
مقاله پژوهشي

يدرمانيمراکز آموزشدر ين الملليبيهاسه آن با استاندارديعملکرد پرستاران اورژانس و مقايبررس
۱۳۸۸در سال هياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشک

٥لويال آليل، ٤يبيشکيعل،٣زادهيار عليبخت،٢رملويآيعل،١٭زادهيمحمد علدکتر 

2/5/89تاریخ پذیرش 25/1/89تاریخ دریافت

دهيچک

يمنـد تيش رضاياورژانس در جهت بهبود درمان و افزايهادر بخشيانسانيرويامکانات و نيو استانداردسازيکاريهانديبهبود فرآ:پيش زمينه و هدف

.استبودهيالمللنيبيهاسه آن با استاندارديعملکرد پرستاران اورژانس و مقايبررسهدف از اين مطالعهدارد يسزائت بهيجامعه اهم

ابـزار  . ل دادنـد ياورژانـس تشـک  يهـا ه پرستاران شاغل در بخشيجامعه پژوهش را کل. باشديمياسهيمقايفيمطالعه توصيکن پژوهش يا:كارروش مواد و 

.استفاده شدجهت تجزيه و تحليل يو استنباطيفيتوصيآماريهااز روش. چک ليست بودهادادهيگردآور

ف در يعملکـرد ضـع  يدارا) درصد٧/٣(ن درصد يترو کميعملکرد عاليدارا) درصد٥/٦٨(مورد پژوهش يهان درصد واحديشتريان داد که بج نشينتا:هاافتهي

م دانشگاه علـو يدرمانيمرکز آموزشن عملکرد پرستاران در سه يدهد که بيشر نشان ميق فيجه تست دقين نتيهمچن. اندبودهيويريقلبياياژ و احينه تريزم

) P=٦٢٨/٠(وجود نـدارد  يبا جنس ارتباطCPRاژ و يدرخصوص تراورژانسن عملکرد پرستاران يب. وجود ندارد) P=٨٦٤/٠(يداريه اختالف معنياروميپزشک

.بود) ٣٧/٢٦(شتر از پرستاران زن يب) ١٣/٢٨(متوسط عملکرد پرستاران مرد يول

CPRاژ و يـ نـه تر يبودند در زماورژانسسابقه کار در بخش يکه دارا) درصد١/٦١(مورد پژوهش يهادت واحياکثردهدينشان مج ينتا:يريجه گيبحث و نت

اورژانسپرستاران يو عملي من نسبت به آموزش عليگردد، مسئوليمد هاشنيپژوهش پيهاافتهيباتوجه به .عملکرد خوب داشتند) درصد٢/٢٢(و يعملکرد عال

.قرار دهندييرت تجربه و تواناهان بخش را دانش، ميپرستاران درايريکارگاژ اقدام نموده و مالک بهيکامل ترياجراو يويو ريقلبياينه احيدر زم

يالمللنيبيها، استاندارديويريقلبياياح،عملکرد:هاد واژهيکل

۱۵۶-۱۶۱ص،۱۳۸۹پاييز، سوم، شماره هشتمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

۰۹۱۴۱۸۹۴۱۰۲: تلفنهياروميمعاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشک،جهاددان يم،هياروم:آدرس مكاتبه

Email: alizadeh@umsu.ac.ir `

)سنده مسئولينو(ه ياروميدانشگاه علوم پزشک،تغذيهارياستاد١
هياروميدانشگاه علوم پزشک، يکارشناس پرستار۲
هياروميدانشگاه علوم پزشک، يهوشيکارشناس ارشد ب۳
هياروميدانشگاه علوم پزشک، يکارشناس پرستار۴
هيواحد اروميدانشگاه آزاد اسالميئت علمي، عضو هيکارشناس ارشد پرستار۵

مقدمه

به ياز فوريده نيب ديبزرگ، مردم آسيعيع طبيدر فجا

ن به يت دارند و اي، غذا، آب، پناهگاه و امنيپزشکيهاکمک

). ۱(ه است ي، ابزار و مواد اوليانسانيروياز به نينيمعنا

ي ميو تنوع اقلييايت جغرافيعلت وسعت موقعران بهيکشور ا

ن جهت رتبه ششم را در يو از ااست يز دنيبالخيهاجزء کشور

سالمت که ينهابراساس گزارش ج) ۲(باشد يمن دارا هاج

درمان ه شده است بهداشت ويتهينهاتوسط سازمان بهداشت ج
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نه ين در زميهمچن. قرار گرفته است۹۲-۹۴در رتبه ران يا

سالمت در تمام يهانظامين ماليعادالنه بودن مشارکت و تأم

را کسب ۱۱۳ران رتبه ياينهاان بهداشت جعضو سازميهاکشور

ت، ي، کويامارات متحده عربييايآسيهانموده که نسبت به کشور

ين، پاکستان، قطر، اندونزي، عمان، بحريعربستان، اردن، کره جنوب

.داشته استيترهت بيو لبنان وضع

ت است ياهميچنان داراارتقاء عملکرد پرستاران اورژانس آن

به يابيمنظور ارتقاء عملکرد و دستبهينهاجيداشتکه سازمان به

از پرستاران موجود و ی، استفاده کارآمديمراقبتيهااستاندارد

باشد و يکه مقتضييدر جايرتهاشتر از کارکنان چند مياستفاده ب

و کارکرد افراد را هارتهاان ميافتن از تطابق بهتر مينان ياطم

. د نموده استهاشنيپ

يهات باالتر در بخشيفيحرکت به سمت مراقبت با کيلذا برا

در يشترياورژانس و ارتقاء عملکرد پرستاران اورژانس، اطالعات ب

يعمده و اجرايهاتيت موجود ارائه خدمات و محدودينه وضعيزم

ن عملکرد يين پژوهش با هدف تعيلذا ا). ۳(از است يخدمات مورد ن

در ين الملليبيهاتانداردسه آن با اسيپرستاران اورژانس و مقا

ه در ياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشکيدرمانيمراکز آموزش

.انجام گرفت۱۳۸۸سال 

هامواد و روش

باشد جامعه پژوهش يميسه ايمقايفين مطالعه از نوع توصيا

ياورژانس مراکز آموزشيهاه پرستاران شاغل در بخشيرا کل

يهااريه که معياروميلوم پزشکوابسته به دانشگاه عيدرمان

. ل دادنديرش را دارا بودند تشکيپذ

داشتن حداقل مدرک - ۱رش عبارتند از يپذيهااريمع

اورژانس يهاشاغل بودن در بخش- ۲يپرستاريکارشناس

نداشتن -۴ماه سابقه کار در بخش اورژانس ۶داشتن حداقل -۳

مورد مطالعه يهاريمتغ.يو رواني، روحيحرکت،يمشکالت جسم

و عملکرد ) مستقل(يالمللنيبيهان پژوهش شامل استاندارديدر ا

با توجه به محدود بودن . باشديم) وابسته(پرستاران اورژانس 

نفر از پرستاران ۵۴ها، کل جامعه پژوهش که تعداد آنهانمونه

عنوان نمونه پژوهش رش بودند، بهيپذيهااريمعياورژانس و دارا

يهان مطالعه بخشيط پژوهش در ايمح. مطالعه قرار گرفتندمورد 

يوابسته به دانشگاه علوم پزشکيدرمانياورژانس مراکز آموزش

.بودند) يطالقان... ت ايو آيد مطهري، شه)ره(ينيامام خم(ه ياروم

ر هاله چيکه به وسيستيله چک لين پژوهش به وسياطالعات ا

يابيران اورژانس را مشاهده و ارزم پژوهش، عملکرد پرستاينفر از ت

ن پژوهش يدر اهادادهيابزار گردآور. ديگردينمودند، جمع آور

. مشتمل بر سه بخش بوديستيچک ل

۳۱ک، بخش دوم شامل يبخش اول شامل مشخصات دموگراف

يايات احيسؤال درخصوص عملکرد پرستاران اورژانس در عمل

خصوص علمکرد سؤال در۲۲و بخش سوم شامل يويريقلب

يرانياينيکه حسيياز آنجا. اژ بوديتريپرستاران اورژانس در اجرا

ابزار از روش اعتبار يمن اعتبار علييجهت تع۱۳۸۳در سال 

زمان ابزار از روش مشاهده هميمن اعتماد علييو جهت تعيمحتو

و اعتبار يمگر استفاده نموده و ابزار از اعتماد علدو نفر مشاهده

جه پژوهشگر با يبرخوردار بوده است در نت) درصد۹۴(ييباال

ست، پس يچک ليمنان از باال بودن درجه اعتبار و اعتماد علياطم

يدرمانيه به مراکز آموزشيارومياز موافقت دانشگاه علوم پزشک

طور مستمر و در ه مراجعه بهياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشک

ل به يام تعطيشب به جز اصبح، عصر ويکاريهافتيه شيکل

ياينه احيهفته عملکرد پرستاران اورژانس را در زم۹مدت 

. ل نمودنديست را تکمياژ مشاهده و چک ليو تريوير-يقلب

که ياز کارشناسان پرستارين پژوهش، تعدادين در ايهمچن

يآورگر را در جمعده بودند، پژوهشيرا ديهيتوجيهاآموزش

. ودندنميارياطالعات 
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ن عملکرد ييج جهت تعياطالعات، نتايآورپس از جمع

و با ين الملليبيهاسه آن با استاندارديپرستاران اورژانس و مقا

. قرار گرفتيمارآل يه و تحليمورد تجزspssاستفاده از نرم افزار 

و يفيتوصيآماريهااز روشهال دادهيه و تحليجهت تجز

Zشر و آزمون يق فيتست دقاسکوئر، يشامل کاياستنباط

.استفاده شد

هايافته

هان نمونهيترشيدهد که بيمپژوهش نشان يهاافتهي

ينيامام خميدرمانيدر بخش اورژانس مرکز آموزش) درصد۴۸(

در بخش اورژانس مرکز ) درصد۱۵(هان درصد نمونهيتر، و کم)ره(

ت يثراک. مشغول به کار بودنديد مطهريشهيدرمانيآموزش

سال قرار ۲۵- ۳۰يمورد پژوهش در محدوده سنيهاواحد

زن )درصد۲/۶۴(مورد پژوهش يهان درصد واحديترشيب. داشتند

. اندمرد بوده) درصد۸/۳۵(مورد پژوهش يهان درصد واحديترو کم

) درصد۱/۳۲(ه يهل و بقأمت) درصد۹/۶۷(هان درصد نمونهيشتريب

مورد پژوهش يهاواحدن درصديترشيب. اندمجرد بوده

. سابقه کار در بخش اورژانس را داشتند) درصد۷/۶۶(

اورژانس يهات عملکرد در بخشيبرحسب وضعCPRاژ و ينه تريمورد پژوهش در زميهاواحديمطلق و نسبيع فراوانيتوز:)۱(جدول شماره

۱۳۸۶ه در سال ياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشکيدرمانيمراکز آموزش

مارستانيب

ت عملکرديوضع

جه آزمون ينتجمعيد مطهريشهينيامام خميطالقان... ت ايآ

شريق فيدق

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

Fet= ۰۰۲۷/۷۰۰۲۷/۳۰۹۱/۳فيضع

df= ۱۵۳۵/۱۱۰۰۴۴/۷۶متوسط

P= ۴۲۰۵۲/۱۹۲۲۵۱۱۴/۲۰۸۶۴/۰خوب

۱۵۷۵۱۶۵/۶۱۶۷۵۳۷۵/۶۸يلعا

۲۰۱۰۰۲۶۱۰۰۸۱۰۰۵۴۱۰۰جمع

مطلق و يع فراوانيتوز«ک يج جدول شماره ين نتايهمچن

اورژانس مراکز يهامورد پژوهش در بخشيهاواحدينسب

ه در سال ياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشکيدرمانيآموزش

يهان درصد واحديترشيبت بود که ين واقعيگر اانيب» ۱۳۸۶

ن درصد يترو کميعملکرد عاليدارا) درصد۵/۶۸(مورد پژوهش 

بودند CPRاژ و ينه تريف در زميعملکرد ضعيدارا) درصد۷/۳(

عملکرد يمورد پژوهش دارايهاواحد) درصد۴/۲۰(ن يهمچن

جه آزمون ينت. موارد عملکرد متوسط داشتند) درصد۴/۷(خوب و 

يهان عملکرد پرستاران شاغل در بخشيکه بز نشان داديشر نيف

ه ياروميدانشگاه علوم پزشکيدرمانياورژانس سه مرکز آموزش

.وجود ندارد) P= ۸۶۴/۰(يداريمعناختالف 
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قه در ت عملکرد و رابطه آن با سابيبرحسب وضعCPRاژ و ينة تريمورد پژوهش در زميهاواحديمطلق و نسبيع فراوانيتوز: )۲(جدول شماره 

۱۳۸۶ه در سال ياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشکيدرمانياورژانس مراکز آموزشيهابخش

سابقهوضعيت 

مارستانيب

عملکرد

جمعيد مطهريشهينيامام خميطالقان... ت ايآ

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

اورژانس

۰۰۲۳/۱۳۰۰۲۶/۵فيضع

۱۷/۶۳۲۰۰۰۴۱/۱۱متوسط

۳۲۰۳۲۰۲۳/۳۳۸۲/۲۲خوب

۱۱۳/۷۳۷۷/۴۶۴۷/۶۶۲۲۱/۶۱يعال

۱۵۱۰۰۱۵۱۰۰۶۱۰۰۳۶۱۰۰جمع

هار بخشيسا
۰۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰يعال

۰۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰جمع

ر ياورژانس و سا

هابخش

۱۲۰۲۲۰۰۰۳۸/۱۸خوب

۴۸۰۸۸۰۱۱۰۰۱۳۳/۸۱يعال

۵۱۰۰۱۰۱۰۰۱۱۰۰۱۶۱۰۰جمع

ار ين و انحراف معيانگيع ميتوز«۲جدول شماره يهاافتهي

اورژانس مراکز يهامورد پژوهش بر حسب سن در بخشيهاواحد

ه در سال ياروميوابسته به دانشگاه علوم پزشکيدرمانيآموزش

مورد پژوهش يهات واحديدهد که اکثريمنشان » ۱۳۸۶

سابقه کار در بخش اورژانس بودند در يکه دارا) درصد۱/۶۱(

يدارا) درصد۲/۲۲(داشتند و يعملکرد عالCPRاژ و ينه تريزم

مورد پژوهش يهات واحدينن اکثريهمچ. عملکرد خوب بودند

يعملکرد عالي، دارا)نيمجرددرصد۸/۵۸ن و يهلأمتدرصد۲/۷۲(

. بودندCPRاژ و ينه تريدر زم

) درصد۸۶/۷۱(ن متوسط درصد اشتغال تخت اورژانس يشتريب

تعداد تخت به ) ۰۷/۳(ن متوسط يشتريب. باشديمفت صبح يدر ش

) ۸۳/۲(ن متوسط يترفت عصر و شب و کميهر پرستار در شيازا

جه ينت.فت صبح بوده استيهر پرستار در شيتعداد تخت به ازا

ت ين وضعيبيداريمعنز نشان داد که اختالف يشر نيآزمون ف

.)P= ۰۲/۰(هل وجود دارد أت تيعملکرد و وضع

ن عملکرد يب: آن بود کهياين مطالعه گويايهاافتهير يسا

وجود يداريمعناختالف CPRاژ و يپرستاران مرد و زن در تر

(ندارد  .۶۲۸/۰ =P (يهان عملکرد پرستاران بخشين بيو همچن

ه در ياروميف علوم پزشکمختليدرمانياورژانس مراکز آموزش

.وجود ندارد) P= ۴۱۶/۰(يداريمعناختالف CPRاژ و ينه تريزم

يريجه گيبحث و نت

يهان درصد واحديترشين مطالعه نشان داد که بيج اينتا

سابقه کار در بخش اورژانس، ) درصد۷/۶۶(مورد پژوهش 

هار بخشيسابقه کار در بخش اورژانس و ساهانمونه) درصد۶/۲۹(

هار بخشيمورد پژوهش سابقه کار در سايهاواحد) درصد۹/۱(و 

با ۱۳۸۰و همکاران که در سال ينيج مطالعه حسينتا. را داشتند

و يساختاريهات استاندارديزان رعايميبررس«يهدف کل

ز يانجام گرفت ن» نهااورژانس شهر اصفيهادر بخشينديفرآ

سال در ۱۰تا ۶ن يکار بسابقه هانمونهدرصد۳۳نشان داد که 

ن يگر اانيپژوهش بيهاافتهين يهمچن). ۴(بخش اورژانس داشتند 
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ف، يعملکرد ضعيداراهانمونه) درصد۷/۳(ت بود که يواقع

عملکرد خوب و ) درصد۴/۲۰(عملکرد متوسط، ) درصد۴/۷(

و يداشتند که با مطالعه خسرويعملکرد عال) درصد۵/۶۸(

طرح ير اجراين تاثييتع«ه با هدف داشت کيخوانهمکاران هم

اورژانس در بهبود ساختار و عملکرد يهابخشينه سازيبه

خدمات ينه سازيطرح بهيپرستاران در قبل و بعد از اجرا

در سال ) س(جر هاويکاشان... ت ايمارستان آياورژانس در ب

ج نشان داد که عملکرد يدر شهرکرد انجام گرفت و نتا» ۱۳۸۲

درصد ۶۷/۶۱از يامت) س(جر هامارستانيش اورژانس بپرستاران بخ

درصد را در دورة بعد از ۷۸/۷۷از يطرح و امتيرا قبل از اجرا

ت خوب يت متوسط به وضعيطرح به دست آورده که از وضعياجرا

و يقلبيايم احين ساختار و عملکرد تيهمچن. افته استيارتقاء 

ينه سازيبهطرح يمارستان مذکور قبل از اجرايدر بيوير

ز يطرح نيو در دورة بعد از اجرا) درصد۸۰از يامت(اورژانس خوب 

و يکلپژوهش يهاافتهي) ۵(بوده است ) درصد۸۰از يامت(خوب 

يبررس«تحت عنوان يدر مطالعه ا۲۰۰۲در سال ١همکاران

اژ در بخش يپرستاران تريهايريم گيو تصمهامشخصات، نگرش

ان داد که آموزش متشکل و برنامه ز نشين» کاياورژانس در آمر

د وجود داشته باشد و الزمة ياژ باينه تريدر زميشده ايزير

ک پرستار ياژ دانسته و معتقدند که يپرستار اورژانس را آموزش تر

).۶(اژ را خوب بداند ياست که تريخوب اورژانس پرستار

ن عملکرد پرستاران يگر مطالعه نشان داد که بيج دينتا

وجود ندارد يبا جنس ارتباطCPRاژ و يدرخصوص تراورژانس 

)۶۲۸/۰ =P (متوسط عملکرد پرستاران مرد يول)شتر از يب) ۱۳/۲۸

. بود) ۳۷/۲۶(پرستاران زن 

يمطالعه ا۲۰۰۳ز در سال يو همکاران نين و چايميچ

ماساژ ياگر بر رويپرستار احير ساختار بدنيتأثيتحت عنوان بررس

۱۸ن منظور يبد. وان انجام دادنديدر تايويريقلبيايدر احيقلب

1 Kelly & etal

ل کرده که ينفر پرستار تحص۲۱مرد و يهمگين پزشکينفر تکنس

ج نشان داد که ينتا. مطالعه انتخاب شدنديزن بودند برايهمگ

اء ماساژ يات احيشتر در انجام عمليقد بلندتر و وزن بيافراد دارا

.)۷(داشتند ي، عملکرد بهتريقلب

کارکنان يرويگروهيک کارآزمائيهمکاران با انجام بخشا و

به روش قبل و بعد از اجرا گزارش دادند که آگاهي کارکنان يدرمان

ريوي -مرتبط بااحياي قلبي ينيدرماني در زمينة مشکالت بال

.)۸(مناسب نبود

يرت کارکنان درمانهاميز به بررسين۱۹۹۴در سال سفرين

درصد از ۲/۱۶هاو گزارش نمود که تناء پرداختيات احيدر عمل

ز ينيدر امتحان عمل. دانستنديميرت کافهامياافراد خود را دار

درصد در ۱/۱۴و ييدر کنترل راه هواهادرصد از آن۶/۶هانت

۱۹۹۹و همکاران در سال ينيتامبورل. )۹(موفق بودند يماساژ قلب

در » ين اورژانسو درمايت بررسياولو«را تحت عنوان يمطالعه ا

مارستان ين مطالعه در بخش اورژانس بيا. ا انجام دادنديتاليا

بود انجام شد قبل از يتخت بستر۶۰۰يکه دارا٢ماترنوهکودکان 

مارستان وجود نداشت و پرستاران ياژ در بيمطالعه، دستورالعمل تر

. دادنديمدرمان اورژانس را فقط براساس دستورالعمل پزشک انجام 

. نفر متخصص کودکان جهت مطالعه انتخاب شدند۲تار و پرس۶

کودکان به طور همزمان توسط پرستاران و پزشکان متخصص مورد 

که در يپرستاران اورژانس کودکان. و درمان قرار گرفتنديبررس

يمعرفيگرفتند را جهت درمان اورژانسيماژ قرار يگروه اول تر

انجام هاآنيرا روشتريبينمودند و پزشکان متخصص بررسيم

گرفتند يماژ قرار يکه در گروه دوم تريمارانين بيهمچن. دادنديم

پس از . دادنديمجهت درمان مناسب به پزشکان متخصص ارجاع 

مار که در يکودک ب۳۸۳۷، از مجموع هال آماريه و تحليتجز

کل کودکان درصد۱/۱۹(نفر ۷۳۱رش شده بودند ياورژانس پذ

قرار گرفته بودند يابياژ مورد ارزيپرستاران ترتوسط) رش شدهيپذ

2 materno
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درصد در گروه ۵/۱۶اژ و يتريدرصد در گروه اول طبقه بند۲/۸که 

يهانفر را در گروه۴۲۶ز يپزشکان ن. قرار گرفتنديبنددوم طبقه

درصد ۵/۹۲ج نشان داد که در ينتا. اژ قرار داده بودندياول و دوم تر

انجام شده بود و در مجموع يص توسط پرستاران به درستيتشخ

و هفته پنجم ياورژانسيهاعملکرد پرستاران در ادامة درمان

.)۱۰(افته بود يدرصد ارتقاء ۹۶درصد به ۸۹مطالعه از 

يهااز جمله نقشيت و رهبريريرت در مدهان داشتن ميبنابرا

يهاتيرا نداشتن برنامه در موقعيز. ژه پرستاران اورژانس استيو

تعداد افراد مراقبت ي، جو پرفشار، کنترل روينيبشيپرقابليغ

ر مداخالت يثأتيابيارزيمحدود برايرچوب زمانهاکننده، چ

باشد يمهان بخشيپرستاران ايزا برا، از مسائل تنشيدرمان

اورژانس، شروع مراقبت در يهان هدف از مراقبتيبنابرا). ۱۱(

.باشديمکثر سرعت ممکن ا فرد مصدوم با حدايمار يحالت حاد از ب

ن يگردد، مسئوليمد هاشنيپژوهش، پيهاافتهيبا توجه به 

پرستاران يو عمليمنسبت به آموزش علهامارستانيمحترم ب

اژ اقدام نموده و يتريو اجرايويو ريقلبياينه احياورژانس در زم

رت، تجربه هان بخش را دانش، ميپرستاران در ايريمالک به کارگ

. قرار دهندييناو توا
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