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مقدمه :سکته مغزی سومین عامل مرگ و شایعترین بیماری دوره سالمندی است .زمان مراقبت پیش بیمارستتا ی در ایتن بیمتاران بستیار
اهمیت دارد .این مطالعه با هدف تعیین وضعیت شاخصهای زما ی در اورژا س پیش بیمارستا ی در بیماران دچار سکتههای مغزی در استان
فارس ا جام گرفت.
روش بررسی :مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی بود که به صورت مقطعی در ه ماهه اول سال  6391ا جام شد .پرو ده  321بیمار دچتار
سکته مغزی که از طریق اورژا س  665منتقل شده بود د ،با استفاده از روش مو هگیری سرشماری بررسی شتد د .ابتزار گترد وری دادههتا
چک لیست بود .دادهها در رمافزار ماری  SPSSسخه  22وارد شد د.
یافتهها :بیماران سکته مغزی  %2/2از مددجویان اورژا تس  665را تشتکیل داد تد %56 .تان مترد و  %19/9ستالمند بود تد %99/1 .بته
بیمارستان منتقل شده %66 ،در محل ،مراقبت شده ،یک فر فوت موده بود %32 .سابقه سکته مغزی %16 ،فشارخون بتا و  %9بیمتاری
قلبی داشتند .زمان کل رسیدن بیماران دچار سکته مغزی به بیمارستان از زمان اولین تماس تلفنی 31 ،دقیقه بود .در سایر بیماران ا تقالی بتا
مبو س  52دقیقه و با اورژا س هوایی  39دقیقه بود.
بحث و نتیجهگیری :ظارت بر عملکرد تکنسینها ،سبب کاهش زمان خدمات شده و میتوا د از مرگ و اتوا ی بیمتاران ستکته مغتزی
بکاهد .با ا جام غربالگری سالمت و افزایش گاهی جامعه در حوزه بهداشت ،امکان پیشگیری از بروز سکته مغزی ،مرگ و اتوا ی اشتی از
این بیماری کاهش خواهد یافت.

بررسی وضعیت شاخصهای زمانی در اورژانس پیش بیمارستانی

میمواند بر ش شآگهی ب ماری یا حادث اثر داشت باشد

بخش مهمی از نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی را
خدددماپ شکشددوی اور انددل میددو

مددیدهددد .ای دن

بنابراین شایش عملورد قسمتهای مختلد

اور اندل

ش ش ب مارستانی میمواند منجر ب اعدکام سدریع و بد

خدددماپ شکشددوی شددام خدددماپ شکشددوی شدد ش

موقددع آمبددوالنل بددرای ب مددار گردیددد و از فددوپ و

ب مارستانی است ( .)1خددماپ شد ش ب مارسدتانی در

معلول ت در ب مداران بواهدد ( .)7اسدتاندارد کیدوری

درمان ب مداران بددحا بسد ار مدأث ر دارد ( .)2هرچد

زمان ش ش درآمد مماس مددجو با شرستار مریا ملرنی

باشد ،برای ب مار نت ج بهتری دارد ( .)3سوت مغدکی

 51ثان  ،زمان حضور در صحن کمتدر از  6دق قد در

سوم ن عام مرگ و م ر و شایعمرین ب ماری در افراد

مددجویان اور انسی سوت مغکی میباشد ( .)12زمان

باالمر از  56سا است ( .)4سوت مغکی دوم ن علدت

شاسخگویی در اور انل ش ش ب مارستانی ،فاصل زمان

اصلی مرگ و م ر در سراسر جهان است ک ب عندوان

ممدداس مددددجو بددا اور انددل  116مددا رس د دن م د

سددوم ن مددورد در ایدداالپمتحددد آمریوددا و سددایر

اور انل ب محد حادثد مدیباشدد ( .)13موجد بد

کیورهای صنعتی در نظر گرفتد شدد اسدت ( .)6در

عملورد بخدشهدای اور اندل شد ش ب مارسدتانی در

هر سا حدود  5/6م ل دون نردر در جهدان بد علدت

رس دن ب موقع آمبوالنل بر بال ن ب مدار و ش یدگ ری

سوت مغکی فوپ مینمایند ( .)5م دکان بدروز سداالن

از فوپ و معلول ت ب ماران بس ار مؤثر اسدت ( .)7بدر

سوت مغکی در ایران  141- 113نرر در هر صد هدکار

اساس گکارش کیوری ،ش وع سوت مغدکی در ایدران

نرر جمع ت در سا  1311بدرآورد شدد اسدت (.)7

نسبت بد کیدورهای ش یدرفت ب یدتر اسدت ( .)1در

ب ماران دچار سوت های مغکی ن ازمند دریافت مراقبت

کیورهای صنعتی ش وع سوت مغکی  6در  1111نردر

فوری هستند زیرا ب ماری ممون است سدب

نداموانی

درازمدپ و یا مرگ آنان شدود ( .)8سدوت مغدکی در
سراسر جهدان باعد

نداموانی و مدرگ مدیشدود (.)1

جمع ت است ( )14اما در کیورهای درحدا موسدع
در حدددود  6-11نرددر در 1111نرددر جمع ددت اسددت
( .)16م ددکان سددوت مغددکی در کیددورهای در حددا

اور اندل شد ش ب مارسدتانی انتقدا ن مدی از ب مداران

موسع نسبت ب کیورهای موسع یافت ب طدور کلدی

سوت مغکی ب ب مارسدتان را بد عهدد دارد بندابراین

خ لی باالمر است .برای مثا م دکان سدوت مغدکی بدر

بهبود میدخ ص سدوت مغدکی موسد مونسد نهدای

اسدداس سددن در مانکان ددا مقریبددا  3-5برابددر ب یددتر از

فوریتهای شکشوی میمواند روندد درمدان ب مداران را

انگلسدتان اسددت ( .)15مطالعد ای در آنوددارا در سددا

مسریع نماید ( .)11ب منظور برنامد ریدکی و مداخلد

 2111نیان داد با وجودی ک م کان مرگ و م ر سوت

جهددت بهبددود ک ر ددت خدددماپ اور انددل شدد ش

مغکی در سراسر جهدان در  21سدا گششدت کداهش

ب مارسددتانی ،مدددیران اور انددل اقدددام ب د بررسددی و

یافت اما معداد ب ماران دچار سوت مغکی افکایش یافت

محاسب شاخصهای زمانی خدماپ مینمایندد (.)11

است ( )17در مطالع ایرانمنش و همواران در کرمان،

زمان طالیی بس ار اندد

و محددودی در بسد اری از

حوادث برای ارائ مراقبتهای ح امی وجود دارد کد
566

 32درصد ب مداران سدوت مغدکی دارای سدابق فیدار
خون بداال 13 ،درصدد دارای ه پرل پ ددمی 21،درصدد
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مدپ زمان انجام خدماپ ش ش ب مارسدتانی کومدا مدر

در کمتر از  8ثان  ،مع ن مول

مریا ملرنی کمتدر از
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مقدمه

محمدجواد مرادیان و همکاران

محمدجواد مرادیان و همکاران
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مطالع د  Batemanدر آفریقددای جنددوبی 62 ،درصددد

ب ماران با نیان های سوت مغکی از خدماپ اور اندل

ب ماران سوت مغکی دارای سابق فیدارخون بداال16 ،

ش ش ب مارستانی اسدتراد کدرد اندد ( .)26در مطالعد

درصد چربی دارای خون باال و  8درصدد آندان دارای

 Koksalو همواران  25/3درصد ب ماران سوت مغکی

دیابت بودند ( .)11مطالعاپ نیان میدهند در مجموع

با آمبوالنل ب ب مارستان منتق شد اند ( .)27با موج

حدود  11درصد از عوام مستعدکنند افراد ب مبدتال

ب لکوم آگاهی مدیران از موارد اور انل سوت مغدکی

شدن ب ب ماری سوت مغکی مربوط ب عوام رفتداری

و شاخصهای زمانی مربوط  ،ایدن مطالعد بدا هدد

نظ ر س گار کید دن ،فعال دت بددنی و ر ید یدشایی

مع ن اور انل سوت مغدکی و شداخصهدای زمدانی

میباشد ( .)21در آفریقدای جندوبی سدوت مغدکی در

خدماپ در اور انل ش ش ب مارسدتانی اسدتان فدارس

مردان جوان ب یتر از زنان جوان گکارش شدد امدا در

انجام گرفت ما بر مبنای نتایج حاصل  ،مدداخالپ الزم

سن ن سالمندی در زنان ب یدتر از مدردان بدود اسدت

از سوی مدیران کیوری و استانی انجام گ رد.

( .)21در مطالع ای در گ الن و مازنددران 44 ،درصدد
ب ماران دچار سوت مغکی مرد بودند ( .)22در مطالعد

روش بررسی

ایرانمنش و هموداران در کرمدان  45درصدد ب مداران

مطالع حاضر ،مطالع ای موص ری بود ک بد صدورپ

مبتال بد سدوت مغدکی مدرد بودندد ( .)18در مطالعد

مقطعددی در ندد ماهدد او سددا  1317انجددام شددد.

اکبرزاد بایبان و همواران در مهران سدوت مغدکی در

اطالعاپ کل مددجویان اور انسی دچار سوت مغکی

زنان ب یدتر از مدردان گدکارش شدد اسدت ( .)23در

شایگا های اور انل  116اسدتان فدارس کد  327نردر

مطالعدد مظلددوم و همودداران در میددهد 68 ،درصددد

بودند ،بررسی شدد .روش نموند گ دری بد صدورپ

ب ماران سوت مغکی مرد بودند ( .)24در مطالع دانش

سرشماری بود و نمون بدا جامعد آمداری یودی بدود.

فرد در ش راز  44درصد ب مداران سدوت مغدکی مدرد

داد های مورد استراد از سامان اور اندل  116اسدتان

بودند ( .)6در کارول نای جنوبی ب ن  21ما  56درصدد

فارس و با مطالع شروندد الوترون دم مدددجویان بد

ب ماران با نیان های سوت مغکی از خدماپ اور اندل

دست آمدد .ابدکار گدردآوری داد هدا ،فرمدی بدود کد

116اسددتراد کددرد بودنددد ( .)26شدداخص زمددانی

دربرگ رند معداد مأموریدت انجدام شدد شایگدا هدای

خدددماپرسددانی بد ب مدداران دچددار سددوت مغددکی در

اور انددل اسددتان فددارس ،معددداد مأموریددت بددرای

اور انل ش ش ب مارستانی (از زمان مماس بدا  116مدا

مددجویان اور انسی سوت مغکی از ک مأموریتهدا،

رس دن ب مار سوت مغکی بد ب مارسدتان) در مطالعد

معداد مددجویان سوت مغکی و سدابق ب مداری آندان،

بهرامپوری و همواران در ارا  31دق ق ب دست آمد

معددداد مددددجویان اع د از فددوپ شددد  ،انتقددالی ب د

( .)11در مطالع  Bahrampouriو همواران در شهر

ب مارستان ،مراقبدت سدرشایی و عددم هموداری بدرای

ارا

زمان ک انتقا  36دق ق بد دسدت آمدد و 1/3

درصددد ک د مددددجویان اور انددل  ،116ب مدداران بددا
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انتقا ب ب مارستان ،زمان ارائ خدماپ شدام فاصدل
زمانی ب ن دریافدت ممداس اور اندل و رسد دن مد
567
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داشت و  16درصد سوت خاموش داشدت اندد ( .)18در

مطالع  Williamsو همواران ب ن  21مدا  56درصدد
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دارای دیابددت 8 ،درصددد دارای سددابق ب مدداری قلب دی

احتمدددددا سدددددوت مغدددددکی بودندددددد ( .)25در

بررسی وضعیت شاخصهای زمانی در اورژانس پیش بیمارستانی

محمدجواد مرادیان و همکاران

ب ن رس دن بد صدحن و مدر محد حادثد (زمدان

حداکثر  6دق ق میباشد .از آمار های موص ری درصدد

حضور در صحن ) ،فاصل زمانی ب ن حرکدت مدددجو

و م انگ ن اسدتراد شدد .داد هدا در ندرمافدکار آمداری

و انتقا ب بخش اور انل (زمان انتقا ب ب مارستان)

 SPSSنسخ  21وارد شدند.

و مجموع س زمان شاسخگویی ،حضدور در صدحن و
انتقا ب ب مارستان (آمبوالنل ،بالگرد) بود .بر اسداس

از معددداد  157415مددددجوی اور انددل  116اسددتان

اسددتانداردهای مع د ن شددد کیددوری ،زمددان ممدداس

فددارس ،معددداد  327نرددر( 1/2درصددد) مددددجویان

مددجو با اور انل  116ما انتقا بد ب مارسدتان بایدد

اور انسی دچار سوت مغکی بودند .معداد  155نردر از

کمتر از  51دق ق باشد و مددپزمدان شاسدخگویی 11

این مددجویان مرد و بق زن بودند (جدو .)1

دق ق  ،زمان حضور در صحن برای کل ب ماران ما 21
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک و سابقه بیماری مددجویان دچار سکته مغزی
آماره توصیفی

تعداد(درصد)

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

گروه سنی

سابقه بیماری

زن

)43(565

مرد

)15(566

جوان ( 53-23سال )

)3/9(5

میانسال( 93-13سال)

)53/3( 61

سالمند( 63سال و باالتر)

)73/1(265

سکته مغزی

)92(534

فشارخون باال

)45(594

بیماری قلبی

)1( 27

دیابت

)56( 12

هیپرلیپیدمی

)9( 53

نتایج مطالع نیان داد ک  61درصد مدددجویان مدرد،

این مطالع نیان داد ک حدود  88/7درصد ب ماران

 71/8درصد  51سا و باالمر داشتند 32.درصد سدابق

دچار سوت مغکی ،ب ب مارستان اعکام گردیدند و

قبلددی ابددتال بدد سددوت مغددکی داشددت و  58درصددد

بق در مح  ،مورد مراقبت شدند (جدو .)2

مددجویان فاقد سابق ب ماری سوت مغکی بودند.

561
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انتقا ب ب مارستان ب دق ق بد مرو دم ندوع وسد ل

یافتهها
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اور انل ب صحن (زمان شاسخگویی) ،فاصدل زمدانی

دق قد و بددرای مددددجویان بددا احتمددا سددوت مغددکی

بررسی وضعیت شاخصهای زمانی در اورژانس پیش بیمارستانی

محمدجواد مرادیان و همکاران

آماره توصیفی

] [ DOI: 10.22034/5.2.165

جدول  :2توزیع فراوانی نحوه ارائه خدمت به بیماران دچار سکته مغزی
تعداد (درصد)

نحوه ارائه خدمت
)55( 96

مراقبت در محل فوریت

)11/7(933

اعزام به بیمارستان
فوت قبل از رسیدن آمبوالنس

بر اساس نتایج جدو  3م انگ ن ک

)3/9(5

مددجویان مورد مطالع ما رس دن ب مرکک درمانی 37

مرکک درمانی  38دق ق و  25ثان ب دست آمد .زمان

دق ق و  41ثان ب دست آمد .در جدو  4متوس

انتقا ب ماران سوت مغکی ب ب مارستان دراور انل

زمان ک انتقا در کل ب مداران انتدقالی با آمدبوالنل

 116فارس ،نسبت ب شاخص کیوری مطلوب بود.

جدول  :3میانگین زمان پاسخگویی ،حضور در صحنه و انتقال مددجویان از محل فوریت به مرکز درمانی (دقیقه) در بیماران دچار سکته مغزی
شاخص زمانی

زمان پاسخگویی

استاندارد زمانی کشور

متوسط زمانی در مددجویان

متوسط زمانی در مددجویان

(دقیقه )

انتقالی با آمبوالنس در استان

انتقالی با آمبوالنس در کالن شهر

(دقیقه)

شیراز (دقیقه)

31:51

53:37

 52:33دقیقه درون شهری کالن
شهرها و54:33دقیقه برون شهری

زمان حضور در صحنه

23:33

59:55

51:36

زمان انتقال به بیمارستان

هرچه سریعتر

56:55

23:52

مجموع سه زمان فوقالذکر

کمتر از  63دقیقه

97:43

41:21

جدول  :4مقایسه زمان خدمات و انتقال مددجویان مشابه انتقالی به وسیله آمبوالنس و اورژانس هوایی با استاندارد کشوری
شاخص زمانی

مجموع سه زمان پاسخگویی،

متوسط زمان انتقال به وسیله

متوسط زمان انتقالی به وسیله اورژانس

آمبوالنس به مرکز درمانی شیراز

هوایی به مرکز درمانی شیراز

(دقیقه)

(دقیقه)

12:21

91:26

متوسط زمان استاندارد کشوری
(دقیقه)

کمتر از63

حضور در صحنه و انتقال به
بیمارستان

 45درصد و بهرامپوری و همواران حددود  41درصدد

بحث و نتیجهگیری

در مطالع حاضر  61درصد از ب مداران مدورد بررسدی،
مددرد و بق دد زن بودنددد .در مطالعدداپ ابراه مددیراد و
همواران  44درصد مددجویان ،ایدرانمنش و هموداران
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مددددجویان مددرد و بق دد زن بودنددد ( )11،18 ،22در
مطالع مظلوم و همواران در میهد  68درصد ب مداران
سوت مغکی مرد بودند ( .)24در مطالعد داندشفدرد و
همواران در ش راز  44درصد ب ماران سوت مغکی مدرد
563

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 14:33 +0330 on Friday November 27th 2020

زمان مماس

 62دق ق و انتقا ب وس ل اور انل هوایی ب همان
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مغکی در مردان جوان ب یتر از زنان گکارش شد است

همواران  73درصد ب ماران سوت مغدکی دارای سدابق

( .)21نتددایج ای دن مطالع د بددا مطالعدداپ بهرامپددوری و

فیارخون باال 58 ،درصد دارای سدابق ب مداری قلبدی،

همودداران و ایددرانمنش و همودداران و دانددشفددرد و

 31درصددد دارای سددابق دیابددت و  64درصددد دارای

همواران و  Maredzaهمخوانی نداشت امدا بدا نتدایج

سابق ه پرل پ دمی بودندد ( .)22در مطالعد Bateman

مطالعد مظلدوم و هموداران و کنگرلدو و هموداران در

 62درصد ب ماران سوت مغکی دارای سابق فیدارخون

ب یتر بودن معداد مردان دچار سوت مغدکی همخدوانی

باال16 ،درصد دارای چربی خون باال و  8درصد دارای

مرداوپ در جامعد هدای

دیابت ( )11بودند .نتایج گکارش شد با برخدی نتدایج

مددورد بررس دی ،م دکان برخددورداری مددردان و زنددان از

ب دست آمد در مطالعد حاضدر قرابدت دارد .مصدور

مراقبت بهداشتی کافی و فیارهای کار ،نتایج مترداوپ

میشود ک وجود ب ماریهای مدکمن سدن ن سدالمندی

هستند و ن از است ش گ ری یربالگری سدالمت مدردان

(مانند دیابت و فیارخون و اختال چربی خون کنتر

استان فارس در حوز بهداشت ب طور جدیمدر دنبدا

نید ) و همچن ن استرسهای شغلی زم ن بروز سدوت

شود (.)6،11،18،21،24،28

مغکی در ب ماران را فراه میکند.

داشت .مصور میشود ب دل

در این مطالعد حددود  81درصدد ب مداران سدالمند

از  157415مددجوی اور انل  116اسدتان فدارس،

بودنددد .در مطالع د ای درانمنش و همودداران  67درصددد

 1/2درصد مددجویان اور انسدی دچدار سدوت مغدکی

ب ماران سوت مغکی سالمند بودندد ( )18و در مطالعد

شددد بودنددد .در مطالع د بهرامپددوری و همودداران 1/3

کنگرلو و هموداران  81درصدد ب مداران سدوت مغدکی

درصددد مددددجویان مأموری دتهددای اور انددل ارا را

سالمند بودند ( .)28ک با نتایج این مطالعد همخدوانی

ب ماران اور انسی سوت مغکی میو

میدادندد (.)11

دارد .مصددور م دیشددود علددت بددروز سددوت مغددکی در

مطالع دیگری در این زم ن یافت نید .ب نظر میرسد

سالمندان ،سابق ابتالء ایل

آنها ب ب ماریهای کنتر

نید مانند شرفیاری خون ،دیابت ،چربی خدون بداال و
مواردی از این قب

باشد.

بررسی سوابق ب ماران دچدار سدوت مغدکی در ایدن

درصد ب ماران سوت مغکی مددجوی اور انل  116بدر
حس

م کان برخدورداری مدردم از خددماپ سدالمت

نظ ر یربالگری و مراقبت ب ماریها در حوز بهداشت،
آگاهی مردم از خطراپ و را هدای ش یدگ ری از بدروز

مطالعد نیدان داد کد  32درصدد آنهدا سدابق سددوت

سوت مغکی ،ابتالء افراد ب ب ماری مکمن مانندد دیابدت

مغکی 41 ،درصدد سدابق فیدارخون بداال و  8درصدد

و شرفیاری خون و همچن ن آگاهی آنهدا از خددماپ

دارای ب ماری قلبدی 15 ،درصدد دارای سدابق ب مداری

اور انل  116و دسترسی بد ایدن خددماپ ،مترداوپ

دیابت و  3درصدد دارای سدابق ه پرل پ ددمی داشدتند.

میباشد.

نتایج مطالع ایدرانمنش و هموداران نیدان داد کد 21

از  327نرر ب مدار سدوت مغدکی 81 ،درصدد آنهدا

درصد ب ماران دچار سوت دارای سابق ب مداری قلبدی،

ضمن دریافت مراقبتهدای الزم بد ب مارسدتان منتقد

 32درصد دارای سدابق فیدارخون بداال 11/7 ،درصدد

گردیدند و بق د در محد مراقبدت شددند .در مطالعد

573
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با آمبوالنل ب ب مارستان منتقد شددند ( .)27بررسدی

مددجویان اور انسی سدوت مغدکی بد وسد ل بدالگرد

 Williamsو همودداران نیددان داد ک د ب د ن  21مددا 56

یافت نید و ن از ب مطالع کیوری میباشد.

درصد ب ماران با نیان هدای سدوت مغدکی از خددماپ

از محدودیتهای مطالع حاضر میموان بد محددود

اور انل ش ش ب مارستانی استراد میکنند ( .)26ب نظر

بودن زمان مطالع و ک بودن حج نمون هدای منتقد

دسترسدی و

شد دچار سوت مغکی (ب ویژ موارد انتقالی ب وس ل

میرسدد در جوامدع مختلد

بدر حسد

شرای ب ماران ،درصد مددجویان انتقالی ب ب مارسدتان

مطالعاپ میاب اشار کرد .لشا انجام چن ن مطالعامی بد

متراوپ است .اموان دارد ک معداد زیدادی از ب مداران

منظور کنتر ک ر ت و کم ت خدماپ اور اندل شد ش

دچار سوت مغکی ن ک ب طور مستق ب مراکک درمدانی

ب مارستانی و مداخل مددیران در سدایر منداطق کیدور

مراجع نمود و از خدماپ  116استراد نمینمایند ک

ضرورپ دارد.
نتایج این مطالع نیان داد ک زمان انتقا مددجویان

ن از ب بررسی گسترد مری دارد.
در مطالع حاضر ،م انگ ن زمان شاسخگویی  8دق ق ،

اور انسی سوت مغکی ب وس ل آمبوالنل و اور اندل

حضور در صحن  13دق ق  ،انتقا مدددجویان از محد

هوایی در اور اندل شد ش ب مارسدتانی دانیدگا علدوم

فوریت ما مرکک درمانی  15دق ق و م انگ ن جمدع کد

شکشددوی ش د راز در وضددع ت مناسددبی قددرار داشددت و

این س زمان  37دق ق ب دست آمد .متوس زمان کد

م انگ ن زمانهای ب دست آمد نسبت ب شاخصهای

انتقا در کل ب ماران انتقالی با آمبدوالنل  62دق قد و

کیوری ن ک وضع ت نسبتا مطلوبی داشت .با این هم ،

انتقا ب وس ل اور انل هوایی ب همان مرکک درمدانی

ضددرورپ دارد زمددان حضددور مونس د نهددا در صددحن

 38دق ق ب دست آمد .در این مطالعد م دانگ ن زمدان

حادث ب حداق زمان ممون برسد و کماکان نظارپ و

شاسخگویی و زمان ک خدماپ در ب مداران انتقدالی بدا

موج ب یتر ب عملورد گرو هدای عمل دامی اور اندل

آمبوالنل و اور انل هوایی این مطالع در مقایسد بدا

میمواند سب

کاهش زمدان انتقدا ب مداران بد مراکدک

استاندارد اعالم شد کیدوری ( )12مطلدوب بدود امدا

درمانی شد و منجر ب ش یگ ری از مدرگ و نداموانی و

زمانهای حضور در صحن حادث بایسدتی بد حدداق

معلول تهای این مدددجویان شدوند .از طرفدی ،چدون

برسد .مطالع ای در این زم ن یافت نید .م دانگ ن ایدن

اکثر مددجویان سدابق ب مداریهدای دیگدر (دیابدت و

5

فیددارخون بدداال و )...داشددتند ،ن دداز اسددت در حددوز

دق ق  15 ،دق ق  1 ،دق قد و جمدع کد سد زمدان 31

بهداشت ،بح

یربالگری سدالمت و افدکایش آگداهی

دق قدد بدد دسددت آمددد اسددت ( )11و در مطالعدد

جامع ب شو فعا و جدیمری دنبا گردد.

زمانها در مطالع بهرامپوری و همواران بد مرم د

 Bahrampouriو همواران این زمانهدا بد مرم د

7

 11،17،و  36دق ق ب دست آمدد ( .)25کد بدا نتدایج
این مطالع از نظر مجموع ک س زمان نکدیدم اسدت.
برای انتقا مددجویان از اور انل هوایی ن دک اسدتراد
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پیشنهادها

با موجد ب گسدتر بدرنام شدکشم خدانواد و وجدود
دستورالعم های یربالگری سالمت گرو های هد

در
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اور انددل هددوایی) ب د مراکددک درمددانی و عدددم انجددام

] [ DOI: 10.22034/5.2.165

 Koksalو همواران  25/3درصد ب ماران سوت مغدکی

میگردد اما سابق ای از انجام مطالع مقایسد ای انتقدا
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سپاسگزاری

مقددیر و میدور خدود را از

نویسندگان مقالد مرامد

 ش گ ری فعدا یربدالگری،برنام ب ماریهای ی رواگ ر
و انجام مراقبدت دور ای بدرای

سالمت جمع ت هد

ممددامی همودداران محتددرم مرکددک مدددیریت حددوادث و

 ب مداران دچدار اخدتال فیدارخون و،ب ماران دیدابتی

 معاونت محترم درمان و شژوهیی،فوریتهای شکشوی

چربی خون از طریدق کمپد ن شناسدایی و کنتدر ایدن

دانیگا علدوم شکشدوی شد راز کد امودان انجدام ایدن

 مدرگ و م در و نداموانی در،ب ماریها از بروز ب مداری

 ایدن مقالد. اعالم مدیدارندد،شژوهش را فراه نمودند

 همچند ن بدا.ب ماران با احتما سدوت مغدکی کاسدت

حاص بخیی از طرح محق قامی با عنوان سوت مغدکی

 و اطالعداپ116 استراد از اطالعاپ سامان اور اندل

و شدداخصهددای زمددانی خدددماپ در اور انددل ش د ش

مندددرد در شرونددد الوترون دم مددددجویان اور انسدی

 بدود کد در1317 ب مارستانی اسدتان فدارس در سدا

 سوت مغکی و اختالالپ حسی، شرفیاری خون،دیابت

18-7782 معاونت شژوهیی دانیگا ش راز بدا شدمار

 نسدبت بد،حرکتی در مراکدک بهداشدت شهرسدتانهدا

 کدددد اخدددال ایدددن طدددرح.گردیدددد

مصدددوی

شناسایی و مراقبت ب مداران اقددام نمدود و اثربخیدی

 اجدرای ایدن. میباشدIR.SUMS.REC.1398.642

فعال تهای حدوز بهداشدت را در ایدن بخدش شدایش

طرح با حمایدت معاوندت محتدرم درمدان و شژوهیدی

 اجرای برنامد هدای آمدوزش همگدانی از طریدق.نمود

.دانیگا انجام گرفت

رسان ها ب ویژ صدا و س ما منجر ب افدکایش آگداهی

تضاد منافع

.ب ن نویسندگان مضاد منافع وجود نداشت

عموم مردم در زم ن عوام خطر بروز سدوت مغدکی و
.را های ش یگ ری از بروز آن خواهد شد
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Abstract
Background & Objectives: Stroke is the third leading cause of death and the most common
disease of old age. Pre-hospital care time is very important in these patients. The purpose of
this study was to determine the status of time indices of pre-hospital emergency services in
stroke patients of Fars province.
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed from March 2018 to
December 2018. Medical files of 327 stroke patients received emergency cares by Emergency
115 were selected through census sampling and reviewed. Data gathering tool was a checklist
and data were analyzed through SPSS20 software package.
Results: Stroke patients comprised 0.2% of all emergency 115 patients. Among stroke
patients, 51% were men and 80% were elderly. From all, 88.7% were transferred to the
hospital, 11% received urgent care in place and one patient had died. Among the studied
cases, 32% had a history of stroke, 41% had high blood pressure and 8% had heart disease.
The mean time of transforming stroke patients to the hospital was 37 minutes from the first
calling of Emergency 115. For other transferred patients, mean times of transferring by
ambulance and Air Emergency were respectively 52 and 38 minutes.
Conclusion: Monitoring the performance of Emergency Technicians reduces service time and
the rate of mortality and morbidity of stroke patients. By screening for health and increasing
public awareness in the field of health, mortality and disability can be prevented in these
patients.
Keywords: Time Indicators, Stroke, Emergency 115, Response, Attendance, Transfer to
hospital
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