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 عملکرد کارکنان فوریت های پزشکی در مواجهه با تروما

 ۹، روح انگیز نوروزی نیا2، مهران بهرامیان1محمد اسماعیلی آبدر

 ،   Mesmaeli87@gmail.comعلوم پزشکی البرز،  -1

 ،   Mehran.bahramian@gmail.comعلوم پزشکی البرز،  -2

 norouzinia.r@gmail.comعلوم پزشکی البرز،  -۹

: امروزه حوادث و بایای منجر به تروما، یکی از مشکات اساسی بهداشتی دنیای صنعتی، و نیز از علل شایع مرگ و همقدم
میر خصوصا در ایران محسوب می گردد. از این رو، مراقبت پیش بیمارستانی و سیستم خدمات فوریت های پزشکی، یکی از 

ی رود. مطالعه حاضر به منظور تعیین آمادگی علمی و عملکردی کارکنان مولفه های مهم در یک سیستم موثر تروما به شمار م
 فوریت های پزشکی در مواجهه با تروما انجام گردید.

نفر از تکنیسین های فوریت  ۰۳مطالعه حاضر از نوع مقطعی است. بر اساس حجم نمونه محاسبه شده تعداد  مواد و روش ها:
آوری اطاعات،  سطح استان البرز به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزار جمع 110های پزشکی شاغل در مراکز اورژانس 

مهارت، و آزمون تئوری بود. اعتبار صوری و محتوایی  ۳شامل  "چک لیست مهارتهای بالینی"شناختی و  پرسشنامه جمعیت
ها  ریب پایایی برای مجموع مهارتنفر از مدرسین و صاحبنظران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین ض 1۲ابزار توسط 

ها و تکمیل  ها با برگزاری آزمون تئوری و نیز آزمون آسکی و مشاهده انجام مهارت آوری داده محاسبه گردید. جمع ۴2/۲
های آماری تی تک ¬و با استفاده از آزمون 2۲نسخه  SPSSافزار  ها با نرم ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده چک لیست
 ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نمونه ای و

درصد از دانش بالینی  1/۳1درصد کارکنان از سطح دانش ضعیف،  1/0: نتایج مطالعه نشان داد که در زمینه تروما یافته ها
درصد نیز از سطح دانش خوبی برخوردار بودند. همچنین، در رابطه با سنجش میزان مهارت بالینی افراد مورد  ۴/۹متوسط و 

درصد نیز از مهارت بالینی  1/۲۴درصد از سطح مهارت خوب و  ۳/01ها حاکی از آن بود که در زمینه تروما ، یافته مطالعه
متوسط برخوردار بودند. در مقایسه میزان مهارتها با سطح ایده آل، نتاج نشان داد که در همه زیر مقیاس ها یک شکاف 

آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که در این مطالعه بین دانش وجود داشت. نتایج  ۲1/۲مهارتی معنی دار در سطح 
 داری وجود نداشت.تئوری و مهارت بالینی موارد پژوهش رابطه معنی

با توجه به فاصله معنی دار بین امتیازات کسب شده و سطح مطلوب و نیز اهمیت کار کارکنان اورژانس به  گیری: نتیجه
قادر باشند  110ظار می رود که با آموزش با کیفیت تر کلیه ارائه دهندگان خدمات اورژانس عنوان اولین پاسخ دهندگان، انت

 خدمات خوب و با کیفیت در حد مطلوب به مددجویان ارائه نمایند.

 حوادث |پزشکی خدمات فوریت |تروما: کلمات کلیدی
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