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چکیده
زمینه و هدف :بسیاری از مرگها و ناتواناییهای بلندمدت ،از طریق مراقبت اورژانس قابل پیشگیری هستند .برای ادامهی حیات مصدوم ،نقش مؤلفههای
انسانی ،برخورداری از تجهیزات و امکانات تخصصی برای ارائه خدمات مناسب اهمیت بسیار باالیی دارد .این مطالعهی با هدف ارزیابی تجهیزات بالینی
پایگاههای اورژانس  111دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه در سال  1931انجام شد.

روش بررسی :این مطالعه از نوع توصیفی است که پس از تصویب و اخذ کد کمیته اخالق پژوهش دانشگاه ،تمام  11پایگاه اورژانس  111تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه در ششماهه دوم سال  1931از نظر تجهیزات مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری دادهها
چک لیست استاندارد تجهیزات پایگاههای اورژانس  111وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بود .دادههای مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS

 11 verمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :با توجه به نتایج به دست آمده در بررسی پایگاههای شهری و جادهای اورژانس  111تربتحیدریه ،بهوسیله چک لیست استاندارد تهیه شده با در
نظر گرفتن  11متغیر برای تجهیزات بالینی ،میزان  15/93درصد از استانداردها رعایت شده بود .بیشترین و کمترین میزان استانداردها به ترتیب مربوط به
دارو و کیف رزرو با  93/3درصد و بیکس پانسمان با  9/15درصد بود.
نتیجهگیري :در حال حاضر وضعیت پایگاههای اورژانس با در نظر گرفتن استانداردهای وزارت بهداشت در سطح نسبتاً خوبی هست .کمبود تجهیزات
پایگاههای اورژانس  ،111باعث کاهش کارایی خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی خواهد شد .توجه کافی جهت رسیدن به استانداردها ،رفع
کمبودهایی همچون سامانه  ،GPSدستگاه الکتروشوک و لیست کیت تریاژ بسیار ضروری به نظر میرسد.
واژگانکلیدي :ارزیابی ،تجهیزات بالینی ،خدمات پزشکی اورژانس ،تکنسین فوریتهاي پزشکی ،استاندارد

مقدمه

عروق کرونر و تصادفات ،ساالنه حدود  1/1میلیون نفر مرگ

امروزه حوادث ترافیکی در زمره مهمترین علل تهدیدکننده

در جاده و بیش از  11میلیون نفر مصدوم را به خود اختصاص

سالمت عمومی در کشورهای درحالتوسعه و صنعتی به شمار

میدهند .اگر به دنبال یک برنامهریزی جدی در این زمینه

میآید ( .)1حوادث بهعنوان سومین علت عمده مرگ11 ،

نباشیم تا  11سال آینده ،آمار ذکرشده به  51درصد افزایش

درصد از بار بیماریها را تشکیل داده و یکی از سه عامل مهم

خواهد یافت (.)1

خطر اقتصادی– اجتماعی و بهداشتی در سطح جهان محسوب

پیشگیری اولیه ،یکی از مهمترین راهها برای کاهش میزان

میشود .طبق برآوردها ،بهطور تقریبی  11درصد از جمعیتها

جراحات و آسیبها است و در مطالعات مختلفی مشخص

به دلیل حوادث قابل پیشگیری دچار مرگ پیش از موعد

شده که بسیاری از مرگها و ناتوانیهای بلند مدت از طریق

میشوند و مواردی مانند تروما ،مرگ ناگهانی قلبی ،بیماریهای

مراقبت اورژانس قابل پیشگیری هستند ( .)9در راستای حفظ

 -1کارشناسی ارشد پرستاری ،مربی ،عضو هیئتعلمی گروه فوریتهای پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
 -1کاردانی فوریت های پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
 -9کارشناسی ارشد آمار زیستی ،مربی ،عضو هیئتعلمی گروه علوم پایه ،دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
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ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاههاي اورژانس ....111

بنیان گذاشته شدهاند که هریک مسئولیتهایی را بر عهده دارند

ضعیف و غیر مؤثر از منابع صورت میپذیرد ،ممکن است

و بـا توجه به نقشی که گـاه ثانیهها و دقایـق در نجـات جـان

ناکارآمد باشد (.)9

انسانها بـازی میکننـد ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای

علی رغم شیوع باالی مصدومیت ناشی از حوادث رانندگی و

پزشکـی شکلگرفته است ( .)1یکی از اجزای مهـم نظام ارائه

پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن در کشور ما ،اهمیت مداخالت

خدمـات بهداشتـی درمـانی ،سیستم اورژانس پیش بیمارستانی

زود هنگام درصحنه حوادث و اهمیت انتقال ایمن مصدومان

است که با هدف تشخیص و درمان بهموقع بیماران و مصدومان

ناشی از حوادث به مراکز درمانی مجهز بر هیچکس پوشیده

در شرایط تهدید کننده حیات ایجاد شده و تمرکز اصلی آن

نیست و گواه این مدعا تغییر رویکرد و نگرش متولیان وزارت

روی پیشگیری و یا کاهش مرگومیر و ناخوشی است (.)5

بهداشـت و درمـان مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریتهـای

اولین سیستم خدمات اورژانس پزشکی توسط بارون جی

پزشکـی و مصـوبه هیئت وزیـران مبنی بر لـزوم مجهز بـودن

الری ،پزشـک ناپلئـون در جنگ آلمـان و اتریش با فرانسـه

پایگاههـای امـدادی ،نشان دهنده ایـن اسـت که اهمیت انکار

سازماندهی شـد .در سـال  1911به دنبـال فروریختن سقـف

نـاپذیر اورژانـس  111را به درستـی درک نمودهانـد (.)5،9

فرودگاه مهرآباد و کشته شدن تعدادی از هموطنان ،دولت

بنابراین پایگاههای اورژانس  111شهری و جادهای نیازمند

ایران تصمیم به راهاندازی سیستم اورژانس پیش بیمارستانی

برخورداری از تجهیزات و امکانات تخصصی و جدید برای

گرفت (.)5

ارائـه خدمات مناسـب اسـت ( )7و بـا توجـه به مطالعـه

اورژانس پیش بیمارستانی زیرمجموعه مرکز مدیریت حوادث

پورشیخیان و همکارانشان ( )1935با موضوع تحلیل وضعیت

و فوریتهای پزشکی است و در مدیریت سالمت ،حوادث و

تجهیـزات طبی آمبوالنسهـای پایگاههـای خدمات پزشکـی

فوریتهای پزشکی نقش به سزایی دارد ،در همین راستا

اورژانس شهر رشت انجام شده است نیز اختالف معنیدار

کارکنان شاغل در این بخش نقش اجرا کنندهای را خواهند

( )p>1/11تجهیزات پایگاههای شهر رشت را با استانداردهای

داشت و باید بتوانند بر اساس قضاوت ،مهارت و اولویت ،در

وزارت بهداشت نشان داد و از طرفی با توجه به مطالعات

مورد انتقال بیمار به مراکز درمانی و انتخاب وسایل مورد نیاز

بسیار کمی که در این باره در کشور ما انجامشده است ،بر آن

انتقال سریعترین تصمیم را اتخاذ نمایند ( .)1اهم فعالیتهای

شدیم تا مطالعهای با هدف ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاههای

اورژانـس  111شامـل پاسخگویی بـه درخواستهـای تلفنی،

اورژانس  111دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه را در سال

اعزام به محل ،ارائه مراقبت توسط افراد آموزشدیده در محل

 1931انجام دهیم.

حادثه ،ادامه ارائه مراقبت در وسایل نقلیه از قبیل آمبوالنس،
موتورالنس ،بالگرد و انتقال فرد به مرکز درمانی تعیینشده

روش بررسی

توسط مرکز فرماندهی اورژانس میباشد (.)1

در این مطالعهی توصیفی که در شش ماهه دوم سال  31انجام

پارامترهای سنتی اورژانس با توجه به پیشرفت فناوری پزشکی

شـد ،واحـدهای مورد پژوهـش را تمام  11پایگـاه شهـری و

تغییریافته است .در بعضی کشورها منابعی محدود به اورژانس

جادهای اورژانس  111تحت پوشش مرکز مدیریت حوادث و

اختصاصیافته است و در مواقع ضروری بهصورت عجوالنه و

فوریتهای پزشکی تربتحیدریه تشکیل دادند .پژوهشگر بعد

بـا شتـاب به فراهـم نمودن آنهـا میپردازنـد در حـالی کـه

از تصویب طرح پژوهشی در شورای پژوهشی و کمیته اخالق
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سالمت و ارتقای سطح بهداشت جامعه ،سازمانهای متعددی

مراقبتهـای پزشکی کـه در شرایـط بحـرانی با برنامهریـزی

صدیقه عباسپور و همکاران

3

مراجعـه به پایگاههـای شهری و جـادهای به بررسـی وضعیت

ترافیک و تجهیزات ارتباطی که هرکدام خود دارای تعدادی

تجهیزات بالینی پایگاههای پیش بیمارستانی بر اساس استاندارد

زیر گروه بودند ،تنظیم شد .تجهیزات همه پایگاههای اورژانس

تعیینشده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مورد ارزیابی قرار گرفتند .پس از جمعآوری اطالعات 11

پرداخـت .دادههـای مطالعـه بـا استفـاده از چـک لیسـت

چـک لیسـت جهـت تجزیه و تحلیـل آمـاری آمـاده و با

استانداردهـای وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی و

استانـداردهـای تعیین شده وزارت بهداشـت و درمان ایـران

مراجعـه پژوهشگـر به کلیـه پایگاههـای اورژانـس  111تربت

مقایسه شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و

حیدریه ( 11پایگاه شهری و جادهای) از طریق مشاهده تکمیل

نرمافزار  ssssنسخه  15استفاده شد.

گردید .برای نمرهبندی چک لیست تجهیزات ،برای وسایل
موجود و سالم عدد دو و ناقص عدد یک و عدم وجود عدد

يافتهها
در این مطالعه توصیفی ،تجهیزات بالینی  11پایگاه پیش

عمومی پایگاه (نام پایگاه ،شهری و جـادهای) و  -1تجهیزات

بیمارستانی تربتحیدریه موردبررسی قرار گرفت که شامل

پایگـاه بر اسـاس چک لیسـت که شامـل  11گروه تجهیـزات

پنـج پایگـاه شهـری و هفـت پایگـاه جـادهای بود .فـراوانی

کابین بیمـار ،تجهیزات جامبـگ دارویی و احیـاء قلبی ریوی،

تجهیـزات بالینـی در ده گـروه مهـم در جدول یک نشان داده

دارو و تجهیزات کیف رزرو ،ست زایمان ،کیت تریاژ ،وسایل

شده است (جدول .)1

صفر تعلق گرفت .چکلیست شامل دو بخش  -1اطالعات

بیکـس پانسمـان ،تجهیزات و حفاظـت شخصـی ،تجهـیزات

جدول  :1مقایسه تجهیزات بالینی پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی تربتحیدریه به تفکیك
گروه تجهیزات ،بر اساس استانداردهاي وزارت بهداشت
درصد پایگاههاي شهري

درصد پایگاههاي جادهاي

حاوي تجهیزات بر اساس

حاوي تجهیزات بر اساس

استاندارد وزارت بهداشت

استاندارد وزارت بهداشت

تجهیزات کابین بیمار

15

51/17

51/59

51/71

جامبگ دارویی و CPR

75

99/1

75/3

73/19

دارو و تجهیزات کیف رزرو

19

97

35/1

31/5

ست زایمان

19

71/1

15/9

59/7

کیت تریاژ

3

19/9

11/5

15/3

بیکس پانسمان

11

91/5

51/9

97/1

تجهیزات حفاظت شخصی

7

51/7

17/1

51/5

تجهیزات خدمات فنی و ایمنی

11

11/3

19/9

11/5

تجهیزات آشکارسازي و مدیریت ترافیك

5

11

51/9

91/5

تجهیزات ارتباطی

9

19/9

11/9

11/9

گروه تجهیزات بالینی

تعداد موارد
ارزیابی

میانگین کل
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دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه و اخذ مجوزهای الزم با

خدمات فنی و ایمنی ،تجهیزات آشکارسازی و مدیریت

4

ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاههاي اورژانس ....111

 15مورد بوده که پنج مورد کالر گردنی ،ست سرم ،دستکش

نتایج در ارتباط با تجهیزات آشکارسازی و مدیریت ترافیک با

التکس ،سفتی باکس و سرم نرمال سالین را بهطور  111درصد

چهار مورد در  91/5درصد پایگاههای اورژانس 11( 111

در همه پایگاهها وجود داشت و  15/5درصد آمبوالنسها در

درصد پایگاههای شهری و  51/9درصد پایگاههای جادهای)

کابین بیمار ،مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متری و دستگاه

واجـد پارامترهـای الزم بودنـد .نتایـج در ارتبـاط با بررسـی

تنفس مصنوعی داشتند 51 .درصد از پایگاههای اورژانس فاقد

تجهیزات ارتباطی که دارای سه مورد بود ،تمام پایگاهها فاقد

دستگاه الکتروشوک ( )AEDبودند.

سامانه موقعیتیاب جهانی  GPSبودهاند درحالیکه تمامی

نتایج در ارتباط با تجهیزات مربوط به جامبگ دارویی و احیاء

پایگاهها مجهز به بیسیم خودرویی و متعلقات بودند.

که دارای  75مورد بود 13 ،مورد از این گروه را بهطور 111

با توجه به  11متغیر موجود در این پژوهش 15/93 ،درصد

درصد همه پایگاهها دارا بودهاند 19 .مورد آن را داروها

تجهیزات بالینی پایگاههای اورژانس  111از استانداردهای

تشکیل میدادند و در این مورد  11درصد آمبوالنسها فاقد

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رعایت شده بود.

ساکشـن پرتابل و گـاید اطفـال و بزرگسـال بودند .در بررسی

باالترین میزان استاندارد مربوط به متغیر دارو و تجهیزات

مورد دارو و تجهیزات کیف رزرو  15/93درصد شامل 19

کیف رزرو ( 31/5دصد) هست و پایینترین استاندارد مربوط

مورد بود که در نیمی از پایگاهها بهطور  111درصد دارو و

به دو متغیر کیت تریاژ ( 15/39درصد) و تجهیزات

تجهیزات کیف رزرو دارای معیارهای الزم بود .یکی از

آشکارسازی ( 91/51درصد) است.

موردهایی که توجه کمتری در پایگاههای شهری به آن شده
بود ،لولهی تراشه در سایزهای مختلف بود که از میان پنج

بحث و نتیجه گیري

پایگاه شهری سه مورد به طور ناقص آن را دارا بودند.

در این مطالعه تجهیزات بالینی پایگاههای اورژانس 111

در بررسـی مورد سـت زایمان ،بیشتـرین کمبـود را پوآر ،شان

تربتحیدریه با توجه به استاندارد وزارت بهداشت و درمان

پرفوره و داروی اکسی توسین به خود اختصاص میداد .نتایج

بررسی و مقایسه گردید .تجهیزات بالینی از عوامل تأثیرگذار

در ارتباط با کیت تریاژ با  3مورد ،تمامی پایگاهها فاقد چهار

بر ارائه خدمات مناسب به مصدومان توسط اورژانس پیش

مورد ماژیک ضد آب ،جلیقه تریاژ ،منور و سوت بودند .در

بیمارستانی هست .یافتههای این پژوهش نشان داد که 11/9

 97/1درصد پایگاههای اورژانس  91/5( 111درصد پایگاههای

درصد پایگاههای اورژانس دارای تجهیزات ارتباطی بودند که

شهری و  51/9درصد پایگاههای جادهای) بیکس پانسمان با

این متغیر شامل موردهای بیسیم خودرویی و متعلقات،

 11مـورد واجـد پارامتـرهای استانـدارد بودنـد .در بررسـی

سامانه  GPSو بیسیم دستی (اختیاری) بوده و این درحالیکه

تجهیزات حفاظت شخصی که دارای هفت مورد بوده و در

است که هیچیک از آمبوالنسها مجهز به سامانه موقعیت یاب

 51/5درصد پایگاههای اورژانس  51/7( 111درصد پایگاههای

جهانی  GPSنبودند Walderhaug .در خصوص اهمیت

شهری  17/1درصد پایگاههای جادهای) دارای استانداردهای

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در اورژانس بیان

تعیینشده بودند .نتایج در ارتباط با تجهیزات خدمات فنی و

میکنـد پاسخگویـی مناسـب به مـوارد اورژانسـی نیـاز بـه

ایمنی با  11مورد ،تمامی پایگاهها سه مورد الستیک زاپاس،

دستگاههایی با قابلیت تسهیم اطالعات دارد ،بهگونهای که این

آچار چرخ و جک را دارا بودند .از نظر شنل باروتی یا بادگیر

دستگاهها بتوانند بهموقع دادهها را گردآوری و پردازش نمایند
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در ارتباط با گروه تجهیزات مربوط به کابین بیمار که دارای

و کاله ایمنی (مورد اختیاری) نیازمند توجه بیشتری بودند.

صدیقه عباسپور و همکاران

1

مطالعـه احمـدی و همکـاران به نقـل از  Otaو همکـاران نیز

آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی ضعیف ارزیابی

مینویسـد استـفاده از  GPSدر اورژانـس پیـش بیمارستانـی

شد (.)15

آمریکا باعث مکانیابی سریع و کاهش زمان پاسخگویی به

در مطالعه حاضر نیز تجهیزات حفاظت شخصی که شامل

موارد اورژانسی شده است (.)9

عینک ،ماسک یک بار مصرف ،ماسک  ،N31گان ،دستکش

در این مطالعه گروه تجهیزات درمانی احیاء نشان داد که تنها

التکس ،محافظ چشم – بینی – دهان و پوشش حفاظت از

هفت پایگاه اورژانس ( 19/99درصد) واجد مورد الکتروشوک

نیروی انسانی در مقابل بیماریهای مسری بود ،مشخص شد

خودکـار از متغیر کابین بیمار بودند .فقط  15درصد پایگاههای

که تمامی پایگاههای اورژانس دارای دستکش التکس و 11

دارای مانیتورینگ قلبی و دستگاه تنفس مصنوعی بودند و

پایگاه فاقد محافظ چشم – بینی – دهان بود .این در حالی

همچنیـن سـه پایگاه اورژانـس واجـد مورد لولـه تراشـه در

است که اولویت هر تکنسین ،امنیت و سالمت خودش در

سایزهـای مختلـف بودنـد .این در حالـی اسـت که در مطالعه

تمام صحنههای اورژانسی است .ایمنی صحنه به معنای انجام

پورشیخیـان و همکـاران در رشـت نشـان داد که در همـه

هر کار ممکن برای تضمین بیخطر بودن محیط برای تکنسین،

آمبوالنسهای پایگاههای اورژانس  111دارای ست احیا کامل

گروه کاری ،سایر کارکنان امداد ،بیمار و افراد حاضر درصحنه

بودند و  31/9درصد آمبوالنسها دارای دستگاه ونتیالتور و

است .هنگامی باید اقدام به امدادرسانی در شرایط خطرناک

مانیتورینگ قلبی و الکتروشوک بوده است ( .)15مطالعه بیداری

شود که از پوشش ،تجهیزات و آموزش مناسب برخوردار

و همکاران ( )1995در تهران نشان داد که فقط  11درصد

باشند (.)11

پایگاهها دارای تجهیزات مانیتورینگ قلبی و دستگاه الکتروشوک

مقایسـه تجهیزات بالینی پایگاههـای اورژانس  111دانشـگاه

بودند ( .)17طبق دستورالعمل استاندارد تجهیزات اورژانس

علوم پزشکی تربتحیدریه نشان میدهد که تجهیزات بالینی

پیش بیمارستانی  111مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای

پایگاههای اورژانس  111با استانداردهای وزارت کم و بیش

پزشکی کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تا

فاصله دارد که این مسئله میتواند کیفیت ارائه خدمات

پایان سال  35باید تمامی آمبوالنسها به الکتروشوک خودکار

اورژانس پیش بیمارستانی را تحت تأثیر قرار دهد ،لذا به نظر

تجهیز شوند.

میرسد که بایستی به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت در سیستم

نتایج این مطالعه در ارتباط با کیت تریاژ نشان داد که کمترین

اورژانس پیش بیمارستانی ،سرمایهگذاری الزم جهت تجهیزات

میزان استاندارد در کیت تریاژ بود که نیازمند توجه بیشتری

کامل پایگاههای پیش بیمارستانی بهمنظور دستیابی به استاندارد

هست .تریاژ در واقع روشی است برای دستهبندی بیماران در

وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی فراهم گرد.

حوادث و بالیا ،تا بیمارانی که بر اساس شرایط جسمی
اولویتبندی شدهاند با حداقل امکانات ،حداکثر خدمات

تشکر و قدردانی

اورژانس را در حداقل زمان دریافت کنند .آگاهی و عملکرد

ایـن مقالـه حاصـل طـرح تحقیقاتی مصـوب با کـد اخـالق

تکنسینهای اورژانس در سایهی وجود تجهیزات مناسب

 IR.THUMS.REC.1395.17معاونت تحقیقات و فناوری

میتواند افزایش یابد ،در مطالعهی صداقت و همکاران،

دانشگـاه علـوم پزشکـی تربتحیدریه است .از همکـاری

اطالعاتی از پرسشنامهی متشکل از اطالعات جمعیت شناختی،

مسئوالن مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و کلیه
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و اطالعات مورد نیاز را در دسترس قرار دهند ( .)11همچنین

آگاهـی تریـاژ و عملکـرد تریـاژ جمعآوری شـد که وضعیت

....111 ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاههاي اورژانس

.داریم
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 تربتحیدریه که ما111 کارکنان محترم فوریتهای پزشکی
 کمال تقدیر تشکر را،را در انجام این پژوهش یاری نمودند
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Background and Objectives: Many deaths and long-time disabilities can be prevented through emergency
cares. To continue surviving the injured, having specialized equipment and utilities and the role of human
components are of prominent importance to present proper services. This study was conducted to evaluate
the clinical equipment of emergency stations of 115 Torbat-e-Haydiriyeh University of Medical Sciences in
2016.
Materials and Methods: This is a descriptive study that after approving and obtaining the code of the Ethics
from Research Committee of the University, all 12 emergency care units115 covered by the Torbat-eHaydiriyah University of Medical Sciences were studied.
Results: According to the results obtained from reviewing the standard checklist of urban and road
Emergency Care Units of Torbat-e-Haydiriyah and considering 10 variables for clinical equipment, 54.89%
of the standards were observed. The max and min level of standard is related to the drug by 89.9 %and
dressing Box by 8.04% respectively.
Conclusion: At present, the status of Emergency care units by considering the standards of the Ministry of
Health is fairly good. The shortage of emergency facilities at Emergency Care Units will reduce the
efficiency of pre-hospital emergency medical services. It is crucial to pay enough attention to meet the
standards, to remove the shortcomings of GPS system, electroconvulsive therapy apparatus, and triage kit
list.

Key words: Assessment, clinical equipment, emergency medical services, emergency medical technician,
standard

