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  .اند شده يابي ارزآموزش پزشكي
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 و  يپرسـنل ادار  ،   پرسـتار  ك، اعم از پزشـ    ها  اورژانسش  كزحمت
 را نجات   بيماران متعددي شور جان   ك روزانه در سراسر     ،خدمات

 ورود به   يي در لحظات اول و ابتدا     يماريه اگر ب  كچرا  . دهند يم
د وجــود ي شــا، نــشودي درمــان و بررســيوبخــه مارســتان بــيب

ز در سـاعات و     يـ شرفته ن يـ  پ يلـ ي خ ي فـوق تخصـص    يها بخش
 در  . باشـند  مـؤثر  يلـ يمار خ ي به ب  كمك بعد نتوانند در     يروزها
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ده يـ  اسـت د    در امريكا انجام شده    2007كه در سال     يا مطالعه
 صورت يا دورهبه صورت د ي نه تنها باها اورژانس يابيه ارز كشد  

 هر بار   ،زان اطالعات و تجربه فرد بازرس     يه بسته به م   ك بل ،رديگ
ه در  كـ  يا در مطالعـه  ). 1( متفاوت خواهد بـود      يابيج ارزش ينتا

، مـشاهده   انس انجام شـد   ژدر بخش اور  ) امريكا( Yaleدانشگاه  
انـات موجـود در     كثر از ام   متأ قاًي دق ،شده ه اقدامات انجام  ك شده

زات ير از تجه  يغ). 2(د  د انجام شو  يه با كاورژانس است نه آنچه     
ز يـ ط اورژانس ن  ي مح ي طراح ي و حت  يكيزي ف ي، فضا ها  اورژانس

 و مــردم از كينــان پزشــكاركت يرد و رضــاكــت عمليــفكيدر 
 در  2007در سـال    ). 3(ار مهـم هـست      يشده بـس   ارايهخدمات  

 هندوستان انجام   يها اورژانس در اي  مطالعه )ايكامر (گو هيد سان
ــه شــد يشــد و نت ــا صــنعته كــجــه گرفت ها و شــدن شــهر يب

 از ترومــا و ير ناشــيــ درصــد مـرگ و م ،ديــ جديهــا شرفتيـ پ
 عـدم   ،ن عامـل  يش است و مهمتـر    ي رو به افزا   ي قلب يها يماريب

 بخصوص ).4 (باشد نياز ميش ي به تناسب افزاها اورژانسز  يتجه
 چرا  ؛دينما يتر جلوه م   ار مهم يشور ما بس  كن مسئله امروزه در     يا
، تـصادفات   يعـ ي طب يايـ  در معـرض بال    ل متعـدد  يـ ه بـه دال   ك

 -ي خدمات بهداشـت   ارايهپس  . مي هست ير رانندگ ي و غ  يرانندگ
 از  ،ت خـاص  يـ ط و موقع  يل شـرا  يـ  بـه دل   ها  اورژانس در   يدرمان
 ارايـه نـان از    ي اطم بـه منظـور    برخوردار است و     يا ژهيت و ياهم

 يا  دوره هـاي   يابيـ ارزانجـام    ،مـؤثر خدمات مناسب، اثربخش و     
كارا نياز   دقيق و  يابي ارز يبرا. ننده خواهد بود  ك كمك ،خدمات

ار بــا كــ يفــكي ويمــكسه يــ تــا بــا مقا داريــم"اســتاندارد"بــه 
 بـراي  مطلـع و     ،ط موجـود  ي شرا يم از چگونگ  ياستانداردها بتوان 

م يآمدصدد بر ن منظور در  يبد. )5 (اقدام كنيم الت آن   كرفع مش 
سـه سـال    ان در   كودك هاي  اورژانسنگره  ك يتا به دنبال برگزار   

يـت بـه    ن خـصوص و عنا    يات متعدد در ا   يسب تجرب ك و   يمتوال
 تحـت پوشـش دانـشگاه       هاي  اورژانس،  ها  اورژانس يفكي ارتقاي

 و يكــيزي را از نظــر ســاختار فيد بهــشتي شــهكيعلــوم پزشــ
 يابيـ  ارز ، درمان و آموزش پزشكي     وزارت بهداشت  هاي  شاخص

   .ميينما
  

  ها مواد و روش
 7 در   1386ي در اسـفندماه سـال       صورت مقطع ه  اين مطالعه ب  

هاي تحت پوشش دانـشگاه علـوم پزشـكي            بيمارستان ساورژان
 نفر  يك ،ي الزم سب مجوزها كپس از   .  انجام شد  ي بهشت شهيد

 پرنمـودن   ، بـراي  ليـست   چـك ات منـدرج در     كبازرس آگاه به ن   
 يك ناظر   ،ب خطا ياهش ضر ك به منظور . پرسشنامه انتخاب شد  

 نداشـت و    ها  بيمارستاندام از   كچيه ه  ب  سازماني  تعلق ،نفر بوده 
 را ليـست  چكده و يمارستان اعزام گردي بيك به  هر روز حضوراً  

 از طول ي محدوده مشخص زمانيكن مطالعه در    يا. نمود يپر م 
ن يـ در ا . انجام شـد  ) لير تعط ي غ يروزها(سان  يكط  يروز و شرا  

 درمــان و آمــوزش ، وزارت بهداشــتيمطالعــه از اســتانداردها
 مـورد   18د و   يـ هـا اسـتفاده گرد     ليست  چك راي تهيه ب كيپزش

ه، اتاق  ينه و اقدامات اول   ياژ، اتاق معا  ي تر ي، فضا يكيزيساختار ف 
، اتـاق تحـت نظـر،       يستگاه پرسـتار  ي، ا ييپا، اتاق عمل سر   اياح

س ين، سرو ي مراجع يس بهداشت يشور، سرو  يون، ت يزوالسياتاق ا 
، ينيپرونده بـال  ،  ي انسان يروير فضاها، ن  ينان، سا كارك يبهداشت
 ي و امـور رفـاه     ي آموزشـ  يرد، فـضاها  ك اورژانس، عمل  يداروها

ات مـورد   كـ ز ن يـ  ر . قـرار گرفتنـد    ي تحت بررسـ   همراهان بيمار 
  :به شرح زير بود ي،بررس

، نكات مورد بررسي عبـارت      "ساختار فيزيكي " در ارتباط با     -1
امكان دسترسي سريع بيماران به بخش، وجود فضاي        : بودند از 

ــستقل  ــش م ــاير بخ ــود در ورودي    از س ــاه، وج ــا و درمانگ ه
اختصاصي، وجود در ورودي آمبـوالنس، وجـود رمـپ صـندلي            

ر ي مناسـب بـا سـا      ي ارتبـاط  چرخدار و برانكار، و وجـود مـسير       
 ؛)مورد 6 در مجموع،( ها بخش

، نكـات مـورد بررسـي عبـارت         "فضاي تريـاژ  "ارتباط با    در   -2
بـودن بـه ورودي       زديكبودن محل آن از نظر ن       مناسب: بودند از 

ي باز به فضاي انتظار بيماران، امكانـات      انداز    بخش، داشتن چشم  
 ؛)مورد 3 در مجموع، ( خط تلفن داخليچون

 نكـات مـورد     ،"اتاق معاينه و اقـدامات اوليـه      " در ارتباط با     -3
 ، درجه وسايل معاينه محل اتاق معاينه،    :  عبارت بودند از   بررسي

و سـاير شـرايط      نـور    ، تهويـه  ، شـرايط بهداشـتي    ،حرارت اتـاق  
 ؛) مورد12در مجموع، (بهداشتي 

 عبـارت بودنـد     ي بررس ، نكات مورد  "اتاق احيا "ارتباط با   در   -4
 تخـت   ، داروهـا  ،زاتيـ  تجه ي،افكـ  ي فـضا  ،بودن در دسترس : از

 11مجمـوع،   در  ( و تجهيـزات مـورد نظـر          نـور  ،هي تهو ،مناسب
 ؛)مورد

كـات مـورد بررسـي      ، ن "اتـاق عمـل سـرپايي     " در ارتباط با     -5
فـضاي مـستقل و مناسـب، ورودي مناسـب،          : عبارت بودنـد از   

ــا،    ــف، ديواره ــت اصــول بهداشــتي در ك ــزات الزم، رعاي تجهي
و كليـه شـرايط     هـا، سـينك و دفـع زبالـه، تهويـه، نـور                پنجره

 ؛) مورد20در مجموع، (استريليزاسيون 

  نكته مورد بررسي عبارت    ،"ايستگاه پرستاري "  در ارتباط با   -6
 اشراف كامل ايستگاه به فضاهاي درماني: بود از

 نكات مورد بررسـي عبـارت       ،"اتاق تحت نظر  "در ارتباط با     -7
 اصـول   ، تهويه، نور و رعايت نكات مهـم       فضاي مناسب : بودند از 

  ؛) مورد11در مجموع، (بهداشتي 
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 نكات مورد بررسي عبـارت      ،"اتاق ايزوالسيون "در ارتباط با     -8
 و،   نـور  ، تهويـه  ، رعايت اصول بهداشتي   ،ناسبفضاي م : بودند از 

  و خروج؛اصول ورود

:  نكات مورد بررسي عبارت بودند از      ،"تي شور "در ارتباط با     -9
 30ارتفاع حداقل  ،   تهويه مناسب  ،غير مشترك  فضاي مستقل و  

  .كاري مناسب كاشي مستقل و آب  شير، كف زمين ازمتر سانتي
 ،"كاركنـان  راجعين و سرويس بهداشـتي مـ    "در ارتباط با     -10

 رعايـت   ،فـضاي مناسـب   : نكات مورد بررسي عبـارت بودنـد از       
  .كف  پوشش ديوارها و،تهويه، اصول بهداشتي
هـا،   هاي اورژانس از نظر نيروي انساني، پرونـده         همچنين بخش 

 امـور   ي، آموزشـ  يها تي و پرسنل، فعال   داروها، عملكرد پزشكان  
اطالعـات  . ر گرفتنـد   قرا يابي و ارز  ي تحت بررس  يمني و ا  يرفاه
 SPSSافزار   نرماستفاده از    وارد و با     ي اطالعات يها ور در فرم  كمذ

  .تجزيه و تحليل شد
  

  ها يافته
 يهـا  يژگـ يز تمـام و كـ  سه مريكي،زيدر ارتباط با ساختار ف   -1

نـي تمـامي    الزم را دارا بوده و امتياز كامل را كسب نمودنـد يع           
 اسـتانداردهاي وزارت     بـوده و بـا     شده، مورد تأييد    موارد بررسي 

. انـد   همخواني كامـل داشـته  ، درمان و آموزش پزشكي  بهداشت
كل و در دو مركز   % 50شده، كمتر از      در دو مركز، امتياز كسب      

 .كل بود% 50ديگر، بيش از 

 بقيـه   در امـل و  كاز  يـ ز امت كـ  مر 4 در   ،اژي تر يدر مورد فضا   -2
 .از بوديمتر از حد مورد نك مراكز،

ر از دو مـورد در      ي غ ،اينه و اتاق اح   يط اتاق معا  يدر مورد شرا   -3
 .امل بودكاز ي موارد امتيتمام

از يـ مارسـتان امت  ي ب يـك  تنهـا    يي،در مورد اتاق عمل سـرپا      -4
 بودنـد و    ييدو مورد فاقد اتاق عمل سرپا     . سب نمود كرا  % 100
هايي چون مناسب نبودن تهويه، نـور و          داراي نقص  ،ر موارد يسا

 . ودندشرايط دفع زباله ب

 ي بهداشـت  هـاي   سـرويس شـور،    يدر مورد اتاق تحت نظر، ت      -5
رد پرسـنل  كعمل  و يستگاه پرستار اينان، داروها،   كاركپرسنل و   

سب شـده   كـ ازات  يـ  موارد امت  يان خوشبختانه در تمام   كپزش و
 . امل بودندك

 يمارسـتان در مـابق    ير از دو ب   يـ  غ ،ونيزوالسيدر مورد اتاق ا    -6
 . ه است وجود نداشتيين فضايچن

ر يمارسـتان در سـا    ي ب يـك ر از   يـ  غ ي، انـسان  يرويدر مورد ن   -7
 . امل بودكازات يموارد امت

ها  مارستان پرونده ي در سه ب   ي،ني بال يها در ارتباط با پرونده    -8
 . امل نبودندك

ــورد فعال -9 ــدر م ــا تي ــيه ــ علي، آموزش ــاري  در ،رغم انتظ
شتر و ي بيش آموزيها تيشتر فعالين بي با مراجعهاي  بيمارستان

 . گرفتيصورت متري  يكستماتيس

ر از دو   يـ  غ ،نندگانك   مراجعه يمني و ا  يدر مورد امور رفاه    -10
 . امل بودكازات ير موارد امتي در سا،مورد

 هـاي   بيمارسـتان  هـاي   اورژانسشده در    سبكازات  يمجموع امت 
  . اند  آورده شده1 در نمودار شماره يمورد بررس

 
  هاي تحت مطالعه بندي كل بيمارستان ه مقايسه رتب-1نمودار 

  
  بحث

 تحـت پوشـش     هـاي   اورژانـس  يابيـ  منظـور ارز   اين مطالعه بـه   
 و  يفـ كي ي و با هدف ارتقا    يد بهشت ي شه كيدانشگاه علوم پزش  

ه كهمانطور  .  انجام شد  1386 در سال    ها  اورژانسرد  ك عمل يمك
ار يت بـس  يـ فكي از   هـا   اورژانـس  ،لكـ ج مشخص است در     ياز نتا 
. ننـد ك  ي نمود مـ   ي جزئ االت عمدتاً كوردار بودند و اش    برخ يخوب

 موجـود   يكيزي ف ياالت مربوط به فضاها   ك اش ، از موارد  يليدر خ 
 در مـورد  مـثالً . هـستند ر يير قابل تغيل خاص غيه به دال  كبود  

 ند،امـل نداشـت   كاز  يـ ه امت كـ  هـايي   بيمارستان يكيزيساختار ف 
ر ي وسا ها  اورژانسن  ي ب ي طوالن يكيزي ف ي فضا ،لكن مش يمهمتر
ا يـ شگاه، اتـاق عمـل      يـ ، آزما يولوژي مثل داروخانه، راد   ها  بخش

ن يـ ع بـه ا   ي سـر  يه در دسترسـ   كـ ژه بود   ي و يها بخش مراقبت 
ز از  يـ اژ ن يـ  تر يفـضا . وندشـ  يل مـ  كماران دچار مش  ي، ب ها  بخش

متـر از حـد     ك ،زكـ  از مرا  يازات بعـض  يه امت ك بود   يجمله موارد 
ن يـ  محـصوربودن ا   ،مـورد ن  يل در ا  ك مش از بود و عمدتاً   يمورد ن 

گـر  يتـه د  كن. ط اورژانس بود  يد مناسب به مح   يفضا و نداشتن د   
 ها بيمارستان از يه در بعضك بود يي اتاق عمل سرپا ،مورد توجه 

ه نشده است و تنها به اتاق عمل        ي در اورژانس تعب   يين فضا يچن
ه در اغلـب   كـ  يل اساسـ  ك مـش  يـك . شـود  يتفا م كمارستان ا يب

ه كون بود   يزوالسي فقدان اتاق ا   ،خورد ي م  به چشم  ها  بيمارستان
ه اغلـب  كـ شـود   يمالحظـه مـ   . ار مهم و قابل توجـه اسـت       يبس
 هستند و در قسمت     يكيزي مربوط به ساختار ف    ي،الت اصل كمش
 امـا   .باشد يجامع م  ار خوب و  ي بس كارآيي خوشبختانه   ،ردكعمل

انات مناسب  كه نداشتن فضا و ام    كته الزم است    كن ن يتوجه به ا  
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 كـارآيي ت از   يـ  شـده ودر نها    ياندارد موجب اتـالف انـرژ     و است 
  . استك خواهد يفكي

ــانطور  ــهم ــبالً ه ك ــ ا،اشــاره شــدق ــي ــر اســاس يابين ارزش  ب
 كيآموزش پزش   و ، درمان  مصوب وزارت بهداشت   ياستانداردها

علـوم پزشـكي     در دانـشگاه     يقي تحق 1385 در سال    .انجام شد 
، درمان  بهداشت وزارت   يه استانداردها كاصفهان صورت گرفت    

 9001اصـول نظـام ايـزو        ي را با استانداردها   و آموزش پزشكي  
بسياري از ه ك ه و نتيجه گرفته شدسه نمودي مقا2000ش يرايو

در اسـتانداردهاي اورژانـس مـصوب وزارت         9001بندهاي ايزو   
 ايـن    وجود ندارد و در نتيجه، درمان و آموزش پزشكي  بهداشت

 جوانـب سـازمان،    نگر به كليه    معاستانداردها، ديد و نگرشي جا    
محققـين مطالعـه    . ردندها و مديريت مطـابق بـا ايـزو نـدا          يآفر

 ضرورت بازنگري در استانداردهاي اورژانـس مـصوب         الذكر،  فوق
 مطـــابق بـــا ، درمـــان و آمـــوزش پزشـــكيوزارت بهداشـــت

  ). 6(مطرح نمودند را استانداردهاي ايزو 
 ،طي شـرا  ير در بهبود  ايشرفته اصرار بس  ي پ يشورهاكامروزه در   

اژ وجـود دارد و     يـ  اورژانـس و تر    يهـا  رد بخـش  ك و عمل  كارآيي
 چـرا  ؛نه صورت گرفتـه اسـت  ين زمي در ا  ي نيز ددمطالعات متع 

مـاران در  ي بـه ب يده سي سرويه بهبودكه مسجل شده است   ك
يي ماران نقش به سـزا   ير ب ياهش مرگ و م   كاژ در   ياورژانس و تر  

در انگلستان بـا    اي    مطالعه ،2001 در سال    Papouchado .دارد
 از  ،ه در آن  كـ نجام داد   ا يماران قلب يب رياهش مرگ و م   كهدف  

مارستان در آمبـوالنس نـوار      يدن به ب  ي قبل از رس   يماران قلب يب
ق تلفــن يــ از طرنــوار،ت ؤيــ و پــس از رشــد مــيقلــب گرفتــه 

 بدون اتالف وقت ،ماري و ب  گرفتهمارستان صورت   ي با ب  يهماهنگ
ماران يژه ب ي و يها راقبتما  ياورژانس، قلب   (از  يدر بخش مورد ن   

ن روش  يه ا كن مطالعه نشان داد     يج ا ينتا. شد  مي يبستر) يقلب
ماران داشته  ين ب ير ا يزان مرگ و م   يمكاهش   در   ييسزا ر به يثأت

  ). 7(است 
 در  Ramanujam توسـط    2007 سال   در مطالعه ديگري كه در    

ش مـرگ و    اهكـ  يه برا كد  يهندوستان انجام شد مشخص گرد    
 بـه بهبـود     ي، و قلبـ   يمـاران تـصادف   يماران به خصوص ب   ير ب يم

  ). 4 (باشد  نياز مي آنهاكارآيي و اصالح ها اورژانسط يشرا
ا انجـام شـد     ي در اسـترال   2003ه در سـال     ك يگريدر مطالعه د  

، يرد علمـ  كـ ت عمل يفكيزات و   ير از تجه  يه غ كمشاهده نمودند   
 اطفـال   هاي  ورژانساون  يوراسكل ساختمان و د   كر ش يي تغ يحت
  ).3(  هستندمؤثرار يماران بسي بي و بهبوديتمنديز در رضاين

ــال  ــ در امر2007در س ــدداًيك ــا مج ــرايثأ ت ــط ترير ش ــر ي اژ ب
 يه بهبـود  كـ جه گرفتنـد    يماران مطالعه شد و نت    ي ب يآگه شيپ

ر يثأمـاران تـ   ي ب يآگهـ  شي پـ  ياژ در بهبـود   ي تر يكيزيط ف يشرا
  ). 2( داشته است يبارز
ــغ ــود ر از ي ــاً در  بهب ــه قطع ــي ك ــات فيزيكــي و تجهيزات امكان

آگهــي بيمــاران مــؤثر خواهــد بــود، الزم اســت عملكــرد  پــيش
پزشكان و پرسنل نيز هر چندگاه ارزيـابي شـوند تـا مـشكالت              

 اي  در مطالعه . موجود، مورد شناسايي قرار گرفته و اصالح شوند       
مـشاهده   انجـام شـد      وكسيـ فرانس  در سـان   2007در سـال    كه  

ه بـا   كـ  ياران اورژانـس در افـراد     يدسـت % 72ه حدود   ك گرديد
 را  ي اصـل  يها نه ارگان ينند معا ك  ي هم مراجعه م   يات جزئ ياكش

 ي مخفـ يهـا  يمـار ي ب،ن مـوارد ي از ا  يدهند و در بعض    يانجام م 
ات ياكن در مـوارد شـ     يري در سـا   يول. اند شف شده ك هم   يگريد

 لـذا   .امـل صـورت نگرفتـه اسـت       كنـات   ي معا ي،جزئ  و يطيمح
ـ ياكه در صورت وجود شـ  كه نمودند   يوصت  ز حتمـاً يـ  نيات جزئ

  ). 8( انجام شود ياتي حيها نات ارگانيمعا
امريكا انجام شد و مـشخص       در   يگرين راستا مطالعه د   يدر هم 

نمود كه در صـورتي كـه پزشـكان اورژانـس در ارزيـابي اوليـه                
بيماران، بيشتر به معاينه باليني بيمـار و بررسـي عاليـم خطـر           

نمايند، بهتر و سريعتر ميتوانند تصميمات الزم را بگيرند         توجه  
شده، درمـان     هاي ديكته   و در صورتي كه تنها بر اساس پروتكل       

 بـه بيمـاران     يتوان در شـرايط اورژانـس      صورت گيرد، كمتر مي   
  ). 8(كمك كرد 

همانطور كه از نتايج مطالعات ذكرشده مشخص است، يكـي از           
آگهي بيماران،    ف بهبود پيش  موضوعات مهم در تحقيقات با هد     

 در  يشورهاكـ  در   باشد و قطعاً   ي م ها  اورژانس مطالعه در شرايط  
 را در   ياهش بـارز  كـ تواند    ين امر م  ي پرداختن به ا   ،حال توسعه 

ط يشتر در شـرا   يـ مطالعـات ب  . ماران نـشان دهـد    يب ريمرگ و م  
 در رفع نواقص آنها، هـر چنـد         ي و سع  يمارستاني ب هاي  اورژانس

مـاران و   يالت ب ك رفـع مـش    توانـد در    مـي ز باشـند،    يه ناچ كهم  
  .اثرات قابل توجهي داشته باشدر آنها ياهش مرگ و مك
  

  گيري نتيجه
 تحت پوشش دانشگاه علوم     هاي  بيمارستان هاي  اورژانسط  يراش

 يياز بـاال  ي موارد امت  يه در بعض  ك گرچه   ،يد بهشت ي شه كيپزش
ز يـ  ن ي مـوارد   امـا در   ،اند به خود اختصاص داده    يابي در ارزش  را
  . هستنديازمند اصالحاتي نداشته و نياز مناسبيامت
  

  تشكر و قدرداني
 تحـت پوشـش     هاي  اورژانسه مسئوالن و پرسنل محترم      يلكاز  

ق يـ ن تحقيـ ه در انجـام ا ك يد بهشتي شه كيدانشگاه علوم پزش  
  . ميرك متش،اند  را با ما داشتهياركمال همك
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