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بررسی شاخص های اولویت دار اورژانس بیمارستانی در مراجعین به اورژانس بیمارستان های دولتی استان 
 5331بوشهردر سال 

 ۲صدیقه براری، ۹، کامران میرزایی2عبدالرسول عباسی، 1عبدالرحیم دادجو

 دکترای حرفه ای ،رییس اداره اورژانس بیمارستانی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. نویسندمسئول -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.  -2
 راندانشیار،  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ای -۹
 کارشناس پرستاری، کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر،ایران -۲

: اورژانس های بیمارستانی به عنوان یکی از مهم ترین اجزی بیمارستانی، از شلوغ ترین بخش های مراکز هدف سابقه و
ساعت هفته به این بخش صورت می گیرد. 2۲غیر اورژانس در درمانی می باشند و بیشترین تعداد مراجعه موارد اورژانس و 

جهت اطمینان از اثربخشی خدمات اورژانس باید عملکرد این بخش سنجیده شود  شاخص های بیمارستانی مهم ترین 
نشانگرهای عملکردی بیمارستان در زمینه های گوناگون هستند. بنابراین توجه همه جانبه به این شاخص ها ضروری است. 
این مطالعه با هدف تعیین شاخص های اولویت دار اورژانس بیمارستانی در مراجعین به اورژانس بیمارستان های استان 

 انجام شد 1۹۳۲بوشهردر سال 

: در این مطالعه مقطعی شاخص های اولویت دار اورژانس های بیمارستانی شامل درصد بیماران تعیین تکلیف مواد و روش ها
ناموفق، درصد ترک با مسئولیت    CPRساعت،درصد 12رصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف ساعت، د 6شده ظرف 

با استفاده از جداول اطاعات اداره اورژانس  1۹۳۲شخصی و میانگین مدت زمان تریاژ در هر  سطح در بازه زمانی سال 
 ت . بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرف

نفر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های دولتی استان  0۳۹0۲0: یافته های این مطالعه نشان داد از مجموع یافته ها
ساعت تعیین تکلیف  6بیماران بستری موقت ظرف مدت %0۰/۴۲بستری موقت بودند. %20/ ۰0سرپایی و  %20/۰۲بوشهر 

درصد بیماران علیرغم ۳۲/۲بخش اورژانس ترخیص و به منزل رفته اند ساعت از 12بیماران ظرف مدت  % ۰6/0۲شده اند 
ساعت در بخش اورژنس داشته اند. ترک با مسولیت شخصی در بیماران نیز 12ساعت ماندگاری بااتر از  6تعیین تکلیف زیر 

 "ثانیه۴ "ریاژدر سطح یکبوده است میانگین زمانی ت %۹۲/۴1و میانگین احیاء ناموفق بیمارستان های مورد مطالعه   6۴/6%
 ثانیه بوده است.20:02 "و در سطح پنج  "ثانیه 11:۲۴ "در سطح چهار "ثانیه۹:۲2 "در سطح سه  "ثانیه 1:2۲ "در سطح دو

: بر اساس نتایج حاصل ، ضروری است مسئولین بیمارستان ها نسبت به ارتقاء بعضی شاخص های اولویت دار از نتیجه گیری
ا ناموفق و بهینه سازی تجهیزات و امکانات بخش اورژانس جهت افزایش رضایت مندی مراجعین و جمله کاهش درصد احی

 کاهش درصد ترک با مسئولیت شخصی بیماران اقدام نمایند. 

 : بیمارستان، بخش اورژانس ، شاخص های اولویت دار، طرح تحول نظام سامت واژه های کلیدی
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