, A. Naghdi, B.
Patient’s satisfaction and their problems in
emergency department of Alzahra hospital. J
Health Syst Res, 2013; 9(8): 803-811 .
18. Sprivulis, PC. Da Silva, J. Jacobs, IG. Frazer,
ARL. Jelinek, GA. The association between
hospital overcrowding and mortality among
patients admitted via Western Australian
emergency departments. M JA, 2006; 184(5):
208.
19. Zohour A, Pilevarzade M. The study of service
provision speed in emergency department of
Kerman Bahonar hospital in 2000. J Iran Uni
Med Sci. 2004;35:413-20.

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

