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به  بخش اورژانس بیمارستان  551اورژانس بررسی وضعیت بیماران اعزام شده توسط آمبوانس 
 5333های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

 1، حسن طالبی  1زویا هادی نژاد 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران )کارشناس ارشد پرستاری (-1

ستان ها قلب نظام درمانی و از مهم ترین اجزای بیمارستان محسوب می شود که خدمات فوری : بخش اورژانس بیمار مقدمه
روز هفته ارائه می کند. شناسایی وضعیت مراجعه کنندگان به  ۰را به بیماران با شرایط ناپایدار ، در تمامی طول شبانه روز و 

ر ارائه ی خدمات مطلوب تر محسوب می شود ، لذا این بخش و داشتن اطاعات کافی از این مددجویان ، گامی اساسی د
به بخش اورژانس بیمارستان های تحت پوشش  110پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت بیماران اعزامی توسط اورژانس 

 انجام شده است. 1۹۳۹دانشگاه علوم پزشکی مازندران در طول سال 

ته نگر می باشد. در این پژوهش کلیه ی  مأموریت های تصادفی : این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و  گذش مواد و روش ها
که منجر به اعزام بیمار به بخش  1۹۳۹دانشگاه مازندران در سال  110و غیر تصادفی امدادرسانی شده توسط اورژانس 

موریت استخراج اورژانس بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه گردید ، مورد بررسی قرار گرفتند. اطاعات از فرم های مأ
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. t-testو آزمون های آماری کای دو و  21نسخه  spssگردید و توسط نرم افزار 

به بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسط  ۳۹نفر در طی سال  ۲20۹۲: تعداد یافته ها
( مورد غیرتصادفی بوده است. %6۲)200۲۳( و %۲۲مورد تصادفی) 1۰۲20د اعزام شدند. تعدا 110آمبوانس های اورژانس 

 ۳۴۹۲( موارد مربوط به مردان  و مابقی مربوط به زنان بوده است . بیشترین گروه سنی آسیب دیده به تعداد ۲0/62%)26۹۳0
مورد  1۴61(به میزان %۹۴/1۲سال بوده است . در ماه مرداد بیشترین موارد تصادفات) 2۲-2۳( مربوط به سنین %12/2۹نفر)

( ثبت گردید. در جنس مذکر رانندگان و %۲2/1۲) 200۰و همچنین بااترین موارد اعزام مأموریت های غیرتصادفی به میزان 
( بیشترین موارد تصادفات را تشکیل دادند. %۲2/2۲) ۹۲۰۴( و %16/۲2) ۰1۰۳در جنس مونث سرنشینان به ترتیب به میزان 

( و مأموریت های غیر %۳۲/2۰)۲۰0۴شب به تعداد  ۴الی  ۲های تصادفی بیشترین اعزام ها در ساعات بین  در مورد مأموریت
( صورت گرفت. بیشترین جراحت منجر به اعزام در مصدومان %۳۴/2۲نفر) 0۹02ظهر به تعداد  12صبح الی  ۴تصادفی 
خصوص مأموریت های غیر تصادفی بیماریهای ( بوده و در %۳۳/01مورد )  ۴۴02به تعداد   Multiple Traumaتصادفی 

( در صدر %26/۳) 2۹6۲( و %۳6/1۲) 2۰۳6(، %۲۲/1۴)۲۰۲6عروقی ، سقوط و مشکات تنفسی به ترتیب به تعداد  –قلبی 
 موارد اعزام قرار داشتند.

رائه خدمات به موقع و : بر اساس نتایج این مطالعه ، بیشترین میزان جراحت در گروه سنی جوان می باشد .لذا انتیجه گیری
آموزش تخصصی و همگانی جهت پیشگیری از بروز ناتوانی ها در این گروه سنی مولد اقتصادی ضروری به نظر می رسد . 
همچنین ماه مرداد و فصل تابستان بیشترین موارد مراجعه را داشته است که با استقرار منابع انسانی مجرب و تجهیزات 

 ف ارائه ی خدمات درمانی مطلوب تر دست یافت.پزشکی بیشتر می توان به هد

 :  اورژانس  بیمارستانی ، فوریت های پزشکی، ارزیابی بیمارکلمات کلیدی
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