مقاله پژوهشی

تأثیر برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم بر شاخصهاي عملکردي بخش اورژانس در
بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران :یک مطالعه سري زمانی منقطع
مرتضی رابطی ،1مر یم تاجور ،2مریمالسادات عسکری ،3مار یتا محمدشاهی ،4ابراهیم جعفری


دریافت مقاله99/1/12 :



دریافت مقاله اصالح شده99/3/12 :



پویان* 5

پذیرش مقاله99/3/12 :

چکیده
مقدمه :عملکرد بخش اورژانس به عنوان یکی از پرمخاطرهترین مناطق درمانی ،تأثیر فراوانی بر عملکررد ارایر بخشهرای بیماراراان دارد.
در این مطالعه به بررای تأثیر برنامه حضور پزشکان ماخصص مقیم در طرح تحول نظام االمت بر شاخصهای عملکرردی بخرش اورژانرس
در بیمارااانهای علوم پزشکی تهران پرداخاه شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر ،مطالعه توصیفی  -تحلیلی بود که به صورت مقطعی در اال  2392در بخشهای اورژانرس کلیره بیماراراان
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد .شش شاخص عملکردی اورژانرس بره صرورت میرانگین ماهانره و در دو برازه زمرانی 12
ماهه قبل و  62ماهه بعد از اجرای برنامه از طریق مراجعه به واحد بیمارااانها گردآوری شدند .دادهها با ااافاده از مدل اری زمرانی منقطر
با نرمافزارهای  Eviewsنسخه  21و  SPSSنسخه  16تحلیل شدند.
یافتهها :اجرای برنامه بر اطح و روند شاخصهای درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  2ااعت ،بیمراران خرار شرده از اورژانرس
ظرف مدت  21ااعت ،عملیات احیا قلبی ریوی ناموفق و میانگین زمان تریاژ اطح دو تأثیر معناداری نداشت امرا برر ارطح و رونرد شراخص
درصد ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی تأثیر معناداری داشت .اجرای برنامه بر روند شاخص میانگین زمران تریراژ ارطح یرک ترأثیر
معناداری نداشت اما بر اطح شاخص مذکور تأثیر معناداری داشت.
بحث و نتیجهگیری :اگرچه برخی از شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بعد از اجرای برنامه بهبود یافاند اما همچنران زیراراختهایی
از جمله تأمین نیروی انسانی و برگزاری دورههای آموزشی مدون و اثربخش جهت اجرای مطلوب این طرح مورد نیاز اات.
واژگان کل یدی :برنامه حضور پزشکان ماخصص مقیم  ،بخش اورژانس ،طرح تحول نظام االمت ،آنالیز اری زمانی منقط  ،شاخص
عملکردی اورژانس
ارجاع :رابطی مرتضی ،تاجور مریم ،عسکری مریمالسادات ،محمدشاهی ماریتا ،جعفری پویان ابرراهیم .ترث یر برنامر ضضرور پکشرکان مت مر
شاخ

های عملکردی ب ش اورژانس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پکشکی تهران :یک مطالع سرری زمرانی من طر  .مجلر پرهوهشهرای سرمم

م ریم برر
محرور

9911؛ .67- 89 :)9(6
ایران
 .2استادیار گروه علوم مدیری

و اقتماد سمم دانشکده بهداش  ،دانشگاه علوم پکشکی تهران ،تهران ،ایران

 .9کارشناس ارشد اقتماد سمم  ،گروه علوم مدیری
 .4دکترای اقتماد سمم  ،گروه علوم مدیری
 .5دانشیار گروه علوم مدیری

و اقتماد بهداش  ،دانشکده بهداش  ،دانشگاه علوم پکشکی تهران ،تهران ،ایران

و اقتماد بهداش  ،دانشکده بهداش  ،دانشگاه علوم پکشکی تهران ،تهران ،ایران

و اقتماد سمم  ،دانشکده بهداش  ،دانشگاه علوم پکشکی تهران ،تهران ،ایران

* نویسنده مسئول :ابراهیم جعفری پویان
آدرس :تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان قدس ،خیابان پورسینا ،دانشکده بهداش
Email: jaafaripooyan@tums.ac.ir

تلفن12942199158 :
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 .9کارشناسی ارشد مدیری خدمات بهداشتی و درمانی ،گروه علوم مدیری

و اقتماد بهداش  ،دانشکده بهداش  ،دانشگاه علوم پکشکی تهران ،تهران،

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مقدمه

مرتضی رابطی و همکاران

تکلیف بیماران بخ

همه كشورها به دنبال نوآوری در سیستم بهداشت

و

درمان خود به منظور دستیابی بیشتر به دسترسی جامع
و پرداخ هتای

مردم بته ختدمات ،عتدال  ،كیفیت

ممکن ،انجام به هنگام ویزی

بهداش

را اجتنابناپذیر میسازد .نخس

پزشکان مقیم» میباشد (.)11
بختت

اورژانتتس ،یکتتی از پتتر مختتاطرهترین و

حستتا ترین بخ هتتای بیمارستتتان است

( )12كتته

آن كه سالمتی جزء

كاركرد آن میتواند تأثیر بستزایی بتر عملکترد ستایر

و دیگتر آن كته

بیماران داشتته باشتد ( .)13هتدف

نیازها و از حقوق اساسی مردم اس

عرصه تغییر و تحوالت سریع میباشتد ( .)2از دیگتر
عواملی كه اصالحات در نظتام بهداشت

و درمتان را

ضروری میسازد ،هزینههای روزافتزون ایتن بخت ،
افزای

بیماران و افزای

رضای مندی مردم از جمله اهداف بسته «حضور

منصفانه در این سیستم میباشند ( .)1دو ویژگی مهتم
و درمان ،ضرورت اصالحات در این بخت

اورژانس در حداقل زمان

سواد و آگاهی مردم و نیز توقعات و نیازهتای

بخ ها و رضای

اصلی ایتن واحتد اراﺋته ختدمات بتا كیفیت
كوتاهترین زمان ممکن اس

بتاال در

كه این عملکرد میتوانتد

تأثیر فراوانی بر سایر بخ ها ،عملکرد كلی بیمارستان
و رضای

بیان شده آنان میباشد (.)3

بیماران داشته باشد (.)11

بخ های اورژانس به عنوان قلب سیستم بهداش

از این رو در سالهای اخیر ،نظام سالم

و درمتتان معرفتتی شتتده و یکتتی از مهتتمتتترین و

كشورهای مختلف برای پاسخگویی به نیازها و

پرمخاطرهترین بخ های بیمارستتان متیباشتد .ایتن

انتظارات جدید بهداشتی -درمانی اقدام به تغییرات و

بخ

هر ساله ،به طتور شتبانهروزی قریتب بته ستی

اصالحات در ساختار خود كردهاند ( .)4-7نظام

میلیون بیمار بتدحال و سترپایی را در سراستر كشتور

ایران نیز پیرو تغییرات داخلی و بینالمللی و

پذیرفته و مراقب های درمانی فوری برای آنان فتراهم

برای پاسخگویی به نیازهای مردم و ارتقای سطح

مینماید و حدود  25درصد مراجعتات بیمارستتان از

در

كتته  41درصتتد آنتتان بعتتد از

سالم

سالم  ،اقدام به اجرای طرح تحول نظام سالم
تاریخ پانزدهم اردیبهش
حفاظ

 1333با سه رویکرد

مراجعتته بستتتری م تیشتتوند ( .)14بتترای اطمینتتان از

در دسترسی به

را

مالی از مردم ،ایجاد عدال

خدمات سالم

طریتﻖ اورژانتتس است

برنامه در سراسر كشور كرده اس  .برنامه

و آموزش پزشکی ،پنج معیار را در تاریخ 1331/3/13

حضور پزشکان متخصﺺ مقیم در بیمارستانهای

طتی دستتتورالعملی بتته شتتماره  ،11/1313بتته عنتتوان

وابسته به وزارت بهداش  ،به عنوان یکی از مهمترین

شاخﺺهای عملکتردی اورژانتس بیمارستتانی بترای

برنامهها ،به منظور بهرهمندی به هنگام مردم از

سنج

و ارزیابی كاركرد اورژانسهتا تعریتف كترده

خدمات درمانی از طریﻖ حضور داﺋم پزشکان

اس  .این شاخﺺها شامل درصد بیماران خارج شده

متخصﺺ در مراكز درمانی مذكور اجرا میشود (-8

از اورژانس ظرف مدت  12ستاع  ،درصتد بیمتاران

 .)11اراﺋه به موقع خدمات درمانی ،پاسخگویی 24

تعیین تکلیتف شتده ظترف متدت  6ستاع  ،درصتد

ساعته بیمارستانهای آموزشی و درمانی ،تعیین

احیتای قلبتی ریتوی ( CPR: Cardio Pulmonary
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خدمات و مستقل

ارزیابی نمود .به همین منظور وزارت بهداش  ،درمان

بر هف

و ارتقای كیفی

اثربخشی خدمات اورژانس ،بایتد عملکترد بخت

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

 )Resuscitationناموفﻖ ،درصتد تترب بتا مست ولی

پژوه

شخصی و میانگین زمان تریاژ (دقیقه) میباشند (.)15

متخصﺺ مقیم اورژانس و برنامهریزیهای آتی بترای

اطمینان از عملکترد مطلتوب ختدمات اورژانتس و

حاضر در اصالح و بازنگری بستته پزشتکان

ارتقای عملکرد اورژانس بیمارستانها استفاده نمایند.

تحقتﻖ میتزان بهبتود در هتتر بعتد از كیفیت  ،نیازمنتتد
متداوم است  .اهمیت

اندازهگیری و پتای

شاخﺺهای عملکردی بخ

ارزیتابی

اورژانس به عنوان یکی

روش بررسی

پژوه

حاضر ،مطالعه توصیفی -تحلیلی بود كته بته

از مهمترین بخ های بیمارستانی بر همگتان آشتکار

صورت مقطعی در سال  1338در بخ های اورژانس

اس  .از آنجایی كته حضتور پزشتق مقتیم در طترح

دانشتتگاه علتتوم

كلیته بیمارستتتانهای تح ت

پوشت

میتوانتد بتر شتاخﺺهای عملکتردی

پزشکی تهران (مركز طبی كودكان ،مركز قلب ،فارابی،

تأثیر بگذارد لذا در این طرح محققین درصدد بررستی

ضیاییان ،یا  ،شریعتی ،سینا ،روزبته ،رازی ،بهرامتی،

این تغییر در شاخﺺهای عملکتردی اورژانتس

بهارلو ،آرش ،امیراعلم و امام خمینی) انجام شد .معیار

تحول سالم
نق

ورود به مطالعه ،بیمارستانهای تح

میباشند.
تاكنون مطالعتات محتدودی در زمینته تتأثیر طترح

علتتوم پزشتتکی تهتتران و معی تار ختتروج ثبت

و تحقیقتی جتامعی كته بتوانتد تتأثیر

نتتتایج حاصتتل از دادههتتای موجتتود و عتتدم وجتتود

بتر شتاخﺺهای

اطالعات كافی در بتازه زمتانی مطالعته در بیمارستتان

بر شاخﺺهای بخت

اورژانس را بررسی كند ،انجام نشده

اس ت  .لتتذا در ای تن مقالتته بتته بررس تی شتتاخﺺهای
عملکردی بخ

نشتتدن

اورژانتس

بلندمدت طرح تحول نظام ستالم
عملکردی بخ

پوش

اطالعات مورد نیاز در نظر گرفته شد كه با توجته بته

تحول نظام سالم
انجام شده اس

دانشگاه

اورژانس در بیمارستانهای دانشتگاه

یا  ،آن بیمارستان از جامعه پژوه
شاخﺺهای عملکردی بخ

خارج شد.

اورژانتس در قالتب

پنج شاخﺺ پیامدی توسط وزارت بهداش

درمتان و

علتوم پزشتکی تهتران در بتازه زمتانی قبتل و بعتتد از

آموزش پزشکی توصیف شدند .این شاخﺺها شتامل

و تأثیر اجرای برنامه

درصد بیمتاران تعیتین تکلیتف شتده ظترف متدت 6

حضور پزشکان متخصتﺺ مقتیم طترح تحتول نظتام

ساع  ،درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظترف

اجرای طرح تحول نظام سالم
سالم

بر این شاخﺺها پرداخته شد.

نتایج ایتن پتژوه

متیتوانتد بته متدیران ارشتد

اورژانس بیمارستان كمق شتایانی نمایتد و همچنتین
سیاس گذاران نظام سالم

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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ناموفﻖ ،درصتد تترب بخت

اورژانتس بتا مست ولی

شخصی و میانگین زمان تریاژ (دقیقه) كه در جدول 1
شاخﺺهای عملکردی بخ

اورژانس براسا

شاخﺺ ،تعریف و فرمول نشان داده شده اس

نتو
(.)15
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بیمارستانها در ارتقای سطح كیفتی و كمتی عملکترد

مدت  12ساع  ،درصد عملیات احیای قلبتی ریتوی

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

جدول  :1شاخصهای عملکردی اورژانس
عنوان شاخص
بیماران

درصد

نوع شاخص
بروندادی

تعیین

فرمول محاسبه شاخص
تعداد بیماران بستری موق

تکلیف شده ظرف مدت 6

 6ساع

ساع

بیماران بستری موق

تعریف شاخص

تعیین تکلیف شده ظرف مدت

در اورژانس در یک دوره زمانی ب تعداد کل
در اورژانس در همان دوره زمانی

ضربدر صد.

نشان میدهد چ تعدادی از

این شاخ

بیمارانی ک سرپایی نبوده و نیاز ب بستری
موق

در اورژانس داشت اند ،زیر  6ساع

تعیین تکلیف شدهاند و دستور ترخی
ب ش اورژانس در پروندهشان ب

بروندادی

درصد بیماران خارج شده

تعداد بیماران بستری موق خارج شده از اورژانس طی 92
در یک دوره زمانی ب تعداد کل بیماران بستری

از اورژانس ظرف مدت

ساع

 92ساع

موق در اورژانس در همان دوره زمانی ضربدر صد.

این شاخ
مدت  6ساع

درصد عملیات اضیای قلبی
ریوی ناموفق
ترک

درصد

بروندادی

ب ش

در اورژانس ک ظرف

تعیین تکلیف شده و دستور

در پروندهشان ب

مدت  92ساع
بروندادی

شده اس  ،ظرف

از اورژانس ترخی

تعداد موارد عملیات اضیا قلبی ریوی ناموفق در اورژانس

این شاخ

در یک دوره زمانی ب تعداد کل موارد عملیات اضیا قلبی

موارد عملیات اضیا قلبی ریوی با موف ی

ریوی در همان دوره زمانی ضربدر صد.

همراه نبوده اس .

تعداد موارد ترک اورژانس با مسئولی

ش می در یک

نشان میدهد چ درصدی از

این شاخ

اورژانس با مسئولی

دوره زمانی ب تعداد کل بیماران بستری موق در اورژانس

ش می

در همان دوره زمانی ضربدر صد.

توصی پکشک و با مسئولی
اورژانس ترخی

میانگین زمان تریاژ

پکشک در هر سطح بر تعداد کل بیماران مراجع کننده در

بین تریاژ اولی پرستار و ویکی

همان سطح.

را در هر سطح نشان میدهد.

 )1333و نیز  46ماه بعتد از اجترای طترح
(از خرداد  1333تا استفند )1335

از واحتتدهای آمتتار و متتدارب پزشتتکی ،دفتتتر بهبتتود
كیفی ت

جمعآوری شدند .با توجته بته ایتن كته برنامته از 15
اردیبهش
تح

 1333آغاز گردید لذا آمار متاه اردیبهشت

عنوان آخرین ماه قبتل از اجترای طترح لحتا

گردید.
در مدل سریهای زمانی منقطع دو متغیری كه تأثیر
یق سیاس

یا مداخله را نتشان میدهند ،یکی متتغیر

سطح میباشد كه تأثیر آنی مداخله را مشخﺺ میكند
71

 ،میانگین مدت زمان انتظار بیمار
اولی پکشک

كه تأثیر بلندمدت مداخلته

را نشان میدهد ( .)16با این روش مشخﺺ میشتود
كه بتا آغتاز طترح در بیست

و ششتمین متاه قبتل از

اجتترای طتترح پزشتتکان مقتتیم متخصتتﺺ ،ستتطح
شاخﺺها چه تغییری كرده (تغییر آنی و كوتاه مدت)
و نیز با گذش

هر متاه رونتد شتاخﺺ چته تغییتری

كرده اس .
از روش تحلیل سری زمانی منقطتع (Interrupted

 )Time Seriesبرای بررسی تأثیر طرح تحتول نظتام
سالم

و بر شاخﺺهای عملکردی بخ

اورژانتس

استفاده شد .برای انجام این روش آماری ،ابتدا آزمون
دیکی فولر ،كولموگروف اسمیرنوف ،من ویتنی و تی
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و دفتتتر ریاس ت

هتتر كتتدام از بیمارستتتانها،

و دیگری متغیر روند اس

ش می از

میشوند.

مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای اولین ویکی

زمانی  26ماه قبل از اجرای طرح (از فرودین  1332تا
تحول نظام سالم

اورژانس با وجود

این شاخ

دادههای این شاخﺺها به صورت ماهانه در دو بتازه
اردیبهش

شدهاند.

نشان میدهد چ درصدی از

بیماران بستری موق

فرایندی

شده اس .

نشان میدهد چ درصدی از

بیماران بستری موق
ترخی

از

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

زوجی به عنوان پی
و در نهای

فرضهای این آزمون انجام شد

 ITSاین مطالعه محاسبه شد.

قبل از آن مقدار صفر را به خود میگیرد β_0 .مقتدار
ثاب  ،ضریب  β_1روند زمانی شاخﺺ بدون در نظر

برای بترآورد متدل  ،ITSبتا توجته بته استتفاده از

گرفتن مداخله ،ضتریب  β_2تتأثیر آنتی مداخلته بتر

جلتوگیری از

شاخﺺهای مورد نظر به صورت تغییر سطح شاخﺺ

برآورد رگرسیون كاذب ایستایی دادههای شاخﺺها با

در اثتتر مداخلتته و  β_3تتتأثیر مستتتمر مداخلتته بتتر

استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر مورد بررسی

شاخﺺها بته صتورت تغییتر رونتد شتاخﺺ در اثتر

كه مشخﺺ شتد فترض صتفر مبنتی بتر

مداخله را نشان میدهند ( .)16برای تحلیل دادههتا از

وجود ریشه واحد برای كلیه شاخﺺهتا رد متیشتود

نرمافزارهای  Eviewsنستخه  11و  SPSSنستخه 24

( )P>1/15و سری زمانی برای تمام شاخﺺها ایستتا

استفاده شد.

دادههای ستری زمتانی در ابتتدا جهت

قرار گرف

اس .
ستسس از آزمتون كولمتوگروف استمیرنوف بتترای
تعیین نرمال بودن توزیع دادهها برای هر متغیر استفاده

یافتهها
براستتا

نتتتایج از آزمتتون كولمتتوگروف استتمیرنوف

نتایج آزمون نرمالیتی ،در مرحلته بعتد

شاخﺺهای درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظترف

از دو آزمون من ویتنی و تی زوجی استتفاده شتد .در

قبتتل ( )1/123و بعتتد ( )1/117از

شد كه براسا

متتدت  6ستتاع

با استفاده از روش تحلیل سری زمتانی منقطتع

اجرای طرح ،درصد بیماران خارج شتده از اورژانتس

به بررسی تغییرات آنی و پایدار اجرای طرح پزشتکان

ظرف مدت  12ساع

بعد ( )1/114از اجرای طترح،

مقتیم متخصتتﺺ ،دادههتتا در بتازه زمتتانی مطالعتته بتته

میانگین زمان تریاژ ستطح یتق قبتل ( )1/111و بعتد

صورت یق سری زمانی پیوسته مدنظر قرار گرفتند و

( )1/124از اجرای طرح و میانگین زمان تریتاژ ستطح

تأثیر طرح تحول هم بر ستطح شتاخﺺها و هتم بتر

دو قبتتل ( )1/113از اجتتترای طتتترح معنتتتادار بتتتود

روند تغییرات شاخﺺها بعتد از اجترای طترح متورد

( .)P>1/15بنتتابراین ایتتن شتتاخﺺها دارای توزیتتع

بررسی واقع شد .برای هر یق از شتاخﺺها الگتوی

نرمال نبودند و باید از آزمون تی زوجی استفاده شود.

رگرسیونی  ITSبه صورت زیر برآورده شده اس :

شاخﺺهای درصد بیماران ختارج شتده از اورژانتس

نهای

ظرف مدت  12ساع

قبل ( )1/137از اجرای طترح،

درصد  CPRناموفﻖ قبل ( )1/211و بعتد ( )1/131از

كه در آن  Y_tنشان دهنده مقدار هر شاخﺺ در هتر
ماه میباشد ،T ،زمتان X_t ،مداخلته و  X_t T_tاثتر
متقابتتل زمتتان و مداخلتته و  ε_tجتتزء خطتتا را نشتتان
میدهند .از ماه اجرای مداخله (طرح تحول سالم )،
 X_1كه یق متغیر موهومی اس
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( )1/211و بعتتد ( )1/211از اجتترای طتترح ،می تانگین
زمان تریتاژ ستطح دو بعتد ( )1/118از اجترای طترح
برنامتته پزشتتکان متخصتتﺺ مقتتیم معنتتادار نبودنتتد
( .)P<1/15بنابراین متغیرها دارای توزیع نرمال بودند
و میتوان از تحلیلهای من ویتنتی بترای آن استتفاده
كرد.
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اجرای طرح ،درصد ترب با مست ولی

شخصتی قبتل

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

همانگونه كه در جدول  2مشاهده میشتود ،براستا

تعیین تکلیتف شتده ظترف متدت  6ستاع

نتایج آزمون تتی زوجتی ،میتانگین قبتل و بعتد همته

میانگین درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظترف

شاخﺺها به غیر از شاخﺺ درصتد بیمتاران ختارج

مدت  12ساع

در مقدار میانگین بعتد

شتده از اورژانتس ظتترف متدت  12ستاع  ،تفتتاوت

از اجرای طرح داشتند و میتانگین زمتان تریتاژ ستطح

معناداری با یکدیگر نداشتند ( )P<1/15به این معنتی

یتتق  3/35و میتتانگین زمتتان تریتتاژ ستتطح دو 1/72

این آنالیز ،برنامته حضتور پزشتکان مقتیم

در مقدار میانگین بعد از اجرای طترح داشتتند.

كه براسا

متخصﺺ در وضعی

كاه

این شتاخﺺها تفتاوتی ایجتاد

 ،1/18افزای

الزم به ذكر اس

نکرد .بعد از اجرای طترح ،میتانگین درصتد بیمتاران

 1/14و

میانگینها به صورت میانگین وزنی

ساده محاسبه گردید.

جدول  :2بررسی ارتباط شاخص های عملکردی اورژانس قبل و بعد از اجرای برنامه حضور پزشکان مقیم متخصص
انحراف معیار±میانگین
عنوان شاخص

t
قبل از اجرای طرح

بعد از اجرای طرح

P-Value

درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  6ساع

1/82±1/98

1/86±1/96

- 1/889

1/916

درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت  92ساع

1/64±1/96

1/72±1/91

- 2/215

1/148

میانگین زمان تریاژ سطح یک

4/98±8/69

9/19±9/96

9/289

1/226

میانگین زمان تریاژ سطح دو

6/64±6/16

4/12±4/97

9/981

1/269

نتایج آزمون من ویتنی كته در جتدول  3دیتده

احیای قلبی ریوی نتاموفﻖ بتا  ،1/281شتاخﺺ درصتد

بر اسا

متیشتتود ،در شتتاخﺺ درصتد بیمتتاران ختتارج شتتده از

ترب با مست ولی

شخصتی بتا آمتاره  1/715و شتاخﺺ

اورژانس ظرف مدت  12ساع  ،مقدار آمتاره 6/812 ،Z

میانگین زمان تریتاژ ستطح دو بتا  1/827معنتادار نبتود.

و معنادار بود بنابراین فرضیه عدم تستاوی میانگینهتای

بنابراین فرضیه عدم تساوی میانگینهتای قبتل و بعتد از

قبل و بعد از طرح تحول پذیرفته شتد .شتاخﺺ درصتد

طرح تحول پذیرفته نشد.

جدول  :3بررسی ارتباط شاخص های عملکردی اورژانس قبل و بعد از اجرای برنامه حضور پزشکان مقیم متخصص
انحراف معیار±میانگین
قبل از اجرای طرح

بعد از اجرای طرح

درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت  92ساع

94/95±1/29

41/99±1/98

- 6/892

1/111

درصد  CPRناموفق

96/62±1/78

96/12±1/71

- 1/281

1/78

97/79±1/48

94/98±1/49

- 1/715

1/489

98/92±1/41

99/15±1/98

- 1/827

1/411

درصد ترک با مسئولی

ش می

میانگین زمان تریاژ سطح دو

72
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عنوان شاخص

Z

P-value

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

هنگامیكه به جای مقایسه میانگین بتازه بیست
متاه قبتل و بیست

و شت

و شت

متاه بعتتد از برنامته حضتتور

بیمارستانهای مورد مطالعه را نشان میدهد كته ضتریب
بتر هتر

متغیر ستطح ،تتأثیر آنتی طترح تحتول ستالم

پزشکان مقیم متخصﺺ در طرح تحول نظام سالم  ،به

شاخﺺ و ضریب متغیر روند نشان دهنتد تتأثیر مستتمر

تحلیل ماهانه با استفاده از ستری زمتانی  72ماهته متورد

طرح تحول بر هر كدام از شاخﺺها میباشد .روند ایتن

یافت .

تغییرات در كل بیمارستتانهتای متورد مطالعته در طتول

مطالعه پرداخته شد ،دق

نتایج مطالعته افتزای

جدول  4نتایج تحلیل سری زمتانی منقطتع ( )ITSبترای
شتتتتاخﺺهای عملکتتتتردی بختتتت

در شکل  1نشان داده شد.

مدت انجام پژوه

اورژانتتتتس در

جدول  :4بررسی ارتباط شاخص های عملکردی اورژانس قبل و بعد از اجرای برنامه حضور پزشکان مقیم متخصص
عنوان شاخص

متغیر

ضریب

آماره T

P-Value

درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  6ساع

تغییر سطح در ا ر مداخل ( )β2

- 1/198

- 1/541

1/585

تغییر روند در ا ر مداخل ()β9

- 1/112

- 9/229

1/226

تغییر سطح در ا ر مداخل ( )β2

1/195

1/269

1/714

تغییر روند در ا ر مداخل ()β9

1/119

1/561

1/579

تغییر سطح در ا ر مداخل ( )β2

- 1/168

- 1/819

1/975

تغییر روند در ا ر مداخل ()β9

1/111

1/181

1/121

تغییر سطح در ا ر مداخل ( )β2

- 1/195

- 9/991

1/119

تغییر روند در ا ر مداخل ()β9

1/112

9/681

1/111

تغییر سطح در ا ر مداخل ( )β2

- 9/198

- 2/185

1/149

تغییر روند در ا ر مداخل ()β9

1/118

9/679

1/111

تغییر سطح در ا ر مداخل ( )β2

- 1/192

- 1/199

1/11

تغییر روند در ا ر مداخل ()β9

- 15155

- 15584

1/569

درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت  92ساع

درصد عملیات اضیاء ناموفق

درصد ترک ب ش اورژانس با مسئولی

ش می

میانگین زمان تریاژ سطح یک

میانگین زمان تریاژ سطح دو

نتایج تحلیل سری زمانی منقطع نشان داد كه اجرای برنامه

اجرای برنامه حضور پزشکان مقیم متخصﺺ بتر ستطح و
اورژانتس بتا مست ولی

شاخﺺهای درصتد بیمتاران تعیتین تکلیتف شتده ظترف

شخصی تأثیر معناداری داش

مدت  6ساع  ،درصد بیمتاران ختارج شتده از اورژانتس

سطح شاخﺺ مذكور بعد از اجرای برنامته افتزای

( .)P>1/15بته طتوری كته
ولتی

ظرف مدت  12ساع  ،درصد احیای قلبی ریتوی نتاموفﻖ

روند این دو شاخﺺ كاه

و میانگین زمان تریتاژ ستطح دو تتأثیر معنتاداری نداشت

حضور پزشتکان مقتیم متخصتﺺ بته طتور آنتی موجتب

( .)P>1/15تأثیر برنامه بر شتاخﺺ میتانگین زمتان تریتاژ
سطح یق بر سطح تأثیر معناداری داش
معناداری نداش .

اما بر روند ،تأثیر

افزای
شده اس

درصد ترب بخ
اما با گذش

شاخﺺ را كاه

داش  .به عبارت دیگر برنامه
اورژانس با مست ولی

شخصتی

زمتان ،برنامته مقیمتی رونتد ایتن

داده اس  .به این معنی كته بتا در نظتر

گرفتن  72ماه پیاپی ،مشاهده شد كه همان زمان كته طترح
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حضتتور پزشتتکان مقتتیم متخصتتﺺ بتتر ستتطح و رونتتد

روند شاخﺺ درصد ترب بخت

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

آغاز شده یعنی در متاه  ،27ستطح شتاخﺺ درصتد تترب
بخ

اورژانس با مس ولی

شخصی افتزای

یافتته است

مرتضی رابطی و همکاران

(تغییر آنی و كوتاهمدت) و نیز با گذش
در روند این شاخﺺ كاه

هر ماه از برنامته،

دیده شد.

درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  6ساعت

درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت  21ساعت

درصد عملیات احیاء قلبی ریوی ناموفق

درصد ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی

میانگین زمان تریاژ سطح یک

میانگین زمان تریاژ سطح دو

شکل  :1روند تغییرات شاخصهای عملکردی بخشهای اورژانس در کل بیمارستان های مورد مطالعه قبل و بعد از اجرای برنامه حضور پزشکان مقیم

بحث و نتیجهگیری

براسا

شد ولی در روند یا شیب این شاخﺺ كاه

یافتههای پژوه  ،پس از اجرای برنامه پزشکان

متخصﺺ مقیم طرح تحول نظتام ستالم

بتر ستطح و

روند شاخﺺ درصد بیماران تعیین تکلیتف شتده ظترف
مدت  6ساع

74

بعد از اجرای طرح تحول افتزای

دیتده

مشاهده گردید و در نهایت

معنتاداری

برنامته پزشتکان متخصتﺺ

مقیم تأثیر معناداری بر این شاخﺺ نداش .
براستتا

یافتتتههتتای مطالعتته جعفتتری ستتیریزی و

همکتتاران در هتتر دو گتتروه بیمارستتتان متتورد مطالعتته
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متخصص

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

(بیمارستانهای با و بدون پزشکان مقیم متخصﺺ) و نیز
دو بیمارستان منتختب شتاخﺺ درصتد بیمتاران تعیتین
تکلیف شده ظرف مدت ش
اس

بهبود نستبی یافتته

ساع

( )11سایر مطالعات نیز نتیجه این مطالعته را تأییتد

تقاضا برای دریاف
بخ
افتزای

در

خدمات بیمارستانی به خصتو

دولتی با توجه به این كه عرضه بته همتان نستب
نیافتته ،رونتد شتاخﺺ مربوطته رو بته كتاه

گذاشته اس .

میكنند ( ،)15،17در حالی كه بررسی دیگری نشتان داد

براسا

شاخﺺ مذكور بعد از استقرار متخصﺺ طب اورژانتس

درصد بیماران خارج شده از اورژانتس ظترف متدت 12

( .)18میزان ایتن شتاخﺺ

تتتأثیر معنتتاداری نداشتتته استت  .در مطالعتتهای

 1/1درصد كاه

یافته اس

قبتتل از اجتترای برنامتته پزشتتکان متخصتتﺺ مقتتیم در
بیمارستتتانهای تبری تز  31/77درصتتد و بعتتد از اجتترای
( .)13مطالعته

برنامه به  31/45درصد تغییر یافتته است

ستتاع

نتایج ،اجرای طرح بر ستطح و رونتد شتاخﺺ

اختالف میانگین شاخﺺ درصد بیماران ختارج شتده از
اورژانس ظرف مدت  12ساع

متاه قبتل و شت

ش

ماه بعد از طرح تحول تغییر معناداری نداش

( )11كه با

امامقلی پور و همکاران به لحا تحلیل آماری كه مشتابه

مطالعه حاضر همسوشتانی دارد .در پژوهشتی دیگتر نیتز

مطالعه فعلی اس  ،سطح و روند شاخﺺ درصد بیماران

میزان شاخﺺ درصد بیمتاران ختارج شتده از اورژانتس

تغییر معنتاداری

قبتل از اجترای برنامته پزشتکان

تعیین تکلیف شده ظرف مدت  6ساع
داشته اس

ظرف مدت  12ساع

به طوری كه سطح شاخﺺ افزای

یافتته و

متخصﺺ مقیم در بیمارستتانهای تبریتز  31/51درصتد

( .)21علت

تفتاوت

بوده و بعد از اجرای برنامه به  88/41درصد تغییتر یافتته

نتایج شتاید مربتو بته جامعته آمتاری باشتد زیترا كته

كه این تغییر از نظر آمتاری معنتیدار نبتوده است

(.)13

دادههای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایتران نیتز

نتایج مطالعه حاضر به لحا تحلیل آماری مشابه مطالعته

و بتازه زمتانی كوتتاهتری

كتته در آن مطالعتته ستتطح و رونتتد

روند شاخﺺ كاهشی بتوده است

در این دادهها لحا شده اس

دیگتتری بتتوده است

بررسی شد .نتایج مطالعه حاضتر بتا نتتایج مطالعتهای در

شاخﺺ درصد بیماران خارج شتده از اورژانتس ظترف

بوشهر كه تغییرات معناداری را نشان میدهتد ،در تضتاد

( )21امتا نتتایج

اس

و زمان تعیین تکلیف بیماران در آن مطالعه كتاه

یافتته است

( .)21علت

ایتن امتر را متیتتوان حضتور

مدت  12ساع

تغییر معناداری نداش

مطالعه حاضر با نتایج مطالعهای در بوشهر تداخل دارد و
در آن پژوه

شاخﺺ درصتد بیمتاران ختارج شتده از

پزشکان متخصﺺ طب اورژانس قبل از طرح تحتول در

اورژانتس ظتترف متدت  12ستتاع

اغلب بخ های اورژانس بیمارستانهای تهران دانس .

داشته و درصد خروج بیماران در كمتر از  12ساع

11

( .)21به نظر میآید نبتود

اختصاصی برنامه حضتور پزشتکان متخصتﺺ مقتیم در

نظام ارجا در تهتران و كشتوری بتودن بیمارستتانهای

بیمارستانهای دولتتی اشتاره كترد كته منجتر بته تعیتین

دانشگاه علوم پزشکی تهتران ورودی بیمتار بیشتتری در

تکلی تف بیمتتاران توستتط متخصتتﺺ مربتتو در بخ ت

مقابل با بیمارستانهای بوشهر دارد.

اورژانس در حداقل زمان ممکن ،انجام به موقع ویزیت
بیمتتاران ،اعمتتال جراحتتی و پروستتیجرهای اورژانستتی
میشود اما از سوی دیگتر بتا گذشت

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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با توجه به این كه بعتد از اجترای طترح تحتول نظتام
ستتالم  ،ورودی بیمارستتتانهتتا بتته خصتتو
اورژانس افزای

یافته بود لذا جه

بختت

ختروج بیمتاران از
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از جملتته دالیتتل ایتتن نتتتایج م تیتتتوان بتته اهتتداف

درصد افزای

پیدا كرده اس

تغییترات معنتتاداری

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

اورژانس میبایس

بیماران به بخ های بستتری منتقتل

میشدند یا از همتان اورژانتس تترخیﺺ متیگشتتند .از
طرفی با توجه به كمبتود تخت

شاخﺺ مذكور بعد از اجرای برنامه كتاه
این شاخﺺ افزای

ولتی رونتد

داشتهاند.

در بخ هتای بستتری،

در مطالعه امامقلیپور و همکاران كته بته لحتا تحلیتل

بستری،

نیتز ستطح و رونتد

بیماران اورژانس تا زمان ترخیﺺ بیماران بخ

در اورژانس بستری هستند .عواملی همچون مدت زمتان
انتظار جهت

مرتضی رابطی و همکاران

انجتام مشتاوره و ختدمات پاراكیلینیتق از

زمتان دستتتور پزشتق ،میتزان درخواست های ختتدمات

آماری مشابه مطالعه فعلی بوده اس

اورژانتتس بتتا مس ت ولی

شتتاخﺺ درصتتد تتترب بخ ت

شخصتتی تغییتتر معنتتاداری نداشتتته استت
مطالعهای دیگر درصد ترب با مس ولی

( )21و در

شخصی نیتز در

غیرضروری رزیدن ها ،تعیتین سترویس غلتط بیمتاران

سال  ،33تفاوت معنیداری نسب

توسط متخصﺺ طب اورژانتس ،شتفاف نبتودن ارتبتا

( )11كه نتایج این مطالعات با مطالعه حاضتر همسوشتانی

پزشق مقیم و آنکال و  ...در عملکرد اورژانس تأثیرگذار

دارد .پژوه های اندكی در زمینه تأثیر طرح تحول نظام

بود و این تأثیر در نتایج شاخﺺ مشهود اس .
همچنین براسا

سالم

نتایج مطالعه ،با وجود اجرای برنامه

بته ستال  32نداشت

بتر شتاخﺺهای اورژانتس در كشتور صتورت

گرفته اس  .از جمله موستوی و همکتاران در پتژوه

حضور پزشکان متخصﺺ مقیم در بیمارستانهای دولتی

خود به این نتیجه رسیدند تغییرات ماهانه ترب بیماران با

و انجام به موقتع پروستیجرهای اورژانستی بتر ستطح و

رضتتای

شخص تی از اورژانتتس قبتتل و بعتتد از مداخلتته

روند درصد عملیات احیتا قلبتی ریتوی نتاموفﻖ كتاه

معنیدار نبوده اس  .همچنین روند (شیب) متوسط ترب

معناداری نداشته اس  .همانطور كه در مطالعات مشتابه،

بیماران با رضای

شخصی از اورژانس تغییتر معنتاداری

درصد عملیات احیاء ناموفﻖ تغییترات معنتاداری قبتل و

پی تدا نکتترده اس ت

( )21كتته بتتا نتتتایج مطالعتته حاضتتر

خوبی

همخوانی ندارد.

بعد از اجرای طرح تحول نداشته اس

و وضعی

به نظر میرسد در ابتدای طرح تحول با توجه به تزریتﻖ

پیدا نکرده بودند (.)11 ،21 ،21
نبتتود پزشتتکان متخصتتتﺺ مقتتیم در بیمارستتتتانهای

منابع متالی و پرداخت

خصوصی در شیف های عصر و شب باعث میشتود تتا

افزای

بیماران بدحال در این شیف های به مراكز درمانی دولتی

كه این امر در نهای

مراجعه نمایند لتذا متیبایست

در زمتان تحلیتل بخت

اورژانس بیمارستانها حتماً به مخرج كسر دق

نمود .از

بته موقتع حتﻖ مقیمتی موجتب

انگیزه پرسنل درمانی در اراﺋه خدمات گشته بود
موجب ارتقاء رضای

بیماران شتد

اما بعد از اجرایی شدن طرح ،خروج برختی از پزشتکان
از طرح ،حذف برخی از رشتههای مقیمی ،عدم پرداخ

اجرای طرح تحول نیز پزشکان متخصﺺ طب اورژانس

نمایان شدن نقا ضعف طترح تحتول موجتب افتزای

و رزیدن

معنادار نبودن این شاخﺺ تأثیر به سزایی دارد.
اجرای برنامه پزشکان مقیم متخصﺺ بر سطح و روند
شتتاخﺺ درصتتد تتترب بخ ت

اورژانتتس بتتا مس ت ولی

شخصی تأثیر معناداری داشته اس  .به طوری كه ستطح
76

نارضایتی بیماران از خدمات شد كته در نتیجته شتاخﺺ
درصد ترب بخ

اورژانتس بتا مست ولی

مرور زمان افزای

یاف .

شخصتی بته

اجرای برنامه مقیمی بر روند شاخﺺ میانگین زمان تریاژ
سطح یق تأثیر معنتاداری نداشتته است

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور
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طرف دیگر در بیمارستانهای علوم پزشکی تهران قبل از

به موقع حﻖ مقیمتی ،كتاه

سال چهار حضور داشتند كته همتین امتر در

انگیتزه پرستنل درمتانی و

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

شاخﺺ مذكور تأثیر معناداری داشتته است  .در مطالعته

دو ،برنامه حضور پزشکان متخصﺺ مقیم تأثیر معناداری

جنتی و همکاران میزان میانگین زمان تریتاژ ستطح یتق

نداشته اس .

قبتتل از اجتترای برنامتته پزشتتکان متخصتتﺺ مقتتیم در

مطالعه جعفری سیریزی و همکاران نشان داد شاخﺺ

بیمارستانهای تبریز  2/73درصد بوده و بعتد از اجترای

مدت زمان تعیین تکلیف بیماران اورژانسی در ستطح دو

برنامه به  1/38درصد تغییر یافته كته ایتن تغییتر از نظتر

تریتتاژ در  14بیمارستتتان تقریبتتاً بتتدون تغییتتر و در دو

( .)13نتتتایج مطالعتتهای در

بیمارستان منتخب اندكی افزای

یافتته بتود و نتتایج در

بوشهر تغییرات معنتادار شتاخﺺ میتانگین زمتان تریتاژ

سال  ،33تفاوت معناداری نستب

بته ستال  32نداشتتند

ستتطح ی تق را نشتتان م تیدهتتد ( .)21مطالعتته جعفتتری

( )11كه با مطالعه حاضر همسوشانی داشته اس  .به نظتر

سیریزی و همکاران نیتز نشتان داد كته پتس از حضتور

میرسد این اختالف به دلیل بازه زمتانی انجتام پتژوه

پزشکان متخصﺺ مقتیم ،شتاخﺺ متدت زمتان تعیتین

اس  .مطالعه دیگری میزان میانگین زمان تریاژ سطح دو

تکلیف بیماران اورژانسی در سطح یق تریاژ بهبود نسبی

قبتتل از اجتترای برنامتته پزشتتکان متخصتتﺺ مقتتیم در

( .)11با توجه به نتتایج مطالعته

بیمارستانهای تبریز  5/53درصد بوده و بعتد از اجترای

به نظر میرسد ،این اختالف به دلیل بتازه زمتانی انجتام

برنامه به  4/68درصد تغییر یافته كه نشان متیدهتد ایتن

كه با مطالعه حاضر همسوشتانی نتدارد .در

( .)22ایتن در

آمتاری معنتتادار نبتتوده است

و تغییر معناداری داش
پژوه

اس

متدت زمتان تریتاژ بعتد از

مطالعه دیگتری نیتز كتاه

تغییر از نظر آمتاری معنتادار نبتوده است

در بررسیهای دیگری عنوان شده ،شتاخﺺ

حالی اس

استقرار متخصﺺ طب اورژانس این گونه توجیته شتده

میانگین زمان تریاژ سطح دو تغییترات معنتاداری داشتته

كته در بیمارستتان متورد مطالعته قبتل از استتقرار

( .)23در مطالعتتات دیگتتر نی تز حضتتور پزشتتکان

اس

متخصﺺ مذكور ،تریاژ به وسیله پزشق عمتومی انجتام
میشده اس

(.)18

اس ت

متخصﺺ مقیم موجب تعیین تکلیتف ستریعتر بیمتاران
میشود ( .)17،13كه نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر

با اجرای طرح تحول نظام سالم
پرستار و اولین ویزی

فاصله زمانی تریتاژ

همسو نبود.

اما روند تغییرات شتاخﺺها

اورژانس قبل از اجرای طترح تحتول در بیمارستتانهای

نشان میدهد كه در طول اجرای طرح به مرور زمان ایتن

دانشتتگاه تهتتران و تتأثیر آنهتتا در میتانگین زمتتان اراﺋتته

یافت  .بته نظتر متیرستد بعتد از

خدمات در سطح یق و دو ،این تغییرات بعد از اجترای

حجم بیمتاران

حتﻖ مقیمتی بته

طور معناداری كاه
فاصله زمانی افتزای
گذش

یاف

مدتی از اجرای برنامه ،با افزای

سطح یق اورژانس و عدم انجام تعهتدات برنامته منجتر
به نارضایتی پزشکان و كاه
عوامل توجیهی بر افزای

انگیزه آنان گش

كه ایتن

مدت زمان تریتاژ ستطح یتق

طرح معنادار نبتود .متیتتوان پرداخت

پزشکان و حضور سایر تخصتﺺهای پزشتکی را دلیتل
مقطعی یافته در ابتدای اجرای طرح دانس .

كاه

اگرچه اجرای طرح تحول نظام سالم

شده اس .

وضعی

با توجه به بررسیهای صورت گرفته با وجتود تغییترات

بتتا مستت ولی

كاهشی سطح و روند شاخﺺ میانگین زمان تریاژ ستطح

شاخﺺهای درصد بیماران تعیتین تکلیتف شتده ظترف

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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شاخﺺ عملکردی درصد ترب بخ

باعث بهبتود
اورژانس

شخص تی گشتتته امتتا بتتر ستتطح و رونتتد
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پزشق در بیماران سطح یتق بته

به نظر میرستد بتا توجته بته حضتور پزشتکان طتب

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

مدت  6ساع  ،درصد بیماران خارج شتده از اورژانتس

نیروی انسانی و برگزاری دورههای آموزشی مدون و

ظرف مدت  12ساع  ،درصد احیای قلبی ریوی ناموفﻖ

اثتتربخ

بتترای پزشتتکان ،كاركنتتان و متتدیران در

و میانگین زمان تریاژ ستطح دو تتأثیر معنتاداری نداشتته

خصو

اس  .همچنین الزم بته ذكتر است
افزای

ایتن طترح موجتب

معناداری بر سطح میانگین زمان تریاژ سطح یق

بوده اما بر روند تأثیر معناداری نداشته اس .

نحوه اجرا و پای

تحول سالم

دستورالعملهای طترح

و اهداف حاصل از اجرای آن جهت

اجرای مطلوب این طرح مورد نیاز اس  .با توجه بته
نتایج میتوان بیان كرد برای بررسی تأثیر طرح تحول

پس از بررسی پژوه های مرتبط انجام شده و آنالیز

سالم

بر شاخﺺهای عملکردی بخت

اورژانتس

یافتههای مطالعه حاضر به نظر میرسد با توجته بته ایتن

عالوه بر تأثیر آنی و كوتاهمدت باید تتأثیر طترح بتر

كه بسته مقیمی اورژانس بته صتورت تخصصتی جهت

روند تغییر آن شاخﺺ را نیز مدنظر قرار داد.

بهبتتود عملکتترد اورژانتتس و ارتقتتای رضتتای

بیمتتاران

اورژانس طراحی شده بود امتا نتتایج تحلیتل بلنتدمتدت

پیشنهادها

كته تغییترات معنتاداری در

با اجرای طرح نظام ارجتا میتزان ورودی اورژانتس

البته ایتن

بیمارستانهای كشور كنترل میگردد .با بتازنگری در

تغییرات معنادار در ابتدای طرح در بعضی از شتاخﺺها

دستتتورالعمل برنامتته حضتتور پزشتتکان

شاخﺺها حاكی از آن اس

شاخﺺهای ملی اورژانس مشاهده نشده اس

خصتتو

معنادار بودند اما با گذش

چهار ستال از اجرایتی شتدن

متخصﺺ مقیم در هر بیمارستان متناسب بتا نتو آن

طرح تحول نظام سالم

روند تغییرات شاخﺺها نشان

بیمارستان از پزشکان متخصﺺ متناسب با شرایط آن
بیمارستان استفاده شود .شاخﺺهای فرآیندی ماننتد

از بهبود شاخﺺها نمیدهد.
براستتا

تحلیتل نتتتایج دادههتتا ،بهتتتر است

جه ت

متوستتط زمتتان انجتتام ختتدمات پاراكلینی تق ،میتتزان

عملکرد اورژانس بیمارستانها و مقایسه آنها با

مرگومیر اورژانس و متوسط زمان انجام مشاورههای

یکدیگر عالوه بر این شاخﺺها عوامتل دیگتری ماننتد

عملکتترد

سنج

سطحبندی ،ورودی ،نتو ختدم
بیمارستان را نیز مدنظر داش

و نیتروی متخصتﺺ

و صرفاً با در نظر گترفتن

درخواستتتی و  ...تتتدوین و در ستتنج

اورژانس مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اهمیت
نتایج شاخﺺها میبایست

شتاخﺺ را بته صتورت

درصد یق شاخﺺ نمیتوان عملکترد را بررستی كترد.

سیستتتتتمی از طریتتتتﻖ خروجتتتتی (Hospital

عالوه بر این ،تدوین شاخﺺهای فرآیندی مانند متوسط

 )HIS: Information Systemبیمارستتتتتانهتتتتا

اورژانس و متوسط زمان انجام مشتاورههای درخواستتی
نیز میتوانند در تحلیل دقیﻖتر عملکترد اورژانتس متؤثر
باشند.
اگرچه برخی از شتاخﺺهای عملکتردی بخت
اورژانس بعد از اجرای طرح تحتول ستالم

بهبتود

یافتهاند اما همچنان زیرساخ هایی از جملته تتأمین
78

سپاسگزاری

از كلیه كادر شاغل در واحد آمار و مدارب پزشکی ،دفتر
بهبود كیفی

و دفتر ریاس

بیمارستانهای تح

پوش

دانشتتگاههای علتتوم پزشتتکی تهتتران تشتتکر و قتتدردانی
میگردد .این مقاله حاصل پایاننامه كارشناسی ارشتد بتا
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زمتتان انجتتام ختتدمات پاراكیلینیتتق ،میتتزان مرگومیتتر

دریاف

و تحلیل گردد.

تأثیر برنامه حضور پزشکان مقیم بر شاخصهای عملکردی اورژانس

مرتضی رابطی و همکاران

عنوان ارزشیابی برنامه حضور پزشکان متخصتﺺ مقتیم
تضاد منافع

و تأثیر آن بر عملکرد اورژانس

طرح تحول نظام سالم

بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند كته هتیچگونته

در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهتران در ستال

. حاضر وجود نداش

.خدمات بهداشتی و درمانی بود

پژوه

تضاد منافعی در خصو

 در رشته مدیری1336

،كتتتتتتتتتد اختتتتتتتتتالق ایتتتتتتتتتن مقالتتتتتتتتته
 در دانشتتتتتتگاهIR.TUMS.SPH.REC.1396.4106
.علوم پزشکی تهران بود
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Abstract
Background & Objectives: The performance of the emergency department as one of the
most dangerous treatment areas has a great impact on the performance of other hospital
departments. This study investigated the effect of specialist residency program in the health
system reform plan on the performance indicators of the emergency departments in hospitals
affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
Methods: The present study was a descriptive-analytical cross-sectional one that was
performed in 2019 in the emergency departments of all hospitals affiliated to Tehran
University of Medical Sciences. Six emergency performance indicators were collected on an
average monthly basis in two time periods, 26 months before and 46 months after the
implementation of the program, by referring to the hospital units. The data were analyzed
using interrupted time series model with Eviews 10 and SPSS 24.
Results: The implementation of the program did not have a significant effect on the level and
trend of the percentage of some indicators including patients decided upon within 6 hours,
patients discharged from the emergency department within 12 hours, unsuccessful
cardiopulmonary resuscitation, and mean triage time (level 2). However, it had a significant
effect on the level and trend of the percentage of discharge against medical advice.
Implementation of the program did not have a significant effect on the trend of the mean
triage time (level one), but had a significant effect on the level of the said indicator.
Conclusion: Although some of the performance indicators of the emergency departments
improved after the implementation of the program, still certain infrastructure such as human
resources supply and holding well-organized and efficient training courses are needed for the
proper implementation of this program.
Keywords: Specialist Residency program, Emergency service, Health sector reform,
interrupted time series analysis, Emergency performance index.
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