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چکیده
مقدمه :خدمات اورژانس بخش مهمی از سیستم ارائه خدمات سالمت است .امروزه ،نیاز به خددمات یکپارچده و سدازماند ی شدده و ارائده
خدمات مراقبتی با کیفیت در سیستم اورژانس بیش از پیش احساس میشود .دف از این مطالعه بررسی نقش متخصصین طب اورژانس در
عملکرد واحد اورژانس بیمارستان شهید با نر کرمان بود.
روش بررسی :این مطالعه به صورت کیفی و از نوع فنومنولوژی بود که در سال  9151انجام شد .گردآوری داده ا از طریق مصاحبه دای
نیمه ساختار یافته با  96نفر از متخصصان طب اورژانس در بیمارستان و پرستاران اورژانس و شاغل در مرکز فوریدت دای پزشدکی کده بدا
استفاده از روش نمونهگیری دفمند انتخاب شده بودند ،صورت گرفت .تحلیل داده ا با استفاده از روش تحلیل چارچوبی محتوا انجام گردید.
یافتهها :تم ای اصلی شناخته شده عبارت بودند از :آثار اقتصادی ،ارتقاء کیفیت خدمات ،مدیریت اورژانس .برخی از تم ای فرعدی شدامل
بهبود درآمد بیمارستان ،تعریف تعرفه ای خدمات اورژانس ،مؤثر بودن درمان ،ارتقاء دانش تیم اورژانس ،مدیریت بخش و بهبود تریاژ بود.
بحث و نتیجهگیری :با حضور متخصصین طب اورژانس در سیستم درمان ،خدمت رسانی به بیماران در وضعیت بهتری واقع شده است و
زمان انتظار به طور قابل توجهی برای دسترسی به خدمات کا ش یافته است .با کا ش زمان انتظار بیماران ،تعیین تکلیدف بیمدار و تعیدین
مقصد وی در بیمارستان ،باعث خالی نگه داشتن تخت ای اورژانس جهت پدذیرش دای احتمدالی دیگدر و حفد آمدادگی اورژاندس بدرای
پذیرش ای آینده صورت گیرد.
واژگان کلیدی :متخصص طب اورژانس ،واحد اورژانس ،مطالعه کیفی ،تحلیل چارچوبی محتوا ،عملکرد
ارجاع :قربانی نیا راحیل ،امیر اسماعیلی محمدرضا ،نکویی مقدم محمود ،صابری نیا امین .نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس بیمارستان شهید باهنر
کرمان :یک مطالعه کیفی .مجله پژوهشهای سالمت محور 5231؛ .342-322 :)2(3

 .5مربی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران.
 .3دانشیار ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4استادیار،گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
* نویسنده مسئول :دانشگاه علوم پزشکی بم ،بزرگراه خلیجفارس ،پردیس بم  ،دانشکده بهداشت
تلفن13235112195:

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: r.ghorbani6790@gmail.com

– سال دوم /شماره /3پاییز 5331

322

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-07

 .2استاد ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

مقدمه

مدمی را دارد ()4ه طب اژرنان
بش منزلش قلششب بیمارسششنا اسششو ژ

بخششا اژرنانش

گششردم مششنمو امششور در ایشن ژاحششد مششیتوانششد جششا
انسا های بسیاری را نجشا
بششدژ اژرنان ش

دهشده هشیچ بیمارسشنانی

وششار ژ دارای عملکششردی مناسششب،

نمیتواند ب عنوا یک مرکز درمانی ایشدهآر محسشو
شششود ژ در صششور
خدما

عملکرد اژرنان

میتوانشد بش بدبشود

کمک راژانی نمایده ضرژر

ایجاد

این رشن نوپا در دنیا از حدژد دار دهش پشیا در
شده اسو ژلی در کشور ما کمنر از یشک دهش سشابق
دارد ()5ه
بر اساس مطالو موصومی ک در بیمارسنا الزهرای

ژجششود ن شین کمبششودی ،دیگششر

اصفدا انجام گر شو ،ژجشود رششن تخصصشی طشب

منشثرر

بیمارسنا  ،ب دلیل حضور وار

بیمارسشنانی نیشز از ایشن نقش

می شوند ()1ه اژرنان

بشزر

بیمارسنانی از طر شی تحویشل

گیرنده بیمارا بدحار از اژرنان

پیا بیمارسنانی یشا

اژرنان

در اژرنان

در بخششا اژرنانشش ،

ژ مسششنقیو پزشششک منخصشش

مدیریو مناسب پرسنل ژ سایر پزشکا  ،کشاها داد

سایر مراکشز درمشانی اسشو ژ از طشرد دیگشر ژظیفش

حجو بیمارا سایر سرژی های تخصصشی ،برخشورد

تثبیششو عالئششو حیششاتی بیمششارا را بششرای ژرژد بشش

مناسب با بیمارا ژ ژجود یک نفشر بش عنشوا تویشین

بخا های بسنری ،مراقبو ژیژه ژ اتشا عمشل همشا

تکلی

کننده ندایی در بخا اژرنان  ،باعث کشاها

بیمارسنا ژ بیمارسنا های دیگشر بشر عدشده دارده بش

نارضاینی بیمارا ژ کشاها میشزا تشر بشا رضشایو

عالژه این بخا با انبوهی از مراجوین سرپایی مواج
اسو ک ب دالیل مخنلش
خود اننخا

اژرنانش

را بشرای درمشا

کردهاند ( )2ژ اننمشار ارائش خشدمو بش

موقع ژ با کیفیو را دارنده عالژه بر مشوارد شو ایشن

شخصی ژ ارتقاء سطح کیفی ارائ خدما

ب بیمشارا

شده اسو ()6ه
در مطالو ای ک سرژم برای مقایس ششاخ
کیفیششو ارائشش خششدما

هشای

تشخیصششی ژ درمششانی در

بخششا از مدششوتششرین اجششزای بیمارسششنا اسششو زی شرا

بخاهای اژرنان

بیمارانی ک ب ایشن بخشا مراجوش مشیکننشد از نمشر

دکنر شریونی دانشگاه علشوم پزششکی تدشرا در بشازه

ژضویو جسمانی در حالو بحرانی ب سر می برنشد ژ

زمانی مرداد لغایو شدریور ماه سار  1331انجشام داد،

رسیدگی ب ژضویو آ ها در اسرع ژقو ژ با باالترین

در

کیفیو از جملش ژظشای

کشادر پزششکی ژ پرسشناری

شاغل در این بخا اسوه بنابراین ارائ خدما

مشثرر

این بخا امکا پذیر اسو ()3ه
کارآمد بدشرهمنشد

باشد ،ب سرعو جای خود را بین مردم ب عنوا یشک
مجموع بیمارسنانی ممناز نمایا می نمایشده عملکشرد
بخا اژرنانش
324

بیمارسششنا هششا در ا ششزایا رژنششد کیفیششو درمششانی ژ
تشخیصی بیمارا نقا ب سزائی دارده ب طشوری کش
حضور شبان رژزی آ ها در اژرنان هشا باعشث ششده
اسو ک بیمارا در اژرنان

اصوالً اژرنان ها ،پنجرههای بیرژنشی بیمارسشنا هشا
هسنند ژ بیمارسنانی ک از اژرنان

شششد ک ش ژجششود منخصص شین اژرنان ش

در عملکشرد کلشی بیمارسشنا نقشا

سرژی

سشردرگو نششده ژ یشک

پاسخگوی رژند تشخیصشی ژ درمشانی بشرای

ایشا ژجود داشن باشد ()1ه
مطالو ای ک ب صور
اژرنان

نمشاممنشد بش بررسشی طشب

در آمریکا پرداخن بود ،ب این ننیجش دسشو

یا و کش بدبشود طشب اژرنانش

بش علشو نیازهشا ژ
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ژ در زما مناسب ،در سای عملکرد کشارا ژ ارشربخا

مشششخ

بیمارسنا های امام خمینی (ره) ژ

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

مششردم بشش سششرعو بایششد ایجششاد شششوده در

اننمششارا

ایاال منحده آمریکا طب اژرنان
ارائشش خششدما

ب خوبی با سیسنو

بیمارسنا شدید باهنر کرمشا بشا اسشنفاده از رژیکشرد
کیفی پرداخن شوده

درمششانی همششراه شششده اسششو ژ ایششن

مثررترین راه تشثمین مراقبشوهشای بیمشارا اژرنانش

روش بررسی

اسو ()3ه

این مطالو ب رژم کیفی ژ از نوع نومنولشونی بشود
در ششدر

ک ش در سششار  1353انجششام گردی شده ب ش دلی شل آ ک ش

سیلوانیا ژاقع در ایالو جورجیای آمریکا پرداخو این

بیمارسشنا

مطالو ای دیگر ک ب بررسی طب اژرنان
گون مشخ

کرد ک منخصصا طشب اژرنانش

سیسنو اژرنان
خدما

در

پیا بیمارسشنانی مسشنقر ششدهانشد ژ

اژرنانسی بیمارا را در محل حضور بیمشار ژ

منخص

طب اژرنان

قم در اژرنان

شدید باهنر کرما مسنقر شده اسو ،لشذا ایشن مطالوش
ب این دلیشل در ایشن بیمارسشنا انجشام ششده در ایشن
مطالو  ،مصاحب هشا بش صشور

نیمش سشاخنار یا نش

در صحن حادر ارائ میدهنده در  38درصد موارد در

طراحی گردیده مصاحب عمیشق در قالشب طشرح یشک

 18دقیق کارکنا سیسنو پیا بیمارسنانی پاسخگویی

سثار کلی از سوی پژژهشگر انجام گر شوه مصشاحب

مناسبی ب نیاز بیمارا دارنشد ژ در  55درصشد مشوارد،

نیم ساخنار یا ن بر اساس پرسشنام از پشیا تویشین

در  15دقیق این خدما
بیمار خدما

ب بیمارا ارائ شده اسو ژ

موردنیاز خود را دریا شو کشرده اسشو

شده ژ با سثاال

شامل  11سثار در مشورد بررسشی نقشا منخصصشین
طب اژرنان

()5ه
با توج ب ایشن کش در سشار  1335تخصش

طشب

باز انجام گر وه سشثاال

مصشاحب

در زما اننمار ،تویشین تکلیش

زیشر 6

ساعو بیمارا  ،مر ژمیر در بخا اژرنانش  ،هزینش

بیمارسشنا ششدید بشاهنر

بیمارا مراجو کننده ب اژرنانش  ،درآمشد اژرنانش ،

کرما مسنقر شد ،حار با گذشو ند سار از اجشرای

CPRهای نامو ق ،توداد آزمایاهای تشخیصی برای

این طرح ،سثار این جا اسشو کش نقشا منخصصشین

بیمارا  ،توداد کلیش های رادیوگرا ی انجام شده برای

ش بشوده

بششا رضشایو شخصشی ژ همچنشین

اژرنان

در ژاحد اژرنانش

طب اژرنان

در عملکرد اژرنانش

شو

اسو؟ طبق بررسیهای انجام ششده توسشم محققشین،
مطالو ای در داخل کشور با تمرکز خاص بر مفدشوم ژ
ضشششرژر

اسشششنقرار منخصصششین طشششب اژرنانش ش

بیمشارا  ،تششرخی

بررس شی نقششا منخصص شین مششذکور از دی شدگاه خششود
منخصص شین طششب اژرنان ش
اژرنانشش

(سششایر تخصشش

ژ از دی شدگاه همکششارا
هششا ،پرسششنارا ژ سششایر

ب این ک مطالو کیفی با کنکام ،امکشا در عمیشق

پژژها ژ بررسی منو ژ نمر خبرگشا تشدژین ششده

مفاهیو ژ پدیدهها را بش ژجشود مشیآژرد ( )18کش از

مویارهای ژرژد ا راد ب مطالو شامل این مشوارد بشود

کمششی دسششنیابی ژ تحلیششل نششین

سابق همکاری با منخصصین طب اژرنانش  ،ذینفشع

اطالعاتی ممکن نمیباشد لشذا در ایشن راسشنا در ایشن

بود در خصوص برنامش اسشنقرار طشب اژرنانش

ژ

پژژها تالم بر این بود ک ب تبیشین نقشا پزششک

عالق مندی ب شرکو در پژژهاه مششارکوکننشدگا

طریششق تحقیقششا

منخصشش

طششب اژرنانشش

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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ب خصوص در اسنا کرما انجام نشده اسوه با توج

همکارا تیو اژرنانش ) بشود کش بشر اسشاس اهشداد

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

پرسنارا اژرنان

ژ مرکز وریو های پزشکی بودنده

راحیل قربانی نیا و همکاران

دارای پزشکا منخص

طشب اژرنانش

مقشیو بشود،

جدششو انجششام مصششاحب  ،پژژهشششگر بشش محششل کششار

انجام شده در اینجا ب منمور اننقشارپشذیری ،از نمونش

مصاحب شوندگا مراجو ژ با آنا مصاحب نمشوده در

نامنجانسی شامل پرسنارا ژ همنایا منخصصین طب

ندایو مصاحب با  16نفشر کش بشا رژم نمونش گیشری

اسششنفاده شششده بشش منمششور اطمینششا از

هد مند ژ گلول بر ی اننخا

اژرنانشش

شده بودند ،انجشام ششد

اننقار پذیری ،سوی گردیشد کش کلیش مراحشل اجشرای

ژ با این توداد ،محقق ب حد اشباع رسشید ژ بشا انجشام

پرژنه ژ محیم ژ زمین اجرای مطالو بش طشور کامشل

مصاحب های بیشنر ،داده جدیدی ب دسو نیامشده هشر

برای خوانندگا شرح داده ششوده بشرای تشثمین مویشار

مصاحب بین  28تا  38دقیق طور کشیده مصشاحب هشا

قابلیو اطمینا نیشز رآینشد انجشام مطالوش در اخنیشار

ضبم ژ پیادهسازی شدنده

اسنادا با سابق انجام پژژها های کیفی قرار گر شو

از مویارهای دارگان گوبا ژ لینکلن نمیر قابل قبور

از بازنگری رآیند مطالو  ،ننایج پشژژها

ژ آ ها پ

بود  ،اننقارپذیری ،قابلیشو اطمینشا ژ تثییشد پشذیری

را مورد تثیید قرار دادنده برای اطمینا از تثییدپشذیری

اسشنفاده شششده قابششل قبششور بششود مفدششومی اسششو کش

در طشی جمششعآژری ژ تحلیشل داده در طششور تحقیشق،

جایگزین مفدوم رژایی درژنی در تحقیق کمشی اسشو

داده های خام ،تفسیرها ژ پیشندادها ژ یا ن ها بررسشی

ک از طریق آ  ،پژژهشگرا ب دنبار اربا

اطمینا ب

شده در صور

لزژم بررسی کننشده دادههشای خشام ژ

درسنی یا ن هایشا هسنند؛ در عوض لیشنکن ژ گوبشا

کلی یادداشو ها ،اسشناد ژ ضشبم ششده هشا را بشازبینی

بر میزا موقور بود ژ مونی داششنن یا نش هشا تثکیشد

نموده در این مرحل بررسی کیفیو یا ن ها ژ تفسیرها

دارنده اننقارپذیری جایگزین رژایی بیرژنی در تحقیق

ژ قضاژ

درباره آ ها صور

گر وه

تصاد ی ژ اسندالر احنمشالی ،پژژهششگرا کیفشی بش

اسنفاده گردیده رژم تحلیل ار وبی محنوا مششنمل

ارائ یک تصویر جامع از زمین ای کش پشژژها در آ

بر  5مرحل آشنایی ،شناسشایی شار و

موضشوعی،

انجام شده اسو ،ترغیب میشونده در قابلیو اطمینا ،

نمای سازی ،ترسشیو جشدژر ژ تفسشیر مشیباششده ایشن

پژژهشگرا ب بازبینی ،مسنندسازی دادهها ،رژمها ژ

رژم ششششامل نشششدین مرحلششش منمشششایز ژ بسشششیار

مربوط ب پژژها ترغیب میشوند ک ایشن

ب هوپیوسن ژ ژاضح ژ منمو اسو ک با پیگیری یشک

امششر م شیتوانششد امکششا موشششکا ی ژ رس شیدگی سششایر

رژی کاری درسو توری

شده ،امکشا توجش ژ کشار

پژژهشگرا را ممکشن کنشده تثییشدپشذیری بش عنشوا

مجدد رژی ایده ها را ب ژجود میآژرد ()12ه در ایشن

تصمیما

کیفیشو دادههشا اسشنفاده مشیکنشده

مطالو ابندا مصاحب های ضبم شده ،پیادهسازی شد ژ

ابزاری برای اربشا

تکنیکهایی ماننشد ندجانبش نگشری بشرای دادههشا ژ

جدششو اطمینششا از برداشششو یکسششا از گفنشش هششای

زمین تحقیق میتوانند ابزار مفیدی برای تثییشدپشذیری

مصاحب شوندگا  ،منن پیادهسازی ششده جدشو تثییشد
ب آ ها عود

باشند ()11ه
برای اطمینا از قابل قبور بود دادهها ،این پژژها
در محیم اژرنان
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بیمارسنا شدیدبشاهنر کرمشا کش

داده شده پ

از پیادهسازی مصاحب ها

ژ خواند مننهای پیشاده ششده ژ گشوم داد مجشدد
مصاحب های ضبم ششده ،مرحلش آششنایی بشا داده هشا
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کمی اسوه ب جای هشددگیشری بشرای نمونش گیشری

برای تحلیل داده ها از رژم تحلیل ار وبی محنوا

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

گر ششوه پشش

صششور

مناسب ژ سنو های جدژر نیز بیانگر توها ژ زیرتوها

از ایششن مرحلشش  ،مششننهششای

پیاده سازی شده ،کدگذاری ژ خالص بندی شدنده پ

بوده ب منمور تحلیل ندشایی ،جشداژر بش گونش ای در

از کدگذاری مصاحب های اژلیش ژ قشرار داد کشدهای

کنار هو قرار داده شد ک امکا مقایسش دیشدگاههشای

موضشوعی اژلیش ششکل

بیا شده توسم یک مصاحب شونده در غالب توهشای

مشاب در طبقا  ،شار و

گر وه منن نسخ برداری شده بشا اسشنفاده از کشدهای
مرتبم بشا تشوهشا ژ زیشرتوهشای شار و

اصلی ژ توهای رعی (با نگاه ب سنو هشا) ژ مقایسش
دیدگاه مصاحب شوندگا مخنل

مفدشومی،

برای هر تو (با نگاه

نمای سازی شده در جایی ک مناسشب بشود ،بخششی از

ب ردی ها) امکا پذیر شده در ایشن مرحلش مفشاهیو،

دادههششا بششا ی شک ی شا نششد کششد ،کدگششذاری گردیدنششده

موجود با هشو مقایسش ژ

ار و

موضشوعی تشدژین ششده ،از طریشق تکشرار

رآیند آشنایی بر اساس مصاحب های صور
جلسشششا

تضادها ،نمری ها ژ تجربیا

الگوها ژ رژابم موردنمر اسننناج شده

گر ن ژ
یافتهها

میشششا پژژهششششگرا ژ مصشششاحب گشششرا

در مطالو کیفی حاضر 3 ،تو اصلی ژ  15تشو رعشی

موردبششازنگری قششرار گر ششوه تششوهششا ژ زیششرتوهششای

ب دسو آمده در ادام هریک از این موضوعها ژ زیشر

اسنخراج ششده در طشور رآینشد تحلیشل بارهشا مشورد

موضشششوعهشششا ارائشش ژ در مشششورد هریششک از آ هشششا

تجدیدنمر قرار گر وه ب منمور مشاهده کلی داده هشا
ب صور
ردی

نقلقورهایی از مصاحب ششوندگا بش ششکل مسشنقیو

طبق بندی شده جدژلی تنمشیو گردیشد کش

داخل گیوم آژرده شد

هر جدژر تویینگر یک مصاحب شونده با کشد
.

جدول  :1تمهای اصلی و فرعی حاصل از مصاحبه با افراد خبره در حوزه مورد بررسی
تم اصلی
آثار اقتصادی

تمهای فرعی
بهبود درآمد بیمارستان
اختصاص تعرفه به خدمات اورژانس
مؤثر بودن درمان
حفظ زمان طالیی در درمان بیماران
افزایش رضایتمندی پرسنل و تعیین وظایف کادر اجرایی

ارتقاء کیفیت خدمات

افزایش رضایتمندی بیمار
استمرار حضور پزشک متخصص در اورژانس
ارتقاء دانش تیم اورژانس

مدیریت اورژانس

تعیین تکلیف بهتر و سریعتر بیمار
تعیین مسئول مشخص برای هر بیمار

بهبود تریاژ
گزارشدهی و پاسخگویی سیستم پرستاری
مدیریت تخت

ک بر ارتقاء کیفیو خشدما

تم اصلی  :1آثار اقتصادی:

اسنقرار منخصصین طب اژرنان

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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درمشانی ارائش ششده بش

بیمارا داشن اسو ،از نمر مالی نیز تثریرا

مثبنشی را

بششرای بیمارسششنا بش همششراه دارده بششر اسششاس تحلیشل
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مدیریت بخش
شفافسازی روابط درون بخشی و برون بخشی اورژانس

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

مصاحب ها دژ کد رعی شناسایی شد

خدما

تم فرعی  :1بهبود درآمد بیمارستان

کرما شده بوده در ایشن خصشوص ششا کشد رعشی

بششا ایجششاد سیسششنو جدیششد ژ اصششالح سششاخناری ژ
رآیندی اژرنان

ژ خرژج

ژ پذیرم بیمارا مخنل

از حالو تک سرژیسی ک بش مونشای ارائش خشدما
اژرنان

بیمارسنا مشورد بررسشی قشم بش بیمشارا
از نمر درآمشدی بدبشود داششن

ترژمایی بود ،اژرنان

ارائ شده در اژرنان

بیمارسنا شدید بشاهنر

شناسایی شد ک در ادام ب هریشک از آ هشا پرداخنش
شده اسو
تم فرعی  :1مؤثر بودن درمان

با توج ب این ک منخصصین طب اژرنان
مق شیو اژرنان ش

همیش

هسششنند ژ از تمششامی اژرنان ش هششای

اسششوه یکششی از مصششاحب شششوندگا  ،بششا اذعششا بششر

پزشکی اطالع دارند ژ بش محشو ژرژد بیمشارا  ،بشر

ارائ ش شششده در بخششا

بالین آ ها حاضر میشوند ،لذا بشر رژی رژنشد بدبشود

تخصص شیتششر شششد خششدما

اژرنان  ،مونقد بود ک درآمد اژرنانش

بشاالتر ر نش

بیمار با تشخی

ب موقع ژ انجام اقداما

الزم جدو

اسششو « ششو بخششا تخصص شیتششر شششده ژ ژیزی شو

حفظ زندگی ا راد ،کمک شایا توجدی مشیکننشده در

با ژیزیو پزشک عمومی ر میکن  ،باعث

این رابطش یکشی از مصشاحب ششوندگا بشا اذعشا بشر

شده تور ها بره باالتر ژ تور ش هشای تخصصشی هشو

توانششایی منخصص شین طششب اژرنان ش

در تری شان بدنششر

برای بیم بپردازه ،ب همو نسشبنو درآمشد بیمارسشنا

بیمارا  ،مونقد بود ک «ب هر حار بالطبع رشن ای کش

ا زایا پیدا کرده» (مه)18ه

ب بیمارا اژرنانسی رسیدگی میکن ه تو تریشان اژنشایی

تم فرعی  :2اختصاص تعرفه به خدمات اورژانس

ک اژرنانسی تر سشطح یشک میششن ژ تقسشیوبنشدی

منخص

یکی از مشکالتی ک پیا از اسنقرار منخصش
اژرنان

طشب

میشن ژ ب اژنایی ک مسشنقیماً بش  CPRنیشاز دار ژ

در بیمارسنا ها ژجود داششو ،عشدم ژجشود

باید رسیدگی کنن ،رسیدگی میکنن ک این باعث شده

تور های مشخ

برای بسیاری از خدماتی بشود کش

در اژرنان ها انجام میشده در این خصوص یکشی از
شرکوکنندگا در مصاحب بیشا داششو کش ماهیشو
تخصص شی طششب اژرنان ش

باعششث احی شای بخش شی از

درآمدهای بیمارسنا شده اسو «اژایل اصالً بیم هشا،
رشن طب اژرنان

درمانا بدنر بش خب» (مه)1ه
تم فرعی  :2حفظ زمان طالیی در درمان بیماران

تسریع در رسیدگی ب بیمارا بسشیار حشائز اهمیشو
اسوه با حضور منخصصین طب اژرنان
تشخی

ب موقشع ژ انجشام اقشداما

با توج بش

اژلیش ژ حیشاتی

گذاشن شد ،رآیند توری

شد ،حاال نزدیک بش یشک

درسشو،

سار ،یک سار ژ نیو ه

ک در ژاقع بیم هشا نسشبو

ب قبل خیلی بدنر شده» (مه)13ه

مییابده توج ب زمشا طالیشی ژ تششخی
برای نجا

بیمارا بدحار ژ سشطح اژر کش نیازمنشد

پذیرم ژ رسیدگی شوری هسشنند ،مشیتوانشد باعشث
کاها مر ژمیر ژ کاها عوارض ناششی از بیمشاری

تم اصلی  :2ارتقاء کیفیت خدمات

تحلیل مصاحب های پشژژها حاضشر نششا داد کش
اسنقرار منخص
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طب اژرنان

باعث بدبشود کیفیشو

شوده یکی از مصاحب شوندگا بشا مشورد توجش قشرار
داد ژضویو بیمارا اژرنان
اژرنان ش

ژ مرکشز ترژمشا بشود

بیمارسششنا شششدید بششاهنر کرمششا  ،حضششور
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رژ قبور نداشننه نداینشاً جلسشاتی

برای بیمشار ،حفشظ زنشدگی بیمشار بش مراتشب بدبشود

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

منخصصین طب در ارتباط بشا حفشظ زمشا طالیشی ژ

باید کار بکنی ژ سرگردژ نیسشنیه مشثالً ژقنشی یش

رسیدگی در اسرع ژقو بش بیمشارا منشذکر ششد کش

بحرانیو ژ ی عالو مریو میاد ،من موطشل نیسشنو کش

منفوو ندایی بیمار بیشنر ششده اسشو «از زمشانی کش

باید کار کنو ،میدژنو من باید ب ایشن دژتشا مشریو

منخص
خششو

مسنقر شد ،دژ تا اتفا خیلی

طب اژرنان

ا نششاده یکشی ایشن کش بیمششارانی کش در ژاقششع

ژضوینشو ناپایدار هسنن ،سشریواً توسشم منخصش

رسیدگی کنو» (مه)6ه
تم فرعی  :4افزایش رضایتمندی بیمار

رضاینمندی بیمار در ارتباط بشا خشدما

بدداششنی-

درما اژلی براشو شرژع میش ژ یکی دیگ این کش

درمششانی کشش از سیسششنو دریا ششو نمششوده اسششو از

درمانی الزم هو انجشام میشش ههه ژ اژ زمشا

میباشده بدیدی اسو

اقداما

نشانگرهای مدو کیفیو خدما

دریشا نی مشنوک

طالیی رژ ما حفما میکنیو» (مه)13ه

ک میزا رضایو بیمار از خشدما

تم فرعی  :3افزایش رضایتمندی پرسنل و تعیین وظایف

کننده کیفیو ،قابلیو ها ژ توانشاییهشای ا شراد در امشر
درما اسوه حضشور منخصصشین طشب اژرنانش

کادر اجرایی

رضایومندی پرسنل بر رضایومندی بیمشارا مشثرر

اژرنان

در

شدید باهنر کرما بشا در دسشنرس بشود 24

اسو ژ محقق بر این بشاژر اسشو کش یکشی علشو ژ

ساعن منخصصین ،رسیدگی ب بیمار ب محشو ژرژد،

دیگری مولور اسوه میزا رضایومندی پرسنل منشثرر

تویین تکلی

درسو ،جلشوگیری از

از نوع شغل ژ شرایم خاص محیم کار اسوه از زما

سردرگمی بیمار در سیسنو ،ا شزایا رضشاینمندی در

حضور منخصصین طب اژرنان
رهبری تیو ژ تویین ژظای

بشا توجش بش نقشا

هشر گشرژه از ا شراد کشادر

اژرنان  ،ب ر ع ابدام در والیوها ژ شفا یو ژظیفش
هر رد در تیو کمک ششایا تشوجدی صشور
اسوه از آنجا ک آگاهی از ژظای

بیمار ژ تشخی

پی داشوه
مصششاحب شششوندهای در بی شا رشششد رضششایومنششدی
بیمارا اژرنان

در طور دژره مشورد بررسشی اذعشا

گر نش

داشو ژضویو رضایومنشدی بیمشارا رژنشد خشوبی

ردی در تشیو ،بش

داشن اسو «تمام کارایی ک باید برای مشریو انجشام

عملکرد بدنر ژ رضایو ا راد منجر میششود ،ا شزایا

بش داره سریعتر انجام میش  ،ژضوینشو بدنشر ششده،

بوشد از اسشنقرار

تشخیصا بدنر شده ،سریعتر بیمار میفدم بایشد کشار

رضایومندی پرسنل کشادر اژرنانش
دیده شده

منخصصین طب اژرنان

کن  ،مریو تویین تکلی

مصاحب ششونده ای در خصشوص ا شزایا رضشایو
مندی پرسنل ژ تویین تکلی

اذعا داشو ک از زما حضشور ایشن منخصصشین بشا

میش » (مه)3ه

تم فرع ی  :5اس تمرار حو ور پز ت مت ص

در

اورژانس

توج ب نقا مدیریو منخصصا مشذکور ژ رهبشری

وریوهای پزشکی ،موقویوهشای خطیشری هسشنند

ا راد ژ تقسیو

ک ژضویو جسمانی ا راد را ب طشور ناگدشانی د شار

کار در ژاحد اژرنان

شده اسو باعث بدبود رضایو

آسیب نمشوده ژ نیشاز بش اقشداما

سشریع ،اساسشی ژ

کادر اجرایی اژرنان

ششده اسشو «احسشاس خیلشی

مناسب دارنده حضور مداژم پزشکا منخصش

تیو اژرنان

ک منجر ب تویین ژظای

بدنری داری ژقنی بدژنی کار

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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توقوی ،

اژرنان

طشب

نقا ارزنده ژ ژیژهای در رسیدگی ب موقشع
323

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-07

کادر اجرایی ایشن گونش

مشخ

میش ه سشریعتشر ژضشوینا

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

ژ در اسرع ژقو ب بیمار دارده

تم اصلی  :3مدیریت اورژانس

یکی از مصاحب شوندگا ذکر کرد ک حضور مشداژم

امرژزه ،در اژرنان

بیمارسنا ها ،ارائش مراقبشوهشای

یک منخص

ب صور

باعشث

تشخیصی ژ درمانی قم محدژد ب مراقبوهشای حشاد

حل مشکال

تثخیر ،عدم حضور پزشک ژ از دسشو

ژ وری نیسو بلک مشواردی از قبیشل سشرماخوردگی

ر نن زما برای رسشیدگی بش بیمشارا ششده اسشو ژ

تا شکسنگی ،انفارکنوس قلبی ژ حنی مسمومیوهشای

مقیو بخا اژرنان

وار بشود  24سشاعن منخصصشین منجشر بش امکشا
دسنیابی ب پزشک در اسرع ژقشو گردیشده اسشو «از
ژقنی ک طب اژرنان
مشکال

اینجا مسنقر شد ژاقوشاً خیلشی

ما حل شد؛ یزی ک محرزه ژاقواً ژقنی بش

غذایی نیز از مشراجوین بش بخشا اژرنانش
منخصصین طب اژرنانش
تشخی

شد

هسشننده

مسشلولیو بشاالیی از نمشر

ژ ژخامو بیماریها ژ نحوه مقابل بشا

آ ها ژ اجرای رژمهای درمانی مناسب ژ با سشرعو

هر جدنی نمو ژ ترتیبی ایجاد شده در کل جمعبنشدی

ژ کارایی باال ب عدده دارنده

رضایو ما ر ن باال ب نسبو قبل» (مه)5ه

تم فرعی  :1تعیین تکلیف بهتر و سریعتر بیمار

ب دلیل لسف ژجودی اژرنان

تم فرعی  :6ارتقاء دانش تیم اورژانس

از مدوترین عوامل مثرر بر بقاء مصشدژمین ژ بیمشارا

بخا اژرنان

ک بیمارا نباید در

بمانند زیرا اژرنان

بخشی اسو کش

انجام

بیمار باید ب طور موقو در آ بسنری ششود ژ تویشین

شده توسم پرسنل وریشو هشای پزششکی مشیباششده

تکلی ش

گششردد ژ اگششر الزم اسششو تحششو درمششا در

ژجود پرسنل باتجرب ژ آگاه ژ آمشوزم دیشده بسشیار

بیمارسششنا قششرار گیشرد ،بایشد بخششاهششای تخصص شی

مدو میباشده

بیمارسنا بیمشار را پشذیرم کننشده منخصصشین طشب

مراجو کننده ب اژرنان  ،نوع ژ نحوه اقداما

یکی از مصاحب شوندگا با توضیح ژضویو قبلشی ژ

اژرنان

مقایس آ با ژضویو حاضر ،نقا آموزشی ژ حضور

اژرنان  ،یونی تبدیل اژرنان

منخصص شین طششب اژرنان ش

را در سیسششنو سششالمو،

توانسن اند ب یکی از مششکال

بخشاهشای

ب مکانی برای بسنری

موقو بیمارا ژ اننقار ب سایر بخاهشای بیمارسشنا

بسیار مثبو ارزیابی کشرده ژ ایشن گونش بیشا داششو

پاسخگو باشنده با حضور منخصصین طب اژرنانش ،

«قبالً پزشکا عمومی بیشنر دیدشو درمانگاهی بشود،

توشدادی از بیمشارانی کش نیشاز بش بسشنری موقششو در

عمالً اگر مریو بدحالی میومد ،مشاژره انجام میشده

اژرنان

ششده ژ

تا زمانیو ک مشاژره انجام میشد یا مریو بشدحارتشر

یا ب دلیل نیاز ب

کن  ،تا

حد باید مراقبو ها رژ داشن باش تا بیمشار

رژ تحویل اژرنان

بدهه پرسنار میدژنش بایشد کشار

کن برا بیماره اگ الزم ب همکارای دیگ باش میدژنن
دیگ از کجای کار بایشد ژارد عمشل بششنه دیگش اژ
خطر اژلی نی

ژلشی بش کمکششو نیشازه کش بیمشار

تحویلشون ه پ

نقا آموزشیو دار » (مه)13ه

341

تویین تکلی
تکلی

ند سرژی  ،زیر  12سشاعو بایشد

گردیده اند ژ این شاخ

زیر  6ساعو ژ تویین تکلی

ها یونی تویین
زیر  12سشاعو

بدبود یا ن اسوه
یکی از مصاحب شوندگا  ،نقا مشدیرینی پزششکا
طب اژرنان

را در مدیریو تخوهای اژرنان

ایشن

منخصصین ،این گونش توضشیح داد کش بشا توجش بش
تویین تکلی

زیر  6ساعو

آییننام ژ لسف شاخ
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میشد ،حاال ن ه پیا بیمارسنانی میدژنش بایشد کشار

داشنند ،زیر  6ساعو تویین تکلیش

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

ژ زیر  12ساعو ،بیمارا از بخا اژرنان

تشرخی

شده ژ تحویل بخا موردنمر کش بایشد خشدما
بیمار ارائ نماید ،میگردند «منخص

این ژاحد حاکو شده اسو « یزی ک محشرزه ژاقوشاً،
بش

طب اژرنانش
بش بخشا

کنباً دسنور اننقار بیمار از بخا اژرنانش

مربوطا رژ میده ،این باعث میش مریضای ما تویشین
تکلی

میشن این بزرگنشرین نقششی کش منخصصشای

ژقنی مثالً اژلین اسشنارتو زد آقشای دکنشر صشابری نیشا
بود  ،ب هر جدنی نمو

بود ک اژمد طب اژرنان
ژ ترتیبی ایجاد شد» (مه)5ه

تم فرعی  :4فافسازی روابط درون ب ش ی و ب رون
ب شی اورژانس

طب داشننه اال مریضای ما ب هیچ ژج بیششنر از 6

بر اساس کنب ژ ر رن های طشب اژرنانش  ،یشک

ساعو نمیمونن ،بیششنر از  12سشاعنو نمیمشونن مگشر

منخص

اسو ک ب ارزیشابی،

مورد خاصی باش » (مه)4ه

احیا ،تثبیو ژ تشخی

تم فرعی :2تعیین مسئول مش

از زما حضور منخصصین طب اژرنان  ،با توج بش
نقا مدیرینی ژ رهبری تیو اژرنان  ،برای هر بیمشار
تویشین

شششده اسششو ژ بششدین ترتیشب از سششرگردانی بیمششار در
مصاحب شوندهای بیا داشو «ب هر صشور
میش  ،اقداما

خطرآ رین گذشن اسو ژ نیاز بش سشایر سشرژی هشا
هما رشن قرار گیشرده

دارد باید تحو نمر منخص
بود از تثبیشو بیمشار ژ تششخی
منخص

بیمشاری ،بیمشار بش

مربوط ارجاع داده میشوده

مصاحب شوندهای برای رژشنسشازی ششفاد ششد

سیسنو جلوگیری شده اسوه
تو بخا اژرنان

ژ مراقبو از بیمارا اژرنان

بپششردازده بنششابراین بیمششاری کشش از مراحششل حششاد ژ

برای هر بیمار

از زما ژرژد یک منشولی ژ مسشلور مششخ

طب اژرنان

مثظ

بیمشارا

صاحب دار ه مشریو ژارد بخشا

رژابم درژنی ژ برژ بخشی اژرنان
منخصصین در تویین تکلی

با توضیح نقا

زیر  6ساعو ژ زیشر 12

اژلیا انجشام میشش ژ مشریو تثبیشو

ساعو ژ همچنین مدیریو بخا این گون بیا نمشود

باید بشره یکشی همراشش تشا

ک با انجام والیوهای اژلی ژ پایدارسشازی ژضشویو

میش ه هر جا تو اژرنان

زمانی ک مریو مننقشل میشش بخششا ،مشریو یش
صاحبی داره دیگ  ،مریو ژر نی

تو سیسنوه هر جا

بیمششار ،از سیسششنو اژرنان ش
منخص

خششارج شششده ژ تحوی شل

ژ بخا مورد نمر میگردد «نقشا پزششک

قرار باش همرام بر میشر  ،پیگیشری میشش کشارام

طب اژرنان

انجام میش میره» (مه)3ه

ش  ،ب هر جایی حاال پزشک جشراح ،ارتوپشد یشا هشر

تم فرعی  :3مدیریت ب ش

کسی ک باید بیمار تحویل بش مینویس  ،ما با پزششک
بیمارسنانی،

موالج تماس میگیریو ،هم مشاژرههام انجام ششده،

این بخا بایسنی از مدیریو قوی ژ کارآمد برخشودار

عکسام گر ن شده ،هم کارم شده ،تثبیو ششده ژ

باشد تا با ارائ ژ اجرای طرحهای مناسب ،ب سشطوح

مریو باید بره پیا منخصصشا ژ دیگش از ایشن بش

قابل قبولی از ارائ خدما

درمانی دسو یابده

مصششاحب شششوندهای بششرای مشششخ
منخصصین طب در ژاحد اژرنان

کششرد نقششا
نین بیشا نمشود

ک از زما حضور این تخصصشین نمشو ژ ترتیشب در
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بودم با شماس» (مه)4ه
تم فرعی  :5بهبود تریاژ

کثر

مراجوا

ب اژرنان  ،نیاز بش اژلویشوبنشدی

بیمارا برای دریا و خدمو را ب ژجود آژرده اسوه
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با توج ب نقا ژ اهمیو بخا اژرنان

این ک بیماری ک بایشد ریفِشرشم انجشام

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

اجرای تریان یکی از بدنرین سیسشنو هشایی اسشو کش

کمششک شششایا تششوجدی شششده اسششو ژ اشششاره کششرد

میتواند ب سدولو طراحی ژ اجرا شود ژ طور زمشا

«بازخواسو ازشو بیشنر ششده ،بش هشر حشار خشب

دریا و خدما

درمانی را مناسب با ژضشویو بیمشار

اژرنان

ی بخا تقریباً شلوغ ژ پر هرج ژ مرجیش ژ

تویین نمایده اجرای تریان زما اننمشار بیمشارا را بش

خیلی از مریضام نیاز ب ی اقداما

میزا قابل توجدی کاها میدهده دسن بندی بیمشارا

دار ه موموالً مریضی ک میاد موموالً کشارای مخنلش

ژ تقسشیو آ هششا در بشین کششادر اژرنانش

اژرنانسشی شوری

رسشیدگی ژ

بششرای مششریو انجششام میش ش  ،میسششپرما ب ش پرسششنار

خدمورسشانی را تسشریع مشیکنشده از طر شی تقسشیو

مسلولا ،دیگ باید گزارشا رژ خودشو تنمشیو کشنن

بیمششارا در سیسششنو باعششث کششاها بششار کششاری بششرای

برا پرژنده» (مه)12ه

پرسنارا ژ رضایومندی کادر اجرایی میگردده

تم فرعی  :7مدیریت ت ت

یکی از مصاحب شوندگا با توجش بش انجشام تریشان
تحو نمر منخصصین طب اژرنان

ب مفید بود این

پرژس برای بیمارا اشاره نمود «از این لحشا خوبش

یک مسلل رژ ب رشد در

ازدحام در بخا اژرنان

سراسر دنیا اسو ژ بخا اژرنان

را با شلوغی بشیا

از حدی مواج ساخن اسوه لذا باید تدابیری اندیشید

خداییا حشاال یش منیجشی میکشنن مریضشا رژه حشاال

تا بیمارا بسنری موقو در بخا اژرنانش

مریضای ارتوپدی رژ جدا ،جراحیا رژ جشداه بش قشور

صحیح مدیریو شوند ژ شرایطی راهو گردد تا بنوا

موششرژد برس ش تویششین تکلی ش

میشششن دیگ ش یون شی

مشخ

میش ک باید ب کجشا بشر ه ژضشویو بیمشار

مشششخ

میش ش  ،ک شی کششار کن ش براشششو این شاه آره

بش طشور

بدژ اتالد ژقو بیمارا را با در نمر گشر نن ششد
ژ حد

بیماری در سایر بخاهای بیمارسنا بسنری

نموده در این مقول نقشا مشدیریو تخشو در بخشا

اینجوری خوب » (مه)15ه

اژرنان

تم فرعی  :6گزارشدهی و پاسخگویی سیستم پرستاری

مثررترین راهحل های خشالی نمشود علمشی ژ سشریع

با توج ب این ک از زما حضشور منخصصشین طشب

اسشنقرار شردی اسشو کش مسشلولیو

اژرنان  ،مدیریو اژرنان

در ژضشوینی بدنشر ژاقشع

شده ،میزا بازخواسو ژ گشزارمگیشری از سشرژی

بسیار ضشرژری بش نمشر مشیرسشده یکشی از

بخا اژرنان

بسنری بیمارا بخا اژرنان

را در سایر بخاهشای

بیمارسششنا بششر عدششده مششیگیششرده از زمششا اسششنقرار

پرسناری بیشنر شده اسوه از آنجشا کش پرسشنارا بشا

منخصصین طب اژرنان

تقسیو بیمارا در سیسنو ژ موین بود مسشلولیو هشر

نقا مدیریو تخو را بر عدده گر ن انده
یکی از مصاحب شوندگا حضور منخصصشین طشب
را در مدیریو تخو این گون بیا کشرد کش

دارند ،بدین ترتیب گزارمدهی ژ پاسش گشویی آ هشا

اژرنان

رژ ب بدبودی نداده اسوه

با آگاهی از ژضویو بیمار ژ نیز ژضویو تخشوهشای

یکی دیگر از مصشاحب ششوندگا ایشن گونش اذعشا

بیمارسنا ب اننقار بیمار ب بخا مورد نمشر پرداخنش

ششد یشک پرسشنار بش عنشوا

ژ باعث ایجاد نمشو ژ ترتیشب در سیسشنو بیمارسشنا

داشو ک با مششخ

مسلور بیمار در سیسنو اژرنان
ژ ژظای
343

ژ تویین حیط کاری

برای ژی ،ب پاس گویی سیسشنو پرسشناری

شده اسو «طب اژرنان

میاد کشار مشیکنش bed ،

 manageمیکن یونی مدیریو میکن تخناشو ک اال
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پرسششنار در برابششر بیمششار در ژضششویو بدنششری حضششور

در اژرنانش

ششدید بشاهنر،

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

کجا باید تخنو خالی کن  ،را خالی کن ژ توضیحاتی
رژ نششو مشیده

ک میده این مدیریو طب اژرنان

ک این نگرم رژ حاکو کرده» (مه)14ه

اژرنان

شود ،مورد بررسی قرار میگیشرد ژ خشدما

مورد نیاز ب ژی در سیسنو ارائ میگشردد ژ ایشن امشر
ششده اسشوه

منجر ب ا زایا سدو درآمدی اژرنانش

در این جا باید توج داشو ک اخنصشاص تور ش بش
بحث و نتیجهگیری

خدما

مصاحب شوندگا در پژژها حاضر مونقد بودنشد کش

آ ها نیز در ا زایا سشدو درآمشدی ژاحشد اژرنانش

اسنقرار منخص

طب اژرنان

ا زایا سدو درآمدی اژرنان

باعشث بشاال ر شنن ژ
این ژاحد شده اسشوه

در مطالو ای این گون بیشا ششده اسشو کش اسشنفاده
بیا ازحد از مراکشز اژرنانش

بش دلیشل هزینش زیشاد

مراجو ب مطب پزشکا میباشده Hookerبش نقشل
از گزارم ژیلیشامز بشا توجش بش اطالعشا

هزینش ای

سارهای  1551-1553مربوط ب  6بیمارسشنا دژلنشی
در میشششیگا در سشششار  1556مششششخ
درآمدهای مرکز اژرنان

ششششد کشش

با هزین های مطب پزششکا

ارتباط دارده ب دلیل این ک مرکشز اژرنانش

در بیم هشا ژ بازپرداخشو از سشوی

اژرنان

مثرر بوده اسوه
اهمیو رعایو زما اسشناندارد خشدما

اژرنانش ،
ژ

رسیدگی بش رآینشدهای تخصصشی ارائش خشدما

ارتقاء آ ها ک منجر ب حفظ ژ بدبود زما اسشناندارد
خدما

میشود ضرژر

دارد ژ الزم اسو ب عنشوا

یکی از اژلویوهای مدیرینی بخا اژرنان

در کلیش

برنام ریزیها لحا شوده ننایج مطالو سرژم نششا
داد ک ژیزیو بیمشارا در اژرنانش

بیمارسشنا امشام

خمینی (ره) توسم رزیدنو تخصصی طب اژرنانش

هشر رژز

ژ در بیمارسنا دکنر شریونی توسم پزششک عمشومی

 24سششاعن ژ در کششل رژزهششای هفنشش والیششو دارد،

انجام میگر وه همچنین تمام بیمارا مراجوش کننشده

درآمدزا اسو ()13ه این ننایج میتواند توجیش کننشده

بیمارسنا امام خمینی(ره) توسم رزیدنو

ا زایا مراجوشا

بش اژرنانش

باششد کش بش علشو

ب اژرنان
طب اژرنان

ژیزیو ششده انشده از ننشایج دیگشر ایشن

هزین های بیشنر مراجو بیمار ب مطب ،بیمار ب مرکز

مطالو این بود ک میانگین اصل زمانی ژرژد تا اژلین

بشا تور ش هشای

دسنور دسنیار تخصصشی در بیمارسشنا امشام خمینشی

اژرنان

مراجو کشرده ژ از خشدما

دژلنی اسنفاده میکننده ننایج مطالو مذکور بشا مطالوش

(ره) با میانگین  41/4دقیق کوتاهتشر از اصشل زمشانی

حاضر همسو اسوه شاید این امر ب دلیل این باشد در

ژرژد بیمار تا ارائ دسنورا

سارهای بود از اسشنقرار منخصصشین طشب اژرنانش

بیمارسنا ششریونی بشا  12/5دقیقش بشوده اسشو ()1ه

بیمارسششنا شششدید بششاهنر از حالششو تششک

سرژیسی خارج گردیده اسوه امکانا

ننایج پژژها  Palssonژ همکارا در این راسنا نیشز
نشا داد از زما حضور منخصصشین طشب اژرنانش

الزم برای یک

در سیسشششنو بدداششششو کششششور جمدشششوری شششک،

راهو گشن اسشوه ایشن بخشا دیگشر

خدمورسانی ب بیمارا در ژضویو بدنری ژاقع شده

تندا ب موارد ترژمایی اخنصشاص نشدارده بخشاهشای

اسششو ژ زمششا اننمششار بش طششور قابششل تششوجدی بششرای

مرکز اژرنان

جدیدی نیز مانند داخلی ،مسمومیو نیز در بیمارسنا
تثسی

شده اند ،بنابراین بیمار با هر ششرایم کش ژارد
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دسنرسی ب خدما

کاها یا ن اسو ( )14ک ننیج

این مطالو همسو بشا ننیجش مطالوش حاضشر بشوده در
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موارد مخنل
اژرنانشش

بیماری بش اژرنانش

مراجوش کشرده ژ

اژلی دسنیارا تخصصی

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

مطالوش ای  Arnoldژ  Hollimanاذعشا داششنند
بیمارانی ک ب اژرنان

بیمارسنانی مراجوش دارنشد از

حضور منخصصین طب اژرنان

سود میبرند ژ ایشن

پزشکا با حضور  24ساعن در طشور ششبان رژز ژ در
 1رژز هفن دسنرسی بش پزششک را میسشر نمشودهانشد
کش

()15ه احنماالً حضور دائو یک پزشک منخصش

ب تمام اژرنان های بیماریها آگاهی دارد ژ توانشایی
تشخی

جمل زمشا تویشین تکلیش

ظشرد  6سشاعن ژ زمشا

ماندگاری بیمارا ظرد  12سشاعو تشثریر بش سشزایی
داشن باشده لذا با ب کشارگیری راهکارهشایی همچشو
مدیریو تخشو مشیتشوا بش کشاها ازدحشام بخشا
اژرنان

کمک نموده

مطالو حاضشر نششا داد اسشنقرار منخصش
اژرنان

بر مر ژمیر بخا اژرنان

طشب

تثریرگذار بشوده

سریع ژ ب موقع بیماری را دارد ژ میتوانشد

اسو ژ با حفظ زما طالیی ژ تریان بدنشر ایشن میشزا

زما اننمار را برای بیمار کاها دهده در ننیجش ایشن

رژ ب بدبودی نداده اسوه در مطالو بیژنی ژ همکارا

کاها زما اننمار ژ حفظ زما طالیی بشرای نجشا

این گون بیا شد ک تثریر آموزم احیای قلبی ریشوی

بیمار ،میتواند کاها مر ژمیر در بدژ ژرژد بیمار را

ب رژم ایفای نقا تثریر مطلشو تشری بشر آگشاهی ژ

توجی کنده در ضمن با کاها زمشا اننمشار بیمشارا ،

عملکششرد مانششدگار پرسششنل داشششن اسششو ()11ه ننششایج

بیمار ژ تویین مقصد ژی در بیمارسشنا ،

مطالو مذکور همراسنا ژ مشاب ننشایج مطالوش حاضشر

جدشو

زیشر 6

تویین تکلی

باعث خالی نگ داشنن تخشوهشای اژرنانش

پذیرم های احنمالی بیمارا دیگشر ژ حفشظ آمشادگی
اژرنان

برای پذیرمهای آینده صور

گیرده

با توج ب ننایج مطالوش  ،اسشنقرار منخصش
اژرنان

بر تویین تکلی

اسوه موقوی ک زما اننمار ژ تویشین تکلیش

ساعو رژندی رژ ب بدبود دارند ،دژر از اننمار نیسو
ک اسنقرار منخصصین طب اژرنان

طشب

زیر  6ساعو بیمارا مشثرر

ژ دسنرسشی بش

پزشک مقیو در اژرنان  ،ب کاها مر ژمیر بیمارا
کمک خواهد نموده همچنین اسنقرار منخصش

طشب

بر  CPRمو شق ،از نمشر مصشاحب ششوندگا

شده اسوه حسینی در مطالو ای این گون بیا کرد ک

رژندی رژ ب بدبودی پیا داشن اسوه

اسنقرار مدیریو تخوهای بسنری در کلی شیفوها با

مطالو سرا راز نیشز نشین بیشا مشیکنشد کش غالشب

ضمانو اجرایی الزم ژ حمایشو جشدی ریاسشو هشر

بیمارا سکن کرده قبل از رسید ب بیمارسنا شو

مرکز درمانی میتواند منجر ب کاها تجمشع بیمشارا

میکنند ،این درحالی اسو کش حنشی انجشام اقشداما

در بخا اژرنان  ،کاها میزا نارضاینی بیمشارا ژ

اژلی احیاء ک توسم ا شراد عشادی حاضشر در صشحن

همراها ایشا ب دلیل بالتکلیفشی ظشاهری ،احسشاس

میتواند انجام شود ،قادر اسو تشا زمشا رسشید تشیو

بیتوجدی کارکنا ب بیمارا از نمر همراها بیمشارا

پزشکی ک اقشداما

بدحار شود ( )16ک با ننایج پژژها حاضشر همسشو

دهند ،ن تندا ب حفظ گشردم خشو ژ تشنف

اسوه مراجو توداد زیادی بیمار ب بخا اژرنان

ژ

پیششر ن را جدشو احیشاء انجشام
کمشک

کند بلک قادر اسو ب خصوص در بیمارا بشا مشر

شرایم حاد ایشا از یک سو ژ کمبود تخوهای ژیژه

ناگدانی قلبی ب طور قابشل مالحمش ای نجشا بخشا

ژ تخوهای پشنیبا در مراکز درمانی از سشوی دیگشر

باشده بنابراین ب کارگیری توشدادی از ا شراد آمشوزم

از

دیشده ژ آشششنا بش تکنیشکهششای احیشاء ،کششاها قابششل

میتواند بر شاخ
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بوده اسو ژ ژضویو رژ ب بدبودی برای آ توصی

اژرنان

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

راحیل قربانی نیا و همکاران

ژ میر بیمارا ایجاد خواهشد کشرد

دقیقتر بوده ژ توسم اساتید کننرر گردیده اسشو ()1ه

مالحم ای در مر

()13ه این ننایج با یا ن های مطالوش حاضشر همراسشنا

این ننایج با مطالو حاضر مششابدو دارده ایشن بدبشود

مشیتوانشد

نمیشر رهبشری

میباشده اسنقرار منخصصین طب اژرنان

داشن باششده

بر تثریر بدنری بر آموزم کادر اژرنان

از مدوترین عوامل مثرر بر بقاء مصشدژمین ژ بیمشارا
مراجو کننده ب اژرنان  ،نوع ژ نحوه اقداما

انجام

ژضویو میتواند از جنب های مخنلش

مثرر ژ جامع ،ارتباطشا  ،بدبشود دسنرسشی ،مشدیریو
مثرر تخو ،ب بیمارسشنا ژ مراجوش کننشدگا بسشیار
منفوو برسشانده منخصش

بش دلیشل

طشب اژرنانش

شده توسم پرسنل وریشو هشای پزششکی مشیباششده

اشراد بر وریوهای هم بیمشاریهشا ژ حضشور 24

ژجود پرسنل باتجرب ژ آگاه ژ آمشوزم دیشده بسشیار

ساعن از زما اسنقرار ،توانسن اسشو تشثریرا

مثبنشی

مدو میباشده این گون ب نمر مشیرسشد کش حضشور

در این رآیند بر جای گذارده

منخصص شین طششب اژرنان ش
اژرنان

در امششر آمششوزم کششادر

این گون ب نمشر مشیرسشد کش ژجشود منخصصشین

بسیار مثرر بوده ژ توانسن بر سشطح آگشاهی

در بیمارسشنا هشا در ا شزایا رژنشد کیفیشو

بیفزایده

اژرنان

درمانی ژ تشخیصی بیمارا نقا ب سزائی دارنشده بش

بر اساس بررسی نیم ساخنارمند مطالو حاضر تثریر

طوری ک حضور شبان رژزی ایششا در اژرنانش هشا

از دیش شدگاه

سشردرگو

اسشششنقرار منخصش ش

طشششب اژرنانش ش

باعث شده اسو کش بیمشارا در اژرنانش

منخصص شین طششب اژرنان ش  ،رژنششدی رژ ب ش بدبششود

نشده ژ یک منولی پاس گو بشرای رژنشد تشخیصشی ژ

شده اسوه امیراسماعیلی ژ همکارا ب نقشل

درمانی ایشا ژجود داشن باشده ننایج مطالو سرژم

توصی

از ر ورم قوانین سار  ،2818اژلویوهایی برای توسو
ارائ خدما

بدداششنی -درمشانی بش همشراه ا شزایا

ظر یو مراکز ترژما ژ بخا اژرنان

در برداشوه بش

دلیل ا زایا تقاضای بیمشارا مراکشز اژرنانش  ،بایشد
آمادگی اسنفاده بیششنر از خشدما
خدما

اژرنانسشی ژ ارائش

ضرژری ژ حضور منخصصین طب اژرنان

داشششوه بوششد از تثبی شو ژضششویو بیمششارا در بخششا
اژرنان ش  ،بیمششارا در بخششاهششای بسششنری مربوط ش
بسنری گردیدهاند ژ درما شا ب نحو شایسن ای ادام
یا ن اسوه از طر ی با توج ب ژیزیو سریع بیمشارا
ژ انجام سریع اقشداما

را داشن باششیوه برنامش هشای نشوآژری بشرای منفوشو
اسنفاده از مدار های منخصصین طشب اژرنانش

( )1ژ موصومی ( )6نیشز بشا مطالوش حاضشر مششابدو

در

درمشانی ژ همچنشین آمشوزم

پرسنارا در زمین تریان بیمارا ژ رسیدگی ژ پیگیری
ژضویو آنا باعث شده مراقبوهشای بشالینی بیمشارا

بش بدبشود ننششایج ،کششاها

تشخیصی ژ درمانی ب خصوص ب علو باال

منخصش

طششب اژرنانش

هزین ها ژ ا زایا رضایومندی بیمارا منجر میشود

اقداما

بود مراجوا  ،از تراکو شدید بیمارا در بخاهشای

()15ه ننایج مطالو سرژم این گون نشا میدهد ک

اژرنان

رسیدگی ب رژنشد درمشانی بیمشار در بیمارسشنا امشام

نیازمند بنوانند در این بخاها بسنری ژ درما ششونده

خمینی(ره) ب دلیل حضور منخص

طشب اژرنانش

نسبو ب بیمارسنا دیگر ک اقد این منخص

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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بوده،

ژ بخاهای بسنری کاسشن ششود ژ بیمشارا

آنچ ک در این تحقیق مشخ
بسشنری بیمشارا در اژرنانش

گردیشد مشد

زمشا

بششود کش بشا توجش بش
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برخی از سیسنوها پذیر ن شده اسوه برنام مشدیرینی

نیشز ا شزایا یابشده همچنشین تسشریع در زمشا انجششام

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

اقششداما

سششرژی

تخصصششی اژرنانشش

راحیل قربانی نیا و همکاران

در زمینشش

تشخیص شی باعششث گردی شده زمششا اننمششار بیمششارا در
اژرنان

ژ تویین تکلیش

بیمشار در بخشا اژرنانش

ژ تویین ژظای

داشوه یکی از عوامل ا زایا رضایومندی پرسشنارا
حضور منخصصین طب اژرنان

رژندی رژ ب بدبود داشن باشده
در مطالو حاضر مشخ

بسنگی ب نحوه ارائ خدمو توسم پرسنارا خواهشد
بر بشالین بیمشارا ژ

مقیو بود  24سشاعن ایششا در اژرنانش

مشیباششده

شد رضایومندی پرسشنل

همچنین با حضور منخصصین طب همکشاری بدنشری

کادر اجرایی ا زایا داشن اسشوه در

با سایر همکارا در سیسنو پزشکی نیشز برقشرار ششده

از

24

تویششین نقششا اسششنقرار منخص ش
دیدگاه همکارا اژرنان

طششب اژرنان ش

(سایر تخص

ها ،پرسنارا

اسو ،ب گون ای کش حضشور ایششا بش صشور
ساعن در اژرنان

ژ انجام اقداما

اژلی ژ اژرنانش

ژ سایر همکارا تیو اژرنان ) با دژ دیشدگاه رژبش رژ

بیشنر رشن های دیگر باعث بدبود ژضشویو آنکشالی ژ

شدیوه در یک دیدگاه ،نمر مخالفین ژ در دسن دیگشر

کاها بار کاری سایر منخصصین در اژرنانش

ششده

نمر موا قین را در این زمین داشنیوه البن ا شرادی نیشز

اسوه در سارهشای اخیشر بشا ژرژد منخصصشین طشب

داشنند در ندایو تلویحاً ب نقا مثرر

در اژرنان ها ،ارر مثبنی بر مدیریو بخشا،

ک نمر مخال

این منخصصشین در بدبشود ژضشویو اژرنانش

بشاهنر

اذعا داشننده از ننایج مطالوش  Kathanدر هلنشد بشا

اژرنان

مدیریو تخو ژ بدبود جو کاری در بشین پرسشنارا ژ
ا زایا رضایومندی ایشا را شاهد هسنیوه

مقایسش بشین بیمارسششنا هششایی کش منخصصشین طششب
اژرنان

اسنقرار داشنند ژ بیمارسنا هایی کش از ایشن

پیشنهادها

تخص

اسنفاده نمیکردند این گون بشر مشیآیشد کش

برنام اسنفاده از منخص

حضور منخصصین طب اژرنان

جو کاری بدنشری را

طشب اژرنانش

بش بدبشود

ننایج ،کاها هزین ها ژ ا زایا رضشاینمندی بیمشارا

در بیمارسششنا ایجششاد کششرده اسششوه ا ششرادی کشش بششا

منجر میشوده از دیگر ننایج حضور منخصصین طشب

کار کرده اند ،حمایشو بشین

مدیریو بخا ،بدبود رژابم درژ بخشی ژ

منخصصین طب اژرنان

اژرنان

ردی ،تطبیق بین ردی ،تودد ،توسو همکشاری بشین

برژ بخششی ،ا شزایا رضشایومنشدی پرسشنل کشادر

ششردی ،یششادگیری تیمششی ،همکششاری بششین همکششارا ،

اجرایی ژ تویین منولی برای بخا اژرنان

میباششده

خودمخناری ژ ژضوح نقا کاری خشود در گشرژه را

این ننایج در ندایو باعث بدبود کیفیو ارائ خشدما

تجرب کرده اند ()28ه ننایج مطالو مشذکور بشا مطالوش

ژ ا ششزایا رضششاینمندی بیمششارا م شیشششوده بنششابراین
از مشششاژره ی شا حضششور منخصص شین طششب

وریو های پزشکی نقط تالقی بیمارسشنا ژ جاموش

اژرنان ش

اسوه در این بخا اژلین ارر بر بیمار ژ همراهشا ژی

اژرنان

گذاشن میشوده بدیدی اسو ک اژلین ارر بایشد ارشری

سیسششنو اژرنانشش

مثبو باشده پرسنارا در بخا اژرنان  ،بزر تشرین

همچنین در تمام بیمارسنا ها اسنفاده گردده

در اژرنان

پیا بیمارسنانی جدشو ارتقشاء
 115ژ رسششیدگی بشش بیمششارا ژ

گرژه تیو بدداششنی -درمشانی را تششکیل مشیدهنشد ژ
کیفیو مراقبوهای بدداشنی -درمانی ب میزا زیشادی
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حاضر مشابدو داشوه اژرنانش

ژ بخشا سشوانح ژ

پیشششنداد م شیشششود ک ش از حضششور منخصصششا طششب

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس

 تشکر ژ،ژ انجام این پژژها یاری رساندند

راحیل قربانی نیا و همکاران

اطالعا

بدینژسیل از خانوها زینب ژاعمی مشدیر پرسشناری

قدردانی میشوده

ژقششو بیمارسششنا شششدید بششاهنر ژ اطمشش هاشششمی
کش مشا را در جمشعآژری

سرپرسنار بخشا اژرنانش

[ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-07 ]
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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.
Keywords: Emergency Medicine Specialist, Emergency Department, Qualitative Study,
Framework Analysis, Performance
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