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Abstract
Background and purpose: In urban health care system, pre-hospital emergency medical
services are the first line to deal with critical patients. If a fast and accurate medical care is delivered,
deaths and disabilities resulting from diseases reduce and trust of people to this system will increase. The
purpose of this study was to determine the factors influencing the readiness of pre-hospital emergency
care in Mazandaran province.
Materials and methods: In this descriptive cross sectional study the population included 362
staff in pre-hospital emergency settings in Mazandaran province of whom 191 were selected by simple
random sampling. Data was collected using a researcher-made questionnaire. Data was analyzed applying
one sample t-test and Friedman’s test.
Results: The most important effective factors on readiness of pre-hospital emergency care in
Mazandaran province included human resources, equipment and logistics, training courses, information
and communication technology, management and organization, and motivation. According to the staff in
pre-hospital emergency care settings two factors including motivation (4.37 from 5) and human resources
(2.26 from 5) had the most and least effects. Other effective factors included equipment and logistics
(4.36), information and communication technology (3.30), training courses (3.19), and management and
organization (3.15).
Conclusion: Motivation was found to be the most influencing factor affecting the readiness of
pre-hospital emergency staff in Mazandaran province, therefore, policy-makers and managers should pay
more attention to the incentives and all factors affecting the quality of services delivered.
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چكیده
سابقه و هدف :امروزه در سیستم مراقبت سالمت شهری ،ﻋﻤﻮمﺎً اوﻟیﻦ ﺑرﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑیﻤﺎران ﺑﺤراﻧﯽ ﺗﻮسﻂ اورژاﻧﺲ ﭘیش
ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔرﻓتﻪ و ﻫر ﭼﻪ مراقبت اﯾﻦ ﺑیﻤﺎران ﺗﻮسﻂ سیستم ﻓﻮرﯾتتتتﻫتتتﺎی ﭘﺰشﮑﯽ ﺻﺤیﺢ ﺗر ،دقیﻖ ﺗر و سرﯾﻊ ﺗر
اﻧﺠﺎم شﻮد ،مرگ و میر و مﻌﻠﻮﻟیتﻫﺎی ﻧﺎشﯽ از ﺑیﻤﺎریﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و اﻋتﻤﺎد مردم ﻧسبت ﺑﻪ اﯾﻦ سیستم اﻓﺰاﯾﺶ مﯽﯾﺎﺑد .ﻫتد
از اﯾﻦ مطﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻌییﻦ ﻋﻮامل مﻮثر ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎی ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران ﺑﻮد.
مواد و روشها :اﯾﻦ ﭘژوﻫﺶ از ﻧﻮع مطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻیفﯽ-ﺗﺤﻠیﻠﯽ است و ﺑﻪ روش مقطﻌﯽ در ﻧیﻤﻪ اول ستﺎل  4931اﻧﺠتﺎم
شد .جﺎمﻌﻪ آمﺎری شﺎمل  963ﻧفر از ﮐﺎرﮐنﺎن ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ مﺎزﻧدران ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌداد  434ﻧفتر ﺑتﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔیری ﺗصﺎدﻓﯽ سﺎده اﻧتخﺎب شدﻧد .داده ﻫﺎ ﺑﺎ استفﺎده از ﭘرسشنﺎمﻪ مﺤقﻖ سﺎﺧتﻪ ،ﮔردآوری شد .ﺑﻪ منظﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠیل
داده ﻫﺎ از آزمﻮن  Tﺗک ﻧﻤﻮﻧﻪای و آزمﻮن رﺗبﻪ ﺑندی میﺎﻧگیﻦﻫﺎ (ﻓرﯾدمﻦ) استفﺎده شد.
یافتهها :مهمﺗرﯾﻦ ﻋﻮامل ﺗﺎثیرﮔذار ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎی ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران ،ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ ،ﺗﺠهیﺰات
و ﻟﺠستیک ،دوره ﻫﺎی آمﻮزشﯽ ،ﻓنﺎوری اطالﻋﺎت و ارﺗبﺎطﺎت ،مدﯾرﯾت و سﺎزمﺎن و اﻧگیﺰه ﺑﻪ دست آمد .از دﯾدﮔﺎه ﭘرستنل
ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران ،دو ﻋﺎمل اﻧگیﺰه ﺑﺎ میﺎﻧگیﻦ رﺗبتﻪای  1/39از  5و ﻋﺎمتل ﻧیتروی اﻧستﺎﻧﯽ ﺑتﺎ
میﺎﻧگیﻦ رﺗبﻪ ای  3/36از  5ﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺑیﺶﺗرﯾﻦ و ﮐمﺗرﯾﻦ ﺗﺎثیر را داشتﻪاﻧد .ﺑقیﻪ ﻋﻮامل شﺎمل ﺗﺠهیﺰات و ﻟﺠستیک ،ﻓنﺎوری
اطالﻋﺎت و ارﺗبﺎطﺎت ،دوره ﻫﺎی آمﻮزشﯽ ،مدﯾرﯾت و سﺎزمﺎن ﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺑﺎ میﺎﻧگیﻦ رﺗبﻪای  9/45 ،9/43 ،9/93 ،1/96از  5در
رﺗبﻪ ﻫﺎی ﺑﻌدی قرار ﮔرﻓتﻪ اﻧد.
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استنتاج :از آنجﺎﯾﯽﮐﻪ شﺶ ﻋﺎمل در آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران ﺗﺎثیرﮔذار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧصﻮص
ﻋﺎمل اﻧگیﺰه ﮐﻪ ﺑیﺶﺗرﯾﻦ ﺗﺎثیر را دارد ،ﺗﻮجﻪ جدی سیﺎست ﮔذاران و مدﯾران اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗقﻮﯾتت
ﻫﻤﻪ ﻋﻮامل ﺑﻪ وﯾژه اﻧگیﺰه ﮐﺎرﮐنﺎن ضروری ﺑﻪ ﻧظر مﯽرسد.

پژوهشی

اسماعیل پاخره و همکاران

ﺗﻌداد زﯾﺎدی از مردم ،ﺧالء و ﮐﻤبﻮد ﻓﻮرﯾتﻫﺎی ﭘﺰشﮑﯽ

ﻧﺎشﯽ از ﺑیﻤﺎری و ﺗصﺎدﻓﺎت ﻓﺎجﻌﻪ ﺑﺎر ،ﻫتتتتم ﭼنتتتتﺎن از

احسﺎس شتد ﮐﻪ ﺑتﻪ دﻧبﺎل ﺗصﻤیم وزارت ﺑهداری ،مرﮐﺰ

مهمﺗرﯾﻦ مشﮑالت سیستم سالمت ﺑسیﺎری از ﮐشﻮرﻫﺎ از

اورژاﻧﺲ در ﺗهران و ﭼند شهر ﺑﺰرگ دﯾگر راهاﻧدازی

جﻤﻠﻪ آمرﯾﮑﺎ مﺤسﻮب مﯽشﻮد( .)43ﺗرومﺎ ﭼهﺎرمیﻦ

ﮔردﯾتتتتتد( .)3سروﯾﺲ درمﺎﻧﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ

ﻋﻠت شﺎﯾﻊ مرگ و میر در دﻧیﺎ ﺑﻌد از ﺑیﻤﺎری قﻠبﯽ ،سرطﺎن

ﺑخﺶ مهﻤﯽ از سیستم اراﯾﻪ ﺧدمﺎت ﺑهداشتﯽ است(.)9

و سﮑتﻪ مﻐﺰی مﯽﺑﺎشد .در جهﺎن میﺎﻧگیﻦ سنﯽ مرگ ﺑﻪ

اﯾﻦ سیستمﻫﺎ ﻧقﺶ مهﻤﯽ در شبﮑﻪ ﺑهداشتﯽ درمﺎﻧﯽ و

دﻧبﺎل ﺑیﻤﺎریﻫتتﺎی قﻠبتتﯽ 36 ،ستتﺎل و ﺑتتﻪ دﻧبتتﺎل ستترطﺎن،

ﻧقﺶ ﮐﻠیدی در ارائتتتﻪ ﺧدمﺎت ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ و اﻧتقﺎل

 68سﺎل مﯽﺑﺎشد .در مقﺎﺑل ،میﺎﻧگیﻦ سنﯽ اﻓترادی ﮐﻪ در

ﺑیﻤﺎران ﺑﻪ مراﮐﺰ درمﺎﻧﯽ دارﻧد( .)1ﻫد
ﭘﺰشﮑﯽ ،ﻓراﻫم ﮐردن درمﺎن منﺎسب،

از ﭼنیﻦ ﺧدمﺎت
در مﺤل و زمﺎن

ﻧتیﺠﻪ ﺗصﺎدﻓﺎت اﺗﻮمبیل جﺎن ﺧﻮد را از دست مﯽدﻫنتتتد،
 38سﺎل مﯽﺑﺎشد( .)43مهتمﺗترﯾﻦ ﻫد

ﻓﻮرﯾتﻫﺎی ﭘیﺶ

ﺻﺤیﺢ ،ﺑﺎ استفﺎده ازمنﺎﺑﻊ در دسترس است( .)5مراقبتﻫﺎی

ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ،ارائﻪ ﮐﻤکﻫﺎی اوﻟیﻪ ﺑﻪ منظﻮر حفﻆ جﺎن

ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ شﺎمل مراقبتﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ از ﺑﺎﻟیﻦ

مصدومیﻦ و ﭘیشگیری از آسیب ﺑیﺶﺗر و ﺗسرﯾﻊ ﺑهبﻮدی

ﺑیﻤﺎر آﻏﺎز ﮔردﯾده و در اورژاﻧﺲ ﺑیﻤﺎرستﺎن ﺧتم مﯽ

است(.)49

شﻮد .ﺑرﺧﯽ از مطﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﺧدمﺎت را ﺗﺎ زمﺎن ﺗترﺧی

ﺑهتتﺎدری ( )4933در ﭘژوﻫشتتﯽ ﺑتتﺎ ﻋنتتﻮان "اوﻟﻮﯾت

ﺑیﻤتتﺎر از ﺑیﻤﺎرستتتﺎن ﻧیتتﺰ شتتﺎمل مﯽشتتﻮﻧد( .)6اورژاﻧﺲ ﺑﻪ

ﺑنتتتتدی مﺆﻟفﻪ ﻫتتتتﺎی مﺆثتتتتر ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ

مﻮقﻌیتﯽﮔفتﻪ مﯽشﻮدﮐﻪ اﺗخﺎذ ﺗصﻤیم سرﯾﻊ ﺑرای ﭘیشگیری

ﺑیﻤارستﺎﻧﯽ اﯾران" ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧتیﺠﻪ دست ﯾﺎﻓت ﮐﻪ مهمﺗرﯾﻦ

از آسیبﻫﺎی دائﻤﯽ ﯾﺎ مرگ ﺑیﻤﺎر ضتتتروری ﺑﺎشتتتد(.)3

مﻮﻟفﻪﻫﺎی مﻮثر ﺑر آمتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ

ﭘیشگیری اوﻟیﻪ ،ﻫتتمﭼنتتﺎن ﺑﻪ ﻋنﻮان ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی مهم

اﯾتتران شتتﺎمل ستتﺎزمﺎن ،حﻤتتل و ﻧقتتل ،ارﺗبﺎطتتﺎت ،متتدل

ﺑرای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر جراحﺎت و آسیبﻫﺎ شنﺎﺧتﻪ مﯽشﻮد و

مراقبتتت ،ﺗرﮐیتتب ﻧیتتروی اﻧستتﺎﻧﯽ ،مقتتررات و آمتتﻮزش

در مطﺎﻟﻌﺎت متﻌددی ،مشخ

شده ﮐﻪ ﺑسیﺎری از

است .مﻮﻟفﻪ قﻮاﻧیﻦ و مقررات ﺑتﻪ ﻋنتﻮان ﺗﺎثیرﮔتذارﺗرﯾﻦ

مرگﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﻠندمدت ،از طرﯾﻖ ﺗقﻮﯾت ﺗرومﺎ

مﻮﻟفﻪ و مﻮﻟفﻪ دسترسﯽ ،ﺑﻪ ﻋنتﻮان ﺗﺎثیرﭘتذﯾرﺗرﯾﻦ مﻮﻟفتﻪ

و مراقبت اورژاﻧﺲ ،قﺎﺑل ﭘیشگیری ﻫستند(.)8

شنﺎﺧتﻪ شد(.)44

مﻮقﻌیتﻫﺎی اورژاﻧسﯽ ،مﻮقﻌیتﻫﺎی ﺧطیری ﻫستند

ﺑهرامﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ( )4983در ﭘژوﻫشتتﯽ ﺑتتﺎ ﻋنتتﻮان

ﮐﻪ وضﻌیت جسﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ رواﻧﯽ اﻓراد را ﺑﻪ طﻮر ﻧﺎﮔهﺎﻧﯽ

"ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧدمﺎت اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ﯾﺰد در سﺎل

دﭼﺎر آسیب ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ دستﻪ از اﻓراد ﻧیﺎزمند اقدامﺎت

 4988و سﻪ مﺎﻫﻪ ﻧخست سﺎل  "4983ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧتیﺠﻪ دستت

اﺻﻠﯽ درمﺎن در

ﯾﺎﻓتنتتد ﮐتتﻪ در ﺗنهﺎ  41/9درﺻتتد از ﭘﺎﯾگﺎهﻫﺎی اورژاﻧﺲ،

سرﯾﻊ ،اسﺎسﯽ و منﺎسب ﺑﺎشند .اﻫدا

شروع درمﺎن اﺻﻠﯽ و

ﻓراﮔیر ﺧدمﺎت ﻓﻮرﯾتﻫﺎی ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ) وجتتتتتتتﻮد

مراقبت و ﻧگهداری از ﺑیﻤتﺎر و حﻤﺎﯾتت ﺧتﺎﻧﻮاده وی ﺑتﻪ

دارد .ﻫیچﮐتدام از آمبﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی مﻮجﻮد در ﭘﺎﯾگﺎهﻫﺎی

ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑتﻮاﻧند ﺑﺎ مﻮقﻌیتﻫﺎی حﺎد ﭘیﺶ آمده ،ﺑﻪطﻮر

اورژاﻧﺲ ،ﺗﻤﺎمﯽ 53ﻧﻮع ﺗﺠهیﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در استﺎﻧداردﻫﺎی

ﺻﺤیﺢ و منﺎسبﯽ ﺑرﺧﻮرد ﮐنند( .)3ﺑتﺎ ﮔستترش ﺧتدمﺎت

ﺗﺠهیﺰات آمبﻮﻻﻧﺲ مﻮسسﻪ استﺎﻧدارد و ﺗﺤقیقﺎت ﺻنﻌتﯽ

اورژاﻧتتﺲ ﭘتتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ ﺑتتﻪ داﺧتتل جﺎمﻌتتﻪ از طرﯾتتﻖ

ﮐشﻮر وجﻮد آنﻫتتتتﺎ در آمبﻮﻻﻧﺲ ضروری مﯽﺑﺎشد ،را

سیستم اورژاﻧﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ ،جتﺎن ﻋتده زﯾﺎدی از

ﻧدارﻧد .ﯾﺎﻓتﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘژوﻫﺶ ﻫمﭼنیﻦ ﻧشﺎن مﯽدﻫد ﮐتﻪ

مردم حفﻆ و از ﺑسیﺎری از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎ ﭘیشگیری مﯽشﻮد .ﺑﺎ

در  84/4درﺻد از مﺎمﻮرﯾت ﻫﺎ ،زمﺎن ﭘﺎستخ ﮐتمﺗتر از 8

اﯾﻦ وجﻮد ،از دست دادن ﻧﺎﮔهﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی

دقیقﻪ ﺑﻮده است(.)41

از ﺑروز اﺧتالﻻت شدﯾد قبل از
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ﺑخﺶ ﻓﻮرﯾتﻫﺎ ﻋبﺎرﺗند از ﻧﺠﺎت جتﺎن ﺑیﻤتﺎر ،ﭘیشگیری

ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ (ﺑراسﺎس آئیﻦﻧﺎمﻪ سﺎمﺎﻧدﻫﯽ ﭘﻮشﺶ

ﻧصیری ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ( )4988مطﺎﻟﻌﻪ ای را ﺗﺤت

اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ مﯽﺑﺎشد .ﻫد

از اﯾﻦ ﭘژوﻫﺶ

ﻋنﻮان "ﻋﻤﻠﮑرد اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧتتتتتتﯽ در اﯾران؛

ﺗﻌییﻦ میﺰان ﻋﻮامل مﻮثر ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲﻫتﺎی ﭘتیﺶ

ﭼشماﻧداز طترح ﭘﻮشتﺶ ﻓراﮔیتر" اﻧﺠتﺎم داده و ﺑتﻪ اﯾتﻦ

ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران و ﻫمﭼنیﻦ اوﻟﻮﯾتﺑندی آنﻫﺎ

ﻧتیﺠتتﻪ دستتت ﯾﺎﻓتنتتد ﮐتتﻪ زمﺎن ﭘﺎستتخ دﻫﯽ اورژاﻧسﯽ در

مﯽﺑﺎشد.

منﺎطﻖ شهری ﮐل ﮐشﻮر ﺑﻪ جﺰ شهر ﺗهران 3 ،دقیقﻪ و در
منﺎطﻖ ﺑرون شهری 41 ،دقیقﻪ ﺑﻮد .در ﻧتیﺠﻪ اﯾﻦ ﭘژوﻫﺶ،
اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ در اﯾران از وضﻌیت ﻧسبتﺎً
ﺧﻮﺑﯽ ﺑرﺧﻮردار است و شﺎﺧ

مواد و روش ها
اﯾﻦ ﭘتژوﻫﺶ از ﻧتﻮع ﺗﻮﺻتیفﯽ ﺑتﺎ روﯾﮑترد ﺗﺤﻠیﻠتﯽ

ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑردی مﻮﯾد اﯾﻦ

است و ﺑﻪ روش مقطﻌتﯽ در ﻧیﻤتﻪ اول ستﺎل  4931اﻧﺠتﺎم

مطﻠب است( .)45ﭘژوﻫﺶ  Cowleyو )3341( Durge1

ﮔرﻓت .جﺎمﻌﻪ آمﺎری متشﮑل از ﮐﻠیﻪ ﮐﺎرﮐنتﺎن ﻋﻤﻠیتﺎﺗﯽ

ﺑتتتﺎ مﻮضﻮع "ﺗﺄثیر ﻫﻤراﻫﯽ واﻟدﯾﻦ در ﺧدمﺎت ﻫﻠیﮑﻮﭘتر

اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ واﺑستﻪ ﺑﻪ داﻧشگﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰشتﮑﯽ

اورژاﻧﺲ در ﺗرومﺎی اطفﺎل" حﺎﮐﯽ از آن است ﮐﻪ ﺗرومﺎ

و ﺧدمﺎت ﺑهداشتﯽ درمﺎﻧﯽ مﺎزﻧتدران متﯽ ﺑﺎشتد .ﺗﻌتداد

از مهتتمﺗتترﯾﻦ ﻋﻠل مرگ و میر در جﻮاﻧﺎن و ﻧﻮجﻮاﻧﺎن در

ﮐل جﺎمﻌﻪ آمﺎری 963 ،ﻧفر ﺑتﻮده ﮐتﻪ ﺑتر استﺎس جتدول

جهﺎن ﻏرب است و ﻫر دو ﻋﻮارض جسﻤﯽ و رواﻧﯽ از

ﮐرجسﯽ و مﻮرﮔﺎن ،ﺗﻌداد  434ﻧفر ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔیتری

ﺗرومﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ مستند شده است و ﻧشﺎن داده شده است

ﺗصﺎدﻓﯽ سﺎده اﻧتخﺎب شدﻧد.

ﮐﻪ ﻋﻮامل مﺤیطﯽ ﭘﺲ از سﺎﻧﺤﻪ ،سهم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑهبﻮد

ﺑﻪ منظﻮر ﺗﻌییﻦ ﻋﻮامل مﻮثر ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲﻫتﺎی

ﻋﺎطفﯽﮐﻮدﮐﺎن درﮔیر ﺑﺎ ﺗرومﺎ دارد( .)46ﺑراسﺎس

ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران ،ﺑﺎ استفﺎده از ﭘتژوﻫﺶﻫتﺎی

ﭘژوﻫشﯽ ﮐﻪ  Campbellو ﻫﻤﮑﺎران ( )4333ﺗﺤت ﻋنﻮان

اﻧﺠﺎم شده در اﯾﻦ زمینﻪ و ﻫﻤﮑتﺎری و ﻧظرﺧتﻮاﻫﯽ ﺑتﺎ 43

اوﻟیﻪ و

ﻧفر از ﺧبرﮔﺎن و متخصصﺎن اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ،

"اﻧدازهﮔیری مدت ﭘﺎسخﻫﺎی ﺑیﻦ سیستم 344
ثﺎﻧﻮﯾﻪ سیستم ﺧدمﺎت اورژاﻧﺲ ،ﺑﺎ ﻫد

ﭘﺎسخ سالمت

ﻋﻤﻮمﯽ ،در سﻪ ﮐشﻮر اﯾﺎﻻت متﺤده آمرﯾﮑﺎ،

ﭘرسشنﺎمﻪ مﺤقﻖ سﺎﺧتﻪای ﺑﺎ  6شﺎﺧ

اﺻﻠﯽ و  13ﮔﻮﯾﻪ

اﯾرﻟند و

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑستﻪ ﭘﺎسخ و ﺑر اسﺎس مقیتﺎس ده درجتﻪای از

اﻧگﻠستﺎن" اﻧﺠﺎم شد ،زمﺎن اﺑالغ ﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺑرای ﮐشﻮرﻫﺎی

ﯾک ﺗﺎ ده ﺗنظیم ﮔردﯾد ﮐﻪ ﻋدد ده ﻧشﺎندﻫنده ﺑیﺶﺗرﯾﻦ

ﻓﻮق ﻋبﺎرت است از  9 ،4/3و  1/5دقیقتتﻪ و زمتتﺎنﻫتتﺎی

ﺗﺎثیر و ﻋدد ﯾک ﻧشﺎندﻫنتده ﮐتمﺗترﯾﻦ ﺗتﺎثیر متﯽﺑﺎشتد.

ﭘﺎسخ ﺑﻪ ﺗرﺗیب  3 ،8/3و  43دقیقﻪ(.)43
ﺑﺎﺗﻮجﻪ ﺑﻪ سیﺎستﻫﺎیﮐالن وزارت ﺑهداشت درمﺎن
و آمتتتتﻮزش ﭘﺰشﮑﯽ مبنﯽ ﺑر ﮔسترش مراﮐﺰ ﻓﻮرﯾتﻫﺎ و

ﻫشت سﻮال اول مرﺑتﻮ ﺑتﻪ شتﺎﺧ

ﻧیتروی اﻧستﺎﻧﯽ ،ده

سﻮال مرﺑﻮ ﺑتﻪ شتﺎﺧ

ﺗﺠهیتﺰات و ﻟﺠستتیک ،شتﺶ

سﻮال مرﺑﻮ ﺑﻪ شﺎﺧ

دورهﻫﺎی آمﻮزشﯽ ،شﺶ سﻮال

ﺗﻮسﻌﻪ ﭼهﺎرم و ﭘنﺠم و ﭼشماﻧداز ﺑیست ستﺎﻟﻪ مﯽﺑﺎشد و

سﻮال ﻧیﺰ ﺑرای شﺎﺧ

ﻟﺰوم ﺗﻮسﻌﻪ ﻫر ﭼﻪ سرﯾﻊﺗر اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ در

ﻫتتم مرﺑتتﻮ ﺑتتﻪ شتتﺎﺧ

اﯾران ،ﺑﻪ ﻋﻠت آمﺎر ﺑﺎﻻی حﻮادث ﻏیرﻋﻤتدی ،ﺗﻮجتﻪ ﺑتﻪ

مﻮﻟفﻪﻫﺎی ﺗﺎثیر ﮔذار ﺑﺎ استفﺎده از ﻧترم اﻓتﺰار  SPSSو ﺑتﺎ

اوﻟﻮﯾتﻫﺎی آمﺎدﮔﯽ ﻧقﺶ ﺑسیﺎر مهم دارد .استتﺎن مﺎزﻧتدران

استفﺎده از آزمﻮن مقیتﺎس میتﺎﻧگیﻦ جﺎمﻌتﻪ ﺑتﺎ ﯾتک ﻋتدد

ﺑتتﻪ ﻋﻠتتت داشتتتﻦ شتتراﯾﻂ جﻐراﻓیتتﺎﯾﯽ متنتتﻮع ،در مﻌتترض

ثﺎﺑت ) (t-testﺑﺎ میﺎﻧگیﻦ ﻧظری  5/53ﺗﻌییﻦ ﮔردﯾد.

مدﯾرﯾت و سﺎزمﺎن و شﺶ ستﻮال
اﻧگیتتﺰه متتﯽﺑﺎشتتد .در ﻧهﺎﯾتتت

ﺑالﯾﺎی طبیﻌﯽ و اﻧسﺎن سﺎﺧت قرار دارد ﮐﻪ ﻻزم است در

رواﯾﯽ ﭘرسشنﺎمﻪ ﻧیﺰ ﺑﻪ روش ﺗﻌییﻦ اﻋتبتﺎر و مﺤتتﻮا،

مبﺤث آمﺎدﮔﯽ ارﮔﺎنﻫﺎی دﺧیل در ﺑﺤران ﻫﺎ مطﺎﻟﻌتﺎت

ﺗﻮسﻂ  43ﻧفر از ﺻﺎحب ﻧظران اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ

ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔیرد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن ﻫتﺎی حتﺎئﺰ اﻫﻤیتت،

استﺎن ،ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻧقطﻪ ﻧظرات ،ﺗﺎﯾید شد .ﺑرای ﺗﻌیتیﻦ
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اﯾﺠﺎد آمتتتتﺎدﮔﯽ در مقﺎﺑتتتتل ﺑالﯾﺎ ﮐﻪ منطبﻖ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎمﻪﻫﺎی

مرﺑﻮ ﺑﻪ شﺎﺧ

ﻓنﺎوری اطالﻋتﺎت و ارﺗبﺎطتﺎت ،شتﺶ

پژوهشی

اسماعیل پاخره و همکاران

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،ﭘرسشتنﺎمﻪ در اﺧتیتﺎر  93ﻧفتر از ﭘرستنل ﻋﻤﻠیتﺎﺗﯽ

ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲﻫتﺎی ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ در جتدول

اورژاﻧتتﺲ ﭘتتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ مﺎزﻧتتدران ،ﮐتتﻪ ﺑتتﻪ ﺻتتﻮرت

شﻤﺎره  9ارائﻪ شده است.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی در دسترس اﻧتخﺎب شدﻧد ،قرار ﮔرﻓت و ﭘتﺲ
از ﺗﺠﺰﯾتتﻪ و ﺗﺤﻠیتتل دادهﻫتتﺎ از طرﯾتتﻖ آزمتتﻮن آﻟفتتﺎی
ﮐروﻧبﺎخ ،ضرﯾب  3/33ﺑﻪدست آمد .جهت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠیتل
دادهﻫﺎی حﺎﺻل از ﭘرسﺶ ﻧﺎمﻪ ﻫﺎ ،از ﻧرماﻓتﺰار SPSS22

و آزمﻮن  Tﺗک ﮔروﻫﯽ و رﺗبﻪای ﻓرﯾدمﻦ استفﺎده شتد.
ﮐﻠیتتﻪ ﭘرسشتتنﺎمﻪﻫتتﺎ و استتنﺎد و ﻧظتترات اﻓتتراد ﺑتتﻪ ﺻتتﻮرت
مﺤرمﺎﻧﻪ ﻧگهداری مﯽشﻮد.

یافته ها

جدول شاره  :2شنﺎسﺎﯾﯽ ﻋﻮامل متﻮثر ﺑتر آمتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲ ﻫتﺎی
ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ (ﺑﺎ استفﺎده از آزمﻮن  tﺗک ﮔروﻫﯽ)
میﺎﻧگیﻦ

میﺎﻧگیﻦ

اﻧﺤرا

36/96

433

3/3334

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧظری

استﺎﻧدارد

5/53

4/91

433

3/ 3334

433

3/3334

3/83

53/33

4/94

93/83

3/3334

96/31

433
433

3/3334

433

3/3334

ﻋﻮامل
ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ

434

8/35

ﺗﺠهیﺰات و ﻟﺠستیک

434

3/93

5/53

دوره ﻫﺎی آمﻮزشﯽ

434

8/64

5/53

ﻓنﺎوری اطالﻋﺎت و ارﺗبﺎطﺎت

434

8/39

5/53

4/34

مدﯾرﯾت و سﺎزمﺎن

434

8/33

5/53

4/88

33/93

اﻧگیﺰه

434

3/11

5/53

4/33

15/15

جدول شاره  :3اوﻟﻮﯾت ﺑنتدی ﻋﻮامتل متﻮثر ﺑتر آمتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲ

ﺑررسﯽ وﯾژﮔتﯽ ﻫتﺎی جﻤﻌیتت شتنﺎﺧتﯽ در جتدول

ﻫﺎی ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ (ﺑﺎ استفﺎده از آزمﻮن ﻓرﯾدمﻦ)
میﺎﻧگیﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

رﺗبﻪای

ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ

434

8/35

3/36

جدول شماره  :1مشخصتﺎت ﻧﻤﻮﻧتﻪ آمتﺎری ﺑتر حستب ستﻦ ،ستطﺢ

ﺗﺠهیﺰات و ﻟﺠستیک

434

3/93

1/96

دوره ﻫﺎی آمﻮزشﯽ

434

8/64

9/43

ﺗﺤصیالت ،سﺎﺑقﻪ ﮐﺎر

ﻓنﺎوری اطالﻋﺎت و ارﺗبﺎطﺎت

434

8/39

9/93

مدﯾرﯾت و سﺎزمﺎن

434

8/33

9/45

اﻧگیﺰه

434

3/11

1/39

شﻤﺎره  4ارائﻪ شده است.

ﻋﻮامل

وﯾژﮔﯽ ﻫﺎ

زﯾر مقﺎﯾﺲ ﻫﺎ

ﺗﻌداد (درﺻد)

سﻦ

 33ﺗﺎ  93سﺎل

)93( 63

 93ﺗﺎ  13سﺎل

)56( 436

 13ﺗﺎ  53سﺎل

)43( 39

ﻓﻮق دﯾپﻠم

)13( 33

ﻟیسﺎﻧﺲ

)53( 433

ﻓﻮق ﻟیسﺎﻧﺲ
سﺎﺑقﻪ ﮐﺎر

آزادی

مﻌنﺎداری

آمﺎره t

ﺗﻌداد

میﺎﻧگیﻦ

سطﺢ ﺗﺤصیالت

درجﻪ

سطﺢ

)9( 5

 4ﺗﺎ  43سﺎل

)51( 431

 43ﺗﺎ  33سﺎل

)98( 33

 33ﺗﺎ  93سﺎل

)8( 45

ﺑتتﺎ ﺗﻮجتتﻪ ﺑتتﻪ دادهﻫتتﺎی جتتدول ﻓتتﻮق ،اﮐثرﯾتتت
آزمﻮدﻧﯽﻫﺎی مﻮرد ﺑررسﯽ 93 ،ﺗﺎ  13ستﺎﻟﻪ ( 56درﺻتد)
ﮐﺎر ﯾتک ﺗتﺎ ده ستﺎل ( 51درﺻتد) متﯽﺑﺎشتند .شنﺎستﺎﯾﯽ
ﻋﻮامل مﻮثر ﺑر آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲﻫتﺎی ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ
در جدول شﻤﺎره  3ارائﻪ شده است.
ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی جدول ﻓتﻮق در ستطﺢ اطﻤینتﺎن
 33درﺻد ( ،)α= 3/34ﻫر ﯾک از ﻋﻮامل ﻧیروی اﻧستﺎﻧﯽ،
ﺗﺠهیتتﺰات و ﻟﺠستتتیک ،دورهﻫتتﺎی آمﻮزشتتﯽ ،ﻓنتتﺎوری

364/69

آزادی

مﻌنﺎداری

5

3/3334

جدول شﻤﺎره  ،9ﻧشﺎن داد ﮐﻪ در سطﺢ اطﻤینتﺎن 33
درﺻد ( ،)α=3/34ﺗرﺗیب ﺗﺎثیرﮔتذاری ﻋﻮامتل متﻮثر ﺑتر
آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎی ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ ،متفتﺎوت استت
( .)Sig.=3/3334< α=3/34ﺑنﺎﺑراﯾﻦ طبتﻖ جتدول ﻓتﻮق،
رﺗبﻪﺑندی ﻋﻮامل مﻮثر ﺑتر آمتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲﻫتﺎی ﭘتیﺶ
ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ﻋبﺎرت است از )4 :اﻧگیﺰه (میتﺎﻧگیﻦ رﺗبتﻪای:
 )3 ،)1/39ﺗﺠهیﺰات و ﻟﺠستیک (میتﺎﻧگیﻦ رﺗبتﻪای،)1/96 :
 )9ﻓنﺎوری اطالﻋﺎت و ارﺗبﺎطﺎت (میتﺎﻧگیﻦ رﺗبتﻪای،)9/93 :
 )1دورهﻫتتﺎی آمﻮزشتتﯽ (میتتﺎﻧگیﻦ رﺗبتتﻪای)5 ،)9/43 :
مدﯾرﯾت و سﺎزمﺎن (میﺎﻧگیﻦ رﺗبتﻪای )9/45 :و  )6ﻧیتروی
اﻧسﺎﻧﯽ (میﺎﻧگیﻦ رﺗبﻪای.)3/36 :

بحث

اطالﻋﺎت و ارﺗبﺎطتﺎت ،متدﯾرﯾت و ستﺎزمﺎن و اﻧگیتﺰه ﺑتر

در ﺑررستتﯽ متتتﻮن و ﻧظتتر ﺧبرﮔتتﺎن ،شتتﺶ ﻋﺎمتتل ﺑتتﻪ

آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎی ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ،مﻮثر متﯽﺑﺎشتند

ﻋنﻮان ﻋﻮامل ﺗﺎثیرﮔذار آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ

( .)Sig. =3/3334< α= 3/34اوﻟﻮﯾتﺑندی ﻋﻮامتل متﻮثر

در استﺎن مﺎزﻧدران اﻧتخﺎب شدﻧد ﮐﻪ ﺑتﺎ ﺗﺠﺰﯾتﻪ و ﺗﺤﻠیتل
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دارای سطﺢ ﺗﺤصیالت ﻟیسﺎﻧﺲ ( 53درﺻد) و ﺑتﺎ ستﺎﺑقﻪ

ﺗﻌداد

آمﺎره χ2

درجﻪ

سطﺢ

ﭘرسشنﺎمﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ آمﺎری ﮐﻪ ﭘرسنل ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ اورژاﻧﺲ

حﺎضتتر ﻫتتم قتتﻮاﻧیﻦ و مقتتررات و سیستتتم ارﺗبﺎطتتﺎت و

ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ مﺎزﻧدران ﺑﻮدهاﻧتد ،ﻋﺎمتل اﻧگیتﺰه دارای

اطالﻋﺎت از ﻋﻮامل مهم آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ

ﺑیﺶﺗرﯾﻦ ﺗﺎثیر و ﻋﺎمتل ﻧیتروی اﻧستﺎﻧﯽ دارای ﮐتمﺗترﯾﻦ

درﻧظرﮔرﻓتتتﻪ شتتده استتت .مطﺎﻟﻌتتﻪ  Adnetو Lapostolle

ﺗﺎثیر مﯽﺑﺎشتد .ﭘتژوﻫﺶ ﭘﻮرمﻌصتﻮمﯽ ﻧتیﺠتﻪ مشتﺎﺑهﯽ را

ﻧشتتﺎن مﯽدﻫتتد وﯾژﮔتتﯽﮐﻠیتتدی سیستتتم اورژاﻧتتﺲ ﭘتتیﺶ

ﻧشتتﺎن داد .او درﯾﺎﻓتتت ﮐتتﻪ ﺗﻮجتتﻪ ﺑتتﻪ ﻋﻮامتتل اﻧگیﺰشتتﯽ

ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ﻓراﻧسﻪ ،مخﺎﺑره ﭘﺰشﮑﯽ است(.)33

ﮐﺎرﮐنﺎن و ﻧیﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ و ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺗفتﺎوتﻫتﺎی ﻓتردی

در مطﺎﻟﻌتتﻪ حﺎضتتر ارﺗبﺎطتتﺎت و اطالﻋتتﺎت ﯾﮑتتﯽ از

ﻫر ﯾک از ﮐﺎرﮐنﺎن ،ﯾﮑﯽ از مهمﺗرﯾﻦ ﻋﻮامﻠﯽ است ﮐتﻪ

ﻋﻮامل آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﺗﻌییﻦ شده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧتﺎﯾج مطﺎﻟﻌﺎت

در ﺑهرهوری ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ مﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن دست ﯾﺎﻓتت و

 Aliو  Symonsمطﺎﺑقت دارد .ﭼﻮن مطﺎﻟﻌﻪ  Aliﺑتﻪ مﻮضتﻮع

در

ﺗﻮزﯾﻊ امﮑﺎﻧﺎت ﺑتﺎ وﯾژﮔتﯽﻫتﺎی منﺎستب ﺑتﺎ ﻫتر منطقتﻪ و

ﻫر ﮐﺎری ،ﺑراﻧگیختﻦ و اﯾﺠﺎد اﻧگیﺰه در اﻓرادی است ﮐﻪ

متنﺎستتب ﺑتتﺎ ﺗتتراﮐم جﻤﻌیتتت در منتتﺎطﻖ شتتهری ﭘرداﺧتتتﻪ

آن ﮐﺎر را اﻧﺠتﺎم متﯽدﻫنتد .ﻋﻮامتل متﻌتددی در اﻧگیتﺰه

است( )33و مطﺎﻟﻌﻪ Symonsو  Shusterمﻮﻟفتﻪ دسترستﯽ

ﮐﺎری ﭘﺎﯾیﻦ در سﺎزمﺎنﻫﺎ وجﻮد دارﻧد و ﺑتﻪ ﻫﻤتیﻦ دﻟیتل

را ﺑﻪ ﻋنﻮان ﯾک ﻋﺎمل مهم در اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ

مدﯾرﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﻪ دﻧبتﺎل راهﻫتﺎ و ﺗﮑنیتکﻫتﺎﯾﯽ ﺑﺎشتد ﮐتﻪ

ﺗشتترﯾﺢ مﯽﮐنتتد ،ﺑتتﻪطتتﻮری ﮐتتﻪ در مطﺎﻟﻌتتﻪ متتذﮐﻮر،

ﺑتﻮاﻧد اﻧگیﺰهﻫﺎی ﮐﺎرﮐنﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫد .اﯾﻦ ﮐﺎر

دسترسﯽ جﺎمﻊ ،ﻓراﮔیر ،ﯾﮑسﺎن و مشﺎﺑﻪ ﺑتدون ﺗﻮجتﻪ ﺑتﻪ

ﺑﺎ ﭘرداﺧتﻫتﺎی ﺗشتﻮﯾقﯽ ،قتدرداﻧﯽ ﮐتبتﯽ و ﯾتﺎ ﮔتردش

مﻮقﻌیت مﮑتﺎﻧﯽ از اﻟﺰامتﺎت ﻋﻤﻠﮑترد منﺎستب اورژاﻧتﺲ

شﻐﻠﯽ ﺻتﻮرت متﯽﮔیترد( .)48در مطﺎﻟﻌتﻪ مقدستﯽ ،اﯾتﻦ

ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ شتده استت( .)39در مﮑﺰﯾتک اﻓتﺰاﯾﺶ

ﻧتیﺠتتﻪ حﺎﺻتتل شتتد ﮐتتﻪ اﯾﺠتتﺎد اﻧگیتتﺰش در ﮐﺎرﮐنتتﺎن

مراﮐتتﺰ مختتﺎﺑره آمبتتﻮﻻﻧﺲ از  3ﺑتتﻪ  1مرﮐتتﺰ و ﺗتتدار

سﺎزمﺎنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از مهمﺗرﯾﻦ وظتﺎﯾﻒ متدﯾران استت و در

آمﻮزش مهﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در مراقبت ﺗرومتﺎﯾﯽ اورژاﻧتﺲ،

اﯾﻦ زمینﻪ ،ﻫر قدر اﻓتراد ﻧیﺎزﻫتﺎی ارضتﺎ شتده ﺑتیﺶﺗتری

منﺠر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ مرگ و میتر ﺑیﻤتﺎران در حتیﻦ اﻧتقتﺎل ﺑتﻪ

داشتﻪ ﺑﺎشند ،رﻓتﺎرﻫﺎی شﺎن ﻋقالﯾﯽﺗر و منطقﯽﺗر ﺧﻮاﻫد

ﺑیﻤﺎرستﺎن شتده استت .در ﮐشتﻮرﻫﺎی ﭘیشترﻓتﻪ ،متتداول

شد( )43ﮐﻪ ﺑﺎ مطﺎﻟﻌﻪ حﺎضر ،ﻫم راستﺎ مﯽﺑﺎشد.

ﺗرﯾﻦ سیستم مﻮرد استفﺎده ،مﺠهتﺰ ﺑتﻪ سیستتم اﺗﻮمﺎﺗیتک

ﯾﮑﯽ از شراﯾﻂ مهم و اسﺎسﯽ ﺑرای رسیدن ﺑتﻪ ﻫتد

در مطﺎﻟﻌﻪ حﺎضر ،سﺎزمﺎن و متدﯾرﯾت ﮐتﻪ قتﻮاﻧیﻦ و

شنﺎسﺎﯾﯽ ﺗﻠفﻦ و سیستم اﺗﻮمﺎﺗیک ﮐشﻒ مﻮقﻌیت استت.

مقررات در آن قرار دارد ،ﺑﻪ ﻋنتﻮان ﯾﮑتﯽ از مﻮﻟفتﻪﻫتﺎی

اﯾﻦ سیستم ﻫﺎ شﻤﺎره ﺗﻠفﻦ و آدرس دقیقﯽ ﮐتﻪ ﺗﻤتﺎس از

ﺗﺎثیرﮔذار در آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ مﯽﺑﺎشد

آن جﺎ حﺎﺻل شده را ﺗﻌییﻦ مﯽﮐنند(.)46

در اﯾﻦ مطﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن مﻌتقدﻧد ﮐﻪ در استراﻟیﺎ ،اﯾﺠﺎد قتﻮاﻧیﻦ

ﭘتتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ ،آمتتﻮزش استتت .در مطﺎﻟﻌتتﻪ ،Gomes

مرﺗبﻂ ﺑﺎ آمﻮزش ﭘﺰشتﮑﺎن در ستﺎل  ،4338ﯾتک مرحﻠتﻪ

ﮔستتترش مهتتﺎرتﻫتتﺎی سیستتتم متتدﯾرﯾت اورژاﻧتتﺲ ﭘتتیﺶ

اسﺎسﯽ ﺑﻪ سﻤت مراقبت ﯾﮑپﺎرﭼﻪ ﺑﻮد( .)34ﻫمﭼنیﻦ ﻧتﺎﯾج

ﺑیﻤﺎرستتتتﺎﻧﯽ ،ﻧیتتتﺎز ﺑتتتﻪ ستتترمﺎﯾﻪﮔتتتذاری در آمتتتﻮزش و

مطﺎﻟﻌﺎت حﺎﺻل از ﺑررسﯽ سیستمﻫﺎی اورژاﻧﺲ ﮐشتﻮرﻫﺎی

ﺗﮑنﻮﻟﻮژی دارد( .)31ﺑررسﯽ اورژاﻧﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ

ﺗﻮستتﻌﻪ ﯾﺎﻓتتتﻪ ﻧشتتﺎن مﯽدﻫتتد ﮐتتﻪ ستتﺎزمﺎن اورژاﻧتتﺲ

در ﺑرﺧتﯽ سیستتتمﻫتتﺎ ﻧشتتﺎن داد ﮐتتﻪ ستتطﻮح آمتتﻮزش ﺑتتﻪ

ﭘیﺶﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ،ﺗﺤت مدﯾرﯾت واحد و ﯾﮑپﺎرﭼﻪ است و

ﺻﻮرت ﺗخصصﯽ ﺗفﮑیک و ردهﺑندی شده است (ﺗﮑنستیﻦ

ﻫداﯾت ﭘﺰشﮑﯽ اورژاﻧﺲ از مهم ﺗرﯾﻦ مشخصتﻪﻫتﺎی آن

ﻓﻮرﯾتﻫﺎی ﭘﺰشﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ،متﻮسﻂ و ﭘﺎرامتدﯾک)( ،)46در

مﯽﺑﺎشد( ،)44در حتﺎﻟﯽ ﮐتﻪ در اﯾتران ،سیستتم اورژاﻧتﺲ

حﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾران اﯾﻦ ﻧتﻮع ﺗقستیمﺑندی وجتﻮد ﻧتدارد و

ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﯾژﮔﯽﻫﺎ را دارا ﻧیستت .در مطﺎﻟﻌتﻪ

ﺗنهﺎ ﺑﻪ ﺗرﺑیت ﺗﮑنسیﻦ ﻓﻮرﯾتﻫﺎی ﭘﺰشتﮑﯽ متﯽﭘردازﻧتد.
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧتﺎﯾج مطﺎﻟﻌﻪ  Razzakو  Kellermannشتبﺎﻫت دارد.

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮامل مهم و ﺗﺎثیرﮔذار ﺑر آمتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲ

پژوهشی

اسماعیل پاخره و همکاران

ﻧتﺎﯾج مطﺎﻟﻌﻪای در ﻏنﺎ ﻧشﺎن داد ﮐﻪ آمﻮزش ﮐﻤکﻫتﺎی

ﮐتتتﻪ ﮐﻤبتتتﻮد ﮐﺎرﮐنتتتﺎن آمتتتﻮزش دﯾتتتده اورژاﻧتتتﺲ

اوﻟیﻪ ﺑﻪ راﻧندﮔﺎن ﺗﺎﮐسﯽ و مینﯽﺑﻮس ،مراقبتﻫﺎی ﭘتیﺶ

ﭘتتیﺶﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ ،ﯾتتک ﭼتتﺎﻟﺶ جتتدی استتت ،امتتﺎ در

ﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ متتﻮثری را ﻓتتراﻫم مﯽﻧﻤﺎﯾتتد( .)35ﻫتتمﭼنتتیﻦ

ستتﺎلﻫتتﺎی اﺧیتتر ﺑتتﺎ طراحتتﯽ دورهﻫتتﺎی داﻧشتتگﺎﻫﯽ ﻧظیتتر

مطﺎﻟﻌﻪای در شﻤﺎل ﻋراق و ﮐﺎمبﻮج ،ﺑرﻧﺎمﻪﻫتﺎی طراحتﯽ

ﺗﮑنسیﻦ اورژاﻧﺲ ،ﮐشتﻮر دارای ﯾتک وضتﻌیت منﺎستب

شده ﺑرای آمﻮزش ﭘﺎرامتدﯾک ﻫتﺎ و مردمتﯽ ﮐتﻪ ﺗﻮستﻂ

جهت اﻓﺰاﯾﺶ ظرﻓیت ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ شده است .ﻫر ﻧظتﺎم

اﯾنﺎن آمﻮزش دﯾده ﺑﻮدﻧد را مﻮرد ارزﯾتﺎﺑﯽ قترار داد ﮐتﻪ

ﺑﺎﯾد ﮐیفیت آمﻮزش و شﺎﯾستتگﯽ مﺤتﻮری را ﺑتﻪ ﻫنگتﺎم

ﮐﺎﻫﺶ مﻌنﯽداری در مرگومیر آسیب دﯾتدﮔﺎن ﺑتﺎ شتدت

ﺑرﻧﺎمﻪ رﯾﺰی ﺑرای ﺗﻮﻟید ﮔروهﻫتﺎی اسﺎستﯽ متﻮرد ﺗﻮجتﻪ

ﺑﺎﻻی جراحت ﺑﻌد از آمﻮزش مردم مشﺎﻫده شد(.)36

قرار دﻫد( .)93مﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎری ﺑرﺧﯽ از ﭘرسنل ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ در

ﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ ،ﺗﺠهیتتﺰات و ﻟﺠستتتیک مﯽﺑﺎشتتد .مطﺎﻟﻌتتﺎت

دشتتﻮار ﺑتتﻪ آنﻫتتﺎ و ﻫتتمﭼنتتیﻦ مطﺎﻟﻌتتﺎت مﺤتتدود در

سﺎﯾر ﮐشﻮرﻫﺎ ﻧشﺎن مﯽدﻫد ﮐﻪ ﻓقدان ﺗﺠهیﺰات ﭘﺰشتﮑﯽ

زمینﻪ آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ در اﯾتران ،از

اورژاﻧﺲ ،ﯾتک ﭼتﺎﻟﺶ جتدی استت و اﻏﻠتب ﮐشتﻮرﻫﺎ

مﺤدودﯾتﻫﺎ و مشﮑالت اﯾﻦ مطﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑرای حتل اﯾتﻦ

سﻌﯽ دارﻧد ﺑﺎ سرمﺎﯾﻪﮔذاری ﺑیﺶﺗر ،اﯾﻦ ﻧقیصﻪ را جبران

مشﮑالت ،ضﻤﻦ ﺗﻮجیﻪ ﭘرسنل در مﻮرد اﻫدا

مطﺎﻟﻌتﻪ،

ﻧﻤﺎﯾند( .)33ﮐشﻮر ﭼیﻦ در سﺎل  8/83 ،3336میﻠیﺎرد دﻻر

در مﻮرد مﺤرمﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اطالﻋﺎﺗشﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اطﻤینﺎن داده

ﺗﺠهیﺰات ﭘﺰشﮑﯽ وارد ﮐرده ﮐﻪ ﺑخﺶ قﺎﺑل مالحظتﻪای

شد .ﻫم ﭼنیﻦ از ﻫﻤﻪ ﺧبرﮔﺎن در دسترس در اﯾﻦ مطﺎﻟﻌﻪ

از آن ﻫتﺎ مرﺑتﻮ ﺑتﻪ ﺗﺠهیتتﺰات ﺧتدمﺎت اورژاﻧتﺲ ﺑتتﻮده

استفﺎده ﮔردﯾد و ﺑرای اﯾﻦ مطﺎﻟﻌتﻪ ،ﺑتﻪ ﻧﺎﭼتﺎر ﺑتیﺶﺗتر از

است .ﻫمﭼنیﻦ اﯾﻦ ﮐشﻮر در زمﺎن وقﻮع سﺎرس در ستﺎل

ﭘژوﻫﺶﻫتﺎی اﻧﺠتﺎم شتده در ﮐشتﻮرﻫﺎی دﯾگتر استتفﺎده

 163 ،3339میﻠیتتﻮن دﻻر ﺑتتﻪ ﺗﻮستتﻌﻪ ﺧتتدمﺎت اورژاﻧتتﺲ

ﮔردﯾد .ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾید ﻫﻤﻪ ﻋﻮامتل ﺗﺎثیرﮔتذار در آمتﺎدﮔﯽ

اﺧتصﺎص داده و قبل از اﻟﻤپیک ﺑﺠینتﮓ در ستﺎل 3338

اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ استﺎن مﺎزﻧدران در اﯾﻦ ﭘتژوﻫﺶ

ﻧیتتﺰ حﺠتتم زﯾتتﺎدی ﺗﺠهیتتﺰات را ﺑتترای ﺗقﻮﯾتتت مراقبتتت

و اﻧتخﺎب ﻋﺎمل اﻧگیﺰه ﺑﻪ ﻋنﻮان اوﻟﻮﯾت ﻧخست ،ﭘیشنهﺎد

اورژاﻧﺲ ﺧﻮد وارد ﮐرده است( .)38ﻫمﭼنتیﻦ مطﺎﻟﻌتﻪای

مﯽشﻮد مدﯾران و ﺗصﻤیمﮔیران در ﺑرﻧﺎمﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺧتﻮد

در اﯾﺎﻟت  suskatchewanﮐشﻮر اﯾﺎﻻت متﺤده آمرﯾﮑتﺎ،

ﻫﻤتتﻪ ﻋﻮامتتل متتﻮرد ﺑررستتﯽ ﺧصﻮﺻ تﺎً اﯾﺠتتﺎد اﻧگیتتﺰه در

ﮔﺰارش ست ﮐﻪ مسﺎئل ﺗﺎمیﻦ مﺎﻟﯽ ﺗﺠهیﺰات و ﻧیﺎزﻫتﺎی

ﮐﺎرﮐنﺎن ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ اورژاﻧتﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ را متدﻧظر

واحدﻫﺎی آمبﻮﻻﻧﺲ مﻮجﻮد ،از اوﻟﻮﯾتتﻫتﺎی اورژاﻧتﺲ

قرار دﻫند .ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑتﻪ اﯾتﻦ ﮐتﻪ ﻋﺎمتل ﻧیتروی اﻧستﺎﻧﯽ ﺑتﻪ

ﭘتتتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتتتﺎﻧﯽ اﯾتتتﻦ اﯾﺎﻟتتتت مﯽﺑﺎشتتتد( .)33مطﺎﻟﻌتتتﻪ

ﻋنﻮان ﻋﺎمل ﮐمﺗر ﺗﺎثیر ﮔذار شنﺎﺧتﻪ شتد ،مﻤﮑتﻦ استت

 Vaitkaitisﮐتتﻪ مهتتمﺗتترﯾﻦ مشتتﮑالت حتتﺎد در ﺧتتدمﺎت

ﺧتتﻮدﮔﺰارش دﻫتتﯽ ﭘرستتنل در ﭘرسشتتنﺎمﻪ ،ﯾتتک ﻋﺎمتتل

اورژاﻧستﯽ در ﻟیتتﻮاﻧﯽ را ﺑررستتﯽ ﻧﻤتﻮده استت ،ﮐهنگتتﯽ

ﺗﺎثیرﮔذار در اﯾﻦ مﻮرد ﺑﺎشد ﮐﻪ ﭘیشنهﺎد مﯽشﻮد مﺤققﺎن

آمبﻮﻻﻧﺲﻫﺎی مﻮجﻮد و ﮐﻤبﻮد استتﺎﻧداردﻫﺎی ﯾﮑپﺎرﭼتﻪ

مطﺎﻟﻌتتﺎت ﺧتتﻮد را در زمینتتﻪ آمتتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتتﺲ ﭘتتیﺶ

ﺑترای آمتﻮزش ﭘﺰشتﮑﯽ و درمتتﺎن ﺑتﻪ ﻋنتﻮان مﻮﻟفتﻪﻫتتﺎی

ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ در استﺎنﻫﺎی دﯾگتر ﮐشتﻮرمﺎن اﻧﺠتﺎم داده و

ﺗﺎثیرﮔذار ،منﺠر ﺑتﻪ ﻋﻤﻠﮑترد ضتﻌیﻒ ﺧتدمﺎت ﭘﺰشتﮑﯽ

ﻧتﺎﯾج ﺧﻮد را ﺑﺎ مطﺎﻟﻌﻪ حﺎضتر مقﺎﯾستﻪ ﻧﻤﺎﯾنتد .ﻫتمﭼنتیﻦ

اورژاﻧﺲ در اﯾﻦ ﮐشﻮر مﯽﺑﺎشد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧتتﺎﯾج اﯾتﻦ مطﺎﻟﻌتﻪ

ﭘیشنهﺎد مﯽشﻮد ﯾک سرمﺎﯾﻪﮔذاری مﻠﯽ در زمینتﻪ ﭘتژوﻫﺶ

مشﺎﺑﻪ است( .)33ﻧیروی اﻧسﺎﻧﯽ ﻫم ﯾﮑﯽ از ﻋﻮامل مهتم و

در اورژاﻧﺲ ﭘیﺶ ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔیرد ،ﭼرا ﮐتﻪ ﺑتﻪ

ﺗﺎثیرﮔتتتذار در آمتتتﺎدﮔﯽ اورژاﻧتتتﺲ ﭘتتتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتتتﺎﻧﯽ

دﻟیتتل ﺗفتتﺎوتﻫتتﺎی شتتراﯾﻂ ﮐشتتﻮر ﺑتتﺎ ستتﺎﯾر ﮐشتتﻮرﻫﺎ و

مﯽﺑﺎشد .مطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم شده در اﯾتران ﻧشتﺎن داده استت

ﻫمﭼنیﻦ ﺗنﻮع اقﻠیﻤﯽ در داﺧل ﮐشﻮر ،ﻧیﺎز ﺑﻪ ﺑﻮمﯽسﺎزی
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ﯾﮑﯽ دﯾگر از ﻋﻮامل مهم در آمﺎدﮔﯽ اورژاﻧتﺲ ﭘتیﺶ

ﭘر ﮐردن ﭘرسشنﺎمﻪ و ﺗﻌداد ﮐتم اﻓتراد ﺧبتره و دسترستﯽ

سپاسگذاری
از ﻫﻤﮑتتﺎری ﺻتتﻤیﻤﺎﻧﻪ مستتﺌﻮﻻن مرﮐتتﺰ متتدﯾرﯾت
حﻮادث و ﻓﻮرﯾتﻫﺎی ﭘﺰشتﮑﯽ داﻧشتگﺎه ﻋﻠتﻮم ﭘﺰشتﮑﯽ
، ﺑﻪ وﯾژه جنتﺎب آقتﺎی دﮐتتر ﻓرﻫتﺎد مصتدری،مﺎزﻧدران
 جﻮاد رمضﺎﻧﯽ و، مﺤﻤد شﺎدمﺎن،آقﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ شرﯾﻒ زاده
ﺧﺎﻧم روﯾﺎ ﻫﺎدی ﻧژاد و ﮐﻠیﻪ ﭘرسنل ﻓﻮرﯾت ﻫﺎی ﭘﺰشﮑﯽ

ﮐشﻮری و استﺎﻧﯽ اطالﻋﺎت اورژاﻧتﺲ ﭘتیﺶ ﺑیﻤﺎرستتﺎﻧﯽ
 ﻫتمﭼنتیﻦ اﯾﺠتﺎد ستﺎزمﺎن مستتقل.امری ضتروری استت
اورژاﻧتتﺲ و ﯾﮑپتتﺎرﭼگﯽ اورژاﻧتتﺲ ﺑیﻤﺎرستتتﺎﻧﯽ و ﭘتتیﺶ
 ﻫداﯾت ﭘﺰشﮑﯽ آﻧالﯾﻦ و ارﺗبﺎطﺎت ﺑیستیﻤﯽ،ﺑیﻤﺎرستﺎﻧﯽ
 ﺧرﯾتتد آمبتتﻮﻻﻧﺲ و ﺗﺠهیتتﺰات،و متتﺎﻫﻮارهای منﺎستتب
 ﺗتدوﯾﻦ قتﻮاﻧیﻦ حرﻓتﻪای اورژاﻧتﺲ و،استﺎﻧدارد و ﺑتروز
. مد ﻧظر قرار ﮔیرد،آمﻮزش ﺑﻪ ﭘرسنل و مردم

.استﺎن مﺎزﻧدران سپﺎسگﺰاری مﯽ ﻧﻤﺎﯾیم
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