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بررسی میزان دانش پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ اورژانس بیمارستانی در بیمارستان 
 بعثت همدان

 2، آذر حسین پور2، اعظم شریفی2مریم دهقانی، 2، علی اسماعیلی وردنجانی1علی افشاری

 a.afshari@umsha.ac.irمربی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران       -1

  مربی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران  -2

ن در کمترین زمان : تریاژ یک فرایند تصمیم گیری جهت اولویت بندی ارائه خدمات درمانی برای بیماران و مصدومیمقدمه
ها، تریاژ بر عهده پزشکان و پرستاران با تجربه است اما بدایلی این امر در حال حاضر بر  باشد. بر اساس پروتکل ممکن می

عهده پرستاران می باشد بنابراین این افراد می بایست از دانش مطلوبی جهت تریاژ بیماران برخوردار باشند. مطالعه حاضر با 
 زان دانش پرستاران بخش اورژانس طراحی گردید.هدف تعیین می

این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در بیمارستان بعثت همدان بمنظور بررسی میزان دانش پرستاران بخش  روش کار:
اورژانس از تریاژ داخل بیمارستانی انجام شد. پرسشنامه مطالعه در بین تمامی پرستاران بخش اورژانس توزیع گردید. این 

سوال مربوط به دانش تریاژ بیمارستانی بود. داده ها با استفاده از آزمون های  10سوال دموگرافیک و  1۲شنامه شامل پرس
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS 16آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار 

درصد نمونه ها زن با میانگین سنی  2/0۰. نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند ۹0نفر پرستار اورژانس تعداد  ۲۲: از بین نتایج
بودند. حداقل سابقه کار نمونه ها یکسال و  ۰2/۹6±2۴/۰درصد نمونه ها مرد با میانگین سنی  ۴/۲2و   ۹۰/0±2۲/۹۹

بود. در بررسی نمرات دانش  20/1۲±6۴/2و میانگین سابقه کار پرستاران مرد  ۲0/۴±۲۴/۲میانگین سابقه کار پرستاران زن 
است.  ۰0/0±۳6/1درصد پاسخ های داده شده صحیح بوده و میانگین نمرات دانش پرستاران  ۲0/۲۲نشان داده شد که  تریاژ

( و همچنین بین دانش تریاژ و سابقه شرکت در P=0/002تحلیل آماری ارتباط معنی داری را بین دانش تریاژ و سابقه کاری )
 ( نشان داد. P<0/001دوره های تریاژ )

: با توجه به نتایج بدست آمده نشان داده شد که پرستاران بخش اورژانس از دانش ضعیفی نسبت به جه گیریبحث و نتی
تریاژ بیمارستانی برخوردار هستند. لذا با توجه به اهمیت واحد تریاژ در اورژانس های بیمارستان ها بویژه در مراکز تروما و 

 اژ برای تمامی پرستاران بخش اورژانس پیشنهاد میگردد.همچنین در مواقع بحرانی، دوره های بازآموزی تری

 : دانش، پرستار اورژانس، تریاژواژه کلید
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