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مقدمه :سریعترین راه انتقال بیماران و مصدومین بدحال به بیمارستان ،استفاده از خدمات اورژانس هوایی میباشد .انتقال بیماران ب ه وس یله
بالگرد موجب ارائه سریعتر خدمات پزشکی به بیماران شده و کاهش مرگومیر و ناتوانی آنه ا را در ب ر دارد .ای ن مطالع ه ب ا ه در بررس ی
دالیل انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی به بیمارستانهای شهر شیراز انجام گرفت.
روش بررسی :مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال  7081انجام گرفت .پرونده  731نفر بیم ار انتق الی ط ی
 735مأموریت از  578289مأموریت اورژانس  775استان فارس از طری ق اورژان س ه وایی ب ه بیمارس تانه ای ش یراز ب ا اس تفاده از روش
سرشماری بررسی شدند.
یافتهها %29 :بیماران منتقل شده از طریق اورژانس هوایی مرد بودند %50 .آنان ساکن در مناطق ش هری شهرس تانه ای اس تان ف ارس و
 %90در گروه سنی  03تا  23سال سن قرار داشتند %88 .به بیمارستان انتق ال یافت ه بودن د .از ای ن تع داد %53/5 ،در بخ ش %58 ،در بخ ش
مراقبتهای ویژه و  %8تحت عمل جراحی قرار گرفتند %9/1 .در بیمارستان فوت نمودند .تصادفات و تروما شایعترین عل ت انتق ال م ددجویان
به وسیله بالگرد بود.
بحث و نتیجهگیری :نظارت مستمر مسئوالن بر دالیل انتقال مددجویان ب ه وس یله اورژان س ه وایی ب ه منظ ور مداخل ه و برنام هری زی،
افزایش آگاهی جامعه به ویژه مردان در سیستم بهداشت و درمان در زمینه خودمراقبتی و پیشگیری از حوادث و بیم اریه ا در جه ت ک اهش
موارد اورژانس بیماران بدحال ضرورت دارد.
واژگان کل یدی :نوع اورژانس ،پیامد انتقال ،اورژانس هوایی ،بیمارستان
ارجاع :مرادیان محمدجواد ،رستگارفر بهناز ،فوالدبند فرحناز ،توفیقی زهرا ،رستگار محمدرضا .بررسی دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس
هوایی به بیمارستانهای شهر شیراز .مجله پژوهشهای سالمت محور 8331؛ .333- 42 :)3(5
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چکیده

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

دهد  .)5،6وشش حسوادث رتلاسات یسا غیرمترقبسه،

یکی از انواع اورژانس

سیش بیمارسستانی ،اورژانس

تروماها ،سکتههای قلبسی و مغسزی کسه باعست تهدیسد

هوایی است .اورژان

یش بیمارستانی بخش مهمسی

جان بیمار میگردد ،سوختگیها ،شکرتگیهای لگسن

از خدمات زشکی نظام ارائه مراقبتهای بهداشستی و

و مسسواردی از ایسسن قبیسسل ،اندیکاسسسیونهسسای اعسسزام

هسوایی،

هوایی برای انتقال بیماران به مراکز درمسانی

درمانی را تشکیل میدهسد  .)1در اورژانس

آمبوالن

بیماران و مصدومان بدحال ،موجب درمان سسریعتسر،

هوایی عالو بر وضعیت مصدوم ،به نوع حادثه ،زمان

کسساهش مسسدتزمسسان برسستری بیمسساران در بیمارسسستان

و مکان وقوع آن نیز وابرته اسست .تصسمیمگیسری در

هسوایی بسه بیمساران

مورد وضعیت مصدومان و نحو انتقال آنها به مراکسز

بسسدحال سسسبب حاسسو جسسان و کمسسا بسسه مصسسدومان

درمانی بر مبنای عالئم حیاتی و محل و عضو آسسیب

میشود .بر اساس استانداردهای تعیین شسد کشسوری

دید است  .)7،8ان ام تریساژ و اسستااد از روتکسل

برای انتقال مصدومان و بیمساران بسدحال مسیتسوان از

مناسب غربسالگری بیمساران بسرای انتقسال بیمساران بسه

هوایی بالگرد) استااد کسرد  .)2بسا توجسه

زمینی یا هوایی میتواند در رسیدگی

میگردد .ارائه خدمات اورژانس

آمبوالن

به ضرورت کاهش زمسان انتقسال و درمسان بیمساران و

وسیله آمبوالن

مناسب و به موقع بیماران و مصسدومان کمسا کننسد

مصسسدومان بسسدحال و کسساهش مسسر ومی سر در آنهسسا،

باشد  .)9،11آمبوالن

گرترش روزافزون شهرها ،افزایش و تراکم جمعیست

زمینی شعاع عملیاتی گرترد تری داشته و با مسدیریت

مناطق شهری ،ترافیا و بروز سوانح و حوادث درون

صحیح بالگردها مسیتسوان از ایسن سیرستم در جهست

و برونشهری ،عدم دسترسی به مناطق صسعبالعبسور

ارتقای سالمت خدمات نظسام سسالمت اسستااد کسرد

برای آمبوالن های زمینی ،مرسئله انتقسال بیمساران بسه

 .)11نتی سسسه مطالعسسسه معمسسسارزاد و همکسسساران در

اهمیست بیشستری یسدا کسرد

خصوص بررسی یامد انتقال بیماران به وسیله بسالگرد

است .بالگرد ظرفیت حمل تعداد  11- 12نار مصسدوم

در اصاهان نشان داد که  77درصد بیماران انتقسالی بسه

و بیمار را در کوتا ترین زمان ممکن میرر مسیسسازد.

هوایی در بیمارسستان برستری شسدند.

وسیله بالگرد اورژانس

اورژانسس

وسیله اورژان

هوایی در مقایره با آمبوالن

هسسوایی بسسا هسسده کسساهش مسسر ومیسسر و

 18درصد آنان در بیمارستان فوت نمودند 11 ،درصد

معلولیتهای ناشی از حوادث و بیماریهسا گرسترش

بیماران منتقل شد از طریق اورژانس

هسوایی کسه در

یافته و مورد استااد قرار میگیرد  .)3،4وقتی محسل

بخش مراقبت ویژ برستری بودنسد داسار شکرستگی

حادثه قابل دسترسی نباشد ،اسستااد از بسالگرد بسرای

اندامها و ترومای مغزی که شایعترین آسسیب در ایسن

انتقسسال بیمسساران و مصسسدومان ،کارکنسسان و ت هیسسزات

بیماران بود ،شدند 23 .درصد بیماران نیز بسا رضسایت

درمانی ممکن است تنها را باشد .حملونقل بیمساران

شخصی یا نظر زشسکان بعسد از اقسدامات درمسانی در

به وسیله بالگرد بریار ماید اسست زیسرا مسیتوانسد بسر

همان روز از بیمارستان مرخص گردیدنسد  .)5نتسایج

موانع جغرافیایی مانند مرافت ،کو ها و درختان فسائق

مطالعه علی ور و نصیری ور در تهسران نشسان داد کسه

آمد و بیماران را از مناطق غیرقابل دسترسسی ن سات

هوایی بسه
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ارائه خدمات زشسکی و درمسانی در اسسرع وقست بسه

میباشند .انتقال بیماران بدحال با سسروی

اورژانس
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مقدمه

محمدجواد مرادیان و همکاران

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

محمدجواد مرادیان و همکاران

تصادفی بودند  .)12نتی ه مطالعه عبدی و همکساران

سال  1396مشخص شد کسه  55/9درصسد مصسدومین

بر روی مددجویان اورژانری انتقالی به وسیله بسالگرد

تصسسادفی 41/3 ،درصسسد غیرتصسسادفی و  3/8درصسسد

در کردستان نشان داد که  37/7درصد مددجویان بیش

مادران باردار با اورژان

هوایی بسه بیمارسستان منتقسل

از  41سال داشتند 38 .درصد بیماران انتقالی به وسیله

گردیسسد بودنسسد  .)19در گسسزارش مطالعسسه کشسسوری

هوایی مربوط به مصدومان تصادفات بودنسد

آقاجانی و همکساران حسدود  61/7درصسد مصسدومین

 )13در مطالعه صار ور و همکساران در کرمانشسا 56

ترافیکسی 1/4 ،درصسد مسسادران بساردار و  37/9درصسسد

درصد مددجویان انتقالی به وسیله بسالگرد مصسدومین

بیماران و مصدومین غیرترافیکی به وسسیله اورژانس

تصادفات 41 ،درصد غیرتصادفی و  4درصسد مسادران

هوایی به مراکز درمانی منتقل گردید بودنسد  .)21بسا

باردار بودند  .)14در مطالعه علی ور و نصیری ور در

توجه به این که اورژان

یش بیمارستانی اولین سطح

تهران ،بیشترین مددجویان کمتسر از  41سسال داشستند

ارائه خدمات اورژانری به بیماران و مصدومان بدحال

هسوایی

میباشد ،مدیران و مرئوالن این بخش به طور مرستمر

اورژان

 .)15در مطالعه  Yiو همکاران در اورژانس

ایرلند ،میانگین سن بیماران انتقالی از طریق اورژان

نربت به ارزیابی و بررسی خدمات این بخسش اقسدام

هوایی 53 ،سال بود 29/6 .درصد بیماران آسیب دید

مینمایند  .)21عملکرد مطلوب بخشهسای مختلس

حاصل از وقوع حوادث ترومایی بودند 11/6 .درصسد
آنان

اورژان

یش بیمارستانی از جملسه اورژانس

هسوایی

از حمل به وسیله بالگرد فوت نمود بودنسد

میتواند در یشگیری از مر ومیر و ناتوانی بیماران و

هسوایی کشسور در

مصدومین بریار مؤثر باشد  )22لذا با توجه به لسزوم

 .)16بر اساس گسزارش اورژانس

سال  ،1394حدود  77درصد مأموریتهای اورژانس

آگاهی مدیران از عملکرد اورژان

هوایی طی سسالهسای اخیسر بسه حسوادث ترافیکسی و

دالیل و یامدهای انتقال بیماران بسه وسسیله اورژانس

مصدومین تصادفات ناشی از این حسوادث اختصساص

هوایی به بیمارستانهای شهر شیراز رداخته شد.

داشته است  .)11در گزارش اورژان

هوایی به بررسسی

هوایی کشسور

در سسال  ،1397حسسدود  56درصسد مصسسدومان انتقسسال

روش بررسی

یافته به وسیله بالگرد را حوادث ترافیکی 25 ،درصسد

مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیای بود که بسه صسورت

حسسوادث غیرترافیک سی 11 ،درصسسد مسسادران بسساردار6 ،

مقطعسسی در سسسال  1397ان سسام شسسد .در ایسسن سسسال

درصد بیماران قلبی 3 ،درصد سکته مغزی را تشسکیل

اطالعات  112مأموریت اورژان

هوایی فارس بسرای

داد بودنسسد  )17در مطالعسسه  Prinaو همکسساران در

 117نار بیمسار و مصسدوم انتقسالی بسه وسسیله بسالگرد

هوایی آمریکای شمالی ،بیشترین مددجویان

به بیمارستانهای شیراز مسورد بررسسی قسرار

اورژان

اورژان

مرد بودنسد و میسانگین سسنی آنسان  68سسال بسود94 .

گرفت .نمونهگیری به روش سرشماری بود .داد هسای

درصد بیماران انتقالی ،در بیمارستان برتری گردیدنسد

مورد استااد از سامانه اورژان

 115فارس با مطالعسه

که  19درصد آنها نیازمند عمسل جراحسی بودنسد و 5

روند الکترونیا مسددجویان و رونسد بیمارسستانی
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کمتر از  41سال قرار داشتند .حسدود  71درصسد آنسان

مطالعه محمدخانی در اورژانس

هسوایی کرمانشسا در

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 19:00 +0330 on Monday September 21st 2020

بیمارستانها مرد بودند و بیشترین آنها در گرو سنی

درصد آنها در بیمارستان فوت نمود بودند  .)18در

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

محمدجواد مرادیان و همکاران

بود که دربرگیرند تعداد مأموریتهای اورژانس
فارس ،تعداد مأموریت اورژان

یافتهها

115

 1/14درصسسد از  219694مأموریسست اورژانسس

هسوایی بسرای انتقسال

مددجویان به بیمارستانها ،نوع اورژان

توسط اورژان

مددجویان و

هوایی شیراز ان ام گرفتسه بسود .اک سر

مددجویان انتقالی به وسسیله اورژانس

نتی ه انتقال بیماران به بیمارستانهای شسیراز بسود .در

115

هسوایی مسرد و

میانرال بودند جدول .)1

ابتسدای ایسن فسسرم ،ویژگیهسسای دموگرافیسا بیمسساران

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک بیماران انتقالی از طریق اورژانس هوایی
آماره توصیفی

تعداد (درصد)

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

گروه سنی

محل سکونت

زن

)32(34

مرد

)81(63

کودک (کمتر از  8سال)

)1/5(3

نوجوان ( 8- 81سال)

)1/5(3

جوان ( 83- 23سال)

)81(83

میانسال ( 33- 53سال)

)43(48

سالمند ( 83سال و باالتر)

)22(24

درونشهری

)53(56

(نقاط شهری شهرستانهای فارس)
برونشهری

نتایج مطالعه نشان داد که  68درصد مددجویان انتقالی
به وسیله اورژان

هسوایی مسرد بودنسد 53 .درصسد از

)46(53

مددجویان انتقالی به وسیله اورژان

هوایی) در مریر

انتقال به بیمارستان فوت نمود بود.

نقاط شهری شهرستانهسای اسستان فسارس بسه وسسیله

مطالعه نشان داد که  11درصسد بیمساران انتقسالی بسه

بالگرد به بیمارستانهای شیراز انتقال یافته بودند .سن

وسیله اورژان

از

 35درصد این بیماران ایینتر از  31سال 43 ،درصسد

ان سسام مراقبسست الزم در همسسان روز اول از بیمارسسستان

 31تا  61سال 22 ،درصد بسیش از  61سسال بسود52 .

ترخیص گردیدند .بقیه آنان نیازمنسد خسدمات درمسانی

درصد آنها کمتر از  41سال و  15درصد بسین  31تسا

در بیمارسسستان بودنسسد و  5ناسسر از ایسسن بیمسساران در

 41ساله بودند .تنها یا نار از مددجویان  1/9درصد

بیمارستان فوت نمودند جدول .)2
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گن اند شد .از آمار های توصیای درصد استااد شد.

] [ DOI: 10.22034/5.3.333

این بیماران به دست آمد .ابزار گردآوری داد ها فرمی

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

محمدجواد مرادیان و همکاران

آماره توصیفی

] [ DOI: 10.22034/5.3.333

جدول  :2توزیع فراوانی پیامد انتقال مددجویان انتقالی با اورژانس هوایی به بیمارستانهای شهر شیراز
تعداد (درصد)

اقدام /پیامد
بستری بیمار در بخش مراقبت ویژه

)23( 38

عمل جراحی بیمار

)3/3( 83

مراقبت و همان روز ترخیص

)83/3(88

فوت در مسیر انتقال

)3/3( 8

پیامد نهایی بیماران منتقل شده به

زنده تا ترخیص از بیمارستان

)35/3( 838

بیمارستان

فوت در بیمارستان

)4/6( 5

انتقال بیماران در بیمارستان

بر اساس نتایج این مطالعه مسددجویان آسسیبدید در

بیشترین مددجویان انتقالی به وسیله اورژان

تصسسادفات ،اورژانسس هسسای قلبسسی ری سوی و تروماهسسا

بودند جدول .)3

هسوایی

جدول  :3توزیع فراوانی نوع اورژانس مددجویان انتقالی با اورژانس هوایی به بیمارستانهای شهر شیراز
آماره توصیفی

تعداد (درصد)

نوع اورژانس
آسیب در اثر تصادفات

)48/6( 53

قلبی ریوی

)28/5( 23

آسیب در اثر سقوط و تروما

)88/2( 82

زنان و زایمان

)4/6( 5

مسمومیت

)3/6(4

کاهش هوشیاری

)2/1(3

تیر خوردگی

)2/1(3

سوختگی

)2/1( 3

گزیدگی

)8/3( 2

سکته مغزی

)8/3( 2

بحث و نتیجهگیری

 .)3در مطالعه عبدی و همکاران در کردستان 68

از م موع  117نار مددجوی منتقل شد از طریق

درصد بیماران مرد بودند  .)13در مطالعه  Prinaو

اورژان

هوایی 68 ،درصد از آنان مرد بودند .در

همکاران در آمریکای شمالی نیز بیشترین مددجویان

مطالعه معمارزاد و همکاران حدود  72درصد مرد

مرد بودند  .)18نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه

بودند  )12و در مطالعه علی ور و نصیری ور حدود

همخوانی داشت .به نظر میرسد از آن ا که مردان

 77درصد مرد بودند  .)15در مطالعه کالنتری میبدی

بیشتر از زنان در خارج از منزل و در مواجهه با

و همکاران حدود  74درصد مددجویان مرد بودند

حوادث ترافیکی و جاد ای و تروماها قرار دارند لذا
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–سال پنجم  /شماره /3پا یز 8331

336

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 19:00 +0330 on Monday September 21st 2020

بستری بیمار در بخش بستری

)53/5( 54

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

اورژان

هوایی میشوند.

انتقال به بیمارستان فوت نمود بود .از  116نار
مددجو 51/9 ،درصد آنها در بخش و  29/3درصد

هوایی در مناطق شهری شهرستانهای

مراقبتهای ویژ برتری شدند 9/4 .درصد این

استان فارس زندگی میکردند .در مطالعات دیگر

مددجویان مورد عمل جراحی قرار گرفته و 11/4

گزارشی در این زمینه ثبت نشد است .به نظر

درصد آنها

از ان ام اقدامات درمانی الزم ،با نظر

میرسد بیشتر بودن این مددجویان در مناطق شهری

زشکان و یا رضایت شخصی همان روز از بیمارستان

به دلیل تراکم جمعیت در مناطق شهری است.

ترخیص گردید بودند 95/3 .درصد بیماران انتقالی

طریق اورژان

سن  35درصد این بیماران ایینتر از  31سال43 ،

به بیمارستان تا زمان ترخیص از بیمارستان زند بودند

درصد  31تا  61سال 22،درصد بیش از  61سال بود.

و  4/7درصد آنها نیز در بیمارستان فوت نمود

 52درصد آنها کمتر از  41سال و  15درصد بین 31

بودند .نتایج مطالعه معمارزاد و همکاران نشان داد

تا  41ساله بودند .در مطالعه معمارزاد بیشترین

 77درصد بیماران انتقالی در بیمارستان برتری شدند

مددجویان در گرو سنی  31تا  41سال قرار داشتند

که  25درصد آن ها در بخش مراقبتهای ویژ 57 ،

 .)12در مطالعه علی ور و نصیری ور ،بیشترین

درصد در بخش برتری شدند و  18درصد در

مددجویان کمتر از  41سال داشتند  .)15در مطالعه

بیمارستان فوت نمودند 23 .درصد بیماران نیز با

عبدی و همکاران  38درصد بیماران بیش از  41سال

رضایت شخصی با نظر زشکان بعد از اقدامات

داشتند  ) 13در مطالعه  Prinaو همکاران نیز میانگین

درمانی در همان روز از بیمارستان مرخص گردیدند

سنی مددجویان  68سال به دست آمد  .)18نتایج

 .)12در مطالعه  Yiو همکاران در اورژان

هوایی

مطالعه حاضر با مطالعه معمارزاد و همکاران در

ایرلند 11/6 ،درصد بیماران

گرو سنی  31تا  41سال همخوانی نداشت .در گرو

هلیکو تر فوت نمود بودند  .)16در مطالعه  Prinaو

سنی کمتر از  41سال با نتایج مطالعه علی ور و

همکاران 94 ،درصد بیماران انتقالی به وسیله اورژان

نصیری ور همخوانی داشت و در خصوص گرو

هوایی در بیمارستان برتری گردیدند و  6درصد آنها

سنی باالی  41سال با مطالعه عبدی نزدیا بود .به

همان روز ترخیص گردیدند .از این افراد 19 ،درصد

نظر میرسد از آن ا که حوادث ترافیکی و تروماها

آنها نیازمند عمل جراحی بودند و  5درصد آنها در

ممکن است برای هر فردی در هر سنی اتااق افتد و

بیمارستان فوت نمود بودند  .)18نتایج این مطالعه

بیماریها نیز بیشتر در سنین میانرالی و

که حدود  91درصد بیماران در بیمارستان برتری

اورژان

از حمل به وسیله

سالمندی اتااق میافتد ،اغلب مددجویان اورژان

شدند با نتایج مطالعه  Prinaو همکاران که  94درصد

هوایی را این افراد تشکیل میدهند.

بیماران برتری شد بودند؛ همخوانی داشت اما با

در مطالعه حاضر ،از  117نار بیمار و مصدومی که

نتایج مطالعه معمارزاد همخوانی نداشت .نتی ه

به مراکز درمانی شیراز منتقل گردید بودند تنها یا

مطالعه حاضر از نظر درصد برتری در بخش

نار از آنها  1/9درصد این مددجویان) در مریر

و
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 53درصد از بیماران و مصدومان نیازمند به انتقال از

آنان با توجه به شرایط و صدمات وارد در بخش

] [ DOI: 10.22034/5.3.333

بیشتر از زنان داار حوادث شد و نیازمند به خدمات

محمدجواد مرادیان و همکاران

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

محمدجواد مرادیان و همکاران

با نتی ه مطالعه  Prinaو همکاران همخوانی نداشته

محمدخانی در اورژان

هوایی کرمانشا در سال

اما در زمینه درصد فوتشدگان با نتایج مطالعه Prina

 55/9 ،1396درصد مصدومین تصادفی 41/3،درصد

مشابه بود؛ اما با نتایج مطالعات کالنتری و معمارزاد

غیرتصادفی و  3/8درصد مادران باردار با اورژان

و همکاران و  Yiو همکاران همخوانی نداشت .به

هوایی به بیمارستان منتقل گردید بودند  .)19در

نظر میرسد علت عدم همخوانی نتایج این مطالعه با

گزارش مطالعه کشوری آقاجانی و همکاران حدود

مطالعات فوق الذکر تااوت در نوع حادثه ،زمان و

 61/7درصد مصدومین ترافیکی 1/4،درصد مادران

مکان وقوع حادثه ،شرایط مددجویان و مصدومین،

باردار و  37/9درصد بیماران و مصدومین غیرترافیکی

میزان دسترسی به خدمات درمانی زشکی میباشد.
بیشترین درصد مددجویان انتقالی به وسیله
اورژان

هوایی را به ترتیب مددجویان با اورژان

به وسیله اورژان

هوایی به بیمارستان درمانی منتقل

گردید بودند  )21نتایج این مطالعه با گزارشهای
کشوری ،مطالعات علی ور و نصیری ور و کالنتری

تصادفات  46/7درصد) ،قلبی و ریوی 21/5

میبدی و همکاران و محمدخانی از جهت اک ریت

درصد) ،سقوط و تروما  11/2درصد) ،زنان و زایمان

مددجویان مصدومان تصادفات در اورژان

هوایی

 4/6درصد) بودند .در مطالعه کالنتری میبدی و

همخوانی داشت  .)3،11،15،17،19اما با مطالعه

همکاران اک ر بیماران در اثر سوانح رانندگی و

عبدی  )13همخوانی نداشت .بین نتایج این مطالعه

تصادفات آسیب دید بودند  .)3در مطالعه علی ور و

در زمینه درصد مددجویان داار تروما با نتایج به

نصیری ور حدود  71درصد مددجویان تصادفی

 )12و  Yiو

بودند

 ) 15در مط العه معمارزاد

دست آمد در مطالعه معمارزاد

و همکاران

همکاران  )16همخوانی دید نشد .در مطالعه حاضر

شایعترین علت آسیب تروما بود  .)12بر اساس

زنان و زایمان در این

گزارش سال  1394مرئوالن اورژان

درصد مددجویان اورژان

هوایی کشور

مطالعه  4/6درصد بود که با نتایج مطالعه محمدخانی

هوایی

نزدیا بود اما با گزارش کشوری آقاجانی همخوانی

به بیمارستانها را مصدومین حوادث ترافیکی تشکیل

و فوریت

 77درصد مددجویان انتقالی به وسیله اورژان

ندارد .به نظر میرسد نوع اورژان

داد بودند  .)11در مطالعه  Yiو همکاران در ایرلند،

مددجویان در مناطق مختل

 29/6درصد بیماران انتقالی به وسیله بالگرد

جاد ها ،مناطق جغرافیایی ،دسترسی مردم به خدمات

آسیبدید از حوادث ترومایی بودند  )16در مطالعه

بهداشتی و درمانی ،فرهنگ جامعه نوع منطقه شهری

عبدی و همکاران 38 ،درصد مصدومان انتقالی به

یا برون شهری و مواردی از این قبیل باشد .)19،21

هوایی ،مصدومین تصادفات بودند

از نواقص مطالعه حاضر میتوان به کم بودن ح م

 .)13در گزارش کشوری سال  1397حدود 56

مطالعات مشابه ان ام گرفته اشار کرد لذا ان ام انین

درصد مددجویان انتقالی به وسیله بالگرد مربوط به

مطالعاتی به منظور مداخله در جهت شناسایی دالیل

حوادث ترافیکی 25 ،درصد حوادث غیرترافیکی11 ،

هوایی و ارتقای

وسیله اورژان
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درصد مددجویانی که مورد عمل جراحی قرار گرفتند

درصد سکته مغزی تشکیل داد بودند  ) 17در مطالعه
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همکاران همرو بود .نتی ه مطالعه حاضر در زمینه

درصد مادران باردار 6 ،درصد بیماران قلبی و 3

دالیل و پیامدهای انتقال بیماران به وسیله اورژانس هوایی

با اجرای برنامههای آموزش همگانی در زمینه

ت هیزات مورد لزوم و سایر امور مربوطه در اورژان

یشگیری از بروز حوادث و خودمراقبتی از طریق

یش بیمارستانی سایر مناطق کشور نیاز میباشد .

رسانهها ،صداوسیما و سیرتم بهداشت و درمان اقدام

نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد اورژان

نمود.

هوایی شیراز از لحاظ انتخاب مددجویان برای اعزام
به وسیله اورژان

هوایی مناسب بود اما کماکان نیاز

سپاسگزاری

به ویژ مردان) در سیرتم بهداشت و درمان در زمینه

تمامی همکاران محترم مرکز مدیریت حوادث و

خودمراقبتی و یشگیری از حوادث و بیماریها

فوریتهای

زشکی ،معاونت محترم درمان و

موجب کاهش موارد اورژانری خواهد شد.

ژوهشی دانشگا که امکان ان ام این ژوهش را
فراهم نمودند؛ اعالم میدارند .این مقاله حاصل

پیشنهادها

با توجه به وجود سیرتمهای نظارتی و واحدهای
بهبود کیایت در مراکز فوریتهای

زشکی

دانشگا های علوم زشکی کشور میتوان با ارزیابی و
نظارت مرتمر بر عملکرد اورژان

هوایی به ویژ در

زمینه انتخاب مددجویان برای انتقال به وسیله
اورژان

هوایی به بیمارستانها در جهت بهبود

خدمات اورژان

هوایی برنامهریزی و اقدام نمود.

همچنین به منظور کاهش بروز حوادث و فوریتها

بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی یامد انتقال
بیماران منتقل شد

هوایی به

با اورژان

بیمارستانهای شیراز در سال  »1397بود که در
معاونت ژوهشی دانشگا علوم زشکی شیراز با
شمار  98- 7781تصویب گردید .کد اخالق این
طرح  IR .SUMS.REC.1398.641میباشد.
تضاد منافع

بین نویرندگان تضاد منافع وجود نداشت .
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Abstract
Background & Objectives: The fastest way to transport patients and the injured to hospital is
to use air emergency services. Transporting patients by helicopter provides faster medical
services to patients and reduces mortality and disability. This study was conducted to
investigate the reasons for transporting patients by air ambulance to hospitals in Shiraz.
Methods: The present study was a descriptive cross-sectional one conducted in 2018. The
cases of 107 patients transported by air ambulance in 102 missions out of 219694 from Fars
emergency to Shiraz hospitals were investigated using the census method.
Results: From among all patients transported by air ambulance, 68% were male and 53%
lived in urban areas of Fars province. Moreover, 43% of patients were aged between 30 and
60 years old and 99% were taken to hospital. Of these, 50.5% were in the ward, 29%
underwent intensive care, 9% underwent surgery, and 4.7% died in the hospital. Accidents
and trauma were the most common causes of requests for helicopter transport.
Conclusion: Continuous monitoring of the reasons for transporting patients by air ambulance
is necessary to plan and make interventions, increase public awareness (especially among
men) to self-health care and prevent incidents and diseases so as to reduce the number of
critically ill patients.
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