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چکیده
زمینه و هدف :مراقبتهای پيش بيمارستانی یك جزء اساسی و سرنوشت ساز در درمان بيماران اورژانسی میباشد .هر چه مدیریت این بيماران
مناسبتر ،صحيحتر و سریعتر باشد ،ميزان بيماریزایی و مرگ و مير کمتر خواهد شد .پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعيت اورژانس پيش
بيمارستانی شهر سبزوار با استانداردهای موجود در سال  3131انجام شد.

روش بررسی :پژوهش حاضر ،یك مطالعه توصيفی -تحليلی بود که به صورت مقطعی در سال  ،3131در پنج پایگاه اورژانس درون شهری ،سبزوار
انجام شد .دادههای مربوط به کارکنان و تجهيزات موجود در پایگاههای اورژانس با استفاده از چك ليست استخراج شدند و  30141گزارش ماموریت و
ميانگين زمانی هر ماه در طول  31ماه از ابتدای فروردین تا پایان اسفندماه  3131با توجه به گزارشات ثبت شده در پایگاه مرکزی مورد بررسی
قرارگرفت .برای تجزیه و تحليل دادهها از آمارهای توصيفی و نرم افزار آماری  SPSSنسخه  31استفاده شد.
یافتهها :هيچ کدام از پایگاهها دارای نيروی انسانی کافی و هيچکدام از آمبوالنسها دارای تمامی تجهيزات مورد نياز نبودند .بيشترین کمبود مربوط به
تجهيزات مدیریت درمانی حياتی بود به صورتی که تنها 31/04درصد از آمبوالنسها دارای این تجهيزات بودند .حدود 31/41درصد از زمان پاسخها در
بيشتر از هشت دقيقه پاسخ داده شدهاند.
نتیجهگیري :به منظور بهبود ارائه مراقبتهای پيش بيمارستانی ،ضروری است که در زمينه کنترل کيفی خدمات تکنسينهای اورژانس پيش بيمارستانی،
آمبوالنس و تجهيزات مورد نياز آن ،توجه بيشتری صورت گيرد.
واژگانکلیدي :مراقبت پیش بیمارستانی ،خدمات پزشکی اورژانس ،زمان پاسخ ،استاندارد

مقدمه

این آیيننامه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اورژانـس پيـش بيمارستـانی بخـش مهمـی از سيستـم ارائـه

مکلـف شـد کـه شاخصهـای عملکـردی اورژانس پيـش

خدمات بهداشتی درمانی است ( .)3هدف از چنين خدمات

بيمارستانـی را بهبـود بخشـد ،بنابرایـن بایـد هر تالشی برای

پزشکی ،درمان مناسب ،در محل و زمان صحيح با استفاده از

توسعه سياستهای معقول که نيازهای عمومی و انتظارات را

منابع در دسترس میباشد ( .)1،1برخی از کشورهای در حال

با روندهای در حال ظهور متعادل مینماید مورد توجه قرار

توسعه مثل کامبوج ،سریالنکا و تایلند ،بطور فزایندهای نياز به

دهد ( .)0،1هر کشوری باید نظام خدمات اورژانس پزشکی

خدمات یکپارچه و سازماندهی شده اورژانس پيش بيمارستانی

خود را ارزشيابی کرده و بهبودهای افزایشی را که به طور

را حس کرده و در حال توسعه و نوسازی سيستمهای خود

معمول دست یافتنی هستند ،آغاز نماید (.)0،5

هستند (.)0،0

در این ارزیابی باید سه مورد تجهيزات ،نيروی انسانی و زمان

به منظور ارتقای سطح خدمات فوریتهای پزشکی ،آیيننامه

به طور دقيق مورد بررسی قرار گيرد .اولين عامل ،تجهيزات

ساماندهی پوشش فراگير خدمات فوریتهای پزشکی کشور

پزشکـی است .اهميـت تجهيزات پزشکـی و تکنـولوژیهـای

در سال  3111توسط هيأت وزیران تصویب شد که بر اساس

پيشرفته در پيگيری ،تشخيص ،درمان و پژوهش در عرصه

 -3کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -1کارشناس پرستاری ،کميته تحقيقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  ،سبزوار ،ایران
 -1کارشناس پرستاری ،کميته تحقيقات دانشجویی ،دانشکده پيراپزشکی فردوس ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،بيرجند ،ایران
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اورژانس ،تجهيزات تخصصی میتوانند در اینکه بيمار درمان

شاغل نبود .بر جریان ثبت دادهها نظارت مینمود.

پزشکی را در زمان طالئی دریافت کند یا خير ،تفاوت ایجاد

سؤاالت چك ليست در سه زمينۀ تجهيزات ،نيروی انسانی و

نمایند ( .)1در سال  1445مطالعهای درمراکز اورژانس

زمان ،از منابع مختلف ذیل تهيه شد:

هندوستـان انجـام شد ،کـه نتایج نشـان داد بـا صنعتی شـدن و

 استانداردهای موجود در چك ليست تجهيزات آمبوالنس

پيشرفت شهرها ،درصد مرگ و مير ناشی از تروما و بيماریهای

که شامل  01آیتم میباشد از استانداردهای ملی ایران به

قلبـی رو به افزایـش اسـت و مهمتـرین عامـل  ،عـدم تجهيز

شمارۀ  0150که در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران

اورژانسها ،به تناسب افزایش نيازها میباشد ( .)3دومين عامل،

موجود میباشد ،به دست آمده است .و داروها بر اساس

که امکانات مناسب بر روی آن تأثير گذار است ،سرعت ارائه

آیيننامـه فوریتهـای پزشکـی شهيد بهشتی تهـران شامل 11

خدمات در مراکز درمانی به خصوص اورژانس میباشد که

دارو مهـم بود .در ایـن استـاندارد ،مجموعـا وجـود  51نـوع

جهت کاهش مرگ ومير و معلوليتها از اهميت ویژهای

تجهيزات در  34گروه اصلی در آمبوالنسها ضروری اعالم

برخوردار است ( .)34سومين مورد ،آمادگی کارکنان اورژانس

شده است .در مشاهده تجهيزات برای وسایل موجود و یا

و دسترسی آنها به تجهيزات و آموزش مورد نياز است ،تا آنها

سالم عدد یك و عدم وجود یا معيوب بودن آن عدد صفر

را در مقابله و مدیریت ،در زمان حوادث و بالیا توانمند سازد.

تعلق گرفت ( 4-11عدد تجهيزات نمره ضعيف 11-01 ،نمره

بایستـی توجـه نمـود کـه اگر کارکنان اورژانـس ،تجهيزات و

متوسط 01-10 ،نمره خوب و  01-51نمره بسيار خوب) (.)0

آموزش مورد نياز خود را دریافت نکنند آمادگی آنان برای

 استانداردهای موجود در چك ليست نيروی انسانی که

ارائه مراقبت ،در زمان بالیا به خطر خواهد افتاد (.)0

شامل  31آیتم میباشد از آئيننامه سازماندهی پوشش فراگير

با توجه به اهميت موضوع و عدم تحقيقات جامع و کافی در

خدمات فوریتهای پزشکی پيش بيمارستانی (در مشاهده

این زمينه در سطح ایران برآن شدیم مطالعهای با هدف مقایسه

انجام شده برای شرایط موجود نمره یك و عدم وجود نمره

وضعيـت اورژانـس پيـش بيمارستانـی شهـر سبـزوار بـا

صفر تعلق گرفت (.)0

استانداردهای موجود در سال  3131به انجام برسانيم.

تعداد  30141گزارش ماموریت ثبت شده در پایگاه مرکزی از
فروردین ماه سال  3131تا اسفند سال  3131مورد بررسی

روش بررسی

قرارگرفت و پس از بررسی دقيق گزارش مأموریتها ،زمان

این مطالعه توصيفی_ تحليلی به صورت مقطعی در سال

پاسخ هر مأموریت (فاصله زمانی بين دریافت پيام تلفنی یا

 3131انجام شد .محيط پژوهش را تمام پنج پایگاه اورژانس

زمان اطالع رسانی تا رسيدن به محل حادثه) و درصد تجمعی

درون شهری ،شهر سبزوار تشکيل می دادند .دادهها از تمامی

درخواستهای پاسخ داده شده در فاصلههای زمانی مختلف

پایگاههـا بعد از کسـب اجـازه از مـرکـز فوریتهای پزشکی

محاسبه گردیده و با استانداردهای موجود در چك ليست

سبـزوار از طریق مشاهـده ،مصاحبـه و بررسـی پروندههـا و

زمان که فقط شامل دو آیتم بود ،مقایسه شد .ميانگين زمانی

مدارك و تکميل چك ليستهای موجود ،جمع آوری گردید.

کمتـر از هشـت دقيقه بسيـار خوب و بيشتر از آن ضعيـف

پژوهشگـر بـا استفـاده از چـك ليسـت پژوهشگـر ساختـه،

محسوب میگردد .آیتم دیگری که در این پژوهش مورد

اطالعات مورد نياز را جمع آوری کرد و به منظور کاهش

ارزیابی قرار گرفت ،زمان خروج تکنسينها از پایگاه پس از
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دریافت مأموریت بود که به طور استاندارد باید حداکثر یك

پایگاهها ،آمبوالنسها توسط تکنسين تميز و تجهيزات آن ضد

دقيقه به طول بيانجامد ( .)3دادهها با نرم افزار آماری SPSS

عفونی میشد (جدول.)1

 31و آزمونهای آماری توصيفی مناسب مورد تجزیه و تحليل

بر اساس آمار سازمان پایگاه مرکزی اورژانس سبزوار ،تعداد

قرار گرفت.

نيروهای اورژانس در تمام پایگاههای درون شهری 04نفر

يافتهها

سابقه کاری آنها  5/51±0/43سال بود .بيشتر تکنسينها دارای

در شهر سبزوار 0 ،پایگاه فوریت پزشکی اورژانس درون شهری

مدرك تحصيلی کاردانی بودند .همچنين 51درصد از کارکنان

وابسته به مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی وجود دارد .در

فوریتهای پزشکی شهر سبزوار ،اطالعات کافی برای انجام

زمان مطالعه در شش ماهه دوم سال  3131در این پایگاهها 31

مأموریتهای پيش آمده شهری را داشتند (جدول.)3

آمبوالنس فعال وجود داشت 33 .نوع از آمبوالنسهای موجود در

جدول  :1مشخصات دموگرافیک پرسنل پایگاههاي

پایگاههای فوریتهای پزشکی از نوع  Bکه آمبوالنس هایی برای

اورژانس درون شهري شهر سبزوار
فراوانی

فراوانی نسبی

مطلق

(و انحراف معیار)

کارشناس پرستاری

0

31/0درصد

هيچکـدام از پایگاههـا دارای نيروی انسانـی کافی بر اسـاس

کارشناس فوریت پزشکی

3

 1/0درصد

کارشناس هوشبری

1

 0درصد

آئيـننامـه سـازماندهـی پوشـش فراگيـر خدمات فوریتهای

کاردان هوشبری

1

0درصد

پزشکی پيش بيمارستانی (به ازاء هر موتورسيکلت اورژانس

کاردان فوریت پزشکی

11

 54درصد

چهار نفر و به ازاء هر دستگاه آمبوالنس  34نفر شامل پنج نفر

کاردان اتاق عمل

1

 0درصد

انتقال بيماران و پایش و درمان اوليه میباشد و یك عدد از
آمبوالنس ها از نوع  Cمیباشد که بـرای انتقال بيمـاران و درمان
اساسی و عالوه بر آن شامل دستگاه الکتروشوك بود.

فراوانی
متغیرها

کاردان و پنج نفر کارشناس است) نبودند و  15/0درصد از

جدول  :2وضعیت نیروي انسانی اورژانس پیش بیمارستانی شهر سبزوار با استانداردهاي موجود
وضعیت نیروي انسانی
.3
.1
.1
.0
.0
.1
.5
.1
.3
.34
.33
.31
.31

تکنسين فوریت پزشکی یونيفرم مخصوص دارد
تکنسين فوریت پزشکی اتيکت مخصوص دارد
بعد از هر ماموریت تجهيزات ضد عفونی می شود
تکنسين فوریت پزشکی آمبوالنس را تميز نگه می دارد
تکنسين فوریت پزشکی کارت بهداشتی دارد
تکنسين فوریت پزشکی حداقل دوره آموزشی تکنسين پایه را گذرانيده است
تحویل و تحول آمبوالنس روزانه در هر شيفت انجام می شود
تکنسين اورژانس آمبوالنس را از نظر شرایط فنی و بی سيم آماده نگه می دارد
امدادگر راننده گواهينامه آمبوالنس دارد
امدادگر راننده مدرك دیپلم دارد و دوره آموزشی هالل احمر را دیده است
به ازای هر موتور سيکلت اورژانس  0نفر کاردان یا کارشناس وجود دارد
به ازای هر دستگاه آمبوالنس  34نفر نيروی انسانی وجود دارد
هرپایگاه دو آمبوالنس فعال دارد
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درصد تطابق با استاندارد
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344
344
15/0
4
344
15/0
344
344
344
4
4
31/0
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تمامی  01تجهيزاتی که در استانداردهای تجهيزات آمبوالنس

هيچکدام از واحدها ظرف نگهدارنده عضو قطع شده ( cold

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران وجود آنها در

 )boxنداشتند .یافتهها در ارتباط با تجهيزات حفاظت /نجات

آمبوالنس ضروری میباشد ،را نداشتند و تنها  53/11درصد

و وسایل ارتباطی نشان داد که ابزار برنده کمربند ایمنی در

تجهيزات ،در تمامی پایگاهها وجود داشت.

هيچکـدام از واحـدها وجود نداشـت .دستکـش ایمنی در 10

 30/11درصـد از آمبوالنسهـا دارای تجهيزات تشخيصـی

درصد از واحدها وجود داشت .تمام واحدها دارای فرستنده/

بودند ،ایـن در حالـی بود که  31/04درصـد آمبوالنسهـا از

گيرنده رادیویی ،پوشش حفاظتی شبرنگ ،چراغ قوه و کپسول

تجهيزات الزم برای مدریت درمانی -حياتی برخوردار بودند.

اطفاء حریق بودند .تجهيزات موجود در گروه دارو و سرم و

یافتهها نشان داد که اکثر واحدها صندلی تاشو و لوله بينی

تزریقات وضعيت مطلوبی را با مقدار  51/33درصدی نشان

معده داشتند و اما ست کامل پانسمان و کيسه زباله به ترتيب

داد (جدول.)1

جدول  :1فراوانی تجهیزات طبی آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی به تفکیک گروه /وسیله و استاندارد هاي ملی
گروه تجهیزات طبی و انواع آن

آمبوالنس حاوي تجهیزات (درصد)

تجهیزات جابه جایی بیمار

28/5

برانکارد اصلی /حمل کننده بيمار در آمبوالنس وجود دارد

344

برانکارد اسکوپ وجود دارد.

15/0

پتو یا تشك جهت جا به جچایی بيمار وجود دارد

15/0

تخته کامل بلند ستون فقرات با نگهدارنده سر و تسمه های نگهدارنده وجود دارد.
تجهیزات تهویه -تنفس

50
29/56

مخزن اکسيژن ثابت

344

اکسيژن قابل حمل

344

آمبوبگ با ماسك و لوله های هوایی برای تمام سنين

50

ماسك تهویه دهانی به همراه ورودی اکسيژن

15/0

ساکشن برقی ثابت یا پرتابل

344

ساکشن دستی یا پدالی قابل حمل

50

تجهیزات ثابت نگهدارنده

81/95

وسيله کشش

13/10

ست کامل ثابت سازی شکستگی

50

آتل گردنی

344

ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات(قابل باز شدن) یا تخته های کوتاه ستون فقرات

50

تخته کامل بلند ستون فقرات با نگهدارنده سر و تسمه های نگهدارنده

1570

تجهیزات تشخیصی

95/22

دستگاه سنجش فشار خون دستی بزرگساالن و اطفاال

15/0

پالس اکسيمتر

344

گوشی پزشکی

344

دماسنج طبی

15/0

چراغ قوه قلمی جهت معاینه

344
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هيچکدام از آمبوالنسهای موجود در پایگاههای اورژانس،

در  11/0و  01/1درصـد از آمبوالنسهـا وجـود داشـت.

مجتبی راد و همکاران

دستگاه اندازه گيری قند خون

21

344
12/52

تجهیزات الزم براي مدیریت درمانی  -حیاتی
الکترو شوك()AED

10

پایشگر قلبی پرتابل ()cardiac monitoring

31/0

تجهيزات ایجاد بخار سرد (نبوالیزر)

4

وسایل حجم سنجی تزریقی ( نظير ميکروست و)...

50

ست تخليه ریه

4
31/0

ونتيالتور خودکار(پرتابل)
دریچه

4

BEEP
کپنومتر()compnometer

4
4

تجهیزات مراقبت پرستاري و بانداژ

15/2

تجهیزات یا مواد تزریقی

66/58

تجهیزات حفاظت و نجات

15/2

وسایل ارتباطی

122

از ميان پایگاههای اورژانس ،پایگاه شماره چهار با فراوانی

بحث و نتیجه گیري

مطلق  50/10( 01درصد) از بيشترین تجهيزات برخوردار بود.

سيستم مراقبتهای بهداشتی از حدود  14سال قبل تا کنون در

پایگاه شماره یك با فراوانی مطلق  13/11( 00درصد) دارای

کشورهـای مختلف بصـورت یك شاخـه مستقـل در آمـده و

کمترین تجهيزات بود .ميانگين زمان پاسخ در  30411مورد

پيشرفتهـای زیـادی داشتـه که ایـن پيشرفـتها در تمـام

( 13/30درصد) از مأموریتها کمتر از هشت دقيقه با ميانگين

قسمتهای مراقبت های پيش بيمارستانی ،بيمارستانی ،وسایل

 1/03دقيقه با انحراف معيار  4/11دقيقه بود .زمان خروج

و تجهيزات مورد لزوم محسوس بوده است .بر اساس چك

تکنسينها از پایگاه پس از دریافت مأموریت که به طور

ليستهـایی کـه در پایگاههـای اورژانس  330شهـر سبـزوار

استاندارد باید حداکثر یك دقيقه به طول بيانجامد در پنج

تکميل گردید در قسمت نيروی انسانی اطالعاتی به دست آمد

پایگاه اورژانس شهری که در مرکز شهر بودند ،بهتر و بيشتر

که از بعضی جهات با استانداردهای موجود کامالً همخوانی

مورد توجه قرار گرفته بود و تنها در  1تا  1درصد از تعداد

دارد اما از بعضی جهات اصالً به استانداردها نزدیك نبود.

کل مأموریتها از این بازه زمانی تجاوز میکرد و ميانگين

همچنين یافتههای پژوهش نشان داد در طول سال 3131

مـدت زمـان خـروج از پایگـاه از زمـان درخواسـت کمـك

اورژانس پيش بيمارستانی شهر سبزوار ،در زمينه زمان پاسخ،

 4/00±4/41دقيقـه بـود .بهتـرین مـدت زمـان پاسخ در سال

از وضعيت بسيار خوبی برخوردار بوده است ،در حالی که

 3131مربوط به اردیبهشت ماه با ميانگين  0/41دقيقه و

وضعيت تجهيزات در حد انتظارات نبود .به طورکلی میتوان

ضعيف ترین عملکرد مربوط به تيرماه با ميانگين  5/11دقيقه

گفت که وضعيت موجود نيروی انسانی و تجهيزات اورژانس

بود .در ميان پایگاههای درون شهری سبزوار ،پایگاه شماره

پيش بيمارستانی شهر در قياس با استانداردها مطلوب ارزیابی

یك عملکرد بهتری را نسبت به سایر پایگاه ها داشت.

نشد .در ميان پایگاههای اورژانس پيش بيمارستانی هم پایگاه
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ضربان ساز قلبی خارجی

4

26

مقایسه وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی شهر سبزوار....

مناسبی برخوردار بود.

ترومای جهانی" این نتایج به دست آمده است که سطح مرگ

یافتههـای مطالعـه نشـان داد در هيـچ یك از پایگاههـا

و مير در دو بعد بيمارستانی و پيش بيمارستانی در کشورهای

تکنسينهای اورژانس کارت بهداشتی مخصوص نداشتند که

بـا درآمـد بـاال 10 ،درصـد ،با درآمـد متوسـط  00درصـد و

البتـه این امـر ناشـی از نقص در سيستـم اورژانس کل کشور

کشورهای با درآمد پایين 11 ،درصد میباشد که این امر نشان

میباشـد .اما از نکات قابـل توجه در مورد نيروی انسـانی

دهندۀ اهميت تکنولوژی و تجهيزات پيشرفته در مراقبتهای

موجود در سيستم  EMSشهـر سبزوار ایـن بود که تنهـا در

درمانی است (.)31

 15/0درصد از پایگاهها ،آمبوالنسها توسط تکنسين تميز و

نتایج این پژوهش نشان داد که آمبوالنسهای اورژانس پيش

تجهيـزات آن ضـد عفونی میشـود که از جهت مقایسـه با

بيمارستـانی شهـر سبـزوار به طـور متوسـط  53/11درصد از

استانداردها آمـار قابل قبولی بـود .این در حالی اسـت که در

تجهيـزات استانـدارد را دارا بودنـد که در ایـن بين گـروه

مطالعـه صبـوری و همکاران ( ،)1435بهـرامی و همکـاران

تجهيزات جابجایی بيمار ،تهویه -تنفس ،ثابت نگه دارنده،

( )1434به ترتيب تنها  13/1و  11 /0درصد از از آمبوالنسها

تشخيصی و وسایل ارتباطی در مقایسه با استانداردها در حد

توسط تکنسين تميز و تجهيزات آن ضد عفونی میشد (.)3،0

مطلوب و نزدیك به استانداردها و گروه مربوط به تجهيزات

همچنيـن یافتههـای پژوهـش نشـان داد کـه تمـام پایگاههای

تزریق باالتر از حد متوسط استانداردها بود .در حالی که گروه

اورژانـس شهـر سبزوار با کمبـود نيروی انسانـی کافی مواجه

تجهيزات الزم برای مدیریت درمانی– حياتی ،حفاظت و

بودند .مطالعات دیگر در ایران نيز به نتایج مشابهی رسيدهاند.

نجات و مراقبت پرستاری و بانداژ در مقایسه با استانداردها

به عنوان مثال ،مطالعهای بهرامی و همکاران ( )1434کمبود

پایينتر از حـد متوسـط و نامطلوب گـزارش شـد .بهـرامی و

 15/0درصد کارکنان اورژانس پيش بيمارستانی یزد را نشان

همکـاران ( )1434و کاظـم نژاد و همکاران ( )1430به ترتيب

داد ( .)0هر چند مطالعات انجام شده در ایران نشان داده شده

نيز نشان دادند آمبوالنسهای پایگاههای اورژانس یزد بر

اسـت که کمبـود کارکنـان آموزش دیـده  EMSیك چـالش

اسـاس استانداردهـای سازمـان ملی استاندارد  13درصـد و

جدی است اما در سالهای اخير ،وزارت بهداشت با تأسيس

آمبوالنسهای اورژانسهای پيش بيمارستانی استان گيالن با

دورههـای کاردانی و کارشناسـی ناپيوسته تربيـت دانشجـوی

توجـه به استانداردهـای وزارت بهداشـت و سازمان ملـی

فوریتهای پزشکـی ،سعـی در جبـران نيروی انسانـی داشتـه

استاندارد ایران به ترتيب  00و  01درصد تجهيزات مورد نياز

است (.)33

را داشتند که این آمار و ارقام وضع بهتر اورژانس پيش

تجهيزات پزشکی یکی از عوامل مهم ارائه عملکرد مناسب

بيمارستانی سبزوار را در این خصوص در مقایسه با یزد و

خدمات پزشکـی اورژانـس پيش بيمارستانـی به مصـدومين

گيـالن را نشـان میدهـد ( .)0،31بنابرایـن هيچکـدام از

ترومایی و سایر بيماران است .حتی در صورت وجود کارکنان

آمبوالنسهای پایگاههای شهری سبزوار همانند مطالعه کاظم

اورژانس ،اگر دسترسی به تجهيزات مناسب و کافی وجود

نژاد و همکاران ( )1430و بهرامی و همکاران ()1434

نداشته باشد آمادگی آنها برای ارائه مراقبت کاهش خواهد

تجهيزات کامل مورد نياز را نداشتند (.)0،31

یافت ( .)31به عنوان مثال در مطالعه  Mockو همکاران

در این بين ،فقدان اغلب تجهيزات مدیریت درمانی_ حياتی

(سال  )3331با عنوان "الگوهـای مـرگ و ميـر ترومـا در سه

در آمبوالنسها یك ضعف عمده محسوب میشود .در بين

مجلهي مراقبت اورژانس ،دورهي  ،1شمارهي  ،2تابستان 96

Downloaded from ijec.ir at 4:17 +0330 on Wednesday November 14th 2018

شماره یك در ميان پنج پایگاه درون شهری سبزوار از وضع

کشور با سطح اقتصادی متفاوت :دالیلی برای توسعه سيستم

مجتبی راد و همکاران

25

الکتروشوك و مانيتورینگ وجود داشت و ميزان فراوانی نسبی

خدمات اورژانس پيش بيمارستانی سبزوار وجود داشت ،نتایج

 31/04درصدی در تمام پایگاهها در خصوص تجهيزات

پژوهش در مورد زمان پاسخ اورژانس پيش بيمارستانی شهر

مدیریت درمانی -حياتی بيمار ،خودنمایی میکرد .سایر

سبزوار اميدوار کننده به نظر میرسيد .در این مطالعه مشخص

مطالعات در کشور نيز وضعيت مشابهی را نشان میدهند.

گردیـد کـه در  13/30درصـد از مأموریتهـا زمان رسيـدن

مطالعه بيداری و همکاران ( )3111با عنوان "ارزیابی عملکرد

فوریتها به محل حادثه هشت وکمتر از هشت دقيقه بوده

اورژانـس پيـش بيمارستانـی در بيماران انتقـال داده شـده به

است و در  31/41درصد از مأموریتها مأمورین اورژانس

بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص)" نشان داد که از 14

بعد از گذشت هشت دقيقه به محل رسيدهاند که از این حيث

آمبوالنس اورژانس تهران ،تنها  31دستگاه دارای تجهيزات

میتوان گفـت اورژانس  330شهـر سبـزوار در مقایسـه با

مانيتورینگ قلبی و الکتروشوك بودند که یکی از محدودیتها

استانداردها نمره قبولی را کسب کرد .اما در همين راستا نتایج

در درمان بيماران با آریتمی قلبی است ( .)0،30مطالعه دیگری

دو مطالعه جداگانه که توسط بهرامی و همکاران و کاظم زاده

توسط  )1433( Schmidکه در آلمان انجام گرفت نتيجهگيری

و همکاران که به ترتيب در سال 3113و  3131در ایران انجام

شد که تفاوتهای زیادی از نظر تجهيزات وجود دارد و این

گردید ،اعالم شد که زمان پاسخ در بيش از  14درصد

بدان معنی است که درمانهای پزشکی بر اساس روشها و

مأموریتهای شهری اورژانس در کمتر از هشت دقيقه انجام

نظریههای معمول در تمام موارد امکان پذیر نيست .در مطالعه

شده است که با مطالعه ما همخوانی دارد ( .)0،31در حالی که

مطالعه بهرامی و همکاران در یزد هم اعالم شد که تنها در یك

عملکـرد مأموریتهـای شهـری مـرکـز مدیریت حـوادث و

پایگاه (از هفت پایگاه) تجهيزات الکتروشوك و مانيتورینگ

فوریتهای پزشکی شهر یزد در سال  1392حدود  9/8دقيقه

قلبی وجود داشت که این مطالعات نشان دهنده وضعيت

بود که با توجه به فاصله با استاندارد هشت دقيقه ،این

بهتری نسبت به مطالعه حاضر میباشد (.)0

عملکرد در منطقه ضعيف بود ( .)3زمان پاسخگویی از زمان

از نقاط قوت اورژانس پيش بيمارستانی شهر سبزوار ،وجود

اطالع رسانی به واحد کمك رسان تا رسيدن به محل حادثه

تجهيزات تشخيصی مطلوب در آمبوالنسها (  30/11درصد)

محاسبه میگردد .نسبت یك تيم به ازای هر  04444نفر بر

بود .صبوری و همکاران ( )1435نيز نشان دادند که هيچکدام

اساس مطالعه مك سواین و رسيدن به زمان  0-1دقيقه زمان

از آمبوالنسهای شهر بيرجند تجهيزات طبی کامل را نداشتند

پاسخگویی مطلوب تلقی میشود .در مونتاری مکزیکو و در

و بهترین حالت مربوط به تجهيزات تشخيصی با 31/11

شهرهایی که از نسبت یك تيم به ازای یك صد هزار نفر

درصد و بدترین حالت مربوط تجهيزات حفاظت شخصی بود

جمعيت استفاده میکنند ،زمان پاسخگویی حدود  34دقيقه و

که با مطالعه ما همخوانی دارد ( .)3به هر حال عدم دسترسی

در نيوائون مکزیکو  0/0دقيقه محاسبه شده است .درحالی که

به تجهيزات مورد نياز میتواند اورژانس پيش بيمارستانی

در هانویی ویتنام ،وجود یك تيم به ازای  144444نفر

سبزوار را در دستيابی به رسالت خود دچار مشکل کند .فقدان

جمعيت زمان پاسخگویی را به  14دقيقه افزایش داده بود

تجهيزات پزشکی اورژانس یك چالش جدی است و اغلب

( .)30بنابراین به نظر میرسد پایگاههای اورژانس شهر سبزوار

کشورها سعی دارند با سرمایهگذاری بيشتر این نقص را

توانسته هم در مقایسه با استانداردهای تدوین شده وزارت

جبران نمایند (.)0

بهداشت (هشت دقيقه در  14درصد موارد) و استاندارد مرجع
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تمام پایگاهها تنها در آمبوالنسهای پایگاه مرکزی تجهيزات

با وجود ضعفهایی که در مورد تعداد کارکنان و تجهيزات

26

مقایسه وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی شهر سبزوار....

مقایسه با سایر کشورها سطح مطلوبی را از نظر زمان پاسخ

آمبوالنسهای شهر سبزوار با استانداردهای وزارت بهداشت

ثبت نماید .البته باید این را در نظر داشت که کوچك بودن

فاصله دارد .این مسئله میتواند کيفيت ارائه خدمات اورژانس

شهر نسبت به سایر شهرهای بزرگ ،جادههای مطلوب،

پيش بيمارستانی را تحت تأثير قرار دهد .لذا به نظر میرسد

ترافيك سبك ،رعایت قانون حق تقدم آمبوالنس و روش

بایستی اقدامات الزم را برای افزایش نيروی انسانی آموزش

محاسبه متفاوت زمان پاسخ ،مواردی است که میتواند این

دیده و مجهز نمودن آمبوالنس های شهر سبزوار انجام داد تا

مقایسهها را تحت تأثير قرار دهد .متغير دیگر مورد بررسی در

شاهد ارتقاء کيفيت مراقبت در سيستم اورژانس و سطح

این مطالعه ،زمان خروج تکنسينها از پایگاه پس از دریافت

سالمت مردم بود و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مأموریت بود که به طور استاندارد باید حداکثر یك دقيقه به

کشور حداقلهایی را به عنوان استاندارد در هر سه شاخص

طول بيانجامد .این زمان در پنج پایگاه اورژانس شهری که در

نيروی انسانی ،تجهيزات و زمان تدوین و ابالغ نماید.

مرکز شهر میباشند ،بهتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته بود و
تنها در  1تا  1درصد از تعداد کل مأموریتها از این بازه

تشکر و قدردانی

زمانی تجاوز میکرد که مطالعه بهرامی و همکاران ( )1434نيز

نویسندگان بر خود الزم میدانند از کميته تحقيقات دانشجویی

نشان داد که تنها در کمتر از  34درصد از مأموریتها خروج

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به خاطر تصویب و تأمين هزینه

تکنسينها از پایگاه بيشتر از یك دقيقه به طول انجاميده است

این طرح و از دکتر محمد رنجبر عزت آبادی ،عضو هيات

که با مطالعه ما همخوانی دارد (.)0

علمی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد و آقای سيد محمد

از آنجایی که در این مطالعه ،دادهها از اطالعات ثبت شده

ميری مدیر بيمارستان واسعی سبزوار که ما را در انجام این

موجود در پایگاه اورژانس مرکزی استفاده شده است ،ممکن

مطالعه ،یاری نمودند ،صميمانه قدردانی نمایند .این پژوهش

است از نظر ميزان صحت و دقت ثبت آنها دارای اشکاالتی

دارای

اخـالق:

باشد که به عنوان محدودیت مطالعه اعالم میگردد.
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Background and Objectives: Pre-hospital care is a critical and decisive factor in the treatment of emergency
patients. The better, faster and more appropriate you manage these patients, the less morbidity and mortality
will be. The purpose of this study was to compare the pre-hospital emergency condition of Sabzevar City
with existing standards in 2014-2015.
Materials and Methods: The present study was a correctional descriptive-analytic conducted in five
Sabzevar Urban Emergency Care Units in 2014. Data regarding the staff and equipment in Emergency Care
Units were extracted by using a checklist. In this study, 14, 306 mission reports recorded at the Central
Emergency Care unit were reviewed during 12 months from the beginning of April to the end of March
2014. Descriptive statistics and SPSS software version 16 was used to analyze the data.
Results: None of the Emergency Care Units had sufficient manpower and none of the ambulances had all the
equipment needed. The greatest shortage was in vital therapeutic equipment so that only 12/50 % of
ambulances had this equipment and about 8/06% of the requests had been answered in more than eight
minutes.
Conclusion: In order to improve the provision of pre-hospital care, it is necessary to pay more attention to
pre-hospital quality control.
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