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 مقاله پژوهشی

  يپزشک يهاتيفورتروما بر دانش و مهارت پرسنل  هيپا يهادوره مراقبت يبرگزار ريتأث
  

  ٦ زادهعباس داداش ،٥يالنيندا گ ،٤ يفرزاد رحمان ،٣ يغفور ييروزبه رجا ،٢*جواد دهقان نژاد ،١درپوريال حيژ
  

  25/06/1400تاریخ پذیرش  09/04/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ينيمراقب نياول يمارستانيب شيپرسنل اورژانس پ به همراه دارد. يان فروانيا قربانيمعضالت جهان در سراسر دن نيترمهماز  يکي عنوانبهتروما  :هدف و زمينهپيش
 .است تياز مصدومان حائز اهم ياريدر نجات جان بس ييافراد در نحوه مراقبت از افراد تروما نيا يشوند و توانمنديحاضر م ييمصدومان تروما نيهستند که بر بال

  انجام گرفت. يپزشک يهاتيفوره تروما بر دانش و مهارت پرسنل يپا يهادوره مراقبت يبرگزار ريتأث يبررس باهدف حاضر مطالعه
 شياز پرسنل اورژانس پنفره  ۸ يهاگروهدر نفر  ۵۲۰باشد که با شرکت يمبعد  -قبل يتک گروه يمه تجربيک مطالعه نيپژوهش حاضر  روش کار:مواد و 

ساعته  ۲جلسه  ۱۲ يدر ط هاستگاهيادر  يو عمل يتئور يجلسات آموزش صورتبهمداخله انجام گرفت.  ۱۳۹۷سال طول  در يجان شرقيآذربااستان  يمارستانيب
 دش يبررس مار نماهايببا حضور  هاايستگاهدر  يو آزمون عمل يآزمون تئورق ياز طرمداخالت انجام  مهارت پرسنل قبل و بعد از و دانش انجام شد وهر گروه  يبرا

 هنيزم نيادر  يجهاناستاندارد  يابزار، از ابزارها که هر دوبود تروما  هيپا يهامراقبتدوره  يسنج مهارت ستيلچکو دانش  ها شامل پرسشنامهداده يابزار گردآور
محاسبه  ۷۹/۰ و ۸۵/۰ بيبه ترت کورنباخ يبا آلفا هاآن ييايو پا قرارگرفته دييتأ موردحوزه تروما  نظرانصاحبتوسط  ابزارها نيا ييروادر مطالعه حاضر . دنباشيم

  ت.انجام گرف SPSS ۱۹نسخه  افزارنرمها با استفاده از داده ليتحل ه است.شد
 يبرگزار .)P>٠٥/٠(داشت  يمعنادار يتفاوت آمار يدوره آموزش يقبل و بعد از برگزار کنندگانمشارکت و مهارت دانش که نشان داد حاضر مطالعه جينتاها: افتهي
 ٣٨/١١±٤٦/١٩ بي، به ترتدوره يقبل و بعد از برگزارو مهارت  نمرات دانش اريمعو انحراف  نيانگياختالف م که چنانچهدانش و مهارت شد،  شيدوره باعث افزا نيا

 بود ٤٧/٣٠±٨٢/١٠معيار و انحراف  نيانگياختالف ممار با يه بيثانو يابيارز نهيدر زمکنندگان مشارکتش مهارت ين افزايشتريب و محاسبه شد ٦٠/١٢±٢٣/٢٢و 
)٠٣/٠=P.(  

ش دانش و يدر افزا مار نماهايب يو آزمون يآموزش هايايستگاهد مثل استفاده از يجد يهابه روش ييماران ترومايمراقبت از ب يآموزش يهادوره :يريگجهينت
  .باشديم مؤثر يمارستانيش بيمهارت پرسنل اورژانس پ

  دانش، مهارت ،يمارستانيب شيپ، تروما، اورژانس :هادواژهيکل
  

  ۴۱۹-۴۲۶ ، ص۱۴۰۰ مرداد، ۱۴۲ درپي، پيپنجمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 
  

  ۰۴۱۳۴۷۹۶۹۶۹ تلفن:، رانيز، ايتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر ييو ماما يدانشکده پرستار: آدرس مکاتبه
Email: dehghannezhad.j@tbzmed.ac.ir 

 
  مقدمه

ــالت جهان در  نيترمهماز  يکي عنوانبهحوادث و تروما  معضـ
ان يقربان ،درمجموع). ۱دارد (به همراه  يان فروانيا قربانيسـراسر دن 

                                                             
  رانيز، ايتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر ييو ماما ي، گروه کودکان، دانشکده پرستارينيبال يات علمي، هيمرب ١
 رانيا ز،يبرت ييو ماما يز، دانشکده پرستاريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکیاجادهب حوادث ياز آس يريشگيقات پي، مرکز تحقيپرستار يتخصص يدکتر يدانشجو ٢

 سنده مسئول)ي(نو
 رانيز، ايتبر يشک، دانشگاه علوم پزيمتخصص طب اورژانس، دانشکده پزشک ٣
 رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکيمتخصص طب اورژانس، دانشکده پزشک ٤
  رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيولوژيدميار، گروه آمار و اپياستاد ٥
  رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستاریاجادهب حوادث ياز آس يريشگيقات پيار، مرکز تحقياستاد٦

ــاالنـه در     ريوممرگاول تا پنجم آمار  يهـا فيرداز  يکيترومـا سـ
تا  ۱۵ سنين در مرگ علت نيترعيشــا ). تروما۲( قرار دارند يجهان
ــد ۸۰حدود و  است يلگسا ٤٤ ــد ۶۰مرگ نوجوانان و  درص  درص
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 متأسفانه). ۳از عواقب تروما برآورد شده است ( يکودکان ناش مرگ
ــل ياران حوادث جادهيدر ا ل يتبد ريوممرگ يو تروما به علت اصـ

 حدودران يا ياسوانح جاده يهاآمار کشته اکنونهمشـده اسـت و   
ــزارش   طبق ).۴باشــد (يم در ســال هزار مورد ۳۰ يال ۲۰ ــــ گــ

مـــرگ ناشــي از تصادفــات   ،ســــازمان بهداشــــت جهانــــي      
نهــم در بيــن ســاير رتبه در  ۲۰۰۴كــــه تـــا ســال     ياجاده

بـه جايـگاه  ۲۰۳۰در جهــان قــرار داشــت، تــا سـال  هايماريب
ــم خوا م و يمســتق يهانهين هزيتروما همچن ).۵رســيد (هد پنجــ

 ل کرده ويرا به جامعه تحم ياديز يو اجتماع يم اقتصاديرمستقيغ
يبه جامعه وارد م يون دالر خسارت اقتصاديليک بيسـاالنه حدود  

و  يبهداشت يهاستميس انيمتصدگذاران و استين امر سيکند که ا
  ).۶است (داشته نه واين زميدر ا ياساس يريرا به اتخاذ تداب يدرمان
 يدرمان يتوسعه جوامع، ارائه خدمات بهداشت يارهاياز مع يکي

ن يو مجروح مصدومانع به عموم مردم بخصوص يمناسب و سر
 بيمارستاني پيش سيستم اورژانس ميان اين در ).۷است (حوادث 

 ارائه ،آن هدف و کرده ءايفا تروما مؤثر مديريت در مهمي بسيار نقش
 است بيماران ريوممرگ و آسيب کاهش ،کيفيتن يترباال با مراقبت

 در حاضر افراد به بيمارستاني بستگي پيش اورژانس ). موفقيت۸(
 و مداخالت ،امدادگران مهارت سطح ،يدهپاسخ زمان ،صحنه
 بيمارستان به زات مناسبيتجه از استفاده با سريع انتقال تيدرنها
اصول  نهيزمدر  يپزشک يهاتيفور). آموزش پرسنل ۹( دارد
 (PHTLS) يمارستانيش بيه مراقبت پيپا يهاتيحما

Prehospital Trauma Life Support  در  ييتروما مصدوماناز
 تيفيک يارتقا در جهتبوده و  فردمنحصربهر و ينظينوع خود ب

 در جهت يمؤثر نقشتا  جادشدهيا ييماران ترومايبه ب يرسانخدمت
  ).۱۰( فا کندياماران ين بيا ريوممرگکاهش 

ح با يجهت آموزش نحوه مواجه صــح PHTLS يدوره آموزشــ
به  و شدهيطراحمناسب  يو انجام اقدامات درمان ييتروما مصدومان

 يانمارستيب شيپ طيدر شرا ييتروما ماريب ياز زندگ تيحما يمعن
ــد (يم ــيا .)۱۱باش ــليمفاه ياددهيه يبر پا ين دوره آموزش  يم اص

الزم جهت مراقبت از  هايمهارتبدن و ارائه  يولوژيزيو ف يآنـاتوم 
ــگيپ يدر حداقل زمان ممکن برا ييمار ترومايب ــ يريشـ ب ياز آسـ

ــت. در واقع ايبـه ب  يجـد   يهاها راهکارن دورهيماران متمرکز اسـ
مناســب را  يبه مرکز درمان ماريب حيو صــح عيســر لانتقامناســب 
در صحنه  يرضروريغداده و به کاهش اقدامات نادرسـت و  آموزش 
و  هياول يابيارز هيبر پا PHTLS يطورکلبه .دينمايم ديتأکحادثه 

و  يناتوان تنفس، گردش خون، ،ييهوا راه گانهپنج مراحل و هيثانو
خود  يمنيصحنه و ا يمنيت اي. رعااست هدش يطراح) يآشکارساز

ــ مار يات بيت در حفظ حيب اولويبه ترت گانهپنجن و مراحل يتکنس
بــه حفظ  PHTLSقــت ي). در حق۱۲کنــد (يفــا ميا ينقش مهم

 ديتأکبدن  يهاان خون مناســب به ارگانيو جر يرســانژنياکســ
 مناسب يع مصدوم به مرکز درمانيح و سريداشـته و به انتقال صح 

  ).۱۳دارد ( ديتأکش احتمال زنده ماندن مصدوم يجهت افزا
ــايآموزش پرســنل با ا  ير مطالعات در کشــورهاين دوره در س

عث با ين دوره آموزشيا يبرگزارز نشان داده که يگر مثل آلمان نيد
 شيباعث افزاپرســنل شــده و  يســتگيو شــا نفساعتمادبهش يافزا

  .)۱۴است (شده  ييماران ترومايدانش و مهارت افراد در مواجهه با ب
 يدر کشور سوئد حاک شدهانجامج مطالعه ين راسـتا نتا يدر هم

 يهاتيفورپرســـنل  يبرا PHTLSدوره  ياز آن اســـت که برگزار
ــک ــانخدماتت يفيش کيباعث افزا يپزشـ  و ييماران ترومايب يرسـ
ــده هاآن ريوممرگکاهش  ــت (ش جاد يا PHTLSهدف از  ).۱۵اس

ن يمار و همچنيب يابيصحنه و ارز يک بررسيسـتمات يک روش سـ ي
م درمان اسـت تا  يمختلف ت يهاگروهن يک زبان مشـترک ب يجاد يا

  ).۱۲کنند (کسان عمل ي طوربهبتوانند 
ــطح  ييماران تروماياد بيبا توجه به تعداد ز ) و ۲جهان (در سـ

ــدومانش آموزش مراقبت از يافزا  يدر اکثر کشــورها ييتروما مص
ن ضرورت وجود دارد که جهت ارتقاء ي، ا)۱۸و  ۱۷و  ۱۶پيشرفته (

ــور ما نن دورهينه اين زميدانش و مهـارت به روز در ا  ز يها در کشـ
ــود.  ــانکه  يمطالعاتبرگزار و تکرار ش ن يا يبرگزار ريتأث دهندهنش

کشــور  يمارســتانيش بيدوره بر دانش و مهارت پرســنل اورژانس پ
ــد،  ــد.يباشـ ــر  ن مطالعهيبنابرا افت نشـ  ريتأثن ييتع باهدفحاضـ

 دانش و مهارتبر  PHTLSتروما  هيپا يهـا دوره مراقبـت  يبرگزار
  انجام شد. يشرق جانياستان آذربا يپزشک يهاتيفورپرسنل 

  
  مواد و روش کار

قبل و بعد  يتگ گروه يتجرب مهيمطـالعه ن  کيـ پژوهش  نيا
تروما  هيپا يهادوره مراقبت يبرگزار ريتأث يبررس منظوربهاست که 
PHTLS  ــنل دانش و مهارت بر ــک يهاتيفورپرس ــتان  يپزش اس

 اب( زيتبر يعلوم پزشکدر دانشگاه  ۱۳۹۷در سال  يجان شرقيآذربا
ــئوالن  ي) و هماهنگ۵۸۹۲۷اخالق: کد   انجام شــد. ربطيذبا مس
ــتغال در مرکز  يارهـا يـ مع ــامل اشـ  يهاتيفورورود به مطالعه شـ

سال  ۲و داشتن حداقل  )يو شرکت يماني، پيرسمز (يتبر يپزشـک 
مربوطه  يآموزشــ  يهامرکز بود. گذراندن دوره نيا درســابقه کار 

از  يدوره و شـرکت نکردن در جلسـات آموزش   نيا يقبل از برگزار
ــارکـت خروج مطـالعـه بودنـد.     يارهـا يـ مع به روش  کننـدگان مشـ

ح اهداف پژوهش در صورت يانتخاب شدند و پس از توض يسرشمار
ــا يتما ــرکت در مطالعه، رض اخذ  هاآنو آگاهانه از  يت کتبيل به ش

روز در  ۳ساعته به مدت  ۲ جلسه ۱۲ يط يجلسـات آموزش  شـد. 
ــال برا ــارکـت  يطول سـ  ينفر ۸ يهاگروهکنندگان در قالب مشـ

توسط متخصصان طب  يجلسه عمل ۵و  يجلسه تئور ۵ صـورت به
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 يمحتواز برگزار شـــد. يتبر يپزشـــک يهاتيفوراورژانس در مرکز 
 ،ييراه هوا تيريمدمار، يه بياول يابينحوه ارزجلسات شامل  يآموزش
 يابيو ارز يآشکارساز ،يناتوانگردش خون،  يتنفس، بررس يبررسـ 

  .بوده يثانو
پرسـشنامه استاندارد  ن مطالعه شـامل  يدر ا مورداسـتفاده ابزار 

 عنوانبهن پرسشنامه يا بود. PHTLS سنجش دانش و مهارت دوره
قرار  مورداستفادها يدن سطحدر  PHTLS ک ابزار اسـتاندارد دوره ي
نحوه باشـــد که يم يانهيگز ۴ ســـؤال ۵۰ ي) و دارا۱۹رد (يگيم

ــ ،ييراه هوا تيريمدمار، يه بياول يابيارز ــ يبررسـ  يتنفس، بررسـ
 موردسنجش راه يثانو يابيو ارز يآشـکارساز  ،يناتوانگردش خون، 

ــؤال. هر دهديم قرار ــخ صــح يفقط  س دارد.  يانمره ۲ح يک پاس
دانش و  عنوانبه ۰-۴۹بود. نمره  ۱۰۰ن صفر تا يمحدوده نمرات ب

دانش و  ۶۰-۷۹دانش و مهارت متوسط و  ۵۰-۵۹ف، يمهارت ضـع 
خوب  يلينمره دانش و مهارت خ عنوانبه ۸۰-۱۰۰مهارت خوب و 

ده  دييتأپرسشنامه مورد  ييدر نظر گرفته شد. در مطالعه حاضر روا
ــاحـب نفر از   يآن با آلفا ييايگرفت و پا حوزه تروما قرار نظرانصـ

  شد. ) محاسبه۷۹/۰(مهارت  ي) و برا۸۵/۰دانش ( يکورنباخ برا
، يقبل و بعد از هر جلسه تئور يزان دانش نظريم يبررس يراب

 صورتبهقه يدق ۱۰کنندگان پرسشنامه دانش را به مدت مشـارکت 
ــيک محيدر  يانفراد  يبراکردند و ل ي) تکميط آرام (اتاق آموزشـ

نحوه  ســتگاهيا ملشــاسـتگاه) مجزا  ياتاق (ا ۵، هاآنمهارت  يابيارز
ــ ،ييراه هوا تيريمدمار، يه بياول يابيارز ــ يبررسـ  يتنفس، بررسـ

ــاز  ،يناتوانگردش خون،  ــکارس در نظر گرفته  هيثانو يابيو ارز يآش
 ره. در شد يطراح موردنظرستگاه يمتناسب با ا هااتاق يشد و فضا

و قرار يم شــده طبق ســـنار يگر يمارنمايک بي هاايســتگاه ک از ي
 اســتاندارد دوره يهاويمطابق با ســنار که وهايســنار طرح داشــت.

PHTLS جلسه مشترک  کيدوره در  يروز قبل از برگزار کي بود
 ياعضـــا از که اورژانس طب متخصـــصــان نفر از  ۱۰ حضـــور با

 صبح و شد نوشته بودند، زيتبر يپزشـک  علوم دانشـگاه  علميهيئت
 و گرفت قرار) ميگر کارشناس( موريگر ارياخت در دوره يبرگزار روز
 فرد .کرد ميگر را مارنمايب فرد ،شدهطرح يويسنار اساس بر موريگر
 کارشناس و،يسنار بهتر درک يبود و برا ثابت دوره کل در موريگر

ــک يهاتيـ فور مرکز آموزش  قرار يو کنار در زين زيتبر يپزشـ
 يرا"بمثالً .داديم او به را ويسنار مورد در الزم حاتيتوض و گرفتيم
 نهيقفسـه س  حلم شـده بود در  پنوموتوراکسکه دچار  ييمارنمايب

 يترومانما با ماريب يو برا بياز آس يناشـ  ريزيخونو  يکبود کي
شکل داده  موريتوسط گر ينيب و گوش از يزيخونرت يوضـع  ،سـر 

ــديم ــارکت .ش ــط نيزمان مع کيدر  بيبه ترت کنندگانمش  توس
 کي هر) به زيتبر يپزشک يهاتيفور يکمک پژوهشـگر (کادر ادار 

 مارنما وين بيبعد از حضــور بر بالو  شــدند فراخوانده هاايســتگاهاز 
)، رندهيگ آزمون( يا همراه وي ياز و حالشرحو اخذ  يکيزينه فيمعا

 ازيموردنمار را آشکار کرده و مداخالت يب ياتيو ح يمشـکالت اصل 
توسط  يسنج مهارت ستيلچک طبق هاآن مهارتو  را انجام دادند

ــص طب اورژانس . گرفتقرار  يابيمورد ارز رنده)ي(آزمون گ متخصـ
بود که  قهيدق ۱۰ ستگاهيحداکثر زمان اختصـاص داده شده به هر ا 

در . دشيکرنومتر توسط کمک پژوهشگر کنترل و اعالم م لهيوسبه
مهارت و پرسشنامه  ستيلچکاز  آمدهدستبه جيپژوهش نتا انيپا

 SPSS افزارنرمتوسط  يو استنباط يفيدانش با استفاده از آمار توص
  ند.شد ليو تحل سهيابا هم مق ۵٠/٠ داريمعنيدر سطح  ۱۹نسخه 
درصد،  يفراوان ،يفيتوصـ  يآمار روش از هاداده فيتوصـ  يبرا

براي مقايسه نتايج قبل و و  اسـتفاده شـد   اريو انحراف مع نيانگيم
  .استفاده شد paired test-tاز آزمـون  دوره يبرگزاربعد از 
  
  هايافته
سال بود  ۳۴کنندگان در مطالعه حاضر مشارکت يسن نيانگيم

از ش يو بداشتند  يسـال سـابقه کار   ۱۰حدود  نيانگيم طوربهکه 
را  يپزشک يهاتيفور يليتحصکنندگان مدرک درصـد شرکت  ۴۵

کنندگان نفر) از شرکت ۳۷۲درصد ( ۷۰ ). حدود۱دول داشتند (ج
د بودن يدانش در سطح متوسط ازنظر يدوره آموزش يقبل از برگزار

ــ يکـه بعد از برگزار  ــطح خوب  يدوره آموزشـ . قرار گرفتنددر سـ
ــ يبرگزار ــنل  دانش شيباعث افزا يدوره آموزشـ  يهاتيفورپرسـ
بل ق هاآندانش  نيانگياختالف م سهياست چنانچه مقاشده يپزشک

ــان  يمعنــادار يدوره اختالف آمــار يو بعــد از برگزار  دادرا نشـ

P<0.001 ) از آن  يحاکمطالعه حاضـــر  جينتا ني). همچن۲جدول
 کنندگانمشــارکتمهارت  يدوره آموزشــ يکه بعد از برگزار اســت
ــ يهــانــهيدر زم يياترومــ تنفس، ت يــريمــد، راه هوايي يبررسـ

ــاز ه دور يبا قبل از برگزار ســهيدر مقا ،هيثانو يابيو ارز يآشــکارس
 نينگاياختالف م سهيو مقا افتهي شيافزا يريچشمگ طوربه يآموزش
 يدوره اختالف آمار يقبل و بعد از برگزار کنندگانمشارکت مهارت

  ).۳جدول ( P<0.001 داد را نشان يدارمعنا
  

  )نفر ۵۲۰(تعداد= موردمطالعه يپزشک يهاتيفور پرسنلک يمشخصات دموگراف ):۱جدول (
  ار)يانحراف معميانگين (  (درصد) يفراوان  رهايمتغ 

    ۴۹۸)۸/۹۵(  مرد
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  تيجنس
  
  
  

  يليرشته تحص
  
  
  

  سن (سال)
  (سال) يسابقه کار

 زن

  
  يت پزشکيفور

  يپرستار
  يهوشيب

  اتاق عمل
  ريسا

)۲/۴(۲۲ 

 

  
  
  
  
  
 

  
)۰۴/۷(۳۶ /۳۴  
)۸۵/۷(۴۲/۱۰  

)۵۳/۵۶(۲۹۴  
 )۱۷/۲۷(۱۴۱ 

)۶/۱۰(۵۶  
)۸/۳(۱۹  
)۹/۱(۱۰ 

  
  

  
دوره  يبرگزارقبل و بعد از  هاآنن يانگيسه اختالف ميو مقا کنندگانمشارکتبر دانش و مهارت  يآموزشدوره  ريتأث ):۲جدول (

  نفر) ۵۲۰(تعداد=

  ريمتغ
  (درصد) يفراوان

  قبل از آموزش
  (درصد) يفراوان

  بعد از آموزش
 رين متغيانگياختالف م

 ار)يقبل (انحراف مع -بعد

 ٩٥نان %يفاصله اطم
P 

 کرانه باال نييکرانه پا

  دانش

  ۱۲)۳/۲(  ۴)۸/۰(  خوب يليخ

)۴۶/۱۹(۳۸/۱۱  ۷/۹  ۱۳  ۰۰۱/۰<P 
  ۳۷۷)۵/۷۲(  ۴۲)۱/۸(  خوب

 ۱۱۱)۴/۲۱(  ۳۷۲)۵/۷۱(  متوسط

  ۲۰)۸/۳( ۱۰۲)۶/۱۹(  فيضع

  مهارت

 ۱۲)۳/۲(  ۰  يعال

)۲۳/۲۲(۶۰/۱۲  ۶۸/۱۰  ۵۱/۱۴  ۰۳/۰  
  ۳۳۳)۶۴(  ۸۴)۲/۱۶(  خوب

  ۱۵۱)۲۹(  ۲۷۶)۱/۵۳(  متوسط
 ۲۴)۶/۴(  ۱۶۰)۸/۳۰(  فيضع

  
 يرگزاربعد از بقبل و  هاآنن يانگيسه اختالف ميو مقا يمهارت سنج هايايستگاهک يبه تفک کنندگانمشارکت ن نمره مهارتيگانيم ):۳جدول (

  نفر) ۵۲۰دوره (تعداد=

  ريمتغ

 انحرافو ن يانگيم
  معيار نمره

  قبل از آموزش

و انحراف  نيانگيم
 نمره اريمع

  بعد از آموزش

  رين متغيانگياختالف م
 ار)يقبل (انحراف مع -بعد 

 P ٩٥نان %يفاصله اطم

 کرانه باال نييکرانه پا

  ۰۹/۰  ۰۲۷/۰  ۰۰۳/۰ ۱۵/۰)۱۳/۰(  ۱۹/۷۶)۸۵/۱۳(  ۱۷/۷۶)۸۴/۱۳(  هياول يابيارز

  ۰۰/۰  ۲۱/۲۶  ۱۴/۲۴  ۱۸/۲۵)۰/۱۲(  ۵۹/۸۱)۵۱/۸(  ۴۱/۵۶) ۴۶/۸(  ييراه هوا يبررس

  ۰۰/۰  ۲۹/۲۵  ۱۸/۲۲  ۷۴/۲۳)۰۴/۱۸(  ۷۱/۸۲)۳۹/۱۶(  ۹۷/۵۸)۰۹/۱۰(  تنفس

  ۱۰/۰  ۳۱/۰  ۱۳/۰  ۸۸/۰)۵۸/۲(  ۲۳/۷۳) ۲۸/۲۰(  ۱۵/۷۳)۲۴/۲۰(  گردش خون

 ۰۷/۰  ۱۳/۰ ۰۵/۰  ۰۹۴/۰)۲۲/۰(  ۱۳/۸۸)۹۴/۸(  ۰۴/۸۸)۸۹/۸(  يناتوان

  ۰۰/۰  ۳۰  ۸۷/۲۷  ۹۳/۲۸)۳۳/۱۲(  ۰۳/۸۶)۰/۹(  ۱/۵۷)۱۷/۸(  آشکارسازي

  ۰۰/۰  ۴۱/۳۱ ۵۴/۲۹ ۴۷/۳۰)۸۲/۱۰(  ۷۶/۹۱)۷۸/۷( ۲۸/۶۱)۶۷/۶(   هيثانو يابيارز
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  گيرينتيجهبحث و 

ــر  مطالعه ــ باهدفحاض ــ يبرگزار ريتأث يبررس  يدوره آموزش
PHTLS  ــنل ــک يهاتيفوربر دانش و مهارت پرس ــتان  يپزش اس

مطالعه حاضــر  جيانجام شــد. نتا ۱۳۹۷در ســال  يجان شـرق يآذربا
 يپزشـــک يهاتيفور پرســنل درصــد   ۷۰از  شينشــان داد که ب 

ــرکت ــط نيدر ا کنندهش  PHTLSدر مورد  يپژوهش دانش متوس
در حد خوب ارتقا  هاآندوره دانش  نيا يداشتند که بعد از برگزار

و همکاران نشان داد  ييج مطالعه پورآقاين راسـتا نتا ي. در همافتي
ماران در صحنه حادثه ياژ بيتر يآموزش يهادوره يکه بعد از برگزار

نه ين زميدر ا هاآن، دانش يمارستانيش بيپرسـنل اورژانس پ  يبرا
ــد كه برگزاري  افت و يش يافزا يتوجهقابل طوربه ــخص ش  نيامش

ــتانيش بيپقبل از وقوع حوادث  هـا کالس در بهبود دانش  يمارسـ
 نيو همچن اژيتر انجام منجر به کاهش خطا دربوده و مؤثر کارکنان 

و  ين برگزاري). بنابرا۲۰شود (يم هامارستانيدر ب يکاهش بار اضاف
ــنل اورژانس پيدر افزا PHTLS يهاتکرار دوره ش يش دانش پرسـ

 مراقبت از مصــدومان تيفيک يارتقابوده و باعث  مؤثر يمارسـتان يب
 شود.يم ييتروما

 پرســنلدرصــد  ۵۳حدود  ج مطالعه حاضــر نشــان داد کهينتا
مهارت در  ازنظر يدوره آموزش يقبل از برگزار يپزشـک  يهاتيفور

ود دوره حد نيا يبعد از برگزار کهدرحاليد داشتنقرار  متوسطرتبه 
رتبه  افتينفر حائز در ۱۲رتبه خوب و  افتيدر صد موفق به در ۶۴
و همکاران نشان  Haskeمطالعه  جيراستا نتا نيدر هم. شدند يعال

 يهانيتکنســمهارت  PHTLS يآموزشــ يهادوره يداد که برگزار
ــک يهاتيفور  طوربهرا  ييتروما مارانياز ب منيدر مراقبت ا يپزشـ

ــمگ و  Teubenمطالعه  جينتا نيهمچن ).۲۱داد ( شيافزا يريچش
ــع   ــط  يافتهانتقـال  مـاران يب يينهـا  تيـ همکـارانش کـه وضـ توسـ

کرده  يسال بررس ۷را در طول  يپزشـک  يهاتيفور يهانيتکنسـ 
مجهز  يبه مرکز درمان مارانيانتقال ب زمانمدت، نشان داد که است

کاهش  يريچشمگ طوربه PHTLS يدهددوره هاييتکنسينتوسط 
ــين نيا نيو همچن افتي ــرعت عمل باال هاتکنس در انجام  يياز س

 زانيصحنه برخوردار بوده و م تيرياقدامات در صـحنه حادثه و مد 
شود يه مين توصيبنابرا). ۱۰رسـاندند ( را به حداقل  يتلفات انسـان 

ش يهـا جهت افزا ن دورهيا يالزم جهـت برگزار  يهـا يزيربرنـامـه  
 يآموزش يهااستيدر س يمارستانيش بيرت پرسـنل اورژانس پ مها

  .قرار گيرد يمارستانيش بيمراکز اورژانس پ
ره دو يمطالعه حاضر نشان داد که بعد از برگزار جينتا نيهمچن

، واييهراه  يبررس نهيدر زم يمارستانيبشيپ ت پرسنلارمه يآموزش
 ارانميب تيريدر مد هيثانو يابيو ارز يتنفس، آشکارسازت يريمد

دوره  يبا قبل از برگزار سهيدر مقاکنندگان مشارکتتوسط  ييتروما

 جينتان راستا، يافت. در همي شيافزا يريچشمگ طوربه يآموزش
 يبه بررسماهه  ١٧ک دوره ي يطو همکارانش که  Kreinestمطالعه 
ماران يبت يريدر مد يمارستانيش بيرژانس پاو هايتکنسينمهارت 

 رکنندگان داز شرکت کدامهيچ، نشان داد که پرداخته است ييتروما
 برخوردار نبودند ييماران ترومايب تيريدر مد يمطالعه از مهارت کاف

 انمصدوم" دوره آموزش مراقبت از قبالًکه  ييهانيتکنس کهدرحالي
از مهارت  ييتروما مصدومانرا گذرانده بودند در مواجهه با  ييتروما

 ياهمکاران مطالعه و Lampi ني). همچن۲۲بودند (برخوردار  ييباال
ش ياورژانس پ هايتکنسين يريگميتصم هايمهارت يابيارز باهدف

نجام ا يکيدر حوادث بزرگ تراف مصدوماناژ يدر مورد تر يمارستانيب
ه ک هاييتکنسيناز آن است که  يحاک هاآنج مطالعه يدادند و نتا

 ار يکيدر حوادث بزرگ تراف مصدوماناژ يتر يآموزش يهادوره" قبالً
ن يتجربه حضور در صحنه چن يواقع طوربها يگذرانده بودند و 

اژ يمار و تريب يابيدر ارز ييباال هايمهارترا داشتند، از  يحوادث
  ).۱۷بودند (برخوردار  ين حوادثيچن مصدومان

 در گريد استان ۲۰ يپزشک يهاتيفورپرسنل  يبرا آموزش نيا
 يدسترس هاآن يهاداده به ما ازآنجاکه. انجام شد ينفر ۸ يهاگروه
 وتحليلتجزيهرا مورد  يجان شرقيآذربااستان  يهاداده م،ينداشت

 عهمطال کي يمل سطح در گسترده قاتيتحق انجام يبرا م.يقرار داد
  .استشده شنهاديپ نهيزم نيا در يسراسر
  

  يريگجهينت
 يهاروشبه  ييتروما مارانيمراقبت از ب يآموزش يهادوره

 شيدر افزا مار نماهايبو  يآسک هايايستگاهمثل استفاده از  ديجد
 باشديم مؤثر يمارستانيب شيدانش و مهارت پرسنل اورژانس پ

 شيپرسنل اورژانس پ يآموزش برنامه ن دوره دريگنجاندن ا نيبنابرا
 ارانميب از مراقبت و آموزش در نقص کاهش در توانديم يمارستانيب

 هکولوم برنامين دوره در کوريقرار دادن ا ن،يبنابرا. باشد مؤثر تروما
 اورژانس پرسنل به دوره نيا آموزش و يپزشک يهاتيفور يدرس

  .بود خواهد سودمند خدمت نيح در يمارستانيب شيپ
  تضاد منافع:

در تعارض  يچ فرد و سازمانيج مطالعه حاضر با منافع هينتا
  ست.ين

  يتشکر و قدردان
 دثحوا بيآس از يريشگيپ قاتيتحق ر نظر مرکزيز پروژه نيا
 ود يز انجام گرديتبر يوابسته به دانشگاه علوم پزشک ياجاده

مرکز  يپزشک يهاتيفور پرسنلران و يه مدياز کل همچنين
 ن مطالعه ماينجام ادر ا يجان شرقيآذربااستان  يپزشک يهاتيفور
  م.يينمايم يد قدردانکردن ياريرا 
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EFFECT OF PRE-HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT (PHTLS) 
COURSE ON KNOWLEDGE AND SKILL OF EMERGENCY MEDICAL 

PERSONNEL 
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Abstract 
Background & Aims: Trauma as one of the most important problems throughout the world is 
accompanied by high mortality. Every year, a large number of people die as a result of trauma. Pre-
hospital emergency personnel are the first caregivers to arrive at the bedside of a trauma victim, and 
their ability to care for the injured is crucial in saving the lives of many injured. This study was 
conducted to investigate the effect of pre‐hospital trauma life support (PHTLS) course on knowledge 
and skill of emergency medical personnel. 
 Materials & Methods: The present study is a quasi-experimental study that was conducted in 2018 with 
the participation of 520 pre-hospital emergency personnel from the East Azerbaijan, Tabriz, Iran. The 
knowledge and skills of the staff were assessed before and after the course through the objective 
structured clinical training stations. The data collection tools included a knowledge questionnaire and a 
basic skills checklist for trauma care, both of which are global standard tools in this field. In the present 
study, the validity of these instruments has been confirmed by experts in the field of trauma and their 
reliability was calculated with a Cronbach's alpha of 0.85 and 0.79, respectively. Data analysis was 
performed with SPSS version 19 software. 
Results: The findings of this study showed that the knowledge and skills of the participants before and 
after the training course were statistically significant (p <0.05). The mean difference and standard 
deviation of the knowledge and skills scores before and after the course were 11.38 ± 19.46 and 
12.60±22.23, respectively. The highest increase in the skills of the participants was in the secondary 
evaluation of patients with mean difference and standard deviation of 30.47 ± 10.82 (p= 0.03). 
Conclusion: Training courses in trauma patient care with new methods, such as objective structured 
clinical training stations, are effective in increasing the knowledge and skills of pre-hospital emergency 
personnel. 
Keywords: Trauma, Emergency, Pre-hospital, Knowledge, Skill. 
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