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  چکیده

 

شدده و ارائده    یو سدازماند   کپارچده یبه خددمات   ازیارائه خدمات سالمت است. امروزه، ن ستمیاز س یخدمات اورژانس بخش مهم :مقدمه

طب اورژانس در  نینقش متخصص یمطالعه بررس نی.  دف از اشودیماحساس  شیاز پ شیاورژانس ب ستمیدر س تیفیبا ک یخدمات مراقبت
 با نر کرمان بود. دیشه مارستانیعملکرد واحد اورژانس ب

 ی دا مصاحبه قیاز طر  اداده یانجام شد. گردآور 9151بود که در سال  یو از نوع فنومنولوژ یفیمطالعه به صورت ک نیا :بررسی روش

کده بدا    یپزشدک  ی دا تید فوراغل در مرکز و پرستاران اورژانس و ش مارستانینفر از متخصصان طب اورژانس در ب 96با  افتهیساختار  مهین
 . دیمحتوا انجام گرد یچارچوب لیبا استفاده از روش تحل  اداده لیانتخاب شده بودند، صورت گرفت. تحل مند دف یریگاستفاده از روش نمونه

شدامل   یفرعد  ی اتماز  یانس. برخاورژ تیریخدمات، مد تیفیارتقاء ک ،یشناخته شده عبارت بودند از: آثار اقتصاد یاصل ی اتم ها:یافته

 بود. اژیبخش و بهبود تر تیریاورژانس، مد میبودن درمان، ارتقاء دانش ت مؤثرخدمات اورژانس،  ی اتعرفه فیتعر مارستان،یبهبود درآمد ب

قع شده است و وا یبهتر تیدر وضع مارانیبه ب یدرمان، خدمت رسان ستمیطب اورژانس در س نیبا حضور متخصص :یریگجهیو نت بحث

 نیدی و تع مدار یب فید تکل نییتع ماران،یاست. با کا ش زمان انتظار ب افتهیبه خدمات کا ش  یدسترس یبرا یطور قابل توجهه زمان انتظار ب
 یاورژاندس بدرا   یو حفد  آمدادگ   گدر ید یاحتمدال  ی دا رشیپدذ اورژانس جهت  ی اتختنگه داشتن  یباعث خال مارستان،یدر ب یمقصد و

 .ردیصورت گ ندهیآ ی ارشیپذ
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 مقدمه

اسششو ژ  مارسششنا یقلششب ب منزلشش بشش بخششا اژرنانشش  

 جششا  توانششدمششیژاحششد  نیششگششردم مششنمو امششور در ا

 یمارسشنان یب چیرا نجشا  دهشده هش    یاریبس هایانسا 

مناسششب،  یعملکششرد یبششدژ  اژرنانشش   وششار ژ دارا

آر محسشو   دهیش ا یمرکز درمان کی عنوا ب  تواندنمی

 گششرید ،یکمبششود نیشششود ژ در صششور  ژجششود  نشش

 منشثرر نقش  بشزر     نیش از ا زیش ن یمارسشنان یب  خدما

 لیش حوت یاز طر ش  یمارسنانی(ه اژرنان  ب1) شوندمی

 ایش  یمارسنانیب ایبدحار از اژرنان  پ مارا یب رندهیگ

 فش  یژظ گشر یاسشو ژ از طشرد د   یمراکشز درمشان   ریسا

ژرژد بشش   یرا بششرا مششارا یب یاتیششعالئششو ح ویششتثب

 همشا  ژ اتشا  عمشل    ژهیمراقبو ژ ،یبسنر هایبخا

بشر عدشده دارده بش      گشر ید یهامارسنا یژ ب مارسنا یب

مواج   ییسرپا نیمراجو از یبخا با انبوه نیعالژه ا

درمشا    یمخنلش  اژرنانش  را بشرا    لیاسو ک  ب  دال

ژ اننمشار ارائش  خشدمو بش       (2) اندکردهخود اننخا  

 نیش را دارنده عالژه بر مشوارد  شو  ا   ویفیموقع ژ با ک

 رایششاسششو ز مارسششنا یب یااجششز نیتششربخششا از مدششو

از نمشر   کننشد مشی بخشا مراجوش     نیش ک  ب  ا یمارانیب

ژ  برنشد میسر   ب یدر حالو بحران یمانجس ویژضو

 نیها در اسرع ژقو ژ با باالترآ  ویب  ژضو یدگیرس

 یژ پرسشنار  یکشادر پزششک    یاز جملش  ژظشا   ویفیک

 مشثرر ارائ  خدما   نیبخا اسوه بنابرا نیشاغل در ا

عملکرد کشارا ژ ارشربخا     یدر سا اسب،ژ در زما  من

 (ه3) اسو ریپذبخا امکا  نیا

 هشا مارسشنا  یب یرژنش یب هایپنجره، هاژرنان ا اصوالً  

منشد  ک  از اژرنان  کارآمد بدشره  یمارسنانیهسنند ژ ب

 کیش مردم ب  عنوا   نیخود را ب یباشد، ب  سرعو جا

ه عملکشرد  نمایشد می ا یممناز نما یمارسنانیمجموع  ب

نقشا   مارسشنا  یب یبخا اژرنانش  در عملکشرد کلش   

بش  بدبشود    توانشد میطب اژرنان   (ه4) را دارد یمدم

ه ضرژر  ایجاد دینما یعملکرد اژرنان  کمک  راژان

رشن  نوپا در دنیا از حدژد  دار دهش  پشیا در     نیا

شده اسو ژلی در کشور ما کمنر از یشک دهش  سشابق     

 (ه5) دارد

 یالزهرا مارسنا یک  در ب یاساس مطالو  موصوم بر  

طشب   یاصفدا  انجام گر شو، ژجشود رششن  تخصصش    

حضور  وار  لیب  دل مارسنا ،یدر اژرنان  باژرنان  

پزشششک منخصشش  در بخششا اژرنانشش ،   ویژ مسششنق

پزشکا ، کشاها داد    ریمناسب پرسنل ژ سا ویریمد

برخشورد   ،یتخصصش  هایسرژی  ریسا مارا یحجو ب

 نیشی نفشر بش  عنشوا  تو    کیژ ژجود  مارا یمناسب با ب

در بخا اژرنان ، باعث کشاها   ییکننده ندا  یتکل

 ویتشر  بشا رضشا    زا یش ژ کشاها م  مارا یب ینینارضا

 مشارا  یارائ  خدما  ب  ب یفیژ ارتقاء سطح ک یشخص

 (ه6) شده اسو

 یهشا ششاخ   س یمقا یبرا سرژم ک  ایمطالو  در  

 در یژ درمششان  یصشش یارائشش  خششدما  تشخ  ویششفیک

)ره( ژ  ینیامام خم یهامارسنا یاژرنان  ب یهابخا

تدشرا  در بشازه    یدانشگاه علشوم پزششک   یونیدکنر شر

انجشام داد،   1331ماه سار  وریشدر ویمرداد لغا یزمان

اژرنانشش  در  نیمشششخ  شششد کشش  ژجششود منخصصشش

ژ  یدرمششان ویششفیرژنششد ک ایدر ا ششزا هششامارسششنا یب

کش    یدارده ب  طشور  یسزائ  نقا ب مارا یب یصیتشخ

باعشث ششده    هشا اژرنان ها در آ  یرژزحضور شبان 

 کیش ن  سشردرگو نششده ژ   در اژرنا مارا یاسو ک  ب

 یبشرا  یژ درمشان  یصش یرژند تشخ یپاسخگو  یسرژ

 (ه1) ژجود داشن  باشد شا یا

طشب   یمنشد بش  بررسش   ک  ب  صور  نمشام  ایمطالو   

دسشو   جش  ینن نیپرداخن  بود، ب  ا کایاژرنان  در آمر

ژ  ازهشا یعلشو ن   کش  بدبشود طشب اژرنانش  بش      ا وی
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 

ه در شششود جششادیا دیششاننمششارا  مششردم بشش  سششرعو با 

 سنویبا س یخوب  طب اژرنان  ب کایآمر منحدهایاال 

 نیشششششده اسششو ژ ا همششراه یارائشش  خششدما  درمششان 

اژرنانش    مشارا  یب هشای مراقبشو  تشثمین راه  نیررترثم

 (ه3) اسو

طب اژرنان  در ششدر   یک  ب  بررس گرید ایمطالو   

 نیپرداخو ا کایآمر یایجورج الویژاقع در ا ایلوانیس

ک  منخصصا  طشب اژرنانش  در    مشخ  کرد گون 

ژ  انشد ششده مسشنقر   یمارسشنان یب ایاژرنان  پ سنویس

ژ  مشار یرا در محل حضور ب مارا یب یخدما  اژرنانس

درصد موارد در  38ه در دهندمیدر صحن  حادر  ارائ  

 ییپاسخگو یمارسنانیب ایپ سنویکارکنا  س ق یدق 18

وارد، درصشد مش   55دارنشد ژ در   مارا یب ازیب  ن یمناسب

ارائ  شده اسو ژ  مارا یخدما  ب  ب نیا ق یدق 15در 

 کشرده اسشو   ا شو یخود را در موردنیازخدما   ماریب

 (ه5)

تخصش  طشب    1335در سشار   کش   نیش توج  ب  ا با  

بشاهنر   دیششد  مارسشنا  یاژرنان  در ژاحد اژرنانش  ب 

 یکرما  مسنقر شد، حار با گذشو  ند سار از اجشرا 

 نیکش  نقشا منخصصش    سشو ا جا نیا سثارطرح،  نیا

طب اژرنان  در عملکرد اژرنانش   شو   ش  بشوده     

 ،ینقش انجام ششده توسشم محق   هایبررسیاسو؟ طبق 

داخل کشور با تمرکز خاص بر مفدشوم ژ   در ایمطالو 

طشششب اژرنانششش   نیضشششرژر  اسشششنقرار منخصصششش

در اسنا  کرما  انجام نشده اسوه با توج   خصوصب 

 قیش ام، امکشا  در  عم با کنک یفیمطالو  ک ک  نیب  ا

( کش  از  18) آژردمشی را بش  ژجشود    هاپدیدهژ  ویمفاه

 نی نشش لیششژ تحل یابیدسششن یکمشش قششا یتحق قیششطر

 نیش راسشنا در ا  نیش لشذا در ا  باشدنمیممکن  یاطالعات

نقشا پزششک    نیشی بود ک  ب  تب نیپژژها تالم بر ا

منخصشش  طششب اژرنانشش  در عملکششرد اژرنانشش     

 کشرد یبشا اسشنفاده از رژ   باهنر کرمشا   دیشد مارسنا یب

 پرداخن  شوده   یفیک

 

 روش بررسی

بشود   یژ از نوع  نومنولشون  یفیمطالو  ب  رژم ک نیا

کشش   آ  لیششه بشش  دلدیششانجششام گرد 1353کشش  در سششار 

 مارسشنا  یمنخص  طب اژرنان   قم در اژرنان  ب

مطالوش    نیش لشذا ا  ،باهنر کرما  مسنقر شده اسو دیشد

 نیش انجشام ششده در ا   نا مارسش یب نیش در ا لیش دل نیب  ا

 ا نش  ی نارسشاخ  مش  یبش  صشور  ن   هشا مصاحب مطالو ، 

 کیش در قالشب طشرح    قیش ه مصاحب  عمدیگرد یطراح

پژژهشگر انجام گر شوه مصشاحب     یاز سو یکل سثار

 نیشی تو ایبر اساس پرسشنام  از پش  ا ن یساخنار  م ین

مصشاحب    سشثاال  باز انجام گر وه  سثاال شده ژ با 

 نینقشا منخصصش   یر مشورد بررسش  د سثار 11شامل 

 6 ریش ز  یش تکل نیشی طب اژرنان  در زما  اننمار، تو

 نش  یدر بخا اژرنانش ، هز  ریژممر  مارا ،یساعو ب

مراجو  کننده ب  اژرنانش ، درآمشد اژرنانش ،     مارا یب

CPRیبرا یصیتشخ یهااینامو ق، توداد آزما یها 

 یاانجام شده بر یوگرا یراد یهاش یکلتوداد  مارا ،یب

 نیژ همچنشش یشخصشش ویبششا رضشا   یتششرخ مشارا ، یب

خششود  دگاهیششمششذکور از د نیصششنقششا منخص یبررسشش

همکششارا   دگاهیششطششب اژرنانشش  ژ از د نیمنخصصشش

 ری، پرسششنارا  ژ سششا هششاتخصشش  ریاژرنانشش  )سششا 

اژرنانش ( بشود کش  بشر اسشاس اهشداد        ویهمکارا  ت

ششده   نیمنو  ژ نمر خبرگشا  تشدژ   یپژژها ژ بررس

مشوارد بشود     نی راد ب  مطالو  شامل اژرژد ا یارهایمو

 نفشع یذطب اژرنانش ،   نیصبا منخص یسابق  همکار

بود  در خصوص برنامش  اسشنقرار طشب اژرنانش  ژ     

کننشدگا   ب  شرکو در پژژهاه مششارکو  یمندعالق 

طششب اژرنانشش ،   نیدر پششژژها شششامل منخصصشش  
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

بودنده  یپزشک یهاوی ورپرسنارا  اژرنان  ژ مرکز 

احب ، پژژهشششگر بشش  محششل کششار  جدششو انجششام مصشش 

مصاحب  نمشوده در    مراجو  ژ با آنا شوندگا مصاحب 

 یریش گنفشر کش  بشا رژم نمونش      16مصاحب  با  ویندا

اننخا  شده بودند، انجشام ششد    یهد مند ژ گلول  بر 

ژ بشا انجشام    دیتوداد، محقق ب  حد اشباع رسش  نیژ با ا

هشر  ه امشد یب  دسو ن یدیداده جد شنر،یب یهامصاحب 

 هشا مصشاحب  ه دیطور کش ق یدق 38تا  28 نیمصاحب  ب

 شدنده   یسازادهیپضبم ژ 

قبور  قابل رینم نکلنی دارگان  گوبا ژ ل یارهایمو از  

 یریپشذ  دییش تثژ  نشا  یاطم ویش قابل ،یریپذبود ، اننقار

اسششو کشش   یاسشنفاده شششده قابششل قبششور بششود  مفدششوم 

سشو  ا یکمش  قیدر تحق یدرژن ییمفدوم رژا نیگزیجا

ب   نا یآ ، پژژهشگرا  ب  دنبار اربا  اطم قیک  از طر

ژ گوبشا   نکنیش در عوض ل ند؛هسن شا یهاا ن ی یدرسن

 دیش کثت هشا ا نش  یداششنن   یموقور بود  ژ مون زا یبر م

 قیدر تحق یرژنیب ییرژا نیگزیجا یریپذدارنده اننقار

 یریش گنمونش   یبشرا  یریش گهشدد  یاسوه ب  جا یکم

بش    یفش یپژژهششگرا  ک  ،یاحنمشال ژ اسندالر  یتصاد 

کش  پشژژها در آ     یان یزمجامع از  ریتصو کیارائ  

 نا ،یاطم ویه در قابلشوندیم بیشده اسو، ترغ جامان

ژ  هارژم، هاداده یمسنندساز ،ینیپژژهشگرا  ب  بازب

 نیش ک  ا شوندیم بیمربوط ب  پژژها ترغ ما یتصم

 ریسششا یدگیژ رسشش یامکششا  موشششکا  توانششدیمششامششر 

بش  عنشوا     یریپشذ دییش تثپژژهشگرا  را ممکشن کنشده   

ه کنشد یمش اسشنفاده   هشا داده ویش فیاربشا  ک  یبرا یابزار

ژ  هشا داده یبشرا  یماننشد  ندجانبش  نگشر    ییهاکیتکن

 یریپشذ دییش تث یبرا یدیابزار مف توانندیم قیتحق ن یزم

 (ه  11) باشند

پژژها  نیها، ااز قابل قبور بود  داده نا یاطم یبرا  

بشاهنر کرمشا  کش     دیشد مارسنا یاژرنان  ب میدر مح

بشود،   ویپزشکا  منخص  طشب اژرنانش  مقش    یدارا

از نمونش    ،یریپشذ ب  منمور اننقشار  نجایانجام شده در ا

طب  نیمنخصص ا یشامل پرسنارا  ژ همنا ینامنجانس

 از نششا  یاطم منمششور اژرنانشش  اسششنفاده شششده بشش     

 یاحشل اجشرا  مر  یش کش  کل  دیش گرد یسو ،یریپذاننقار

مطالو  بش  طشور کامشل     یاجرا ن یژ زم میپرژنه ژ مح

 اریش مو نیتشثم  یخوانندگا  شرح داده ششوده بشرا   یبرا

 اریش انجشام مطالوش  در اخن   نشد یآ ر زیش ن نا یاطم ویقابل

قرار گر شو   یفیک یهااسنادا  با سابق  انجام پژژها

پشژژها   جیمطالو ، ننا ندیآ ر یپ  از بازنگر هاژ آ 

 یریپشذ دییتثاز  نا یاطم یقرار دادنده برا دییتثرا مورد 

 ق،یششداده در طششور تحق لیششژ تحل یآژرجمششع یدر طشش

 یبررسش  هاا ن یژ  شندادهایژ پ رهایخام، تفس یهاداده

خشام ژ   یهشا دادهکننشده   یشده در صور  لزژم بررس

 ینیرا بشازب  هشا ششده ژ ضشبم   د، اسشنا هاادداشوی  یکل

 رهایژ تفس هاا ن ی ویفیک یمرحل  بررس نینموده در ا

 ها صور  گر وهژ قضاژ  درباره آ 

محنوا  ی ار وب لیها از رژم تحلداده لیتحل یبرا  

محنوا مششنمل   ی ار وب لیه رژم تحلدیاسنفاده گرد

 ،ی شار و  موضشوع   ییشناسشا  ،ییمرحل  آشنا 5بر 

 نیش ه اباششد یمش  ریجشدژر ژ تفسش   ویترسش  ،یساز ینما

 اریژ بسششش زیمنمشششامرحلششش   نیرژم ششششامل  نشششد

 کیش  یریگیژ ژاضح ژ منمو اسو ک  با پ وسن یپهوب 

شده، امکشا  توجش  ژ کشار      یدرسو تور یکار  یرژ

 نیش (ه در ا12) آژردیمرا ب  ژجود  هادهیا یمجدد رژ

شد ژ  یسازادهیضبم شده، پ یهامصاحب مطالو  ابندا 

 یهششاگفنشش از  کسششا یاز برداشششو  نششا یجدششو اطم

 دییش تثششده جدشو    یسازادهی، منن پ شوندگامصاحب 

 هامصاحب  یسازادهیپ ازعود  داده شده پ   هاآ ب  

ششده ژ گشوم داد  مجشدد     ادهیش پ یهامننژ خواند  

 هشا دادهبشا   ییضبم ششده، مرحلش  آششنا    یهامصاحب 
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 یهششامششننمرحلشش ،  نیششصششور  گر ششوه پشش  از ا 

شدنده پ   یبندژ خالص  یشده، کدگذار یسازادهیپ

 یژ قشرار داد  کشدها    یش اژل یهامصاحب  یگذاراز کد

ششکل    یش اژل یموضشوع  ار و مشاب  در طبقا ،  ش 

 یشده بشا اسشنفاده از کشدها    یبردارگر وه منن نسخ 

 ،ی شار و  مفدشوم   یهشا رتویش زژ  هشا تشو مرتبم بشا  

از  یک  مناسشب بشود، بخشش    ییشده در جا یساز ینما

ه دنششدیگرد یدگششذارک نششد کششد،  ایشش کیششبششا  هششاداده

تکشرار   قیش ششده، از طر  نیتشدژ  ی ار و  موضشوع 

صور  گر ن  ژ  یهامصاحب  ساسبر ا ییآشنا ندی رآ

گشششرا  پژژهششششگرا  ژ مصشششاحب  ا یشششجلسشششا  م

 یهششارتویششزژ  هششاتششوقششرار گر ششوه  یموردبششازنگر

بارهشا مشورد    لیش تحل نشد یدر طشور  رآ  ششده اسنخراج

 هشا داده  یقرار گر وه ب  منمور مشاهده کل دنمریتجد

 کش   دیش گرد ویتنمش  یشده جدژل یبندصور  طبق ب  

مصاحب  شونده با کشد   کیگر نییهر جدژر تو  یرد

ها رتویزها ژ تو انگریب زیجدژر ن یهاسنو مناسب ژ 

در  یاگونش  جشداژر بش     ،ییندشا  لیبوده ب  منمور تحل

 یهشا دگاهیش د سش  یکنار هو قرار داده شد ک  امکا  مقا

 یهشا تو غالبده در مصاحب  شون کیشده توسم  ا یب

 سش  ی( ژ مقاهشا سنو با نگاه ب  ) ی رع یهاتوژ  یاصل

با نگاه ) هر تو یشوندگا  مخنل  برا مصاحب  دگاهید

 و،یمرحلش  مفشاه   نیش شده در ا ریپذ( امکا ها یردب  

ژ  سش  یموجود با هشو مقا  ا یژ تجرب ها ینمرتضادها، 

 اسننناج شده موردنمرالگوها ژ رژابم 
 

 اهیافته
 یتشو  رعش   15ژ  یتو اصل 3حاضر،  یفیدر مطالو  ک 

 ریش ژ ز هاموضوع نیاز ا کیب  دسو آمده در ادام  هر

 هشششاآ از  کیشششارائششش  ژ در مشششورد هر هشششاموضشششوع

 ویبش  ششکل مسشنق    ششوندگا  مصاحب از  ییهاقورنقل

 آژرده شد وم یداخل گ

. 

 ه در حوزه مورد بررسیاصلی و فرعی حاصل از مصاحبه با افراد خبر یهاتم :1جدول 

 فرعی  یهاتم تم اصلی
 

 آثار اقتصادی
 بهبود درآمد بیمارستان

 اختصاص تعرفه به خدمات اورژانس

 

 

 

 ارتقاء کیفیت خدمات

 بودن درمان مؤثر

 حفظ زمان طالیی در درمان بیماران

 افزایش رضایتمندی پرسنل و تعیین وظایف کادر اجرایی

 افزایش رضایتمندی بیمار

 رار حضور پزشک متخصص در اورژانساستم

 ارتقاء دانش تیم اورژانس

 بیمار ترعیسرتعیین تکلیف بهتر و  مدیریت اورژانس

 تعیین مسئول مشخص برای هر بیمار

 مدیریت بخش

 سازی روابط درون بخشی و برون بخشی اورژانسشفاف

 بهبود تریاژ

 گویی سیستم پرستاریدهی و پاسخگزارش

 مدیریت تخت

 

 

 : ی: آثار اقتصاد1 یم اصلت

   یراتیرثطب اژرنان  عالژه بر ت نیمنخصص اسنقرار

 

ارائش  ششده بش      یخشدما  درمشان   ویفیک  بر ارتقاء ک

را  یمثبنش  را یرثت زین یداشن  اسو، از نمر مال مارا یب

 لیششبششر اسششاس تحل بشش  همششراه دارده مارسششنا یب یبششرا
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 شد  ییشناسا یدژ کد  رع هامصاحب 

 مارستانیبهبود درآمد ب :1 یفرع تم

ژ  یژ اصششالح سششاخنار دیششجد سششنویس جششادیا بششا  

مخنل  ژ خرژج  مارا یب رمیاژرنان  ژ پذ یندی رآ

ارائش  خشدما     یک  بش  مونشا   یسیاز حالو تک سرژ

 مشارا  ی قشم بش  ب   یمشورد بررسش   مارسنا یاژرنان  ب

بدبشود داششن     یبود، اژرنان  از نمر درآمشد  ییترژما

شششوندگا ، بششا اذعششا  بششر  حب از مصششا یکششی اسششوه

شششد  خششدما  ارائشش  شششده در بخششا  تششریتخصصشش

اژرنان ، مونقد بود ک  درآمد اژرنانش  بشاالتر ر نش     

 ویششزیشششده ژ ژ تششریتخصصشش ششو  بخششا »اسششو  

باعث  کن ،ی ر  م یپزشک عموم ویزیمنخص  با ژ

هشو    یتخصصش  یهشا تور ش  بره باالتر ژ  هاتور  شده 

 مارسشنا  یمو  نسشبنو درآمشد ب  بپردازه، ب  ه م یب یبرا

 (ه18)مه «کرده دایپ ایا زا

 : اختصاص تعرفه به خدمات اورژانس2 یفرع تم

از اسنقرار منخصش  طشب    ایک  پ یاز مشکالت یکی

ژجود داششو، عشدم ژجشود     هامارسنا یباژرنان  در 

بشود کش     یاز خدمات یاریبس یمشخ  برا یهاتور  

از  یکش یخصوص  نیه در اشدیمانجام  هااژرنان در 

 ویش داششو کش  ماه   ا یش کنندگا  در مصاحب  بشرکو

از  یبخششش یایششطششب اژرنانشش  باعششث اح یتخصصشش

، هشا م یب اصالً لیاژا» شده اسو  مارسنا یب یآمدهادر

 یجلسشات  نشاً ینداطب اژرنان  رژ قبور نداشننه  رشن 

 کیش بش    کیشد، حاال نزد  یتور ندیگذاشن  شد،  رآ

نسشبو   هشا م یبک  در ژاقع ه   ویسار ژ ن کیسار، 

 (ه13)مه «بدنر شده یلیب  قبل خ

 

 خدمات تیفی: ارتقاء ک2 یاصل تم

پشژژها حاضشر نششا  داد کش       یهامصاحب  لیتحل  

 ویش فیاسنقرار منخص  طب اژرنان  باعث بدبشود ک 

بشاهنر   دیشد مارسنا یخدما  ارائ  شده در اژرنان  ب

 یخصشوص ششا کشد  رعش     نیش کرما  شده بوده در ا

هشا پرداخنش    از آ  کیش شد ک  در ادام  ب  هر ییشناسا

 شده اسو   

 بودن درمان مؤثر: 1 یفرع تم

 ش یطب اژرنان  هم نیمنخصص ک  نیتوج  ب  ا با  

 یهششااژرنانشش  یاژرنانشش  هسششنند ژ از تمششام ویمقشش

بشر   مشارا ، یاطالع دارند ژ بش  محشو ژرژد ب   یپزشک

د بدبشود  رژنش  یلذا بشر رژ  ،شوندیمها حاضر آ  نیبال

ب  موقع ژ انجام اقداما  الزم جدو   یتشخبا  ماریب

ه در کننشد یمش  یتوجد ا یا راد، کمک شا یحفظ زندگ

ششوندگا  بشا اذعشا  بشر     از مصشاحب   یکش یرابطش    نیا

بدنششر  انیششطششب اژرنانشش  در تر نیمنخصصشش ییتوانششا

کش     یا ب  هر حار بالطبع رشن »مونقد بود ک   مارا ،یب

 ییاژنشا  انیش ه تو ترکن یم یدگیرس یاژرنانس مارا یب  ب

 یبنشد ویتقسش ژ  ششن یم کیش تر  سشطح   یک  اژرنانس

دار  ژ  ازیش ن CPRبش    ماًیمسشنق ک   ییژ ب  اژنا شنیم

باعث شده  نیک  ا کننیم یدگیکنن، رس یدگیرس دیبا

 (ه1)مه «درمانا بدنر بش  خب

 مارانیدر درمان ب یی: حفظ زمان طال2 یفرع تم

 ویش حشائز اهم  اریبسش  مارا ی  بب یدگیدر رس عیتسر  

طب اژرنان  با توج  بش    نیاسوه با حضور منخصص

 یاتیش ژ ح  یش ب  موقشع ژ انجشام اقشداما  اژل     یتشخ

بش  مراتشب بدبشود     مشار یب یحفشظ زنشدگ   مشار، یب یبرا

درسشو،    یژ تششخ  یشی ه توج  ب  زمشا  طال ابدییم

 ازمنشد یبدحار ژ سشطح اژر کش  ن   مارا ینجا  ب یبرا

باعشث   توانشد یمش هسشنند،   ی شور  یگدیژ رس رمیپذ

 یمشار یاز ب یژ کاها عوارض ناشش  ریمژکاها مر 

شوندگا  بشا مشورد توجش  قشرار     از مصاحب  یکیشوده 

اژرنان  ژ مرکشز ترژمشا بشود      مارا یب ویداد  ژضو

بششاهنر کرمششا ، حضششور  دیشششد مارسششنا یاژرنانشش  ب
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ژ  یشی طب در ارتباط بشا حفشظ زمشا  طال    نیمنخصص

منشذکر ششد کش      مشارا  یرع ژقو بش  ب در اس یدگیرس

کش    یاز زمشان »ششده اسشو     شنریب ماریب ییمنفوو ندا

 یلیمنخص  طب اژرنان  مسنقر شد، دژ تا اتفا  خ

کشش  در ژاقششع  یمششارانیکشش  ب نیششا یکششیخششو  ا نششاده 

توسشم منخصش     واًیسشر هسنن،  داریناپا نشو یژضو

کش    نیا گ ید یکیژ  ش یبراشو  شرژع م  یدرما  اژل

ههه ژ اژ  زمشا    شش  یالزم هو انجشام م  یا  درماناقدام

 (ه13)مه «ویکنیمرژ ما حفما  ییطال

 فیوظا نییپرسنل و تع یتمندیرضا شی: افزا3 یفرع تم

 ییکادر اجرا

 مشثرر  مشارا  یب یمندویپرسنل بر رضا یمندویرضا  

علشو ژ   یکش یبشاژر اسشو کش      نیبر ا اسو ژ محقق

 منشثرر پرسنل  یمندویرضا زا یمولور اسوه م یگرید

کار اسوه از زما   میخاص مح میاز نوع شغل ژ شرا

طب اژرنان  بشا توجش  بش  نقشا      نیحضور منخصص

 رهشر گشرژه از ا شراد کشاد      یژظا نییژ تو ویت یرهبر

 فش  یژظ ویژ شفا  هاوی والاژرنان ، ب  ر ع ابدام در 

صشور  گر نش     یتشوجد  ا یکمک ششا  ویهر  رد در ت

بش    و،یدر تش  ی رد  یاز ژظا یاسوه از آنجا ک  آگاه

 ای، ا شزا ششود یما راد منجر  ویعملکرد بدنر ژ رضا

پرسنل کشادر اژرنانش  بوشد از اسشنقرار      یمندویرضا

 شده دهیطب اژرنان  د نیمنخصص

ویرضشا  ایدر خصشوص ا شزا   یاششونده  مصاحب   

 گونش   نیش ا ییکادر اجرا  یتکل نییپرسنل ژ تو یمند

بشا   نیمنخصصش  نیش ا اذعا  داشو ک  از زما  حضشور 

 یمنخصصا  مشذکور ژ رهبشر   ویریتوج  ب  نقا مد

 ویا راد ژ تقس  یژظا نییاژرنان  ک  منجر ب  تو ویت

و یکار در ژاحد اژرنان  شده اسو باعث بدبود رضا

 یلش یاحسشاس خ » اژرنان  ششده اسشو    ییکادر اجرا

  ،یاز ،    توقو  یکار    یبدژن یژقن یدار یبدنر

  یش  یژقنش  مشثالً ه یسشن یسرگردژ  ن ژ ی کار بکن دیبا

  کش  سشنو یمن موطشل ن  ،ادیم ویعالو مر  یژ  ویبحران

 ویدژتشا مشر   نیش ب  ا دیمن با دژنوی کار کنو، م دیبا

 (ه6)مه «کنو یدگیرس

 ماریب یتمندیرضا شی: افزا4 یفرع تم

 -یدر ارتباط بشا خشدما  بدداششن    ماریب ینمندیرضا  

سششو از نمششوده ا ا ششویدر سششنویکشش  از س یدرمششان

اسو  یدیه بدباشدیمخدما   ویفیمدو ک ینشانگرها

مشنوک    یا نیش از خشدما  در  ماریب ویرضا زا یک  م

ا شراد در امشر    یهشا ییتوانشا ژ  هاویقابل و،یفیکننده ک

 درطشب اژرنانش     نیدرما  اسوه حضشور منخصصش  

 24باهنر کرما  بشا در دسشنرس بشود      دیاژرنان  شد

ب  محشو ژرژد،   ارمیب  ب یدگیرس ن،یساعن  منخصص

از  یریدرسو، جلشوگ   یژ تشخ ماریب  یتکل نییتو

در  ینمندیرضشا  ایا شزا  سنو،یدر س ماریب یسردرگم

 داشوه یپ

 یمنششدویرشششد رضششا ا یششدر ب یاشششونده مصششاحب   

اذعشا    یاژرنان  در طور دژره مشورد بررسش   مارا یب

 یرژنشد خشوب   مشارا  یب یمنشد ویرضا ویداشو ژضو

انجشام   ویمشر  یبرا دیک  با ییاراتمام ک»داشن  اسو  

بدنشر ششده،    نشو یژضو ش ،یانجام م ترعیسربش  داره 

 کشار   دیش با فدم یم ماریب ترعیسربدنر شده،  صایتشخ

 نایژضشو  تشر عیسشر ه ش یم  یتکل نییتو ویکن ، مر

 (ه3)مه «ش یمشخ  م

: اس تمرار حو ور پز  ت مت ص   در     5 یفرع   تم

 اورژانس

هسشنند   یریش خط یهشا ویموقو ،یپزشک یهاوی ور  

د شار   یطشور ناگدشان    ا راد را ب یجسمان ویک  ژضو

ژ  یاساسش  ع،یبش  اقشداما  سشر    ازیش نمشوده ژ ن  بیآس

مناسب دارنده حضور مداژم پزشکا  منخصش  طشب   

موقشع    ب یدگیدر رس یاژهیژاژرنان  نقا ارزنده ژ 
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 دارده ماریژ در اسرع ژقو ب  ب

حضور مشداژم  از مصاحب  شوندگا  ذکر کرد ک   یکی

بخا اژرنان  باعشث   ویمنخص  ب  صور  مق کی

عدم حضور پزشک ژ از دسشو   ،ریتثخحل مشکال  

ششده اسشو ژ    مشارا  یبش  ب  یدگیرسش  یر نن زما  برا

منجشر بش  امکشا      نیسشاعن  منخصصش   24 وار بشود   

از »اسشو    دهیش ب  پزشک در اسرع ژقشو گرد  یابیدسن

 یلش یخ وشاً ژاقمسنقر شد  نجایک  طب اژرنان  ا یژقن

بش    یژقن ژاقواًک  محرزه  یزیمشکال  ما حل شد؛  

 یبنشد شده در کل جمع جادیا یبینمو ژ ترت یهر جدن

 (ه 5)مه« ما ر ن  باال ب  نسبو قبل ویرضا

 اورژانس می: ارتقاء دانش ت6 یفرع تم

 مشارا  یژ ب نیبر بقاء مصشدژم  مثررعوامل  نیترمدو از

نحوه اقداما  انجام مراجو  کننده ب  اژرنان ، نوع ژ 

ه باششد یمش  یپزششک  یهشا ویش  ورشده توسم پرسنل 

 اریبسش  دهیش ژجود پرسنل باتجرب  ژ آگاه ژ آمشوزم د 

 ه  باشدیممدو 

ژ  یقبلش  ویژضو حیشوندگا  با توض از مصاحب  یکی

ژ حضور  یحاضر، نقا آموزش ویآ  با ژضو س یمقا

سششالمو،  سششنویطششب اژرنانشش  را در س نیمنخصصشش

 داششو   ا یش ب گونش   نیش کشرده ژ ا  یابیزمثبو ار اریبس

بشود،   یدرمانگاه دشو ید شنریب یپزشکا  عموم قبالً»

ه شدیم ممشاژره انجا ومد،یم یبدحال ویاگر مر عمالً

 تشر بشدحار  ویمر ای شدیمک  مشاژره انجام  ویتا زمان

 کشار   دیش با دژنش  یم یمارسنانیب ای، حاال ن ه پشدیم

 مشار یرژ داشن  باش  تا ب هامراقبو دیکن ، تا    حد با

 کشار   دیش با دژنش  یاژرنان  بدهه پرسنار م لیرژ تحو

 دژننیباش  م گ ید یالزم ب  همکارا گ اه ماریکن  برا ب

اژ   گش  یژارد عمشل بششنه د   دیش کار با یاز کجا گ ید

 مشار یکش  ب  ازهیش بش  کمکششو  ن   یژلش   ین  یخطر اژل

 (ه13)مه «دار  ویه پ  نقا آموزشلشون یتحو

 اورژانس تیری: مد3 یاصل تم

 یهشا مراقبشو ، ارائش   هامارسنا یبدر اژرنان   امرژزه،

حشاد   یهشا مراقبو قم محدژد ب   یژ درمان یصیتشخ

 یسشرماخوردگ  لیش از قب یبلک  مشوارد  سوین یژ  ور

 یهشا ویمسموم یژ حن یانفارکنوس قلب ،یتا شکسنگ

بش  بخشا اژرنانش  هسشننده      نیاز مشراجو  زین ییغذا

از نمشر   ییبشاال  ویرنانش  مسشلول  طب اژ نیمنخصص

ژ نحوه مقابل  بشا   هایماریبشد  ژ ژخامو   یتشخ

مناسب ژ با سشرعو   یدرمان یهارژم یها ژ اجراآ 

 عدده دارنده  باال ب ییژ کارا

 ماریب ترعیسربهتر و  فیتکل نیی: تع1 یفرع تم

در  دینبا مارا ی لسف  ژجودی اژرنان  ک  ب لیدل ب   

اسو کش    یاژرنان  بخش راینند زبخا اژرنان  بما

 نیشی ب  طور موقو در آ  بسنری ششود ژ تو  دیبا ماریب

گششردد ژ اگششر الزم اسششو تحششو درمششا  در    یششتکل

 یهششای تخصصششبخششا دیششبا رد،یششقششرار گ مارسششنا یب

 طشب  نیکننشده منخصصش   رمیرا پشذ  مشار یب مارسنا یب

هشای  از مششکال  بخشا   یکیب   اندتوانسن اژرنان  

برای بسنری  یاژرنان  ب  مکان لیتبد یونیاژرنان ، 

 مارسشنا  یهشای ب بخا ریژ اننقار ب  سا مارا یموقو ب

طب اژرنانش ،   نیپاسخگو باشنده با حضور منخصص

بشش  بسشنری موقششو در   ازیش کشش  ن یمشاران یتوشدادی از ب 

ششده ژ    یش تکل نییوساعو ت 6 ریاژرنان  داشنند، ز

 دیش اسشاعو ب  12 ریز  ،یب   ند سرژ ازین لیب  دل ای

 نییتو یونی هاشاخ  نیژ ا انددهیگرد  یتکل نییتو

سشاعو   12 ریز  یتکل نییساعو ژ تو 6 ریز  یتکل

 اسوه   ا ن یبدبود 

پزششکا    ینیریاز مصاحب  شوندگا ، نقا مشد  یکی  

 نیش اژرنان  ا یهاتخو ویریطب اژرنان  را در مد

داد کش  بشا توجش  بش       حیتوضش  گونش   نیا ن،یمنخصص

ساعو  6 ریز  یتکل نییلسف  شاخ  توژ   نام نییآ
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 

  یاز بخا اژرنان  تشرخ  مارا یساعو، ب 12 ریژ ز

  خشدما  بش   دیش نمر کش  با بخا مورد لیشده ژ تحو

منخص  طب اژرنانش   »  گردندیم د،یارائ  نما ماریب

از بخا اژرنانش  بش  بخشا     ماریدسنور اننقار ب کنباً

 نییش ما تو یضایمر ش یباعث م نیا ده،یمربوطا رژ م

 یکش  منخصصشا    ینقشش  نیبزرگنشر  نیا شنیم  یتکل

 6از  ششنر یژج  ب چیما ب  ه یضایطب داشننه اال  مر

مگشر   مشونن ینم عنوسشا  12از  ششنر یب مونن،یساعو نم

 (ه4)مه «باش  یمورد خاص

 ماریهر ب یمسئول مش   برا نیی: تع2یفرع تم

طب اژرنان ، با توج  بش    نیزما  حضور منخصص از

 مشار یهر ب یاژرنان ، برا ویت یرهبر ژ ینیرینقا مد

 نیشی ژ مسشلور مششخ  تو   یمنشول  کیاز زما  ژرژد 

در  مششاریب یاز سششرگردان بیششترت نیشششده اسششو ژ بششد

 شده اسوه   یریجلوگ سنویس

 مشارا یب  هر صشور  ب »  داشو ا یب یاشونده مصاحب 

ژارد بخشا   ویتو بخا اژرنان  صاحب دار ه مشر 

 ویش تثب ویژ مشر  شش  یانجشام م  ایاقداما  اژل ش ،یم

همراشش  تشا    یکش یبشره   دیه هر جا تو اژرنان  باش یم

  یش  ویبخششا، مشر   شش  یمننقشل م  ویک  مر یزمان

جا  ره هسنویتو س  یژر ن ویمر گ ،یداره د یصاحب

کشارام   شش  یم یریش گیپ ر ،یش قرار باش  همرام بر  م

 (ه 3)مه «رهیم ش یانجام م

 ب ش تیری: مد3 یفرع تم

 ،یمارسنانیبخا اژرنان  ب ویمتوج  ب  نقا ژ اه با

ژ کارآمد برخشودار   یقو ویریاز مد یسنیبخا با نیا

مناسب، ب  سشطوح   یهاطرح یباشد تا با ارائ  ژ اجرا

 هابدیدسو  یاز ارائ  خدما  درمان یقابل قبول

مشششخ  کششرد  نقششا   یبششرا یاشششونده مصششاحب 

نمشود   ا یش ب نیطب در ژاحد اژرنان   ن نیمنخصص

در  بیش نمشو ژ ترت  نیتخصصش  نیر اک  از زما  حضو

، ژاقوشاً ک  محشرزه   یزی »ژاحد حاکو شده اسو   نیا

 ایش ن یدکنشر صشابر   یرتو زد آقشا ااسشن  نیاژل مثالً یژقن

 مون یجدنبود  ک  اژمد  طب اژرنان  بود ، ب  هر 

 (ه5)مه «شد جادیا یبیژ ترت

و ب رون   یروابط درون ب ش   یساز:  فاف4 یفرع تم

 اورژانس یب ش

 کیش طشب اژرنانش ،    یهار رن اساس کنب ژ  بر  

 ،یابیش ظ  اسو ک  ب  ارزثمنخص  طب اژرنان  م

اژرنان   مارا یژ مراقبو از ب  یژ تشخ ویتثب ا،یاح

کشش  از مراحششل حششاد ژ   یمششاریب نیبپششردازده بنششابرا 

 هشا  یسشرژ  ریبش  سشا   ازیگذشن  اسو ژ ن نیخطرآ ر

ه ردیش تحو نمر منخص  هما  رشن  قرار گ دیدارد با

بش    مشار یب ،یمشار یب  یژ تششخ  مشار یب ویش بود از تثب

 هشودیممنخص  مربوط  ارجاع داده 

ششفاد ششد     یسشاز رژشن یبرا یاشونده مصاحب   

نقا  حیاژرنان  با توض یژ برژ  بخش یرژابم درژن

 12 ریش ساعو ژ ز 6 ریز  یتکل نییدر تو نیمنخصص

نمشود   ا یب گون  نیبخا ا ویریمد نیساعو ژ همچن

 ویژضشو  یسشاز داریژ پا  یاژل یهاوی والانجام ک  با 

 لیششحواژرنانشش  خششارج شششده ژ ت سششنویاز س مششار،یب

نقشا پزششک   »  گرددیممنخص  ژ بخا مورد نمر 

انجشام   فِشرشم یر دیش ک  با یماریک  ب ن یاطب اژرنان  

هشر   ایش حاال پزشک جشراح، ارتوپشد    ییش ، ب  هر جا

ما با پزششک   س ،ینویبش  م لیتحو ماریب دیک  با یکس

هام انجام ششده،  هم  مشاژره ،ویریگیمموالج تماس 

ششده ژ   ویشده، تثب معکسام گر ن  شده، هم  کار

بش    نیش از ا گش  یمنخصصشا ژ د  ایبره پ دیبا ویمر

 (ه4)مه «بودم با شماس

 اژی: بهبود تر5 یفرع تم

 یبنشد ویش بش  اژلو  ازیمراجوا  ب  اژرنان ، ن کثر   

ژجود آژرده اسوه   دمو را بخ ا ویدر یبرا مارا یب
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

اسشو کش     ییهشا سشنو یس نیاز بدنر یکی انیتر یاجرا

ژ اجرا شود ژ طور زمشا    یب  سدولو طراح تواندیم

 مشار یب ویرا مناسب با ژضشو  یخدما  درمان ا ویدر

را بش    مشارا  یب نمشار زما  ان انیتر یه اجرادینما نییتو

 ا مشار یب یبنده دسن دهدیمکاها  یقابل توجد زا یم

ژ  یدگیکششادر اژرنانشش  رسشش نیهششا در بششآ  ویژ تقسشش

 ویتقسش  یه از طر ش کنشد یمش  عیرا تسشر  یرسشان خدمو

 یبششرا یباعششث کششاها بششار کششار سششنویدر س مششارا یب

 هگرددیم ییکادر اجرا یمندویپرسنارا  ژ رضا

 انیش شوندگا  با توجش  بش  انجشام تر   از مصاحب  یکی  

 نید  ابو دیطب اژرنان  ب  مف نیتحو نمر منخصص

لحشا  خوبش     نیاز ا»اشاره نمود   مارا یب یپرژس  برا

رژه حشاال   ضشا یمر کشنن یم یجش یمن  یش حشاال   اییخدا

رژ جشداه بش  قشور     ایرژ جدا، جراح یارتوپد یضایمر

 یونششیگشش  ید شششنیم  یششتکل نیششیموششرژد برسشش  تو

 مشار یب ویب  کجشا بشر ه ژضشو    دیک  با ش یمشخ  م

ه آره انششی کششار کنشش  براشششو  ا یکشش ششش ،یمشششخ  م

 (ه15)مه «خوب  ینجوریا

 یپرستار ستمیس ییگوو پاسخ یده: گزارش6 یفرع تم

طشب   نیاز زما  حضشور منخصصش   ک  نیتوج  ب  ا با

بدنشر ژاقشع    ینیاژرنان  در ژضشو  ویریاژرنان ، مد

  یاز سشرژ  یریش گبازخواسو ژ گشزارم  زا یشده، م

شده اسوه از آنجشا کش  پرسشنارا  بشا      شنریب یپرسنار

هشر   ویبود  مسشلول  نیژ مو سنویدر س مارا یب ویتقس

 حضششور یبدنششر ویدر ژضششو مششاریپرسششنار در برابششر ب

هشا  آ  ییگشو ژ پاسش   یدهگزارم بیترت نیدارند، بد

 نداده اسوه یرژ ب  بدبود

اذعشا    گونش   نیش ششوندگا  ا از مصشاحب   گرید یکی  

پرسشنار بش  عنشوا      کیش داشو ک  با مششخ  ششد    

 یکار ط یح نییاژرنان  ژ تو سنویدر س ماریمسلور ب

 یپرسشنار  سشنو یس ییگوب  پاس  ،یژ یبرا  یژ ژظا

شششده اسششو ژ اشششاره کششرد    یتششوجد ا یکمششک شششا

ششده، بش  هشر حشار خشب       شنریبازخواسو ازشو  ب»

ژ   یش شلوغ ژ پر هرج ژ مرج باًیتقربخا   یاژرنان  

 ی شور  یاقداما  اژرنانسش   یب   ازین ضامیاز مر یلیخ

مخنلش    یکشارا  موموالً ادیک  م یضیمر موموالًدار ه 

بشش  پرسششنار  سششپرمایم ششش ،یانجششام م ویمششر یبششرا

کشنن   ویگزارشا رژ خودشو  تنمش  دیبا گ یمسلولا، د

 (ه12)مه« برا پرژنده

 ت ت تیری: مد7 یفرع تم

مسلل  رژ ب  رشد در  کیدر بخا اژرنان   ازدحام  

 ایبش  یژ بخا اژرنان  را با شلوغ سوا ایسراسر دن

 دیشیاند یریتداب دیمواج  ساخن  اسوه لذا با یداز ح

طشور    موقو در بخا اژرنانش  بش   یبسنر مارا یتا ب

 راهو گردد تا بنوا   یطیشوند ژ شرا ویریمد حیصح

گشر نن ششد     نمررا با در  مارا یبدژ  اتالد ژقو ب

 یبسنر مارسنا یب یهابخا ریدر سا یماریژ حد  ب

تخشو در بخشا    ویریمقول  نقشا مشد   نینموده در ا

از  یکش یه رسشد یمش بش  نمشر    یضشرژر  اریاژرنان  بس

 عیژ سشر  ینمشود  علمش   یخشال  یهاحلراه نیررترثم

 ویاسشو کش  مسشلول    یبخا اژرنان  اسشنقرار  شرد  

 یهشا بخا ریسا ربخا اژرنان  را د مارا یب یبسنر

ه از زمششا  اسششنقرار ردیششگیمششعدششده  بششر مارسششنا یب

بشاهنر،   دیطب اژرنان  در اژرنانش  ششد   نیمنخصص

 هاندگر ن تخو را بر عدده  ویرینقا مد

طشب   نیشوندگا  حضور منخصصش از مصاحب  یکی  

کشرد کش     ا یب گون  نیتخو ا ویریاژرنان  را در مد

 یهشا تخشو  ویژضو زیژ ن ماریب ویاز ژضو یبا آگاه

ب  بخا مورد نمشر پرداخنش     ماریب  اننقار ب مارسنا یب

 مارسشنا  یب سشنو یدر س بیش نمشو ژ ترت  جادیژ باعث ا

 bedکنش ، ی کشار مش   ادیطب اژرنان  م»شده اسو  

manage تخناشو ک  اال   کن یم ویریمد یونی کن یم
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 یحاتیکن  ژ توض یکن ،  را خال یتخنو خال دیکجا با

ده یطب اژرنان  رژ نششو  مش   ویریمد نیده ایک  م

 (ه14)مه «نگرم رژ حاکو کرده نیک  ا

 

  یریگجهینتو  بحث

در پژژها حاضر مونقد بودنشد کش     شوندگا مصاحب 

اسنقرار منخص  طب اژرنان  باعشث بشاال ر شنن ژ    

ژاحد شده اسشوه   نیاژرنان  ا یسدو درآمد ایا زا

ششده اسشو کش  اسشنفاده      ا یش ب گون  نیا یامطالو در 

 ادیش ز نش  یهز لیش از مراکشز اژرنانش  بش  دل    ازحدایب

قشل  بش  ن  Hooker هباشدیممراجو  ب  مطب پزشکا  

 یانش  یهزبشا توجش  بش  اطالعشا       امزیش لیژ ارمگز از

 یدژلنش  مارسشنا  یب 6مربوط ب   1551-1553 یهاسار

مششششخ  ششششد کششش   1556در سشششار  گا یششششیدر م

مطب پزششکا    یهان یهزمرکز اژرنان  با  یدرآمدها

مرکشز اژرنانش  هشر رژز     ک  نیا لیدل  ارتباط دارده ب

دارد،  ویششهفنشش   وال یسششاعن  ژ در کششل رژزهششا  24

کننشده    یش توج تواندیم جیننا نی(ه ا13) اسو مدزادرآ

مراجوشا  بش  اژرنانش  باششد کش  بش  علشو         ایا زا

ب  مرکز  ماریب  مطب، ب ماریمراجو  ب شنریب یهان یهز

 یهشا تور ش  اژرنان  مراجو  کشرده ژ از خشدما  بشا    

مطالو  مذکور بشا مطالوش     جیه نناکنندیماسنفاده  یدژلن

باشد در  نیا لیامر ب  دل نیا دیوه شاحاضر همسو اس

طشب اژرنانش     نیبود از اسشنقرار منخصصش   یهاسار

بش  اژرنانش  مراجوش  کشرده ژ      یماریموارد مخنل  ب

بششاهنر از حالششو تششک   دیشششد مارسششنا یاژرنانشش  ب

 کی یاسوه امکانا  الزم برا دهیخارج گرد یسیسرژ

 گشر یبخشا د  نیش مرکز اژرنان   راهو گشن  اسشوه ا 

 یهشا بخشا اخنصشاص نشدارده    ییموارد ترژما تندا ب 

 مارسنا یدر ب زین ویمسموم ،یمانند داخل زین یدیجد

کش  ژارد   میبا هر ششرا  ماریب نیبنابرا ،اندشده  یتثس

ژ خشدما    ردیش گیمقرار  یاژرنان  شود، مورد بررس

امشر   نیش ژ ا گشردد یمارائ   سنویدر س یب  ژ ازیمورد ن

ه وژرنانش  ششده اسش   ا یسدو درآمد ایمنجر ب  ا زا

توج  داشو ک  اخنصشاص تور ش  بش      دیبا جا نیدر ا

 یژ بازپرداخشو از سشو   هشا م یبخدما  اژرنان  در 

ژاحشد اژرنانش     یسشدو درآمشد   ایدر ا زا زیها نآ 

 بوده اسوه مثرر

زما  اسشناندارد خشدما  اژرنانش ،     ویرعا ویاهم  

ارائش  خشدما  ژ    یتخصصش  ینشدها ی رآبش    یدگیرس

ها ک  منجر ب  حفظ ژ بدبود زما  اسشناندارد  ارتقاء آ 

شود ضرژر  دارد ژ الزم اسو ب  عنشوا   میخدما  

  یش بخا اژرنان  در کل ینیریمد یهاویاژلواز  یکی

سرژم نششا     مطالو جیلحا  شوده ننا هایزیربرنام 

امشام   مارسشنا  یدر اژرنانش  ب  مشارا  یب ویزیداد ک  ژ

طب اژرنانش    یتخصص دنوی)ره( توسم رز ینیخم

 یتوسم پزششک عمشوم   یونیدکنر شر مارسنا یژ در ب

مراجوش  کننشده    مارا یتمام ب نیه همچنگر ویمانجام 

 دنوی)ره( توسم رزینیامام خم مارسنا یب  اژرنان  ب

 نیش ا گشر ید جیه از ننشا انشد ششده  ویزیطب اژرنان  ژ

 نیژرژد تا اژل ی اصل  زمان نیانگیبود ک  م نیمطالو  ا

 ینش یامشام خم  مارسشنا  یدر ب یتخصصش  اریدسنور دسن

 یتشر از  اصشل  زمشان   کوتاه ق یدق 4/41 نیانگی)ره( با م

 یتخصص ارا یدسن  یتا ارائ  دسنورا  اژل ماریژرژد ب

(ه 1) اسشو  هبشود  قش  یدق 5/12بشا   یونیششر  مارسنا یب

 زیش راسنا ن نیدر ا ژ همکارا  Palssonپژژها  جیننا

طشب اژرنانش     نینشا  داد از زما  حضور منخصصش 

 شششک،  یبدداششششو کششششور جمدشششور سشششنویدر س

ژاقع شده  یبدنر ویدر ژضو مارا یب  ب یرسانخدمو

 یبششرا یطششور قابششل تششوجد  اسششو ژ زمششا  اننمششار بشش

 ج ی( ک  نن14) اسو ا ن یب  خدما  کاها  یدسنرس

مطالوش  حاضشر بشوده در     جش  یهمسو بشا نن  لو مطا نیا
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 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 ندداششن اذعشا    Holliman ژ   Arnold یامطالوش  

مراجوش  دارنشد از    یمارسنانیک  ب  اژرنان  ب یمارانیب

 نیش ژ ا برندیمطب اژرنان  سود  نیحضور منخصص

رژز ژ در ساعن  در طشور ششبان    24پزشکا  با حضور 

 انشد نمشوده  سشر یبش  پزششک را م   یرژز هفن  دسنرس 1

پزشک منخصش  کش     کیحضور دائو  احنماالً(ه 15)

 ییدارد ژ توانشا  یآگاه هایماریب یهااژرنان ب  تمام 

 توانشد یمرا دارد ژ  یماریموقع ب  ژ ب عیسر  یتشخ

 نیش ا جش  یکاها دهده در نن ماریب یزما  اننمار را برا

نجشا    یبشرا  ییکاها زما  اننمار ژ حفظ زما  طال

را  ماریبدژ ژرژد ب رد ریمژکاها مر  تواندیم مار،یب

 مشارا ، یبکنده در ضمن با کاها زمشا  اننمشار     یتوج

 مارسشنا ، یدر ب یمقصد ژ نییژ تو ماریب  یتکل نییتو

اژرنانش  جدشو    یهشا تخشو نگ  داشنن  یباعث خال

 یژ حفشظ آمشادگ   گشر ید مارا یب یاحنمال یهارمیپذ

 هردیصور  گ ندهیآ یهارمیپذ یاژرنان  برا

مطالوش ، اسشنقرار منخصش  طشب      جیتوج  ب  ننا با  

 مشثرر  مارا یعو بسا 6 ریز  یتکل نییاژرنان  بر تو

  یآ  توص یبرا یرژ ب  بدبود ویبوده اسو ژ ژضو

کرد ک   ا یب گون  نیا یامطالو در  ینیشده اسوه حس

با  هافویش  یدر کل یبسنر یهاتخو ویریاسنقرار مد

هشر   اسشو یر یدجش  ویش الزم ژ حما ییضمانو اجرا

 مشارا  یمنجر ب  کاها تجمشع ب  تواندیم یمرکز درمان

ژ  مشارا  یب ینینارضا زا ی ، کاها مدر بخا اژرنان

احسشاس   ،یظشاهر  یفش یبالتکل لیدل ب  شا یهمراها  ا

 مشارا  یاز نمر همراها  ب مارا یکارکنا  ب  ب یتوجدیب

پژژها حاضشر همسشو    جی( ک  با ننا16) بدحار شود

ب  بخا اژرنان  ژ  ماریب یادیز داداسوه مراجو  تو

 ژهیژ یهاتخوسو ژ کمبود  کیاز  شا یحاد ا میشرا

 گشر ید یاز سشو  یدر مراکز درمان با یپشن یهاتخوژ 

بخا اژرنانش  از   یعملکرد یهاشاخ بر  تواندیم

سشاعن  ژ زمشا     6ظشرد    یش تکل نیشی جمل  زمشا  تو 

 ییسشزا   بش  ریتشثر سشاعو   12ظرد  مارا یب یماندگار

همچشو    ییراهکارهشا  یریکشارگ   باشده لذا با ب  داشن

ا ازدحشام بخشا   بش  کشاه   تشوا  یمش تخشو   ویریمد

 اژرنان  کمک نموده

حاضشر نششا  داد اسشنقرار منخصش  طشب       مطالو   

گذار بشوده  ریتثربخا اژرنان   ریمژاژرنان  بر مر 

 زا یش م نیش بدنشر ا  انیژ تر ییاسو ژ با حفظ زما  طال

ژ همکارا   یژنینداده اسوه در مطالو  ب یرژ ب  بدبود

 یویش ر یلبق یایآموزم اح ریتثرشد ک   ا یب گون  نیا

ژ  یبشر آگشاه   یتشر مطلشو   ریتثرنقا  یفایب  رژم ا

 جی(ه ننششا11) عملکششرد مانششدگار پرسششنل داشششن  اسششو

مطالوش  حاضشر    جیمطالو  مذکور همراسنا ژ مشاب  ننشا 

 6 ریش ز  یش تکل نیشی ک  زما  اننمار ژ تو موقویاسوه 

 سویرژ ب  بدبود دارند، دژر از اننمار ن یساعو رژند

بش    یطب اژرنان  ژ دسنرسش  نیک  اسنقرار منخصص

 مارا یب ریمژدر اژرنان ، ب  کاها مر  ویپزشک مق

اسنقرار منخصش  طشب    نیکمک خواهد نموده همچن

ششوندگا   مو شق، از نمشر مصشاحب     CPRاژرنان  بر 

 داشن  اسوه   ایپ یرژ ب  بدبود یرژند

کش  غالشب    کنشد یمش  ا یش ب نی نش  زیش مطالو  سرا راز ن 

 شو    مارسنا یب  ب د یاز رس سکن  کرده قبل مارا یب

انجشام اقشداما     یاسو کش  حنش   یدرحال نیا ،کنندیم

حاضشر در صشحن     یک  توسم ا شراد عشاد   اءیاح  یاژل

 ویتش  د یانجام شود، قادر اسو تشا زمشا  رسش    تواندیم

انجشام   اءیش اح جدشو را  ششر ن  یک  اقشداما  پ  یپزشک

دهند، ن  تندا ب  حفظ گشردم خشو  ژ تشنف  کمشک     

بشا مشر     مارا یخصوص در ب  قادر اسو ب کند بلک 

بخشا  نجشا   یامالحمش  ب  طور قابشل   یقلب یناگدان

از ا شراد آمشوزم    یتوشداد  یریکارگ  ب نیباشده بنابرا

کششاها قابششل  اء،یششاح یهششاکیششتکنژ آشششنا بشش   دهیششد
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 خواهشد کشرد   جادیا مارا یب ریدر مر  ژ م یامالحم 

ر همراسشنا  مطالوش  حاضش   یهاا ن یبا  جیننا نی(ه ا13)

 توانشد یمش طب اژرنان   نیه اسنقرار منخصصباشدیم

بر آموزم کادر اژرنان  داشن  باششده   یبدنر ریتثربر 

 مشارا  یژ ب نیبر بقاء مصشدژم  مثررعوامل  نیتراز مدو

مراجو  کننده ب  اژرنان ، نوع ژ نحوه اقداما  انجام 

ه باششد یمش  یپزششک  یهشا ویش  ورشده توسم پرسنل 

 اریبسش  دهیش تجرب  ژ آگاه ژ آمشوزم د ژجود پرسنل با

کش  حضشور    رسشد یمش نمر   ب گون  نیه اباشدیممدو 

در امششر آمششوزم کششادر  طششب اژرنانشش  نیمنخصصشش

 یبوده ژ توانسن  بر سشطح آگشاه   مثرر اریاژرنان  بس

 ه  دیفزایب

 ریتثرحاضر ساخنارمند مطالو   م ین یاساس بررس بر  

 دگاهیشششاسشششنقرار منخصششش  طشششب اژرنانششش  از د 

رژ بشش  بدبششود  یطششب اژرنانشش ، رژنششد نیخصصششمن

امیراسماعیلی ژ همکارا  ب  نقشل  شده اسوه   یتوص

توسو   یبرا ییهاویاژلو، 2818سار  نیر ورم قواناز 

 ایبش  همشراه ا شزا    یدرمشان  -یخدما  بدداششن  ارائ 

ه بش   داشومراکز ترژما ژ بخا اژرنان  در بر ویظر 

 دیش نانش ، با مراکشز اژر  مشارا  یب یتقاضا ایا زا لیدل

ژ ارائش    یاز خشدما  اژرنانسش   ششنر یاسنفاده ب یآمادگ

طب اژرنان   نیژ حضور منخصص یضرژرخدما  

منفوشو   یبشرا  ینشوآژر  یهشا برنامش  ه ویرا داشن  باشش 

طشب اژرنانش  در    نیمنخصص یهامدار اسنفاده از 

 ینیریاسوه برنام  مشد  دهش ر ن یپذ هاسنویساز  یبرخ

کششاها  ،جیود ننششامنخصشش  طششب اژرنانشش  بشش  بدبشش

 شودیممنجر  مارا یب یمندویرضا ایژ ا زا هان یهز

ک   دهدیمنشا   گون  نیمطالو  سرژم ا جیننا (ه15)

امشام   مارسشنا  یدر ب مشار یب یب  رژنشد درمشان   یدگیرس

حضور منخص  طشب اژرنانش     لی)ره( ب  دلینیخم

منخص  بوده،  نیک   اقد ا گرید مارسنا یب نسبو ب 

(ه 1) اسشو  دهیکننرر گرد دیه ژ توسم اساتبود ترقیدق

بدبشود   نیش با مطالو  حاضر مششابدو دارده ا  جیننا نیا

 یرهبشر  ریش مخنلش  نم  یهاجنب از  تواندیم ویژضو

 ویریمشد  ،یژ جامع، ارتباطشا ، بدبشود دسنرسش    مثرر

 اریسش کننشدگا  ب ژ مراجوش   مارسشنا  یتخو، ب  ب مثرر

 لیش منفوو برسشانده منخصش  طشب اژرنانش  بش  دل     

 24ژ حضشور   هشا یمشار یهم  ب یهاویاشراد بر  ور

 یمثبنش  را یرثساعن  از زما  اسنقرار، توانسن  اسشو تش  

 گذارده یبر جا ندیآ ر نیدر ا

 نیکش  ژجشود منخصصش    رسشد یمش ب  نمشر   گون  نیا  

 ویش فیرژنشد ک  ایدر ا شزا  هشا مارسشنا  یاژرنان  در ب

  دارنشده بش   یسزائ  نقا ب مارا یب یصیژ تشخ یدرمان

 هشا اژرنانش  در  ششا  یا یرژزحضور شبان  ک  یطور

در اژرنانش  سشردرگو    مشارا  یباعث شده اسو کش  ب 

ژ  یصش یرژنشد تشخ  یگو بشرا پاس  یمنول کینشده ژ 

 مطالو  سرژم جیژجود داشن  باشده ننا شا یا یندرما

بشا مطالوش  حاضشر مششابدو      زیش ( ن6) ی( ژ موصوم1)

بخششا در  مششارا یب ویژضششو ویششداشششوه بوششد از تثب

مربوطشش   یبسششنر یهششابخششادر  مششارا یاژرنانشش ، ب

ادام   یاسن یشاشا  ب  نحو ژ درما  انددهیگرد یبسنر

 مشارا  یع بیسر ویزیبا توج  ب  ژ یاسوه از طر  ا ن ی

آمشوزم   نیژ همچنش  یاقشداما  درمشان   عیژ انجام سر

 یریگیژ پ یدگیژ رس مارا یب انیتر ن یپرسنارا  در زم

 مشارا  یب ینیبشال  یهشا مراقبوده آنا  باعث ش ویژضو

در زمشا  انجششام   عیتسشر  نیه همچنششابشد ی ایا شزا  زیش ن

خصوص ب  علو باال   ب یژ درمان یصیاقداما  تشخ

 یهشا بخادر  مارا یب دیشد وبود  مراجوا ، از تراک

 مشارا  یکاسشن  ششود ژ ب   یبسنر یهابخااژرنان  ژ 

ه ژ درما  ششوند  یها بسنربخا نیبنوانند در ا ازمندین

مشد  زمشا     دیش مشخ  گرد قیتحق نیآنچ  ک  در ا

در اژرنانش  بششود کش  بشا توجش  بشش       مشارا  یب یبسشنر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            13 / 16

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-122-fa.html


 

 5331پاییز / 3   / شمارهدوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی  345

                                                                                                                       و همکاران این یقربان لیراح

 

 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 نشش یاژرنانشش  در زم یتخصصشش  یاقششداما  سششرژ 

در  مششارا یده زمششا  اننمششار بیششباعششث گرد یصششیتشخ

در بخشا اژرنانش     مشار یب  یش تکل نییاژرنان  ژ تو

 بدبود داشن  باشده رژ ب  یرژند

پرسشنل   یمندویشخ  شد رضامطالو  حاضر م در  

داشن  اسشوه در   ایا زا ییکادر اجرا  یژظا نییژ تو

نقششا اسششنقرار منخصشش  طششب اژرنانشش  از   نیششیتو

، پرسنارا  هاتخص  ریهمکارا  اژرنان  )سا دگاهید

رژ  رژبش  دگاهیش اژرنان ( با دژ د ویهمکارا  ت ریژ سا

 گشر ید سن ژ در د نینمر مخالف دگاه،ید کیه در ویشد

 زیش ن یه البن  ا شراد ویداشن ن یزم نیرا در ا نیموا قنمر 

 مثررب  نقا  حاًیتلو ویداشنند در نداک  نمر مخال  

اژرنانش  بشاهنر    ویدر بدبشود ژضشو   نیمنخصصش  نیا

در هلنشد بشا    Kathanمطالوش    جیاذعا  داشننده از ننا

طششب  نیکشش  منخصصشش ییهششامارسششنا یب نیبشش سشش یمقا

 نیش کش  از ا  ییهارسنا مایبژ  اسنقرار داشنند  اژرنان

کش    دیش آیمش بشر   گون  نیا کردندینمتخص  اسنفاده 

را  یبدنشر  یطب اژرنان  جو کار نیحضور منخصص

کشش  بششا  یکششرده اسششوه ا ششراد  جششادیا مارسششنا یدر ب

 نیبش  ویش ، حمااندکردهطب اژرنان  کار  نیمنخصص

 نیبش  یتودد، توسو  همکشار  ،ی رد نیب قیتطب ،ی رد

همکششارا ،  نیبشش یهمکششار ،یمششیت یریادگیشش ،ی ششرد

خشود در گشرژه را    یژ ژضوح نقا کار یخودمخنار

مطالو  مشذکور بشا مطالوش      جی(ه ننا28) اندکردهتجرب  

حاضر مشابدو داشوه اژرنانش  ژ بخشا سشوانح ژ    

ژ جاموش    مارسشنا  یب ینقط  تالق یپزشک یهاوی ور

 یژ مراهشا  ژ ه ماریارر بر ب نیبخا اژل نیاسوه در ا

 یارشر  دیش ارر با نیاسو ک  اژل یدیه بدودشیمگذاشن  

 نیتشر بزر مثبو باشده پرسنارا  در بخا اژرنان ، 

ژ  دهنشد یمش  لیرا تششک  یدرمشان  -یبدداششن  ویگرژه ت

 یادیش ز زا یب  م یدرمان -یبدداشن یهامراقبو ویفیک

ب  نحوه ارائ  خدمو توسم پرسنارا  خواهشد   یبسنگ

پرسشنارا    یمندویرضا ایا زا املاز عو یکیداشوه 

ژ  مشارا  یب نیطب اژرنان  بر بشال  نیحضور منخصص

ه باششد یمش در اژرنانش    ششا  یسشاعن  ا  24بود   ویمق

 یبدنشر  یطب همکشار  نیبا حضور منخصص نیهمچن

برقشرار ششده    زیش ن یپزشک سنویهمکارا  در س ریبا سا

 24بش  صشور     ششا  یکش  حضشور ا   یاگون اسو، ب  

ژ اژرنانش     یاژل ما داژ انجام اق نان ساعن  در اژر

ژ  یآنکشال  ویباعث بدبود ژضشو  گرید یهارشن  شنریب

در اژرنانش  ششده    نیمنخصص ریسا یکاها بار کار

طشب   نیبشا ژرژد منخصصش   ریش اخ یهشا اسوه در سار

بخشا،   ویریبر مد ی، ارر مثبنهااژرنان اژرنان  در 

پرسشنارا  ژ   نیدر بش  یتخو ژ بدبود جو کار ویریمد

 هویرا شاهد هسن شا یا یمندویرضا ایا زا

 

 شنهادهایپ

اسنفاده از منخص  طشب اژرنانش  بش  بدبشود      برنام 

 مشارا  یب ینمندیرضشا  ایژ ا زا هان یهزکاها  ج،یننا

طشب   نیحضور منخصص جیننا گریه از دشودیممنجر 

ژ  بخشی درژ  رژابم بدبود ،بخا ویریاژرنان  مد

پرسشنل کشادر    یمنشد ویرضشا  اا شزای  ،یبرژ  بخشش 

ه باششد یمبخا اژرنان   یبرا یمنول نییژ تو ییاجرا

ارائ  خشدما    ویفیباعث بدبود ک ویدر ندا جیننا نیا

 نیه بنششابراشششودیمشش مششارا یب ینمندیرضششا ایژ ا ششزا

کشش  از حضششور منخصصششا  طششب  شششودیمشش شششندادیپ

طششب  نیحضششور منخصصشش ایششاژرنانشش  از مشششاژره 

جدشو ارتقشاء    یمارسنانیب ایاژرنان  در اژرنان  پ

ژ  مششارا یبشش  ب یدگیژ رسشش 115اژرنانشش   نوسششیس

 اسنفاده گردده هامارسنا یبدر تمام  نیهمچن

 

 یسپاسگزار
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                                                                                                                       و همکاران این یقربان لیراح
 نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 

 یپرسشنار  ریمشد  یژاعم نبیها زاز خانو ل ژسینیبد 

 یبششاهنر ژ  اطمشش  هاشششم  دیشششد مارسششنا یژقششو ب

 آژریسرپرسنار بخشا اژرنانش  کش  مشا را در جمشع     

د، تشکر ژ رساندن یاریپژژها  نیاطالعا  ژ انجام ا

 هشودیم یقدردان
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Abstract  

 
Introduction: Emergency department is the important part of the healthcare system. Today, 

the need for integrated emergency care services and delivering qualified care services have 

been felt more than before. The aim of this study was to investigate the role of emergency 

medicine specialists on performance of the emergency department of Shahid Bahonar 

hospital, Kerman. 

Methods: This phenomenological qualitative study was conducted on 16 emergency medicine 

specialists (EMSs) and nurses of emergency department and Emergency Operations Center 

(EOC) who were selected using purposeful sampling in 2015. Data were collected through 

semi-structured interviews and analyzed using framework analysis. 

Results: The main themes included economics impact, service quality promotion, and 

emergency management. Some sub-themes included hospitals revenue improvement, tariffs 

definition for emergency services, effective treatment, improvement of emergency team 

knowledge, emergency department management, and triage quality improvement. 

Conclusion: With presence of EMS in healthcare system, the quality of healthcare delivery 

system has been improved and waiting time for healthcare services has been significantly 

decreased. By decreasing waiting time, determining of patient statue and determining the 

ward for patient in the hospital, emergency beds for other possible admissions and emergency 

preparedness for future admissions will be kept empty. 
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Framework Analysis, Performance 
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