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 علوم دانشگاه آموزشي هاي بیمارستان اورژانس بخش به مراجعین انتظار زمان وضعیت بررسي

 و ارائه راهکار پیشنهادي براي کاهش آن کرمان پزشکي

 

 2،ملیکا ساراني*1رزو سارانيآ

 

 چکیده

 می پزشکی هاي فوریت خدمات ارائه آن وظيفه مهمترین كه است اورژانس بخش بيمارستان مهم هاي بخشیکی از  :مقدمه

 با مطالعه حاضر .شد خواهد حوادث از ناشی تلفات افزایش و بيماران نارضایتی موجب اورژانسبخش  در مدت طوالنی توقف. باشد

 شده نجام3131در سال  كرمان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هاي بيمارستان اورژانس بخش به مراجعين انتظار زمان تعيين هدف

 . است

 پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هاي بيمارستان اورژانس بهكننده به  عهمراج 173 ،توصيفی در این  مطالعه :ها روشمواد و 

  "زمان سنجی و گردش كار خدمات اورژانس" فرم استاندارد داده ها توسط   .وارد شدند  دسترس در گيري نمونه بصورت كرمان

 ”Timing and Workflow Emergency Services" %68 پایایى و %78روایی با 

  %91پایایى  با "بخش اورژانس كانادا تریاژ و شدت مقياس"و 

CTAS )Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale 

  تحليل شد.   13داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه جمع آوري شد.   

دقيقه باالتر از  6/8و6/311،7/3، 3/1، به ترتيب،تریاژ اورژانسی ،تریاژ احياء تعيين تکليف، زمان انتظار، ميانگين هاي :ها يافته

پایين تر از ميانگين جهانی می  دقيقه 7/18و  71/3به ترتيب  غير اضطراري تریاژ نيمه اضطراري وو  P <0/05)ميانگين جهانی)

 .باشد

((P <0/05 .  

 

ي براي رسيدن به استانداردها .باشد می المللی بين استانداردهاي از باالتر ایران در مراجعين زمان انتظار ميانگين :گیري نتیجه

خدمات،  دهندگان ارائه به آموزش همچنين و اورژانس بخش در بيمار به خدمت ارائه فرایندهاي اصالح و بازنگريبين المللی 

 . پيشنهاد می گردد

 ، بيمارستان ،تریاژاورژانسبخش  بيماران، ،زمان انتظار:  ها واژهکلید 

 

 در پژوهی آینده پژوهشکده ،مدیریت ارائه خدمات سالمت تحقيقات مركز كارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،-3

 arezoo.sarani@yahoo.comپست الکترونیکي: ایران. كرمان، كرمان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت،
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 پزشکی علوم دانشگاه سالمت، در پژوهی آینده پژوهشکده ،مدلسازي در سالمت تحقيقات مركز ،دانشجوي دندانپزشکی-1

 ایران. كرمان، كرمان،

 

 

 مقدمه

و در واقع یك سازمان اجتماعی پزشکی است بهداشتی و درمانی  سازمانبيمارستان با قلمرو مسئوليت هاي مشخص خود مهمترین 

رضایت مشتریان كه  به نحوي .متولی خدمات از اهميت خاصی برخوردار است هاي كيفيت خدمات، در سازمان به شمار می رود

كيفيت ارائه خدمات در بخش  ،از طرفی .است به آن هاجهت اندازه گيري كيفيت خدمات ارائه شده  مهمترین شاخص وبهترین 

اورژانس  زیرا بخش .(3) .استتر مهم در مقایسه با سایر بخش هاي بيمارستانی بسيار ها  ها در ارزشيابی رسمی بيمارستان فوریت

 این بخش .(1)د مهمترین وظيفه آن ارائه خدمات در فوریت هاي پزشکی می باش و (1) شناخته می شود به عنوان قلب بيمارستان

، درمان باید فوري، مناسب و بنابراین. (4)اهميت ویژه اي است داراي بيماران هاي متنوعی از  گروه ارائه خدمات بهبه دليل 

در نجات  با توجه به نقش حساس آن كه  لی ترین بخش هاي آن بودهلذا بخش اورژانس در هر بيمارستان از اص .(3)شایسته باشد 

و اصالح  بشمار می رود  یکى از اركان ضرورى و اجتناب ناپذیر بيمارستان ،در مواقع بروز حوادث و سوانحو همچنين  ها انسانجان 

جایگاه اورژانس در بيمارستان و نظام بهداشتی درمانی به دليل لزوم انجام  .(8) خواهد گردیدوتکميل زنجيره درمان  آن باعث بهبود

باتوجه به شلوغى و از طرفی . (7)فرآیندهاي متعدد و پيچيده در آن، جایگاهی حساس و استثنایی است  موثرسریع، باكيفيت و 

سریع تشخيص و جداسازى هرچه سریعتر بيماران حاد و صدمه دیده ضرورى به نظر  نظاماز به یك ني ،هاى امروزى ازدحام اورژانس

باید این بيماران  .(3) در اولویت قرار گيرد دبای افراد، نجات جان ان اورژانسایط بيماردليل حاد بودن شر. بعالوه، به (6)می رسد

هدف اصلی اورژانس، ارائه خدمات و  ،بنابراین .(31)نمایند ترین زمان ممکن دریافت  حيات را در كوتاهنجات دهنده درمان هاي 

است. توقف طوالنی مدت در اورژانس امکان ارائه خدمات به سایر بيماران  در زمان سریع و با كيفيت مطلوب فوریت هاي پزشکی

  .(33) کی را كاهش داده و این امر موجب نارضایتی بيماران و افزایش تلفات ناشی از حوادث خواهد شدنيازمند به فوریت هاي پزش

بيماران  (كند ها منتظر می ماند تا یك پزشك او را معاینه مدت زمانی كه بيمار از لحظه ي ورود به بخش فوریت) زمان انتظار

همچنين زمان كه باید در مدیریت و سازماندهی بخش بهداشت و درمان مورد توجه قرار گيرد.  بودهیکی از عوامل مهم  ، اورژانس

هاي عملکرد بيمارستان قابل اندازه گيري  بيانگر ميزان دسترسی به خدمات بيمارستانی است و به عنوان یکی از شاخصانتظار 

عوامل مهم تأثير گذار بر رضایت بيماران اورژانسی است، بلکه یکی از شاخص هاي ارزیابی  زمان نه تنها یکی ازاین . (31) است

زمان انتظار طوالنی براي دریافت خدمات اورژانس، یکی از مشکالت متداول  .(31) كيفيت خدمات اورژانس نيز به شمار می رود

ممکن است شکل گيري  همچنين .گرددعدم رضایت بيماران از كيفيت خدمات ارایه شده می باشد كه منجر بهها میبيمارستان

نگرش منفی جامعه نسبت به بيمارستان و ارائه دهندگان مراقبت ها را به دنبال داشته باشد و چالشی اساسی براي اعتماد عمومی 

 . (34)به مراقبت سالمت ایجاد كند 

به همين دليل بررسی مدت زمان انتظار بيماران در بخش اورژانس به دليل اهميت باالیی كه دارد، مورد توجه پژوهشگران و 

( است كه Triage Acuityتریاژ)ميزان شدت  ،عناصر مهم بخش اورژانسدیگر از سياستگزاران سالمت در سرتاسر جهان است. 
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عبارتست از گروه بندى شدت وضعيت بيماران كه تعيين كننده درجه مخاطره آميز بودن حيات بيمار بوده و ضرورت نياز به انجام 

 .(33) اقدامات درمانى فورى را براى بيمار مشخص می نماید

طوالنی بودن زمان انتظار و اقامت بيماران در بخش اورژانس،  در مطالعاتی كه در سایر نقاط دنيا انجام شده است مشخص شده

وارد شدن بيمار به اورژانس، ارایه مراقبت در اورژانس و خروج بيمار از این بخش نتيجه ناكارآمدي فرآیند گردش كار در سه مرحله 

یکی از دالیل اصلی افزایش مدت زمان انتظار براي دریافت خدمات اورژانسی، عدم استقرار تریاژ یا به عبارت  ،می باشد. از این رو

 مطالعه اي كه در بخش هاي اورژانس بيمارستان. نتایج (38) اولویت بندي بيماران بر اساس وضعيت بالينی بيان می شود ،دیگر

كه بيماران به  دادعمل آمد، نشان  به منظور بررسی مدت زمان انتظار بيماران در این بخش ها بهدر آمریکا هاي دانشگاه كاليفرنيا 

 .(37)دقيقه در صف انتظار بودند  81درصد افراد بيش از  41دقيقه براي ویزیت توسط پزشك در انتظار بوده اند و  38طور متوسط 

درصد افزایش ضریب اشغال تخت بيمارستان، طول مدت اقامت بيماران پذیرش  33به ازاي نتایج پژوهشی نشان داد كه همچنين 

 .(36)یابد  دقيقه افزایش می 31شده در بخش اورژانس 

فرآیندهاي بخش اورژانس انجام گرفته است، با اصالح فرآیند كه به منظور اصالح در آمریکا مطالعه ي دیگري در دانشگاه كاليفرنيا 

  REACTتریاژ طی فرآیندي موسوم به 

)Rapid Entry and Accelerated Care at Triage) 

 

با وجود افزایش مراجعات، باعث كاهش محسوس متوسط زمان انتظار، مدت اقامت و نيز كاهش تعداد افرادي كه پيش از ویزیت 

كشور كانادا، امریکا و انگلستان درصد كسانی كه  1انجام شده در  مطالعاتهمچنين در  .را ترك می كنند، شده استشدن اورژانس 

همچنين مطالعات . (33)درصد بوده است  38و  71، 78ساعت بوده است، به ترتيب  4طول مدت اقامت آنان در اورژانس كمتر از 

داشته است به طوري كه این  بسياريمراجعه كنندگان به بخش اورژانس رشد  تعدادمختلف نشان می دهد كه طی سال هاي اخير 

. (11)ميليون مراجعه در طی یکسال رسيده است  33ميليون مراجعه در سال و در انگلستان به بيش از  34زان در كانادا به مي

همين مسئله باعث باال رفتن زمان انتظار بيماران، كمبود امکانات و نيروي انسانی جهت ارائه خدمت به بيماران و سایر مواردي شده 

 .(33) كه به طور بالقوه بر روي رسالت اصلی بخش اورژانس كه نجات جان انسان ها است، تأثير گذار هستند

گرفت، طوالنی بودن زمان در بخش فوریت هاي مراكز آموزشی درمانی اراك انجام و همکاران مطالعه اي كه توسط گل آقایی 

كه نوع  مشخص شده است دیگري  ات مطالعهمچنين  در . (33)داد  انتظار بيماران پذیرش شده در بخش فوریت ها را نشان

 . (13) بيمارستان از لحاظ آموزشی یا درمانی بودن ممکن است یکی از عوامل تاثيرگذار بر زمان ارائه خدمات بخش اورژانس باشد

به هرشکل نتایج مطالعات انجام شده در شهر كرمان نشانگر نتایج متفاوت و قابل بحث در مورد ميانگين زمان انتظار بيماران ارایه 

تر از  دقيقه پایين 8زمان انتظار حدود  كه ميانگينمشخص شد  در شهر كرمان  همکارانظهور و ه در مطالعه كرده است. به نحویک

 .(34)استاندارد بين المللی می باشد كه كمی عجيب بنظر رسيده و لزوم مطالعه دیگري را تأكيد می نماید 

انجام شد، نشان داد كه دهی اورژانس بيمارستان الزهرا)س( خدمت وضعيت كيفی  تعيين با هدف همچنين نتایح مطالعه اي كه  

انجام تست هاي تشخيصی، تصميم گيري براي پذیرش بيمار، نوشتن شامل بيشترین مراحل وقت گير در گردش كار اورژانس 

كه  می دهدبررسی مطالعات صورت گرفته در بخش بهداشت و درمان ایران، نشان  .(11)بوده است الزم و تشکيل پرونده  دستورات

ارائه خدمات  نظامهاي اورژانس مورد مطالعه باالست، كه این خود بيانگر وجود مشکالتی در  ميانگين زمان انتظار بيماران در بخش

با توجه به نتایج مطالعات . (11)مدیریت ضعيف، نبود هماهنگی و ناكافی بودن منابع می باشد و نشاندهنده اورژانس می باشد

اورژانس و افزایش زمان انتظار بيماران در این بخش جهت دستيابی به خدمات می تواند سبب افزایش صورت گرفته، شلوغی بخش 
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مرگ بيمارستانی گردد. برنامه ریزي جهت ارتقاء ارائه خدمات در زمان كمتر و كيفيت بيشتر به بيماران، نيازمند دانستن چگونگی 

 وضعيت قوت آن می باشد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسیارائه خدمات در شرایط فعلی و مشخص نمودن نقاط ضعف و 

 . شد انجام كرمان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هاي بيمارستان اورژانس بخش به مراجعين انتظار زمان

 

 مواد و روش ها

 اورژانس بخش در (31ماه)ابتداي تير ماه تا اواخر شهریور ماه  1 مدت در كه باشد مطالعه توصيفی می یك مطالعه حاضر

 نفر از  نمونه هاي در دسترس، انجام  173  روي(  1شماره و1شماره ،3شماره)كرمان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی بيمارستان هاي

با مدت  سرپایی بيماران و ( دقيقه 141) ساعت 4بيشتر از  اقامت مدت اورژانس با بخش در بستري شدگان بيماران شامل . شد

زمان سنجی و گردش كار " فرم استاندارد اطالعات،  آوري گرد ابزار  . شود می شامل را( دقيقه 141) ساعت 4 اقامت كمتر از

 ورود اورژانس، زمان بخش به مراجعين از یك هر انتظار زمان سنجش براي بود. %68پایایی و  %67با روایی  "خدمات اورژانس

 كرونومتر، ثبت استفاده با را زمان و اورژانس رفته مختلف هاي بخش از هركدام به بيمار همراه به پژوهشگر شده، سپس مشخص

 Canadian Emergency( CTAS) "بخش اورژانس كانادا تریاژ و شدت مقياس"كرد. ابزار مورد استفاده دیگر،  می

Department Triage and Acuity Scale   بخش در پایا و معتبر تریاژ و شدت هاى مقياس از یکىكه   %33  پایاییبا   بود 

 بيماران آن در كه است تریاژ سطحى 3 ابزار نزولى "بخش اورژانس كانادا تریاژ و شدت مقياس"(. 13است ) شده معرفى اورژانس

 11 درعرض اقدام) اضطرارى دقيقه(، 33 درعرض اقدام) اورژانسى فورى(، اقدام) احياء: سطح 3 به شان وضعيت شدت براساس

 درآن كه شوند می بندى طبقه( دقيقه 311 درعرض اقدام) غيراضطرارى و( دقيقه 81 درعرض اقدام) اضطرارى نيمه دقيقه(،

 پژوهش این انجام براي .است شده گرفته نظر در پرستار و پزشك بررسى منظور به سطوح از هریك براى مشخصى زمانى چارچوب

 ورود زمان از بيمارستان هر در پيوسته صورت به كنندگان مراجعه اطالعاتشد.  استفاده او همراه یا بيمار با مصاحبه و مشاهده از

 ان بررسی پژوهشگر توسط مربوطه درمانی و تشخيص خدمات دریافت براي انتظار زمان هاي و آوري جمع ترخيص تا اورژانس به

 بيمار انتظار بيمار جمع آوري كردند. زمان 173ها حضور یافته و اطالعات را از  نفر بودند، كه در بيمارستان 4گروه پژوهش  گردید.

 فرم استاندارد اساس بر اورژانس بخش در بيمار نهایی تکليف تعيين زمان تا اورژانس بخش به بيمار ورود زمان از اورژانس، بخش در

مراجعين به  الزم به ذكر است كه جهت سنجش زمان انتظار هر یك از شد. سنجيده "زمان سنجی و گردش كار خدمات اورژانس"

بخش اورژانس محقق یا همکاران او زمان ورود او را مشخص كرده سپس محقق به همراه بيمار به بخش هاي مختلف اورژانس كه 

اور مراجعه می كرد می رفت و زمان را با استفاده كرونومتر می سنجيد و در قسمت مربوطه چك ليست ثبت می كرد و اگر هم كار 

نجاميد همراه با بيمار منتظر می ماند تا نتيجه در یافت گردد و زمان دقيق ثبت شود این عمل براي همه او در بخشی به طول می ا

مراجعه كنندگان و همه بخشهایی كه او باید می رفت طی می شد، بر این اساس تعداد مراجعه كنندگان مورد بررسی در هر شيفت 

چند دقيقه تعيين تکليف می شدند و بعضی دیگر ممکن بود چند ساعت  و روز با هم متفاوت بود چون بعضی از بيماران در عرض

 منتظر بمانند.

 ،3شماره) كرمان شهر آموزشی ستان بيمار سه اورژانس بخش به ماهه 1 زمانی محدوده یك در همکاران و پژوهشگر منظور بدین 

 پنج تا شنبه روز از( شب 33 تا 6) شب و( 7 تا 4 ساعت از) عصر ،(31 تا 3 ساعت از) صبح شيفت، سه در ،(1شماره و1شماره

فرم زمان سنجی و گردش كار  و كرده شنبه )به دليل عدم اجازه بيمارستان ها در روز جمعه براي انجام  كارهاي پایان نامه(مراجعه

وابسته به دانشگاه علوم  درمانی -آموزشی بيمارستان سه مراجعين از است بيماران ذكر به الزم. كردند خدمات اورژانس را پر
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زمان سنجی و " فرم استاندارد اساس بوداند  انتخاب شدند و بر داخلی و اعصاب قلبی، ترومایی، بيماران پزشکی كرمان  كه شامل

در ابتداي كار  .شد و همچنين زمان تعيين تکليف مراجعين مشخص  آن انواع و تریاژ زمان انتظار، "گردش كار خدمات اورژانس

ز مطالعه براي بيماران بيان می شد و با اخذ موافقت نامه كتبی افراد وارد مطالعه می شدند و درصورتيکه در هر یك از هدف ا

 توصيفی شامل آمارهاي از اطالعات تحليل و تجزیه جهت مراحل كار بيمار حاضر به همکاري نبود، از مطالعه خارج می شد.

 تحليل واریانس آزمون مستقل، t اي، نمونه تك  tاز آماره هاي استنباطی شامل و معيار انحراف و ميانگين فراوانی، درصد فراوانی،

 شد.تحليل  12اس پی اس اس نسخه داده ها با استفاده نرم افزار . شد استفاده

 

 

 يافته ها

درصد(. همچنين بر اساس 7/13به باال می باشد) 31نفر وارد شدند. بيشترین فراوانی مربوط به رده سنی  173در این مطالعه تعداد 

درصد(. بر اساس روز مراجعه بيشترین فراوانی مربوط به روزهاي چهارشنبه و 33جنسيت نيز فراوانی مردان بيشتر از زنان می باشد)

 درصد(. نتایج  حاصل از41درصد( بود. بعالوه، بر اساس نوبت مراجعه شيفت عصر داراي بيشتر فراوانی می باشد )1/41پنج شنبه)

تست تك نمونه اي در پژوهش حاضر نشان داد كه ميانگين فاصله زمانی از بدو ورود تا اولين ویزیت پزشك)زمان انتظار(   tآزمون 

تست   t. بعالوه، نتایج  P = 0/001)دقيقه بيشتر بود كه این مقدار از نظر آماري معنادار می باشد) 3/1د از ميانگين مقدار استاندار

دقيقه بيشتر از مقدار استاندارد می باشد كه البته به  7/3داد كه زمان تریاژ احيا مراجعين به بخش اورزانس  تك نمونه اي نشان

دقيقه   6/8تست تك نمونه اي نشان داد كه   t .در مورد ميانگين زمان تریاژ اورژانسیP =0/04)لحاظ آماري نيز معنادار می باشد)

تست تك نمونه اي نشان داد  كه   t چنين زمان تریاژ اضطراري ، نتایج. همP=0/001)د)بيشتر از استاندارد بين المللی می باش

تست تك نمونه اي   t (. همچنينP=0/003دقيقه كمتر از استاندارد می باشد كه البته به لحاظ آماري نيز معنادار می باشد) 71/3

 =Pارد می باشد كه البته از لحاظ آماري نيز معنادار می باشددقيقه كمتر از استاند 7/18نشان داد كه زمان تریاژ نيمه اضطراري  

دقيقه كمتر از استاندارد می باشد كه البته  1/311تست تك نمونه اي نشان داد كه زمان تریاژ غير اضطراري   t (.همچنين(0/001

 t  ف مراجعين به بخش اورژانس نتایج  (. بعالوه، در مورد ميانگين زمان تعيين تکلي(P=0/001از لحاظ آماري نيز معنادار می باشد

 P =0/001)دقيقه بيشتر از استاندارد می باشد كه به لحاظ آماري نيز معنادار می باشد) 6/311تست تك نمونه اي نشان داد  كه 

دقيقه می باشد كه  8/177شان داد كه زمان تعيين تکليف بيماران در شيفت عصر ن (ANOVA)نتایج تحليل واریانس یك طرفه 

 (ANOVA) بيشتر از دو شيفت دیگر است و به لحاظ آماري نيز معنادار نمی باشد. همچنين نتایج تحليل واریانس یك طرفه 

بت به دو بيمارستان دیگر بيشتر می باشد دقيقه است كه نس 4/487  3شان داد زمان تعيين تکليف بيماران در بيمارستان شماره ن

زمان تعيين تکليف در  (ANOVA). بر اساس نتایج تحليل واریانس یك طرفهP=0/001)و به لحاظ آماري نيز معنادار می باشد)

دقيقه است كه نسبت به دیگر سنين بيشترمی باشدو به لحاظ آماري نيز معنادار می   7/334سال 31سنين باالتر از 

نشان داد، زمان تعيين تکليف بيماران در روزهاي اول  (ANOVA).همچنين نتایج تحليل واریانس یك طرفه P=0/001)باشد)

است كه نسبت به روزهاي ميانی و پایانی هفته بيشتر می باشد. به لحاظ آماري نيز معنادار می  1/316هفته )شنبه و یکشنبه(

دقيقه است كه نسبت به مردان  433ت مستقل زمان تعيين تکليف در بين زنان تس  t. بر اساس  نتایج  حاصل از P =0/001)باشد)

زمان تعيين (ANOVA). بر اساس نتایج تحليل واریانس یك طرفه لحاظ آماري نيز معنادار می باشد بيشتر می باشد  كه از 
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دقيقه است و به لحاظ آماري نيز  141ظامی دقيقه و در هنگام مراجعه با نيروي انت 4/347تکليف در هنگام مراجعه بيمار به تنهایی 

 .(P =0/009)معنادار می باشد 
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  هاي توصیفي شرکت کنندگان در مطالعه و شاخص شناختيجمعیت : اطالعات 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تک نمونه اي   tاستاندارد بین المللي بر اساس آزمون  با فین تکلییتع و سطوح مختلف ترياژ زمان انتظار، : مقايسه2جدول 

 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

مقدار 

 ازمون
 معني داري

 113/1 31 134/36 313/31 173 انتظارزمان 

 141/1 1 118/8 716/4 34 ءزمان تریاژاحيا

 113/1 33 161/36 633/13 313 تریاژ اورژانسی

 111/1 11 184/17 178/14 114 تریاژ اضطراري

 113/1 81 144/33 134/11 7 تریاژ نيمه اضطراري

 113/1 311 831/31 877/37 31 تریاژ غيراضطراري

 113/1 141 734/111 613/171 131 تعيين تکليفزمان 

 

 

 

 

 

 

 متغیر فراواني درصد

184/31 43 
 سال 33تا 1

 

 سن

113/4 33 
 سال 11تا  38

 

884/14 31 
 سال 11تا  13

 

431/13 347 
 سال 31 تا 13

 

613/33 74 
 سال 31>

 

 جنس مرد 116 488/33

 زن 387 314/44
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روز مراجعه، جنسیت و  نحوه  سن، بر اساس شیفت مراجعه، مشخات بیمارستان،مقايسه زمان تعیین تکلیف بیماران : 3جدول 

 مستقل  tو  ANOVAبر اساس آزمون  مراجعه بیماران

 

 داري سطح معني انحراف معیار میانگین تعدادمراجعات متغیر

زمان تعيين تکليف بيماران با توجه 

 به شيفت:

 :صبح

 عصر

 شب

 

 

 

336 

318 

313 

 

 

 

331/143 

613/131 

813/177 

 

 

 

631/333 

414/887 

313/333 

 

 

 

611/1 

زمان تعيين تکليف با توجه به 

 مشخصات بيمارستان

 شهيد باهنر

 افضلی پور

 شفا

 

 

 

341 

341 

33 

 

 

 

141/118 

413/487 

311/146 

 

 

 

618/116 

111/174 

163/483 

 

 

 

113/1 

 

 

 

 زمان تعيين تکليف با توجه به سن

 سال 33تا  1

 سال 11تا  38

 سال 11تا  13

 سال 31تا  13

 سال <31

 

 

43 

33 

31 

347 

74 

 

 

113/383 

311/181 

613/111 

443/161 

733/334 

 

 

713/333 

433/363 

131/437 

613/331 

611/616 

 

 

 

1113/1 

بيمار با توجه به  زمان تعيين تکليف

 روز مراجعه

 شنبه و یکشنبه

 دوشنبه و سه شنبه

 چهارشنبه و پنجشنبه

 

 

 

343 

76 

331 

 

 

 

113/316 

113/173 

313/164 

 

 

 

331/773 

311/141 

313/481 

 

 

 

1113/1 

زمان تعيين تکليف با توجه به 

 جنسيت

 مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114/1 
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 116 زن

387 

113/113 

131/433 

318/331 

111/814 

زمان تعيين تکليف با توجه به نحوه 

 مراجعه

 آمبوالنس

 نيروي انتظامی

 خودبيمار

 همراه

 ارجاع از سایر مراكز

 

 

313 

4 

36 

146 

4 

 

 

116/413 

113/141 

418/347 

331/134 

141/131 

 

 

313/333 

711/38 

437/333 

387/833 

436/118 

 

10113 

 

 

 

 بحث 

مطالعه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با هدف تعيين زمان انتظار مراجعين به بيمارستان هاي آموزشی شهر كرمان انجام پذیرفت. 

به بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی كرمان را ميانگين زمان انتظار مراجعين  حاضر

دادكه به نظر می رسد باالتر از حد استاندارد می باشد كه با نتایج پژوهش طبيبی و همکاران كه این زمان را  نشان دقیقه  3/31

علت این زمان را نقص در فرایندهاي ارائه خدمات و عدم اموزش به كاركنان می  آنان. (18) گزارش كردند همخوانی دارد 3/31

در این رابطه نتایج پژوهش جباري و همکاران در بيمارستان الزهرا اصفهان زمان ورود بيمار تا اولين ویزیت پزشك را   .(18)دانند 

. تفاوت در نتایج بدست آمده در مطالعه (17)دقيقه گزارش می كنند كه از زمان بدست آمده در مطالعه حاضر كمتر می باشد  4/6

می تواند به دليل تفاوت در محيط انجام دو پژوهش باشد. چراكه بيمارستان الزهرا در  (17)حاضر و مطالعه جباري و همکاران 

اصفهان به دليل وسعت و سطح خدماتی كه ارائه می دهد به احتمال فراوان با تعداد مراجعه كننده بيشتري در شبانه روز مواجه 

نهایت افزایش زمان دسترسی به خدمات گردیده است. است كه این موضوع سبب شلوغی بيشتر بخش اورژانس آن بيمارستان و در 

( گزارش می كنند كه بخش اورژانس بيمارستان الزهرا از هيچ مقياسی براي تعيين اولویت بندي 17همچنين جباري و همکاران )

ت بندي بيماران)تریاژ(  بيماران استفاده نمی كند. این امر نيز با توجه به اینکه در بخش اورژانس بيمارستان كاشانی از نظام اولوی

در مقایسه با پژوهش حاضر  (17)استفاده می گردد می تواند دليل بيشتر بودن زمان بدست آمده در پژوهش جباري و همکاران 

كه توسط موحدنيا و همکاران به انجام رسيد زمان ورود بيمار تا اولين ویزیت پزشك كمتر  3133در سال باشد. در پژوهش دیگري 

دقيقه(. موحدنيا و همکاران علت این زمان كمتر نسبت به سایر پژوهش ها را حضور   1از زمان بدست آمده در پژوهش حاضر بود )

 .(16)بيماران در بخش می دانند پزشك متخصص طب اورژانس در بخش و كميته تعيين تکليف 

بيشتر از استانداردهاي بين المللی می باشد، یعنی كسی كه وارد  نتایج مطالعه حاضر نشان داد ميانگين زمان تعيين تکليف بيماران

ت باالتر از ساع  1/1ساعت طول می كشد كه تکليف او مشخص شود كه حدود  1/8بخش اورژانس می شود بطور متوسط حدود 

 3دقيقه ) 113اما در پژوهش موحد نيا و همکاران در بيمارستان فيروزگر تهران این ميزان،  استاندارد هاي بين المللی می باشد.

. این تفاوت می تواند به دليل  وجود (16)ساعت( گزارش شده است كه از ميزان بدست آمده در پژوهش حاضر كمتر می باشد 
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ه تعيين تکليف در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد كه بيمارستان هاي تابعه را موظف نموده است كميت

 . (16)ساعت كاهش دهند  8تا متوسط تعيين تکليف بيماران پذیرش شده در بخش هاي اورژانس خود را به زیر 

اگرچه عوامل دیگري از قبيل عدم حضور پزشك متخصص طب اورژانس در بخش اورژانس، كمبود كاركنان، درخواست مشاوره ها  

و آزمایش هاي مکرر و گاهی بی مورد، و همچنين عدم تشخيص صحيح و به موقع بيماري می توانند در افزایش این زمان نقش 

ر بتوانند اختالف بين مطالعه حاضر با مطالعه موحدنيا و همکاران را توجيه نماید داشته باشند ولی به نظر نمی رسد دالیل مذكو

(16) . 

 شمراجعين به بخ تعيين تکليفهایی می باشد كه زمان  هاي كرمان در ایران هم جزء بيمارستان كه بيمارستان به نظر می رسد 

 ها خيلی بيشتر از حد متعارف می باشد و با استاندار هاي بين المللی و ميانگين كشوري فاصله خيلی زیادي دارد.  اورژانس آن

، تریاژ اضطراريو  بيشتر از استاندارد بين المللی  نشان می دهد ميانگين زمان تریاژ احياء، تریاژ اورژانسی، مطالعه حاضر نتایج 

بر این اساس می توان گفت كه تریاژ احياء و  .می باشد كمتر عين از استاندارد بين المللینيمه اضطراري و غير اضطراري مراج

اورژانسی كه ممهترین و حياتی ترین نوع تریاژ محسوب می شوند فاصله قابل مالحظه اي با استاندارد هاي هاي بين المللی دارد و 

. اما زمان تریاژ هاي اضطراري، گرددشدن صدمات جبران ناپذیر به او  شود و یا منجر به وارد فوت بيماراین امر ممکن است باعث از 

 .  كمتر از استاندارد هاي جهانی است  مورد مطالعههاي  نيمه اضطراري و غير اضطراري در بيمارستان

صله بين ورود بيمار به ظهور و پيله ور زاده كه ميانگين فامطالعه یافته هاي  بيشتر از  مطالعه حاضر در این رابطه نتایج حاصل از 

به مطالعه زمان تریاژ در بخش كه نيز  همکارانصفوي و . (34)گزارش می كند می باشد دقيقه  4 را اتاق پزشك تا شروع معاینات

پرداخته اند نيز نتایجی كمتر از نتایج بدست آمده در مطالعه  اي آموزشی تابعه دانشگاه هاي شهر تهرانه بيمارستان هاي اورژانس

 .(13)گزارش نموده اند دقيقه  3 حاضر را گزارش می نمایند. صفوي و همکاران این زمان را

 (13)و همکاران Subash با این وجود مطالعات در سایر كشورها اندكی با یافته هاي مطالعه حاضر متفاوت است. نتایج مطالعه

گزارش می كنند كه از یافته هاي مطالعه حاضر و سایر مطالعات انجام شده در ایران كمتر است. دقيقه  1این زمان را حدود 

Subash گزارش می كنند.در مطالعه بکارگيرى تيم تریاژ در بخش اورژانس یك از دالیل كم بودن این زمان را  (13)و همکاران

به بررسی زمان انتظار و طول مدت بستري بيماران خردسال در  (11)دیگري در این رابطه در كشور كانادا، سليمانی و همکاران 

پرداخته اند. نتایج نشان داد كه هرچند زمان انتظار در 3167تا 3163بخش هاي اورژانس این كشور در فاصله زمانی سال ها 

ستاندارد هاي بين المللی اندكی بيشتر است، ولی طول مدت اقامت بيماران در بخش اورژانس با استاندارد هاي بين مقایسه با ا

 المللی تفاوت چندانی ندارد. 

مراجعين به بخش اورژانس برحسب شيفت انتظار جهت تعيين تکليف  می توان گفت ميانگين زماننتایج این مطالعه بر اساس 

و  كمترینزمان انتظار مراجعين به بخش اورژانس در شيفت صبح ميانگين  بر این اساس .داردنوت معنی داري كاري بيمارستان تفا

به دليل مراجعات زیاد  عصرها در نوبت  می باشد، كه این امر می تواند به دليل شلوغ بودن بيمارستان بيشتریندر شيفت عصر 

 افزایش دهند. صبحخود را نسبت به نوبت كاركنان تعداد  عصرها در نوبت  بيماران باشد، پس بهتر مسئولين بيمارستان

تفاوت معنی داري مراجعين به بخش اورژانس برحسب مشخصات بيمارستان  تعيين تکليف ميانگين زمانبر اساس مطالعه حاضر  

بيشترین و در بيمارستان 3شماره ستان دارد، مقایسه ميانگين ها نشان می دهد كه زمان انتظار مراجعين به بخش اورژانس در بيمار

با توجه  و یا امکانات كم بخش اورژانس 3شمارهكمترین می باشد.  و این امر می تواند به دليل مدیریت ضعيف بيمارستان  1ماره ش

 آن باشد كه ضرورت توجه مسئولين این بيمارستان را می طلبد. به تعداد زیاد مراجعات
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هفته می  بيشتر از روزهاي وسطدو روز اول و پایان هفته مراجعين به بخش اورژانس در  ين تکليفتعي ميانگين زمان از طرفی، 

 ،بنابراین .ها در اول و آخر هفته می باشد باشد. این امر به احتمال خيلی زیاد به دليل مراجعات زیاد بيماران به بيمارستان

را در اول و آخر هر هفته بيشتر تقویت كنند و مدیریت و نظارت بيشتري ها باید نيروي انسانی و امکانات خود  مسئولين بيمارستان

مراجعين به بخش اورژانس در در بين زنان بيشتر  تعيين تکليفميانگين زمان همچنين  در این ایام به بخش اورژانس داشته باشند.

ن و عدم همکاري خوب زنان نسبت به مردان با از مردان می باشد، كه این امر می تواند به دليل مراجعات زیاد زنان به بيمارستا

جهت  زمان انتظارهمچنين نتایج این مطالعه نشان داد ميانگين  بيمارستان و یا كمبود پزشکان مخصوص زنان باشد.  كاركنان

ه شده اند ارجاع داد نيروي انتظامیكه خودشان  به بخش اورژانس آمده اند بيشترین و بيمارانی كه از  بيمارانی تعيين تکليف

بيمارستان اگر بدانند كه یك مجموعه حقوقی مثل كاركنان كمترین می باشد. این امر می تواند گویاي این باشد كه مسئولين و 

ها بيماري را به بيمارستان فرستاده اند، به آن حساسيت و رسيدگی بيشتري دارند تا  احمر و سایر ارگانل نيروي انتظامی، هال

 . خود به بيمارستان مراجعه كرده است اینکه یك شخص حقيقی

 نتیجه گیري نهايي

 

به بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي آموزشی وابسته به دانشگاه مراجعين مراجعين  تعيين تکليفزمان و   ميانگين زمان انتظار 

. ري فاصله خيلی زیادي داردبا استاندار هاي بين المللی و ميانگين كشو علوم پزشکی كرمان بيشتر از حد مطلوب می باشد كه 

تریاژ احياء و اورژانسی كه ممهترین و حياتی ترین نوع تریاژ محسوب می شوند فاصله قابل مالحظه اي با استاندارد هاي همچنين 

از  .گرددشود و یا منجر به وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به او  فوت بيمارهاي بين المللی دارد و این امر ممکن است باعث از 

محدویت هاي این مطالعه می توان به  مرخص شدن بعضی بيماران با رضایت شخصی و كنترل نکردن همه متغيرهاي مزاحم مثل 

 نوع بيماري اشاره نمود.

پيشنهاد می شود جهت كاهش زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس متخصصين طب اورژانس  در تمامی بخش 

با  متناسباورژانس  بخشتوزیع كاركنان  در تان ها حضور دائم داشته باشند. همچنين پيشنهاد می شود كه هاي اورژانس بيمارس

  تعداد مراجعين به این بخش باشد.

است كه در  اهنمایی آقاي دكتر علی رمضانخانی: این مقاله حاصل پایان نامه كارشناسی ارشد آرزو سارانی و به رتشکر و قدرداني

دید. بدین وسيله از مصوب گر 13/31/31شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی در تاریخ 

 این مطالعه یاري دادند، تشکر می گردد. ،استادان و مسئولين محترم بيمارستان هاي آموزشی كرمان كه در انجامتمام دوستان
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Assessing waiting time patients in emergency ward of Kerman 

University of Medical Sciences and Suggested solutions for its 

reduction 

Sarani A1*, Sarani M 2 

 

ABSTRACT 

Introduction: Hospital Emergency Department is one of the most important parts. The most 

important task is to provide emergency medical services. Long time stay in the emergency 

department will cause dissatisfaction of patients and deaths from accidents will increase. This 

study aimed to determine waiting time patients in emergency ward of Kerman University of 

Medical Sciences. 

Materials & Methods: In this descriptive study, study, 375 patients referred to the teaching 

hospital of Kerman University of Medical Sciences were selected. Data were collected by 

standard form "Timing and Workflow Emergency Services”with validity of 87% & reliability  of 

86% and “Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale” with reliability  of  91% .Data 

was analyzed by SPSS/21. 

Findings: The mean waiting time, the resuscitation triage, resuscitation, emergency triage, 

respectively was 3.5, 133.8, 1.7and 6.8 minutes higher than the global average (p-values were 

<0.05). Also the semi-emergency and non-emergency triage respectively was 5.7 and 36.7 

minutes lower than the global average (All p-values were <0.05). 

Conclusion: Waiting time to receiving emergency services in present study was higher than 

international standards. To reach to international standard, revising the process of patient’s 

services in emergency ward and also training of personnel is suggested. 

Keywords: Waiting time,Patients, Emergency department,hospital, Triage  
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