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  چکیده

 

 نیقرار گرفته است. ا هامارستانیب رانیاست که امروزه مورد توجه مد یمهم هایدر بخش اورژانس از شاخص مارانیمدت اقامت ب :مقدمه

 البرز انجام شد. یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یآموزش مارستانیشاخص در بخش اورژانس ب نیثر بر اؤعوامل م یمطالعه با هدف بررس

در بخهش اورژانهس  2971تحلیلی بود که بهه صهورت مقطعهی در شهش ماههه او  سها  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی  :بررسی وشر

بیمار بستری در این بخش مورد بررسی قرار گرفهت  555 هایبیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد. پرونده
هها در های آماری ضریب همبستگی پیرسهون  تهی تسهت و آنهوا اسهتفاده گردیهد. داده. از آزمونندشد ها در چک لیست واردهای آنو داده
 وارد شدند. 12نسخه  SPSSافزار آماری نرم

 نیانگیم نیساعت بود. شواهد نشان داد که ا 92/22مورد مطالعه  مارستانیدر بخش اورژانس ب مارانیطو  مدت اقامت ب نیانگیم ها:یافته

 نیو زمهان انجهام اوله یربرداریو تصهو یطب صیتشخ هایشیانجام آزما  یمارستانیهمچون انجام مشاوره داخل و خارج ب یبا عوامل  یزمان
 معنادار داشت.  یآمار باطارت اژیپزشک پس از تر تیزیو

خهدمات  یفیک ارتقای هدف با اورژانس بخش یعملکرد هایهیو رو یمارستانیب یندهایآتالش در جهت اصالح فر :یریگجهیو نت بحث

مرتفع نمودن مسائل و مشکالت موجود  یبرا تواندیو بخش اورژانس م مارستانیمختلف ب یواحدها انیثر مؤآن و بهبود روابط و تعامالت م
 .ردیقرار گ مارستانیب نیو مسئول رانیتوجه مد تیدر اولو

 

 یبستر مارانیب  یوزشآم مارستانیمدت اقامت  بخش اورژانس  ب نیانگیم :یدیکل واژگان

 
:وابسته به دانشگاه  یآموزش مارستانیدر بخش اورژانس ب یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م  .رفعت فر ی، محبمایس یعی، رفزهرا یباقر ارجاع

 .173-13(: 4)4؛ 3137 سالمت محور هایمجله پژوهش. البرز یعلوم پزشک
 

 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیمرکز تحق ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو. 3

 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکؤم یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ار،یاستاد. 2

 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یم پزشکدانشکده بهداشت، دانشگاه علو ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،ی. دانش1

 نیقزو یبلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشک ن،یقزو ل:ئونویسنده مس *
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب

 مقدمه

سالممت  یهانظام یاجزا نترییدیجزء کل مارستانیب

 نیالکه عملکرد هماهنگ ا شودیر محسوب مهر کشو

هالر هاله  نیمأعناصالر نظالام سالممت، تال ریجزء با سا

را باله  تیالجمع یو درمالان یبهداشالت یازهالایثرتر نؤم

بخال   ژهیالو گاهی(. امروزه جا1همراه خواهد داشت )

 نتالریماز مهال یکالیباله عنالوان  یمارسالتانیاورژانس ب

سالممت بالا  هالایارائه خدمات و مراقبالت یواحدها

کمبود  حالنیدرعو  مارانیه به تعداد روزافزون بتوج

تالالا توجالاله  دهیالالمنالالابو و امکانالالات موجالالود سالالب   رد

بخ  و رفالو  نیا هایتخت نهیبه تیریبه مد ترقیدق

منجالر  مالارانیب ضالروریریالکاله باله اقامالت   یموانع

حالوزه   الااراناسالتیکالار س تیالدر محور شالود،یم

 قلال  کاله هابخ  نی. ازدحام در اردیسممت قرار  

داده و در ا ل  موارد باله  لیرا تشک یمارستانبی مراکز

و  یبالاله مراکالالز درمالالان مالالارانیب یاصالالل یعنالالوان ورود

 یریالو فرا  یمعضالل جالد نالد،آییشمار مه ب یمراقبت

خدمات ارائه شده باله  تیفیکه بر ک شودیمحسوب م

 نیو مسالاللو  رانینظالالر مالالد و ااشالالته  ریثأتالال مالالارانیب

که به خود معطوف داشته  ستا هارا سال هامارستانیب

 (. 3،3است )

در  یجالد یهاازدحام نه تنها اختمل نیا ییسو از   

 نیالیبلکاله بالا عالدم تع کنالدیمال جالادیعملکرد بخ  ا

 به هنگامو عدم ارائه خدمات  مارانیموقو به ب فیتکل

 یتینارضالا ر،یناپالابه افراد، خطر بروز عواق  جبالران

را  یو مراقبتال یکالادر درمالان یهمراهان و حت ماران،یب

تداخل در انجام امور و  جادیبا ا تاًی. نها رددیسب  م

و  تیالفیک زیالو ن ییکالارا ،یو مراقبت یدرمان هایهیرو

سالط  ممکالن تنالزل  نتالرینییخدمات به پا یاثربخش

 (.4) ابدییم

در بخالال   مالالارانیبالالودن زمالالان اقامالالت ب یطالالو ن   

 ردش  ندیآفر یناکارآمد جهیاورژانس ممکن است نت

 نالدیآبه بخ ، فر ماریار در سه مرحله شامل ورود بک

در  یریال مینحالوه تمالم تالاًیارائه مراقبت باله او و نها

و خالرو  او از بخال   مالاریب فیتکل نییخموص تع

که  ابدییدو هندان م تیاهم یامر زمان نی(. ا5باشد )

در زمالان  ریخأشدن مدت اقامت منجالر باله تال یطو ن

 تیوضالع نیحالادتر شود که یمارانیارائه خدمت به ب

جهت حفال   ویبه مداخله سر ازیرا داشته و ن یماریب

 هالایاز جنباله کیچیه نی(. بنابرا6خود دارند ) اتیح

 نیالیتع تیالدر بخ  اورژانس باله انالدازه قابل یمراقبت

استاندارد  یدر هارهوب زمان مارانیموقو به ب فیتکل

 (.7) ستیبرخوردار ن تیاز اهم قبولقابلو 

کاله  یتیداده شده و اهم حاتیتمام توض توجه به با   

در  مالارانیموضوع مورد بحال  دارد، مالدت اقامالت ب

 یمهمال هایاز شاخص یکیبخ  اورژانس به عنوان 

 یمطرح شده است که تحت عنوان شاخص عملکالرد

 فیالتکل نیالیبخ  اورژانس در قا   دو استاندارد تع

از  مالارانیب یکالیزیسالاعت و خالرو  ف 6 ریز مارانیب

 انگریالساعت شناخته شده و ب 13 رینس زبخ  اورژا

 نی. از اباشدیم یمارستانیمنابو ب یممرف کارا زانیم

کالردن طالول مالدت اقامالت و  نالهیاست کاله به  یح

 ییبسالزا تیالبالر آن از اهم ر ااریثأعوامل ت ییشناسا

 ماتیبرخوردار است که پرداختن به آن و اتخاذ تمم

باله شالواهد،  ربال یمبتنال یبر اساس رهنمودها یمقتض

بخ  و در  نیدر ا مارانیو کنترل اقامت ب یزیربرنامه

باله آن  افتالهی صیثرتر منالابو تخمالؤمال تیریمد جهینت

 (.8، 9خواهد کرد ) یثرؤکمک م

و  یباله بررسال یمطا عات متعالدد ریاخ هایسال در   

اورژانالس، عالدم  هالایعلل ازدحام در بخال  یواکاو

 هالالایو اقامالالت مالالارانیموقالالو به بالال فیالالتکل نیالالیتع

-14) انالدبخ  پرداختاله نیدر ا مارانیب مدتیطو ن
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م

 

داشالالتند کالاله اقامالالت  انیالالو همکالالاران ب کالالریم(. 11

از نبالود  ایدر بخال  اورژانالس نشالانه مالدتیطو ن

 مارستانیمند در بمنسجم و نظام ییاجرا هاییشمخط

کاله در  باشالدیمال یکالار ینالدهایآضعف در فر زیو ن

خالدمات  و ارائه ییاجرا هایهیبه کند شدن رو تینها

 یکه مشکمت متعالدد انجامدیم مؤثر ری  یمارستانیب

مالراه ه باله یدرمان یو هم اثربخش تیفیک  یهم از ح

در زمالان  ثرؤمالمطا عات، عوامل  ی(. برخ11) آوردیم

 یمالاریب تیبخ  اورژانس را به وضع مارانیاقامت ب

را  آن زیالن برخالی و اندنسبت داده یدرمان هایهیو رو

 ایال مالارانیب یاجتمالاع-یقتمالادا تیمرتبط بالا وضالع

 انالددانسالته مارسالتانیدر ب یو سازمان یتیریعوامل مد

باله  تالوانیمال یعوامل سالازمان نای جمله از(. 11،13)

به عنوان مساللول  یمناس ، نبود فرد اژیعدم انجام تر

 اراتیالو اخت فیتخت در بخ  با شرح وظا تیریمد

 یرویالو کمبالود ن یشده، نبالود امکانالات کالاف فیتعر

جهالت ارائاله خالدمت باله  دهیالمص و آموزش دمتخ

از آن  یشالواهد حالاک ییاشاره نمالود. از سالو مارانیب

زمان در  ردش کار بخ  اورژانس  نیشتریاست که ب

 هالای یانجالام آزما ،یپزشالک هالایاورهبه انجام مشال

 لیتشک ،یمیتشخ هاییبردارریو تمو یطب صیتشخ

 (.13-15) ابدییاختماص م ماریب رشیپرونده و پا

موضوع و ضرورت پرداختن باله  تیتوجه به اهم با   

  یصح تیریمد که نیکشور و ا هایمارستانیآن در ب

داشالتن  اریالبخ  اورژانس مسالتلزم در اخت یو اصو 

بخال   نیموجود ا تیوضع نهیدر زم ایهیاطمعات پا

مختلف است تا بر اساس اطمعالات  یدر مقاطو زمان

 ،یسالالتمیس هالالاییژ الالیکالاله در خمالالوص و یجالالامع

هالا آن یو مراقبت ینیبا  یازهایو ن مارانیب اتیوصخم

 یاز سالو یثرؤمال هالایسازیمیتمم د،آییدست مه ب

 نی. بنالابراردیانجام   یمارستانیب زانریو برنامه رانیمد

ثر بر طالول مالدت اقامالت ؤدر مطا عه حاضر عوامل م

وابسته باله  یآموزش مارستانیبخ  اورژانس ب مارانیب

 قرار  رفت. یا برز مورد بررس یدانشگاه علوم پزشک

 

 روش بررسی

بالود کاله باله  یلالیتحل ،یفیمطا عه حاضر از نوع توصال

در  1396در شال  ماهاله اول سالال  یصورت مقطعال

وابسته به دانشگاه  یآموزش مارستانیبخ  اورژانس ب

 لیالبه د  مارستانیب نیا برز انجام شد. ا یعلوم پزشک

 یتخممالو فالو  یاز امکانات تخممال یبرخوردار

 نیماران ایمرکز ارجاع ب نتریی ونا ون به عنوان اصل

تخالت  511و بالا دارا بالودن  شالودیشهر محسوب مال

 مارسالتانیب نیتالرتخت اورژانس، بزرگ 54مموب و 

. بالا  الرددیشهر کالر  محسالوب مال یدرمان یآموزش

استفاده از فرمول محاسبه حجم نموناله کالوکران و بالا 

 مالاریب 555 یها، پرونده%5 ی حاظ کردن سط  خطا

. تعالداد رفتقرار   یبخ  مورد بررس نیدر ا یبستر

مورد مطا عه، باله  هایاز ماه کیهر  یها به ازاپرونده

در هر  یبستر مارانیو بر اساس حجم ب یروش تناسب

 .دیماه محاسبه  رد

هالا اسالتخرا  و در از پرونالده ازیالمالورد ن هایداده   

 شالده بالود، وارد یمنظالور طراحالنیکه بد یستی هک

بخالال  شالالامل  نیاز هنالالد سالالتی هالالک نیالال. ادیالال رد

 ت،یسالن، جنسال ریالنظ مارانیب کیمشخمات دمو راف

و  ایمالهیهل، محالل سالکونت و پوشال  بأت تیوضع

 مارانیب رشینحوه ورود و پا رینظ اینهیزم یرهایمتغ

 اژ،یالسالط  تر رش،یمراجعه، نوع پالا لیدر بخ  )د 

 یابیالارز نیتالا او ال یفاصالله زمالان اژ،یالزمان انجام تر

 مالارانیب ینیپزشک(، اطمعالات بالا  تیزیپرستار و و

و همالراه و  اینالهیزم یمالاریباله ب ابالتم ،یماری)نوع ب

 -یمالی(، مجموعه اقالدامات تشخیداشتن سابقه بستر
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب

اطمعالات  تاًیو نها یانجام شده در مدت بستر یدرمان

 صیبه هنگام ترخ ماریب تیمربوط به عوارض و وضع

بالر  سالتی هک نیا هی او سینو یشده بود. پ لیتشک

 یطراح یمتون علم یو بررس ایاساس مرور کتابخانه

و  دیاز اسالات ی( که پالس از نظرخالواه11-18) دی رد

و  رانیتالالالن از مالالالد 5خبر الالالان پالالالژوه  شالالالامل 

 ،یآموزشالال هالالایمارسالالتانیب ینیبالالا  یزرهایسالالوپروا

 تیری روه مد دیاسات زیسرپرستان بخ  اورژانس و ن

 یو دانشگاه علوم پزشالکد یدرمان و یخدمات بهداشت

 قرار  رفت.  دییأو ا برز مورد ت نیقزو

 یت رسون،یپ یهمبستگ  یضر یآمار یهاآزمون از   

 آمالاری افالزارنالرم در هاتست و آنوا استفاده شد. داده

SPSS  وارد شدند 31نسخه. 

 هایافته

 یهل و ساکن منالاطق شالهرأمرد، مت نیمراجع تیاکثر

داشالتند.  یاجتمالاع نیمأتال ایمالهیبودند که پوشال  ب

 ،چالهیپدلدرد شالکم،  تیا ل  افراد با شکا نیهمچن

اسهال، تهوع و استفراغ در زمان مراجعاله وارد بخال  

 نیالباله ا نیمراجع انی(. از م1)جدول  اورژانس شدند

 یمارسالتانیداخالل ب مشاورهبه  ازیکه ن یمارانیبخ ، ب

اوره بودند که به مش یاز افراد شتریداشتند به مرات  ب

در برابالر  %8/83داشالتند ) ا یالاحت یمارسالتانیخار  ب

( در زمالان %3/73) مالارانیب تیالاکثر نی(. همچن6/1%

 یطبالال صیتشالالخ شالالگاهیاز خالالدمات آزما یبسالالتر

 . بودنداستفاده کرده  مارستانیب
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 (8/71)411 مجرد

 (2/4)21 روستایی محل سکونت

 (1/38)812 شهری

 

 

 های سنیگروه

 (3/82)231 سال 32زیر 

21-32 71(2/31) 

41-21 14(3/38) 

31-41 84(3/3) 

 (3/3)84 سال 31باالی 

 (1/13)433 دارد پوشش بیمه مکمل

 (7/31)83 ندارد

 

 

 نوع بیمه

 (34/43)288 مین اجتماعیأت

 (3/11)371 خدمات درمانی سالمت

 (13/1)37 خدمات درمانی روستایی

 (4/1)33 نیروهای مسلح

 (2/3)7 کمیته امداد

 (3/38)14 آزاد
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                                                                                                                       و همکاران یزهرا باقر
 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م

 

در بخ  اورژانس  مارانیطول مدت اقامت ب نیانگیم

ساعت  یمورد مطا عه بر حس  واحد زمان مارستانیب

 .بود 1/1±31/11

 
 

 ه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی به بیماران مراجعه کننده به اورژانسئمیانگین زمان ارا :2جدول 

 آماره توصیفی

 متغیرها

 میانگین)دقیقه(±انحراف معیار

 27/1±14/1 ریاژ زمان انجام ت

 2/31±18/3 زمان تریاژ تا اولین ارزیابی پرستار

 8/34±1/3 زمان تریاژ تا اولین ویزیت پزشک

 2/31±18/3 زمان بین ویزیت پزشک و اقدام پرستار

 1/484±3/311 زمان آزمایش تا دریافت نتیجه

 3111±1/422 زمان تصویربرداری تا دریافت نتیجه

 1/343±4/34 داخل بیمارستانی تا انجام آنزمان درخواست مشاوره 

 3141±3/282 زمان درخواست مشاوره خارج بیمارستانی تا انجام آن

 

 

 نیانگیالم نیشتریدهد که بینشان م 3جدول  یهاافتهی

اختماص داده شده به انجالام  هایزمان نیدر ب یزمان

 مارانیب نیدر با  یو مراقبت یدرمان ،یمیاقدامات تشخ

 هایانجام مشاوره یبه زمان صرف شده برا  یبه ترت

 باله آن از پالس و( 1341±6/353) یمارسالتانیخار  ب

انجالام شالده  یربرداریتمالو جالهنتی شالدن آماده زمان

 جالهیبه زمالان آمالاده شالدن نت تاًنهای و( 3/433±1181)

 اختمالاص( 8/754±1/111) یطبال صیتشخ  یآزما

 .داشت

 
 ها ای آنهای دموگرافیک و متغیرهای زمینهامت بیماران با ویژگیارتباط میان میانگین طول مدت اق :3جدول 

 t df P-Value میانگین±انحراف معیار متغیرها

 13/1 843 221/1 4/831±1/81 مرد جنسیت

 3/878±2/81 زن

 1/1 843 2/1 7/872±1/18 هلأمت هلأوضعیت ت

 3/831±8/43 مجرد

 3/1 843 14/1 8/831±3/73 روستا محل سکونت

 8/818±8/13 شهر

 18/1 843 1/3 3/134±3/124 دارد پوشش بیمه مکمل

 1/871±1/18 ندارد

 7/1 843 11/1 18/831±4/71 دارد سابقه بستری

 3/838±3/41 ندارد

 17/1 3/21 3/1 3/134±3/124 دارد سابقه حساسیت دارویی

 1/871±1/18 ندارد
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب

 ها )ادامه(ای آنهای دموگرافیک و متغیرهای زمینهمیانگین طول مدت اقامت بیماران با ویژگیارتباط میان  :3جدول 

انطباق سطح تریاژ با نوع تشخیص 

 پزشک

 13/1 4/11 3/3 3/447±3/33 دارد

 8/313±4/43 ندارد

 113/1 31/313 37/2 3/333±8/373 بله مشاوره داخل بیمارستانی

 3/818±1/11 خیر

 111/1 843 3/1 8/321±1/343 بله شاوره خارج بیمارستانیم

 7/831±3/14 خیر

 11/1 843 48/1 1/838±1/18 بله تشخیصی هایآزمایش

 3/211±4/14 خیر

 11/1 3/211 8/1 3/314±13/324 بله تصویربرداری تشخیصی

 1/838±1/18 خیر

 2/1 843 23/3 3/834±3/11 دارد درخواست انجام مداخالت تهاجمی

 1/111±1/13 ندارد

 

 ددهالیدست آمده از جدول فو  نشان مه اطمعات ب

در بخال  اورژانالس بالا  مارانیکه طول مدت اقامت ب

مکمل، داشتن مشاوره داخل و  مهیدارا بودن پوش  ب

 یطبال صیتشخ های یانجام آزما ،یمارستانیخار  ب

 نیبالد ،معنادار داشالت یارتباط آمار یربرداریو تمو

در  ایالو  تندمکمالل داشال مهیکه پوش  ب یمارانیمعنا ب

پزشالکان  ریمشالاوره سالا ازمنالدین یطول مدت بسالتر

مشالاوره  یحتال ایالو  مارسالتانیمتخمص شالا ل در ب

  ایبودند و  یآموزش هایمارستانیب ریاز سا یپزشکان

 

کمالک باله  یپزشک معا ج برا دیطبق صمحد که نیا

بالاله انجالالام  خالالود ینیمشالالکل بالالا  تالالرقیالالدق صیتشالالخ

 یربرداریانجالام تمالو ایال یطب صیتشخ یها یآزما

 یتالریطالو ن یتربسال مدت طول بودند، شده تیهدا

 ان،یالم نیالکاله از ا یداشتند به نحو نیرینسبت به سا

مربالالوط بالاله  یطالالول مالالدت بسالالتر نیانگیالالم نیشالالتریب

 یمالیتشخ یربرداریها تمالوآن یبود که برا یمارانیب

باله  ازیالکاله ن یارانمیبود و پس از آن ب دهی رد زیتجو

 .اشتندد یمارستانیانجام مشاوره خار  ب

 
 های ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش اورژانسرابطه میان طول مدت اقامت بیماران با زمان :4جدول 

 r P-Value ی مورد بررسیمتغیرها

 8/1 12/1 زمان تریاژ 

 113/1 34/1 زمان تریاژ تا اولین ویزیت پزشک

 8/1 12/1 ویزیت پزشک و اقدام مراقبتی پرستار زمان بین

 11/1 21/1 زمان آزمایش تا دریافت نتیجه

 14/1 33/1 زمان تصویربرداری تا دریافت نتیجه

 13/1 33/1 زمان درخواست مشاوره داخل بیمارستانی تا انجام آن

 3/1 13/1 زمان درخواست مشاوره خارج بیمارستانی تا انجام آن
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م

 

از وجالود  یحالاک 4از جدول دست آمده ه ب هایافتهی

 مالارانیطول مدت اقامالت ب نیمعنادار ب یارتباط آمار

 نیتالا او ال اژیالزمان تر یرهایدر بخ  اورژانس با متغ

و زمان  جهینت افتیتا در  یپزشک، زمان آزما تیزیو

معنالا کاله  نیالبود باله ا جهینت افتیتا در یربرداریتمو

بخ  اورژانالس در  مارانیطول مدت اقامت ب  یافزا

از  حظاله  یشدن فاصله زمالان یطو ن جهیعمدتاً در نت

 یاز سالو تیالزیو نیتوسط پرستار تا او ال اژیانجام تر

 ایال  یاز هنگام انجام آزمالا یفاصله زمان ایپزشک و 

 هالا یآزمالا نیالتا آماده شدن جالواب ا برداریریتمو

 بود.

 

 یریگجهیو نت بحث

با طول مدت عوامل مرتبط  نییمطا عه با هدف تع نیا

 یامام عل مارستانیدر بخ  اورژانس ب مارانیاقامت ب

 دسالت آمالدهه ب یهاافتهینجام  رفت. ا)ع( شهر کر  

 مالهیهمچون دارا بودن پوشال  ب ینشان داد که عوامل

 ،یمارسالتانیمکمل، داشتن مشالاوره داخالل و خالار  ب

را  یربرداریو تمالو یطب صیشخت یها یآزماانجام 

طالول مالدت  یزمان نیانگیط با مبه عنوان عوامل مرتب

در بخ  اورژانس ارتبالاط داشالتند. در  مارانیاقامت ب

و همکاران انجام شالد  میکر توسطکه  یمطا عه مشابه

و داشالتن سالابقه  مارسالتانیباله ب مارانیزمان مراجعه ب

ثر ؤعنوان عوامل م به زین یمارستانیب یو بستر یماریب

 یگالریه د(. در مطا عال11رابطه شناخته شدند ) نیدر ا

 یو همکاران با هالدف بررسال انیلیاسماع یکه از سو

مراجعاله کننالده باله  مالارانیب مدتیطو نعلل اقامت 

شهر تهالران  یهامارستانیاز ب یکیبخ  اورژانس در 

پوش   ماران،یداشتند که سن ب انیها بافتهیانجام شد، 

بالر  مارستانیبه ب مارانیها و زمان مراجعه بآن ایمهیب

بالوده  ر الااریثأبخ  ت نیها در اامت آنطول مدت اق

و همکاران اعمم داشتند کاله سالن  یی(. خزا16است )

 گالریاز د مارسالتانیها باله بو علت مراجعه آن مارانیب

 الاار بالر طالول مالدت اقامالت در بخال  ریثأعوامل ت

در  مالارانیمعنا که معمو ً ب نبدی است بوده ساورژان

 یه افالرادکودکالان از جملال زیالبا  و ن یسن یها روه

بخال  اقامالت  نیالرا در ا یشالتریبودند که سالاعات ب

و  مالارانی الروه از ب نیالا ژهیالو یسالن طیداشتند. شرا

 یو مراقبتال ینیها با کادر بالا آن یاحتمال عدم همکار

بالاله  ید یسالر ژهیالو تیحساسالال نیهمچنال مارسالتان،یب

که ا ل  آنان باله مشالاوره بالا  یازیها و نآن تیوضع

خالار  از  هالایورهانجالام مشالا ایپزشک متخمص و 

مهالم در  لیالتوان از جملاله د یدارند را م یمارستانیب

 (.11شمار آورد )ه رابطه ب نیا

خالار   یهالامارسالتانیکاله در ب یمطا عالات ریسا در   

در طول مدت  یمجموعه عوامل زیکشور انجام شدند ن

و  Mahsanlarثر شالناخته شالدند. ؤمال مارانیاقامت ب

در بخال   مالارانیمالدت زمالان اقامالت ب زین نهمکارا

اورژانس را با تر از حد استاندارد  زارش کردند و از 

باله  مالارانیب ازیالرابطاله را ن نیثر در اؤجمله عوامل م

اعالمم  یمارسالتانیداخل و خالار  ب یهاانجام مشاوره

دسالت آمالده از ه بال جیبالا نتالا  یح نیداشتند که از ا

 (. 17) رددا یهمخوان حاضرمطا عه 

مطا عاله حاضالر نشالان داد کاله  یهالاافتالهی نیهمچن   

انجالام  ازمنالدیو افالراد ن یلالیتکم مالهیب یدارا مارانیب

 یهالا یآزماانجالام  زیالو ن یمارستانیمشاوره خار  ب

را  یشتریمدت زمان ب ،یربرداریو تمو یطب صیتشخ

و همکاران در  انیلیبودند. اسماع یبخ  بستر نیدر ا

در  مالارانیب مالدتیطالو نعلل اقامت  یدر بررس زین

دسالت آوردنالد. ه را بال یمشابه جیخ  اورژانس، نتاب

باله انجالام  ازیالکاله ن افتنالدیدر پژوه  خالود در هاآن

تخمالص مختلالف و  نیدر هنالد یپزشک هایمشاوره
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 در بخش اورژانس یبستر مارانیعوامل موثر بر طول مدت اقامت ب

سب   ،یمارستانیب یهابخ  ریبه سا ماری زوم انتقال ب

(. در 16بوده است ) مارانیشدن مدت اقامت ب یطو ن

همکالاران و  همچالون پوررضالا و ینالیحققم انیم نیا

Kandi Kele شالدن اقامالت  یو همکاران، علل طو ن

 انیالمناسال  م یبخ  را عدم هماهنگ نیدر ا مارانیب

 یمارسالتانیبه ارجاعات خالار  از ب ازین زیها و نبخ 

مطا عات  یخموص برخ نی(. در ا18،19) کردند انیب

ک ی زوم انجام  ای یتخمم هایبه انجام مشاوره ازین

 ریتوسالط سالا یدرمالان ایال یمالیخهند مداخلاله تش ای

علالل  نیتالرویرا از جملاله شالا یمارسالتانیب هایبخ 

 کردنالد انیدر بخ  اورژانس ب مارانیب یاقامت طو ن

 نیانگیالم  یافزا نیعلت ا زنی هاپژوه  ی(. برخ16)

 ایالال یشالالگاهیآزما یهالالارا درخواسالالت تسالالت یزمالالان

در بخ  اورژانس  یبستر مارانیب یبرا یربرداریتمو

 11از   یرا به بال یبستر یزمان نیانگیکه م دشمردنبر

 ریها در سالاافتهی نی(. ا31داده است )  یساعت افزا

قالرار  رفتاله اسالت و نقال   دییالأمورد ت زیمطا عات ن

 یسابقه بستر ،یامهیهمچون داشتن پوش  ب یعوامل

 یطب صیتشخ یها یآزمابه انجام  ازیو ن یمارستانیب

در بخالال   ارانمالالیتالالر بیطالالو ن یبالالر زمالالان مانالالد ار

 قالالتی(. در حق31، 33ثر دانسالالته شالالد )ؤاورژانالالس مالال

سالابقه  ایالبودنالد  ایمالهیکه فاقالد پوشال  ب یمارانیب

انجالام  یاند، پروساله ادارهنداشت مارستانیدر ب یبستر

امالر  نیبالوده و همال تالریدر آنان طو ن صیامور ترخ

را از بخال  اورژانالس  مالارانیب یکالیزیزمان خرو  ف

کمالک باله  یکه برا یمارانیب ییوبود. از س ردهک شتریب

پزشک دستور انجام  یاز سو یماریب صیپروسه تشخ

 یداشالتند، زمالان بسالتر یطبال صیتشالخ یها یآزما

تجرباله نمالوده  مارانیب ریرا نسبت به سا تریمدتبلند

انجالام  انیم یبه بازه زمان توانیامر را م نیبودند که ا

 داد.  تآن نسب جهیتا آماده شدن نت  یآزما

زمان انتظار و طول مدت زمالان   یآنجا که افزا از   

در بخ  اورژانالس، منجالر باله  یارائه خدمات پزشک

عواق  نامطلوب در   یمراقبت و افزا تیفیکاه  ک

هسالتند  اتیکننده ح دیتهد طیشرا یکه دارا یمارانیب

 نیالکالردن ا کینزد یثر براؤم یزیرشود  اا برنامهیم

 تیالشالده از اهم نیالیعبه زمان استاندارد ت یبازه زمان

 یزمالان باألخصامر  نیبرخوردار است. ا یتوجهقابل

تعالداد   یکه بخ  اورژانس بالا افالزا ابدییم تیاهم

و منالابو  کارکنانقابل توجه، کمبود  یشلو  ن،یمراجع

کاله باله  یعالوامل ییشناسالا نهیزم نیمواجه است. در ا

 تیالشالوند اهمیمنجر مال یبازه زمان نیشدن ا یطو ن

بتالالوان  کیالالتالالا متناسالال  بالالا هالالر  ابالالدییمالال ییبسالالزا

کار  رفت. با توجه باله نالوع ه ب یثرؤم یهایاستراتژ

شالده در مطا عاله حاضالر آمالوزش و  ییعوامل شناسا

 میمتخمالص مقال صیکارکنالان، تخمال یسالازتوانمند

پزشالکان  یریکالار هتخت، بال ریاورژانس به عنوان مد

 دیالکأت ماران،یموقو به ب تیزیو یمتخمص آنکال برا

و  یمالالالیتشخ یهالالالا یآزماانجالالالام  بالالالر  الالالزوم

 ییباله عنالوان راهبردهالا یاورژانسال یهایربرداریتمو

در  مالارانیباشند که در کاه  زمان اقامت بیمطرح م

 کنند. یم فایا یثرؤبخ  اورژانس نق  م

هالای در بخال  ویاز مشالکمت شالا یکی ییسو از   

با  مارانیبرای بستری ب یها به مکانآن لیاورژانس تبد

زمالان  ای یمارستانیب یبستر یهاکمبود تختتوجه به 

در  یبستر ای یانجام اعمال جراح یبرا یانتظار طو ن

 جالادیباشالد کاله سالب  ایمال ژهیالمراقبت و یهابخ 

شود. نقص یم سهای اورژاناختمل در کارکرد بخ 

هالا و عدم وجود دستورا عمل یپرستار یندهایآدر فر

م مشخص در بخال  اورژانالس، عالد یهایمشو خط

عالدم انجالام خالدمات  ،یکاف یپزشک زاتیوجود تجه

 یکیزیف یفضا صیو عدم تخم یاورژانس یکینیپاراکل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             8 / 11

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-305-en.html


 

ارمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه  ان  /4   / شمارهچه  173 7931 زمست

                                                                                                                       و همکاران یزهرا باقر
 در بخش اورژانس یبستر مارانیثر بر طول مدت اقامت بؤعوامل م

 

 یاساس یهاها   گریمناس  به بخ  اورژانس از د

 نیالباله ا ژهیالتوجه و هک ندیآیشمار مه رابطه ب نیدر ا

عوامالل ضالمن کالاه   نیالا یطلبد. تمامیحوزه را م

 جالادیو ا مارانیارائه شده به ب یخدمات درمان تیفیک

 یبسالتر زمانمدتها به فاصله  رفتن در آن یتینارضا

شود یمنتج م قبولقابلاز استاندارد  یاورژانس مارانیب

 ییو هم کالارا تیفیرا هم از بعد ک یبارانیز جیکه نتا

باله  مالارانیمناسال  ب اژیمراه دارد. تره به یو اثربخش

 تیالفیک  یتوانالد باله افالزایمال دیالمف یعنوان راهکار

کاه  زمان انتظار و اقامالت  ماران،یب یخدمات مراقبت

 ر،یالمودر بخ  اورژانس، کاه  موارد مالرگ مارانیب

بخ  به موازات کاه   نیا ییراندمان و کارا  یافزا

باله  ید ی. به عموه رسالودمربوطه منجر ش یهانهیهز

 یندهایرآ ونه عوامل و تمش در جهت اصمح ف نیا

مختلالف  هایبخ  یملکردع یهاهیروو  یمارستانیب

هالا و خالدمات آن یفالیک یبا هدف ارتقالا یمارستانیب

 توانالدیواحدها مال انیثر مؤبهبود روابط و تعاممت م

مرتفالو نمالودن مسالائل و مشالکمت موجالود در  یبرا

 .ردیقرار   مارستانیب نیو مسلو  رانیمدتوجه  تیاو و

دسالت آمالده از مطا عاله حاضالر، ه ب جینتا بر اساس   

مدل مناس  به منظور کاه  طول مدت  کی یطراح

توانالد یدر بخال  اورژانالس مال یبستر مارانیاقامت ب

و زمالان  دهیرا بهبالود بخشال مالارانیبه ب یرسانخدمت

را باله  یو مراقبتال یخدمات درمان افتیدر یانتظار برا

 کاه  دهد.  یتوجهقابلطور 

 

  هاشنهادیپ

 باله دنیحاصل از مطا عه سامان بخش جیتوجه به نتا با

 یهالازمالان تیالاورژانالس و رعا یاژهالایتر تیوضالع

آنان  تیوضع یابیو ارز مارانیبه ب ید یدر رس یطمئ

حضور مستمر متخمص طال  اورژانالس در  نیهمچن

اورژانس و  یهاتخت تیریمد تیبخ  با مسلو  نیا

 ذدر کنالالار اتخالالا مالالارانیموقالالو به بالال فیالالتکل نیالالیتع

ت تمالام وقالال یروهالایماننالد اسالالتفاده از ن ییراهبردهالا

ساعته  34 ید یجهت رس یربرداریو تمو شگاهیآزما

 بخ  اورژانس ضرورت دارد. مارانیبه امور ب
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Abstract  

 
Background & Objectives: Patients’ length of stay in emergency departments is one of the 

key criterion which has been focused by hospital managers recently. This study aimed to 

assess the influencing factors on patients’ length of stay in an emergency department of a 

training hospital affiliated by Alborz Medical University of Medical Sciences. 

Methods: This was a descriptive-analytical study with a cross-sectional design in 2017. Study 

population consisted of all inpatients in a six month time period from the beginning of the 

study year. Through the use of Cochrane sample size calculation formula 555 numbers of 

samples were selected which their related data were obtained from the review of patients’ 

medical records. To test study hypotheses data were entered to a SPSS version 20 and 

analyzed through descriptive statistical analysis method, Pearson correlation test, t-test, and 

ANOVA. 

Results: Mean of patients’ length of stay was 11.31 hours. Evidence showed that this mean 

time was correlated with some of the factors including internal or external medical 

counseling, the necessity to have a medical laboratory test, a medical imaging test or the time 

interval between triage and the first physician’s visit. 

Conclusion: Modifying hospital processes and performance procedures in an emergency 

department with an aim to improve service quality and effective interactions among different 

hospital units can play a helpful role in solving existing problems. 
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