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Abstract 
Background and Aim: Receiving a quick response is not only one of the most important factors affecting 

the satisfaction of emergency patients, but also one of the indicators for evaluating the quality of emergency 
services. The aim of this study was to compare the selected national indicators of hospital emergency with the 
standards in a selected military hospital in Tehran. 

Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study performed in 2020 with random selection of 
patients referred to the emergency department of a military hospital in Tehran. Data collection tool was a 
researcher-made form whose validity and reliability were confirmed. Data were analyzed by t-test using SPSS 
software with α= 5%. 

Results: Results showed that the average waiting time to receive the service until the assignment was 267 
minutes.  Also, the percentage of patients assigned within 6 hours, the index of patients discharged from the 
emergency department within 12 hours and the index of leaving with personal responsibility were in accordance 
with national standards and the average of the relevant values was statistically significant (P <0.05). 

Conclusion: According to the results of this study, the indicators were in good condition. Hospital managers 
should pay special attention to these indicators and study them periodically. Moreover , in order to avoid long 
waiting times and reducing costs, proper and optimal management of resources are seeming essential. 
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 مارستانیب کیدر  يکشور يبا استانداردها یمارستانیاورژانس ب یمنتخب مل يشاخص ها سهیمقا
 شهر تهران ینظام

  
، احمد 4 ،2یراع ي، مهد2يری، محمد مسگرپورام*3 ،2شکوه ینیحس یمرتض دی، س1یوند فنائ یرضوان ریام

 6 ،5ونیعامر
 

  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یدانشجوئ قاتیتحق تهیارشد، کم یکارشناس يدانشجو1
  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق ار،یاستاد 2

  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یاستاد 3
  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یستیو آمار ز يولوژیدمیگروه اپ ار،یاستاد4

  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیاستاد، مرکز تحق5
 .رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریاستاد، گروه مد6

  
 دهکیچ

خدمات بخش اورژانس به  تیفیک یابیارز يو از شاخص ها مارانیب تیبر رضا رگذاریاز عوامل تاث عیپاسخ سر افتیدر :فهدزمینه و 
منتخب  مارستانیب کیبا استانداردها در  یمارستانیاورژانس ب یمنتخب مل يشاخص ها سهیو مقا یمطالعه با هدف بررس نیا. رود یشمار م

 .شهر تهران انجام گرفت ینظام
از  یکی اورژانس به کنندگان مراجعه یو با انتخاب تصادف 98در سال  یو مقطع یلیتحل- یفیمطالعه به صورت توص :هاروش

 لیتحل. شد دیآن تائ یائیو پا یفرم محقق ساخته بود که روائ کیداده ها  آوري ابزار جمع. شهر تهران انجام شد ینظام هاي مارستانیب
  .درصد صورت گرفت 5 يو آلفا SPSSبا استفاده از نرم افزار  يا هتست تک نمون یت يداده ها با آزمون ها

 مارانیشاخص درصد ب نیهمچن.  است قهیدق 267 فیتکل نییخدمت تا تع افتینشان داد متوسط زمان انتظار جهت در جینتا: ها یافته
 یشخص تیساعت و شاخص ترك با مسئول 12شده از اورژانس ظرف مدت  خارج مارانیساعت، شاخص ب 6شده ظرف مدت  فیتکل نییتع

  ).<05/0P(دار بود یمعن زین يمربوطه از نظر آمار ریمقاد نیانگیبوده و م يکشور يمطابق با استانداردها
به  يا ژهیتوجه و دیبا ها مارستانیب رانیمد. قرار داشتند یمطلوب تیها در وضع مطالعه، شاخص نیا يها افتهیمطابق با : گیري نتیجه

و  یاز زمان انتظار طوالن يریجلوگ يبرا نیهمچن. مورد مطالعه قرار دهند يا صورت دوره  ها را به شاخص نیها داشته و ا شاخص نیا
  .رسد یبه نظر م يمنابع ضرور نهیو به حیصح تیریبه مد ازیها، ن نهیکاهش هز

  
 .ینظام مارستانیاورژانس، زمان انتظار، ب ،یمل يشاخص ها :ها کلیدواژه
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 و همکاران یوند فنائ یرضوان/  410

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  مقدمه
 مارستانیو قلب تپنده ب) 1( يبخش اورژانس به عنوان ورود

و  تیبهداشت و درمان کشور بوده و بهبود وضع ستمیو س) 2(
وزارت  يها تیاز اولو یمارستانیبخش اورژانس ب یسازمانده

 نیتر یبخش، اصل نیامروزه ا). 1( گردد یبهداشت محسوب م
 دادتع شیبوده و افزا یپزشک يارائه مراقبت ها مکان جهت

که  یمارانیبدحال با ب مارانیهمزمان ب رشیدر کنار پذ مارانیب
در اورژانس  تیدارند، موجب تراکم جمع تري یمشکالت جزئ

براساس مطالعه صورت گرفته در . ها شده است مارستانیب
تعداد ) يالدیم 2006تا 1991(ساله 15دوره  کیدر  کایآمر

 تیزیکشور و نیا يها مارستانیکه در بخش اورژانس ب یمارانیب
نفر به  ونیلیم 3/90(  است افتهی شیدرصد افزا 32شده اند، 

و ثبت  یهر چند در کشور ما آمار رسم). 3( )نفر  ونیلیم 2/119
به بخش اورژانس وجود  نیدر خصوص تعداد مراجع اي¬شده

 ونیلیم 30بالغ بر  رشیپراکنده نشان دهنده پذ يندارد اما آمارها
سراسر کشور  يها مارستانین بخش در بیا قیاز طر مارینفر ب
  ).1( است

معضل  کیدر بخش اورژانس همواره به عنوان  ازدحام
ارائه خدمات مطرح بوده  تیفیبر ک رگذاریو تاث ریجدي، فراگ

منجر  مارانیو ارائه خدمات به موقع به ب فیتکل نییعدم تع. است
و همراهان  ماریب یتینارضا م،یطر بروز عواقب بدخخ شیبه افزا

 یاورژانس م يعادخشونت و تداخل در انجام امور  تیو در نها
 شیافزا جهیو در نت  ماریگردش ب نیب یمیارتباط مستق. گردد

 تمنديیرضا زانیو کاهش م مارانیب فیتکل نییمدت اقامت، تع
براساس ). 2( شده است دهیآنها از خدمات ارائه شده، د

ظرف  تاینها دیبخش اورژانس با مارانیاستانداردهاي موجود ب
 ران،یدر ا). 4( شوند فیتکل نییشش ساعت از زمان ورود تع

 دهیدر اورژانس گرد رشیتعداد پذ شیمنجر به افزا تیجمع يریپ
دهد که زمان انتظار و  یو مطالعات متعدد نشان م) 5( است

در سراسر جهان ) EDs(اورژانس  يدر بخش ها تیازدحام جمع
مطالعه صورت گرفته با  کیدر ). 6( است شیدر حال افزا

زمان انتظار  يبر رو 2017در سال  کیستماتیمرور س کردیرو
 مارانیزمان انتظار ب ران،یا یمارستانیدر بخش اورژانس ب مارانیب

  ).2( گزارش شده است یو مل یالملل نیب يباالتر از استاندارها
هستند که  ییارهایعنوان مع عملکرد به يدیکل يها شاخص
و از ) 7(شوند یعملکرد استفاده م يساز یو کم ییجهت شناسا

از عناصر  یزمان يها در بخش اورژانس استفاده از شاخص یطرف
 یاتیبخش ح نیها و عملکرد ا ارائه مراقبت تیفیمهم سنجش ک

 نییبدن منظور تع). 8( شود یمحسوب م مارستانیب
مهم و معتبر در واحد  يها از شاخص یفیو ط یکم ياستانداردها
در نظر گرفته  ها مارستانیدر ب يدیکل تیعنوان فعال اورژانس به

سو ضمن انعکاس  کیاز  يها شاخص نیچراکه ا شوند یم
نشان دهنده نقاط ضعف و قوت بخش   مارستان،یب یعملکرد کل

 یمل يها صمنظور در کشور شاخ نیبد). 10و  9( خواهد بود
از انجا که .  و ابالغ شده است نیتدو یمارستانیخش اورژانس بب

برخوردار  یاتیح یتیسرعت عمل در ارائه خدمات اورژانس از اهم
 هاي بخش از شاخص نیدر ا ماریبوده و سنجش زمان انتظار ب

 یو از طرف گردد یسنجش عملکرد اورژانس محسوب م یاصل
 يروش برا نیتر نهین و بهیتر آسان یزمان يها شاخص یبررس

مطالعه پنج  نیدر بخش اورژانس است در ا یحل معضل شلوغ
  . منتخب مورد مطالعه قرار گرفت یشاخص اصل

وزارت  یابالغ يانجا که براساس اسناد و استانداردها از
 یمارستانیاورژانس ب یمل يشاخص ها تیبهداشت و درمان، رعا

 يضرور ینظام ياه مارستانیها و از جمله ب مارستانیدر تمام ب
 مارستانیدر ب يمطالعه ا نیبه عدم انجام چن تیبوده و با عنا

اورژانس  یمل خصمطالعه پنج شا نیمورد نظر، در ا ینظام
شده ظرف مدت  فیتکل نییتع مارانیشامل درصد ب( یمارستانیب

خارج شده از اورژانس ظرف مدت  مارانیشش ساعت، درصد ب
 یزمان نیانگیم ،یشخص تیساعت، درصد ترك با مسئول 12

مدت زمان  نیانگیشده از اورژانس و م يبستر مارانیخروج ب
در ) اژیپزشک در هر سطح تر تیزیو نیاول يبرا مارانیانتظار ب

شهر تهران در  یمنتخب نظام هاي مارستانیاز ب یکیاورژانس 
قرار  سهیمربوطه مورد مطالعه و مقا يبا استانداردها سهیمقا

  .گرفت
  ها روش

بود که به صورت  یاز نوع کم یلیتحل-یفیپژوهش توص نیا
 نای در مطالعه مورد جامعه. شد انجام 1398  در سال یمقطع

از  یکیکننده به بخش اورژانس  مراجعه مارانیب هیپژوهش، کل
 هاي فتیشرق تهران در ش یمنتخب نظام هاي مارستانیب

از  ادهتفمنظور محاسبه حجم نمونه با اس به. مختلف بودند يکار
درصد،  95 نانیفرمول کوکران و در نظر گرفتن سطح اطم

 σو مقدار  مارانیبرآورد مدت اقامت ب يبرا قهیدق d  ،15مقدار
، )11( و همکاران يرغفوریبص ۀبرگرفته از مطالع 52/1برابر با 

نفر محاسبه شد که با در نظر  142برابر با  ییحجم نمونه نها
 155نمونه،  ییتعداد نها طالعهدر م زشیگرفتن احتمال درصد ر

  .نفر برآورد شد
 یداده طراح يآور ها، فرم جمع داده يآور جهت جمع ابتدا

 يها مارستانیب يبرا اژیاز چند فرم تر یقیفرم تلف نیا. شد
ابزار انجام  یسنج سپس مراحل مربوط به روان. مختلف بود

فرم مربوطه با  ییو محتوا يصور ییمنظور روا نیبد. گرفت
 خبرگاننفر از  10توسط  CVRو  CVI يها ستفاده از شاخصا

 CVRو    CVI يشاخص ها ریمقاد. موردسنجش قرار گرفت
حداقل  افتیکه از نظر در دیمحاسبه گرد 9/0و  8/0 بیبه ترت

  . هر شاخص در محدوده قابل قبول قرار داشت يبرا ازیامت
و  ها فتیش يبرا اي هیصورت سهم نمونه ها به انتخاب

 هیسهم نییتع يبرا. صورت گرفت فتیساده در هر ش یتصادف
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شده  ماهه مشخص 4دوره  کی يتعداد مراجعات برا فت،یهر ش
. مشخص شد فتیتناسب تعداد مراجعات، حجم نمونه هر ش و به

 هاي و شاخص یفراوان عتوزی جداول از ها داده فیتوص يبرا
 يبرا. استفاده شد) اریانحراف مع( یو پراکندگ) نیانگیم( يمرکز
 يتک نمونه ا یت کیپارامتر هاي داده ها از آزمون لیتحل

مرحله به  نیا هاي لیالزم به ذکر است تحل. دیاستفاده گرد
درصد صورت  95 نانیو سطح اطم SPSS 16 افزار کمک نرم

 یکارشناس نامه انیاز پا یمطالعه حاضر به عنوان بخش. گرفت
و با کسب مجوز از  یرمانو د یخدمات بهداشت تیریارشد مد

) ( عج( ...ا هیبق یاخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک تهیکم
مسائل  تیو رعا) IR.BMSU.REC.1397.170به شماره 

 .اخالق در پژوهش انجام شد

  نتایج
 5/66( مذکر ت،ینمونه ها از نظر جنس شترینشان داد ب جینتا
 سال 30 یال 20 یدر محدوده سن ی، از نظر دامنه سن)درصد

 اژینوع تر نیشتریسال، ب 54/44 نیانگیبا م) درصد 6/22(
 فیتکل نیینحوه تع نیشتریو ب) درصد 2/54(سطح چهار مارانیب

(  بوده است) درصد 3/52( یداروئ صیبه صورت ترخ ماریب
 يالزم به ذکر است براساس استاندارها). کیجدول شماره 

 5در  یمارستانیاورژانس ب اژیسطوح تر رانیدر ا ،یمارستانیب
به متخصص  ماریب اژیتر 5و  4در سطوح . گردد یم فیسطح تعر

 ماریب اژیتر 3و  2در سطح . شود یطب اورژانس ارجاع داده م
 کیو در سطح  شده نتقلبه واحد تحت نظر اورژانس م ماًیمستق

 .رددگ یارجاع م اءیمعموالً به واحد اح اژیتر
 شیبعد از پاال(دت زمان انتظار م نیانگینشان داد م جینتا
است  قهیدق 267در کل  مارانیب فیتکل نییتا تع) پرت يداده ها

 يکشور يمورد مطالعه در حد استانداردها یو پنج شاخص زمان
 ).جدول شماره دو( بودند

 فیتکل نییتع مارانیدرصد ب يشاخص ها نیانگیم سهیمقا
 12شده ظرف  فیتکل نییتع مارانیساعت، درصد ب 6شده ظرف 

با استانداردها اختالف داشته و  یشخص تیساعت و ترك با رضا
جدول (  )<P 05/0(دار بود یمعن زین ياختالف از نظر آمار نیا

 ).شماره سه
  

 
 در بخش اورژانس فیتکل نییو نحوه تع اژیسن، سطح تر ت،یمورد مطالعه از نظر جنس يمشخصات نمونه ها: 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  درصد  تعداد  متغیر
  5/66  103  مرد  جنسیت

  5/33  52  زن

  دامنه سنی

20-0   10  5/6  
30-20  35  6/22  
40-30  25  1/16  
50-40  26  8/16  
60-50  25  1/16  
70-60  12  7/7  

  2/14  22  سال 70باالتر از 
  سال) 98/19(54/44  )انحراف معیار( میانگین

  سطح تریاژ

  0  0  سطح یک
  2/3  5  سطح دو
  9/23  37  سطح سه
  2/54  84  سطح چهار
  7/18  29  سطح پنج

  نوع تعیین تکلیف

  3/52  81  ترخیص دارویی
  6/0  1  اعزام به اتاق عمل

  3/1  2  فوت
  4/28  44  بخش

  6/2  4  مرکز درمانی دیگر
  9/1  3  ترخیص با رضایت شخصی

  9/12  20  ارجاع به درمانگاه
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 مورد مطالعه يدر نمونه ها یمارستانیاورژانس ب یمنتخب مل يشاخص ها یفراوان عیزمان انتظار و توز نیانگیم: 2جدول 

 
 

 در نمونه مورد مطالعه یمارستانیاورژانس ب یمنتخب مل يشاخص ها يبرا يآمار تک نمونه ا -3جدول 
  P  نمره معیار SD  میانگین  شاخص

  001/0  6  051/0  37/1  ساعت 6بیماران تعیین تکلیف شده  ظرف مدت 
ساعت12بیماران تعیین تکلیف شده  ظرف مدت   07/7  584/0  12 001/0  

02/0 ترك با رضایت شخصی  011/0  4/0  001/0  
 
  
  

  بحث
 یمنتخب مل يشاخص ها سهیمطالعه مقا نیهدف از ا

 مارستانیب کیدر  يکشور يبا استانداردها یمارستانیاورژانس ب
مطالعه نشان داد  نیا يها افتهی. شهر تهران بود ینظام
 قهیدق 267 فیتکل نییزمان انتظار در اورژانس جهت تع مدت
 زماندر کشور فرانسه، متوسط  يا حاصل از مطالعه جینتا. است

 ساعت گزارش شده است 10 شده رشیپذ مارانیب يانتظار برا
و همکاران متوسط زمان کل ورود تا  يدر مطالعه اکبر). 12(

). 13( آمد دست به ساعت 4/15±07/17از بخش  ماریخروج ب
متوسط زمان انتظار در  رانیدر کشور ا يگردی مطالعه در
). 2( تگزارش شده اس قهدقی 7/276±2/45اورژانس  يحدهاوا

زمان  نیانگیم نیشتریدر کشور هند نشان داد که ب يا مطالعه
متوسط زمان انتظار در  نیهمچن). 14( ساعت است 38انتظار 

 نییجهت تع رانیو همکاران در ا ایاورژانس در مطالعه موحدن
). 15( گزارش شده است قهیدق 305حدود  مارانیب فیتکل

دهد مدت زمان انتظار تا  یمطالعات نشان م جیهمانطور که نتا
در بخش اورژانش متفاوت گزارش شده است  ماریب فیتکل نییتع

چون نوع  يتوان به موارد یتفاوت م نیا لیکه از دال
به واحد اورژانس،  یدسترس یکیزیو ف یمکان تیموقع مارستان،یب

 يو حجم باال ی، و شلوغروز متفاوت شبانه يها مراجعه در زمان
). 2( بزرگ اشاره کرد ياورژانس در شهرها يارجاع به واحدها

جهت ارجاع  یمراکز درمان نیب یشامل نبود هماهنگ گرید لیدال
فقدان  ها، مارستانیب نیجامع ب یکیالکترون ستمینبود س ماران،یب

با  مارانیو ناآشنا بودن ب فیارتباطات ضع اژ،یاستقرار واحد تر
عوامل منجر به  نیچون ا. باشد یم یمارستانیب يروندها

 یاست تا توجه خاص يضرور نیبنابرا شود یم مارانیب یردرگمس
  ).    16( موضوع شود نیبه ا

عنوان  اورژانس به يازدحام در واحدها ر،یاخ يها سال در
سن و  شیمانند افزا یمختلف لیبه دال مارستانیب یاصل يورود

 ریروند استفاده از واحد اورژانس در موارد غ ت،یرشد جمع
سوءمصرف  ،يرعمدیو غ يبروز جراحات عمد شیافزا ،یاورژانس

و  یبه شلوغ اکثراًکه  یکم، بودجه محدود و منابع يور دارو، بهره
. است افتهی شیافزا شود، یدر واحد اورژانس ختم م یصف طوالن

شدن زمان  یدر طوالن یدر مطالعات صورت گرفته عوامل مختلف
: عوامل عبارتند از نیاز ا یموثر بوده است که برخ مارانیانتظار ب
 ،یاورژانس يواحدها نیب یفاصله طوالن ماران،یب ادیتعداد ز

پزشکان،  تیمحدود ،یانسان يرویتعداد کم ن ف،یارتباطات ضع
مناسب و  يبند موقع پزشکان، فقدان جدول زمان کمبود حضور به

کارکنان، کمبود  نییمهارت، تجربه و دانش پا ،يزیر برنامه
 تیریدر مد یکادر پزشک نییپا و سرعت یپزشک زاتیتجه

 يزمان انتظار و مدت اقامت در واحدها نیبنابرا. مارانیب
واحد  نیعملکرد ا تیفیک یابیدر ارز يدیعوامل کل رژانساو

و  مارانیب تیبر رضا یمهم اریمحسوب شده و نقش بس
زمان  شیچراکه با افزا). 18و 17( شده دارد ارائه درمان يور بهره

شدن توسط  نهیترك اورژانس بدون معا شیتنها به افزا انتظار نه
خدمت و  افتیبلکه با توجه به عدم در) 19( انجامد یپزشک م

را به  ياریبس نهیتواند هز یم دتر،یشد یانتظار عواقب درمان
 تیریمد. کند  لیمنابع تحم تیدرمان با توجه به محدود ستمیس

بهبود  ،یدرمان يها در روند کار و روش رییتغ ،یمنابع انسان
مانند  یو بهبود عوامل داخل مارانیب يها صیترخ يزیر برنامه
 يبرا يشنهادیمختلف پ يراهکارها لهکار از جم طیمح یطراح

  .واحد اورژانس است یکاهش شلوغ
 مارانیمطالعه شاخص درصد ب نیا هاي افتهیبا  مطابق

به طور ) درصد 46(ساعت  6شده ظرف مدت  فیتکل نییتع

  درصد از بستري  درصد از کل  فراوانی  شاخص
  9/45  9/21  34  ساعت 6درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت 

  5/36  4/17  27  ساعت 12تا  6بین درصد بیماران تعیین تکلیف شده 
  6/17  4/8  13  ساعت 12از اورژانس ظرف مدت  شده خارجدرصد بیماران 

  05/4  93/1  3  درصد ترك با مسئولیت شخصی
CPR 0  0  0  ناموفق  

  دقیقه) 15/7( 267 )انحراف معیار( میانگین زمان انتظار تا تعیین تکلیف بیمار
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شاخص  نیهمچن. ساعت گزارش شد 6کمتر از  داري یمعن
 6/17(ساعت  12شده از اورژانس ظرف مدت  خارج مارانیب

 نیا. ساعت گزارش شد12کمتر از  داري ی، به طور معن)درصد
 کشوري استاندارد با مطابق ها شاخص نیکه ا است یبدان معن

 72/71و همکاران گزارش شد که  دلیدر مطالعه قو. ه اندبود
درصد  53/57ساعت و  6ظرف مدت کمتر از  مارانیدرصد از ب

 فیتکل نییتع مارستانیساعت در اورژانس ب 12ظرف مدت 
تا  فیتکل نییو همکاران زمان تع يدر مطالعه اکبر). 10( شدند

 ياز زمان استاندارد کشور شتریاز بخش اورژانس ب ماریب روجخ
. داشت رتیمطالعه مغا نیا يها افتهیکه با ) 13( بوده است

 مدت یطوالن صیها، روند ترخ نبودن تخت یخال توان یم
و  شاتیها، ارسال گزارش آزما در مشاوره ریتأخ ماران،یب

و عدم  یو فوق تخصص یتخصص يها تیزیو و يولوژیراد
طب اورژانس را از  نیبا متخصص نیمتخصص ریسا يمکاره

در واحد  مارانیموقع ب به فیتکل نییبر عدم تع رگذاریعوامل تأث
  .اورژانس نسبت داد

مهم و  يها ازجمله شاخص مارانیب فیتکل نییتع شاخص
به  يشاخص ضرور نیبه توجه به ا ازین نیبنابرا. باشند یم یاتیح

 فیتکل نییتع تهیکم نییچون تع ییراهکارها. رسد ینظر م
در اورژانس در صورت محدود  يبستر مارانیبا ب تیاولو ماران،یب

 يتندسازآموزش و مس ،یبودجه کاف صیها، تخص بودن تخت
در هر حال ). 15( رسد یبه نظر م دیشاخص مف نیبهبود ا يبرا

 دهد یساعت نشان م 6ظرف مدت  ماریب فیتکل نییشاخص تع
به بستري موقت  ازینبوده و ن ییکه سرپا یمارانیچه تعدادي از ب

اند و دستور  شده فیتکل نییساعت تع 6 ریاند، ز در اورژانس داشته
 یهیبد. شده است ثبت شان پروندهاز بخش اورژانس در  صیترخ

روبروست  اديیز يها شاخص با چالش نیاست باال بردن سطح ا
 تیبخش اورژانس در مشخص کردن وضع دهنده توان که نشان

حاضر و گردش کار  مارانیبراي بصرف منابع بخش  ماران،یب
 فیتکل نییشاخص تع  یاز طرف. خوب در بخش اورژانس است

 مارانیچه درصدي از ب دهد یم نساعت نشا 12ظرف  ماریب
 فیتکل نییساعت تع 6بستري موقت در اورژانس که ظرف مدت 

شده است، ظرف مدت  شان ثبت در پرونده صیشده و دستور ترخ
و امکانات اورژانس  رویاند و ن کرده ساعت اورژانس را ترك 12

اورژانس  مورد یب یشده و از شلوغ ایمه دیجد مارانیبراي ب
شاخص  نیاست باال بردن سطح ا یهیبد. شده است ريیجلوگ

روبروست که  اديیز يها با چالش نیشیمانند شاخص پ زین
 یخال ،یتخصص يها به همکاري نکردن بخش توان یازجمله م

مشکل داشتن  ،یو تخصص ژهیو يها نبودن تخت در بخش
... و  مارانیمعطل شدن ب جهیاداري اورژانس و درنت ندهايیفرا

 یوزارت مبن یمقام عال هیبا اجراي ابالغ رود یم ارانتظ. نام برد
مشکل کاسته  نیها، از ا در بخش یاورژانس يبستر تیبر اولو

دهنده ارتباط خوب بخش  شاخص نشان نیباال بردن ا. شود

بخش اورژانس از  هیهاست و باعث تخل بخش ریاورژانس با سا
که موجب خلوت شدن  شود یاند م شده فیتکل نییکه تع یمارانیب

 شیکارکنان بخش اورژانس و افزا یاورژانس، آسودگ
استفاده  ماران،یب يمند تیرضا شیافزا شان،یا شتریب تمنديیرضا

اورژانس که  ییبه هدف نها دنیبع اورژانس و رساز منا نهیبه
 ریبه سا مارانیب حیو انتقال صح مارانیموقع ب درمان به

  .بودبراي ادامه درمان است خواهد  یتخصص يها بخش
مطالعه نشان داد که شاخص ترك با  نیا گرید يها افتهی
به  کینزد باًیدرصد گزارش شد که تقر 4 یشخص تیمسئول

 دلیدر مطالعه قو. باشد یم) درصد 4کمتر از ( ياستاندارد کشور
 تیاورژانس را با مسئول مارانیدرصد از ب 57/4و همکاران 

 يگریدر مطالعه د نیهمچن). 10( خود ترك کردند یشخص
که ) 20( درصد بوده است 6/4 یشخص لیبا م صیشاخص ترخ

 زانیم شیبا افزا. اند داشته رتیمغا يکشور يبا استانداردها
به  يروز درمان و بار شبانه يها به اورژانس، زمان ماریب يورود

در . ابدی یم شیافزا یشخص تیترك با مسئول زانیاورژانس، م
درصد  10تا  يگزارش شد که با کاهش حجم کار يا مطالعه

 8/0حدوداً  یشخص تیترك با مسئول زانیکه م رود یانتظار م
تعداد پزشکان در  شیافزا نیهمچن). 19 (ابدیدرصد کاهش 

 نیاورژانس و تأم یکادر درمان در ساعات شلوغ ریاورژانس و سا
ترك با  زانیارائه مراقبت م يبرا ازیو مورد ن یکاف زاتیتجه

 مارستانیازآنجاکه ب). 21و 20( ابدی یکاهش م یشخص تیمسئول
 تیفیکننده به آن است و ک مراجعه مارانیسالمت ب نیمسئول تأم
 یابیارز مارانیب تیو رضا ازهایبر اساس ن ینمارستایخدمات ب

طور خاص بخش  و به مارستانیب که یمعموالً هنگام شود، یم
و همراه وي برقرار کند و  ماریبا ب یاورژانس ارتباط مناسب

را ارائه دهد،  شانیا ازیو بر اساس ن تیفیو باک لوبخدمات مط
در  صیدارند تا انتهاي درمان و ترخ لیو همراهان وي تما ماریب

و  ها مارستانیکه در ب یاز مشکالت یکی یبمانند؛ ول یمرکز درمان
و امتناع  مارستانیترك ب دهد، یمخصوصاً بخش اورژانس رخ م

 تیو با مسئول درمانناتمام بودن  رغم یاز ادامه درمان عل
از  تواند یبه ترك بخش اورژانس م لیتما نیا. است یشخص

 زات،یشده، امکانات و تجه از خدمت ارائه مارانیب یتیضانار
 یاز انتظار طوالن یناش یحوصلگ یب ها، مارستانیبودن ب یآموزش

آنان توسط  ماريیدر بخش اورژانس و حس جدي نپنداشتن ب
 .ودش یناش... درمان گران و 

  گیري نتیجه
 یمنتخب مل يمطالعه نشان داد شاخص ها جینتا یبطور کل

 يمطابق با استانداردها یمرکز درمان نیدر ا یمارستانیاورژانس ب
به  یدگیزمان در رس تیلکن با توجه به اهم. است يکشور

 يبه ارائه راهکار ازیحاد در بخش اورژانس، ن طیبا شرا مارانیب
 يضرور مارانیموقع به ب به یدگیجهت کاهش زمان انتظار و رس

 شیانتظار منجر به افزا زمان شیچراکه افزا رسد یبه نظر م
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 يبرا. شود یم مارانیبر سالمت ب یمنف يامدهایها و پ نهیهز
به  دینظام سالمت با رانیبهبود عملکرد واحد اورژانس مد

کاهش  يبرا ماریخدمات ب يبند دقت و بهبود زمان شیافزا
واحد  يندهایفرآ يبند زمان دمجد یابیتلفات و منابع، ارز

با توجه به  مارانیمجدد زمان انتظار ب یابیاورژانس و ارزش
  .بودجه و منابع توجه کنند تیمحدود
 

و کارکنان  مارانیب یاز تمام سندگانینو :تشکر و قدردانی
مطالعه مشارکت  نیمورد نظر که در انجام ا ینظام مارستانیب

 .ندینما یو تشکر م ریتقد مانهیداشتند صم
در منافع  یگونه تعارض چیه سندگانینو نیب :تضاد منافع

 .مقاله وجود ندارد نیانتشار ا
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