
بررسي مديريت اورشانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پسشكي 

قسوين از ديدگاه پرسنل شاغل در اورشانس 
 

 ، ثْزام زلگؾبيي، ؽوظ السيي ؽوظًبهزَ پيزٍي

  16/5/85:                تبريد پذيزػ همبل20/3/85ِ: تبريد زريبفت همبلِ

                                                                                                                    فقلٌبهِ زاًؾىسُ پزعتبري ٍ هبهبيي  

 1384عبل عَم، ؽوبرُ چْبرم، سهغتبى 

چكيده  

ّيچ ثيوبرعتبى ػوَهي ثسٍى اٍرصاًظ فؼبل .  اٍرصاًظ ٍ ثرؼ عَاًح يب فَريتْبي پشؽىي ثِ هٌشلِ للت ثيوبرعتبى ثِ ؽوبر هي رٍز:مقدمه

سيزا احز ثرؾي عبيز ذسهبت ثيوبرعتبى، ثغتگي ثِ . ٍ زاراي ػولىززي زرذؾبى، ًوي تَاًس ثِ ػٌَاى يه هزوش ذَة زرهبًي ػول ًوبيس
هغبلؼِ حبضز ثِ هٌظَر ثزرعي هسيزيت اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي لشٍيي اس زيسگبُ . ػولىزز ايي ثرؼ زارز

.  پزعٌل ؽبغل زر اٍرصاًظ فَرت گزفتِ اعت

 ايي هغبلؼِ يه هغبلؼِ تَفيفي اعت وِ ثِ هٌظَر ثزرعي زيسگبُ وبروٌبى ؽبغل زر ثرؼ اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْب آهَسؽي :مواد و روشها

ربهؼِ هَرز پضٍّؼ را ّوِ وبروٌبى ثرؼ اٍرصاًظ . زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي لشٍيي ًغجت ثِ هسيزيت اٍرصاًظ فَرت گزفتِ اعت
ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي زاًؾگبُ ػوَهي ٍسارت ثْساؽت، زرهبى ٍ آهَسػ پشؽىي زر چْبر ثرؼ، ثزًبهِ ريشي ٍ عبسهبًسّي، تزثيت ٍ ثِ 

وبرگيزي ًيزٍي اًغبًي، فؼبليت ٍ ػولىزز ثرؼ اٍرصاًظ فضب، تغْيالت ٍ تزْيشات تٌظين ٍ تسٍيي ؽسُ ٍ زر يه ًَثت روغ آٍري 
.  گززيسُ اعت

 ًتبيذ حبفل اس ايي پضٍّؼ ًؾبى زاز وِ زيسگبُ پزعٌل ًغجت ثِ هسيزيت اٍرصاًظ زر پبعد زازُ ؽسُ ثِ عئَاالت، زر چْبر :يافته ها

، %04/61ثرؼ فَق زر همبيغِ ثب اعتبًسارزّبي هَرَز، زر ثيوبرعتبًْبي، ؽوبرُ چْبر، ؽوبرُ يه، ؽوبرُ زٍ ٍ ؽوبرُ عِ ثِ تزتيت 
.  اعت% 93/50ٍ % 38/57

ِ ّبي ًؾبى هي زّس وِ زر هسيزيت ثرؼ اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي هَرز هغبلؼِ وبعتي ّب ٍ ًبرعبيي ّبيي زر :بحث و نتيجه گيري  يبفت

همبيغِ ثب اعتبًسارزّبي ٍسارت ثْساؽت، زرهبى ٍ آهَسػ پشؽىي هؾبّسُ هي گززز وِ ًيبس ثِ تَرِ ذبؿ ٍ هغتوز زارز ٍ ثْجَز آًْب زر حس 
.  تَاى ٍ همسٍرات ثبيس زر عزلَحِ اهَر لزار گيزز

 هسيزيت، اٍرصاًظ، ثيوبرعتبى آهَسؽي   :واشه هاي كليدي

  1384، سهغتبى 149-155فقلٌبهِ زاًؾىسُ پزعتبري ٍ هبهبيي ارٍهيِ، عبل عَم، ؽوبرُ چْبرم، ؿ 

  0281-3673777:  عجمِ اٍل هٌشل پيزٍي تلفي35پالن - ثي ثغت اللِ- ثلَار عؼبزت-  لشٍيي:آدرس مكاتبه

                                                           

 وبرؽٌبط ارؽس رؽتِ هسيزيت ذسهبت ثْساؽتي زرهبًي  

 هزثي پزعتبري زاًؾىسُ پزعتبري ٍ هبهبيي زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ارٍهيِ  

 (زاًؾىسُ هسيزيت)اعتبزيبر زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ايزاى  
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مقدمه 

هزاوش فَريتْبي پشؽىي، هزاوشي ّغتٌس وِ ٍظيفِ 

اهسازرعبًي ٍ زرهبى عزيغ ٍ ّوِ ربًجِ توبهي ثيوبراى 

اٍرصاًغي، هقسٍهيي حَازث ٍ عَاًح را ثزػْسُ زارًس 

ّز چِ ثيوبر عزيؼتز ٍ ثْتز زرهبى گززز، عَل ٍ . (1)

هست سهبى اس وبر افتبزگي يب ذبرد ؽسى ٍي اس چزذِ 

وبر ٍ تَليس ووتز ٍ اهىبى ثبسگؾت اٍ ثِ فؼبليت ّبي 

سيبًْبي . ارتوبػي ٍ التقبزي ذَز عزيؼتز ذَاّس ثَز

التقبزي ًبؽي اس عَاًح ٍ حَازث هوىي اعت هغتمين 

ٍ يب غيز هغتمين ثبؽس، اس سيبًْبي هغتمين، يىي وَتبُ 

ؽسى عبلْبي سًسگي ٍ عَل ػوز اًغبًْب ٍ زيگزي اس 

اس سيبًْبي غيز هغتمين، . ثيي رفتي پظ اًساس هبلي اعت

ثبيس ارسػ التقبزي ايبم اس وبرافتبزگي ٍ ثيوبري، 

ربيگشيٌي ٍ رجزاى ًيزٍي وبر اس ثيي رفتِ ٍ وبّؼ 

ثسيْي اعت . (2)حزن في آٍري را ًيش ثِ حغبة آٍرز 

وِ ثيوبرعتبى ٍ ثرؾْبي هرتلف آى ثِ ذقَؿ 

اٍرصاًظ، ّز وسام ثِ ػٌَاى عبسهبًي ثب ٍظبيف حيبتي 

وِ ثزػْسُ زارًس ثبيس ّوگبم ثب عبيز ٍاحسّب ٍ الجتِ زر 

فسر آًْب هَرز ارسيبثي لزار گيزًس ٍ ثْجَز ػولىزز آًْب 

زر ّز عغحي وِ زر تَاى ربهؼِ اعت زر عزلَحِ اهَر 

رْبى پيؾزفتِ اهزٍس ثزاي ارائِ ّز چِ . (3)لزار گيزز 

ثْتز ذسهبت اٍرصاًظ وِ ثِ ػٌَاى ذسهبت پيؼ 

ثيوبرعتبًي زاراي ًمؼ وليسي هي ثبؽس؛ تالؽْبي 

هغبيل ٍ هؾىالت هزثَط . ٍعيؼي را هتمجل ؽسُ اعت

ثِ ذسهبت اٍرصاًظ ٍ تبهيي پبعد هٌبعت ثِ ًبيش 

هؼزٍف « فسايي ثزاي ووه»هجزهي وِ تحت ػٌَاى 

ؽسُ، هَضَع ثحخي اعت وِ هغبلؼبت ٍ تفغيزّبي 

سيبزي را زر عغح رْبًي ثِ ذَز اذتقبؿ زازُ اعت 

ثب تَرِ ثِ ًمؼ حغبط ثرؼ اٍرصاًظ زر ًزبت . (4)

ربى اًغبًْب زر هَالغ ثزٍس حَازث ٍ عَاًح، ايي ثرؼ 

ثِ ػٌَاى يىي اس اروبى ضزٍري ٍ ارتٌبة ًبپذيز 

اّويت ٍ ًمؼ . ثيوبرعتبًْبي ػوَهي ثِ ؽوبرُ هي رٍز

حغبط ثرؼ اٍرصاًظ زر هزوَػِ ذسهبت ثيوبرعتبًي 

ثِ حسي اعت وِ ٍرَز ثرؼ اٍرصاًظ ٍ فَريتْبي 

پشؽىي زر توبهي ثيوبرعتبًْبي ػوَهي، ثب رػبيت 

زر  (عبذتبري، في آٍري ٍ اًغبًي)حسالل ضَاثظ 

ارسؽيبثي ثيوبرعتبى، يىي اس هالوْب ٍ هؼيبرّبي 

اعبعي ؽٌبذتِ ؽسُ ٍ زر فَرت ػسم وغت اهتيبس 

هٌبعت ثيوبرعتبى سيز حس اعتبًسارز ؽٌبذتِ ذَاّس ؽس 

زر ايي راعتب ٍسارت ثْساؽت، زرهبى ٍ آهَسػ . (5)

پشؽىي ًيش تَرِ ثِ اٍرصاًظ ٍ فَريتْبي پشؽىي را 

ِ ّبي ذَز لزار زازُ  يىي اس اٍلَيتْبي اعبعي ثزًبه

(.  6)اعت

هسيزيت، فزآيٌسي اعت وِ اس عزيك آى، هٌبثغ هرتلف 

عزهبيِ ٍ اهىبًبت ثِ عَر : افزاز، تزْيشات: اس لجيل

هغلَة ٍ ثِ عزسي وبرآ ٍ عَزهٌس ثِ هٌظَر تحمك 
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زر ايي . همبفس هَعغِ يب عبسهبى تزْيش هي ؽًَس

فزايٌس هسيز زاراي ٍظبيفي اعت وِ اس رولِ آًْب، 

ِ ريشي، عبسهبًسّي، تزثيت ٍ ثِ وبرگيزي ًيزٍي  ثزًبه

اًغبًي، اهىبًبت، تزْيشات، ارزاء، ّوبٌّگي ٍ ارسيبثي 

هحمك زر ايي تحميك ثِ ثزرعي . (7)را هي تَاى ًبم ثزز 

ٍ همبيغِ چْبر ٍظيفِ وليسي هسيزيت ثرؼ اٍرصاًظ 

پضٍّؼ حبضز ثِ هٌظَر ثزرعي هسيزيت . پززاذتِ اعت

اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ٍ 

ذسهبت ثْساؽتي ٍ زرهبًي لشٍيي اس زيسگبُ پزعٌل 

اّساف اذتقبفي . ؽبغل زر آًْب فَرت گزفتِ اعت

:  ايي پضٍّؼ ػجبرت ثَزًس اس

ِ ريشي ٍ عبسهبًسّي زر . 1 تؼييي هيشاى اعتفبزُ اس ثزًبه

ثرؼ اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي لشٍيي اس زيسگبُ 

پزعٌل ؽبغل زر اٍرصاًظ 

تؼييي هيشاى تزثيت ٍ ثِ وبرگيزي ًيزٍي اًغبًي زر . 2

ثرؼ اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي لشٍيي اس زيسگبُ 

پزعٌل ؽبغل زر اٍرصاًظ  

تؼييي هيشاى فؼبليت زر ثرؼ اٍرصاًظ . 3

ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي لشٍيي اس زيسگبُ پزعٌل ؽبغل 

زر اٍرصاًظ  

تؼييي هيشاى ثْزُ گيزي اس فضب، تغْيالت ٍ . 4

تزْيشات زر ثرؼ اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي 

لشٍيي اس زيسگبُ پزعٌل ؽبغل زر اٍرصاًظ  

مواد و روش ها  

. ايي هغبلؼِ ثِ رٍػ تَفيفي فَرت گزفتِ اعت

ربهؼِ هَرز پضٍّؼ را وليِ وبروٌبى ثرؼ اٍرصاًظ 

ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي لشٍيي وِ 

ثزاي روغ آٍري .  ًفز ثَزًس تؾىيل هي زاز79تؼساز 

 عئَال هؾتول ثز 45اعالػبت اس عزيك پزعؾٌبهِ ثب 

ِ ريشي ٍ عبسهبًسّي : چْبر ثرؼ ، ( عئَال8)ثزًبه

، فؼبليت ( عئَال8)تزثيت ٍ ثِ وبرگيزي ًيزٍي اًغبًي 

، فضب، تغْيالت ٍ ( عئَال13)ثرؼ اٍرصاًظ 

پزعؾٌبهِ . اعتفبزُ ؽسُ اعت ( عئَال14)تزْيشات 

ثزاعبط چه ليغت اعتبًسارزّبي ثرؼ اٍرصاًظ وِ 

تَعظ هؼبًٍت اهَر زرهبى ٍ زارٍي ٍسارت ثْساؽت 

زرهبى ٍ آهَسػ پشؽىي عزاحي گززيسُ، تسٍيي ؽسُ 

هؼيبر ثِ وبر گزفتِ ؽسُ زر هَرز اًساسُ گيزي . اعت

 لغوتي ليىزت اعت وِ هتغيز را 5هتغيز ّب، عيغتن 

ِ ّبي ّويؾِ، اغلت هَالغ،  رٍي عيفي ثِ فَرت گشيٌ

ّويؾِ ثِ . گبّي، ثِ ًسرت ٍ ّزگش اًساسُ هي گيزز

هؼٌبي رػبيت وبهل اعتبًسارز ٍ ٍرَز آى زر حس هغلَة 

ٍ ّزگش ثِ هؼٌبي ٍضؼيت غيز لبثل لجَل ٍ ػسم رػبيت 

اعتبًسارز هزثَعِ زر اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي هَرز 
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رْت تزشيِ ٍ تحليل اعالػبت اس آهبر . هغبلؼِ اعت

.  تَفيفي اعتفبزُ گززيسُ اعت

نتايج 

ًتبيذ ايي پضٍّؼ ًؾبى زاز وِ ثيؾتزيي هيشاى رػبيت 

ِ ريشي ٍ عبسهبًسّي هزثَط  اعتبًسارزّب، هزثَط ثِ ثزًبه

 زرفس ثَزُ ٍ زر ثرؼ 2/54 ثب 4ثِ ثيوبرعتبى ؽوبرُ 

هزثَط ثِ تزثيت ٍ ثِ وبرگيزي ًيزٍي اًغبًي، 

 زرفس زر رزُ اٍل لزار 27/34 ثب 3ثيوبرعتبى ؽوبرُ 

زاؽتِ ٍ زر لغوت فؼبليت ثرؼ اٍرصاًظ، ثيوبرعتبى 

 زرفس ثيؾتزيي اعتبًسارز را رػبيت 38/56 ثب 2ؽوبرُ 

زر ثحج فضب، تغْيالت ٍ تزْيشات، . ًوَزُ اًس

 زرفس ثيؾتزيي اعتبًسارز را 5/25 ثب 4ثيوبرعتبى ؽوبرُ 

اس زيسگبُ پزعٌل ثرؼ زاؽتِ اعت، اگز هيبًگيي اس ايي 

چْبر هحَر گزفتِ ؽسُ ٍ اغلت هَالغ ٍ ّويؾِ ثِ 

ػٌَاى ًغجتبً هغلَة ٍ وبهل اعتبًسارز زر ًظز گزفتِ 

 زرفس، 04/61 ثب 4ؽَز ثِ تزتيت ثيوبرعتبى ؽوبرُ 

 زرفس، ثيوبرعتبى 38/57ثيوبرعتبى ؽوبرُ يه ثب 

 ثب 3 زرفس ٍ ثيوبرعتبى ؽوبرُ 15/57 ثب 2ؽوبرُ 

 زرفس ثِ تزتيت اعتبًسارزّبي السم را اس زيسگبُ 93/50

پزعٌل ثرؼ اٍرصاًظ رػبيت ًوَزُ اًس، ًتبيذ وبهل 

ًؾبى  (4)ثِ ؽوبرُ  (1)پضٍّؼ زر رسٍل ّبي ؽوبرُ 

.  زازُ ؽسُ اًس

 تَسيغ فزاٍاًي هغلك ٍ ًغجي هتغيزّبي هَرز هغبلؼِ زر ثيوبرعتبى ؽوبرُ يه (:1جدول شماره 

ِ ريشي ٍ هتغيزّب  ثزًبه
عبسهبًسّي 

تزثيت ٍ ثِ وبري 
گيزي ًيزٍي اًغبًي 

فؼبليت ثرؼ 
اٍرصاًظ 

فضب ٍ تغْيالت، 
تزْيشات 

هيبًگيي 

 15/4 0 3/3 10 3/3پبعد ًسازُ 

 31/11 39/14 15 33/8 5/7ّزگش 

 82/12 41/11 09/6 20/16 65/17ثِ ًسرت 

 34/14 73/17 01/10 25/19 32/10گبّي 

 62/27 04/31 05/24 05/27 32/28اغلت هَالغ 

 76/29 43/25 55/41 17/19 91/32ّويؾِ 

 100 100 100 100 100روغ 
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 تَسيغ فزاٍاًي هغلك ٍ ًغجي هتغيزّبي هَرز هغبلؼِ زر ثيوبرعتبى ؽوبرُ زٍ (:2جدول شماره 

ِ ريشي ٍ هتغيزّب  ثزًبه
عبسهبًسّي 

تزثيت ٍ ثِ وبري 
گيزي ًيزٍي اًغبًي 

فؼبليت ثرؼ 
اٍرصاًظ 

فضب ٍ تغْيالت، 
تزْيشات 

هيبًگيي 

 32/10 7/24 55/5 7/3 3/7پبعد ًسازُ 

 49/10 55/24 0 42/17 0ّزگش 

 96/10 112/13 7/3 82/11 2/15ثِ ًسرت 

 08/11 74/13 07/6 26/11 24/13گبّي 

 84/23 42/11 3/28 12/29 56/26اغلت هَالغ 

 31/33 47/12 38/56 68/26 7/37ّويؾِ 

 100 100 100 100 100روغ 
 

 

تَسيغ فزاٍاًي هغلك ٍ ًغجي هتغيزّبي هَرز هغبلؼِ زر ثيوبرعتبى ؽوبرُ عِ : (3جدول شماره 

ِ ريشي ٍ هتغيزّب  ثزًبه
عبسهبًسّي 

تزثيت ٍ ثِ وبري 
گيزي ًيزٍي اًغبًي 

فؼبليت ثرؼ 
اٍرصاًظ 

فضب ٍ تغْيالت، 
تزْيشات 

هيبًگيي 

 73/9 3/14 0 3/10 3/14پبعد ًسازُ 

 43/11 6/17 0 3/14 8/13ّزگش 

 84/12 98/11 1/25 3/14 0ثِ ًسرت 

 07/15 57/20 3/14 11/11 3/14گبّي 

 15/20 38/23 1/17 72/15 39/24اغلت هَالغ 

 78/30 17/12 5/43 27/34 21/33ّويؾِ 

 100 100 100 100 100روغ 

 

 تَسيغ فزاٍاًي هغلك ٍ ًغجي هتغيزّبي هَرز هغبلؼِ زر ثيوبرعتبى ؽوبرُ چْبر (:4جدول شماره 

ِ ريشي ٍ هتغيزّب  ثزًبه
عبسهبًسّي 

تزثيت ٍ ثِ وبري 
گيزي ًيزٍي اًغبًي 

فؼبليت ثرؼ 
اٍرصاًظ 

فضب ٍ تغْيالت، 
تزْيشات 

هيبًگيي 

 7/8 5/9 53/9 3/6 45/9پبعد ًسازُ 

 37/12 03/16 3/6 8/18 36/8ّزگش 

 67/6 3/10 3/6 06/10 0ثِ ًسرت 

 22/11 25/12 54/7 52/12 5/12گبّي 

 03/24 32/26 93/26 38/27 49/15اغلت هَالغ 

 01/37 6/25 4/43 94/24 2/54ّويؾِ 

 100 100 100 100 100روغ 
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بحث و نتيجه گيري 

ثب اعتٌبز ثِ زازُ ّبي ثِ زعت آهسُ اس ايي تحميك، 

هؾبّسُ هي گززز وِ زر هسيزيت ثرؼ اٍرصاًظ 

ثيوبرعتبًْبي هَرز هغبلؼِ اس زيسگبُ پزعٌل ؽبغل زر 

آًْب وبعتي ّب ٍ ًبرعبيي ّبيي زر همبيغِ ثب 

اعتبًسارزّبي ٍسارت ثْساؽت، زرهبى ٍ آهَسػ پشؽىي 

ٍرَز زارز ٍ اس آًزب وِ ارسؽيبثي ثيوبرعتبًْبي ػوَهي 

اس اٍرصاًظ ٍ فَريتْبي پشؽىي ؽزٍع هي ؽَز ٍ اگز 

اٍرصاًؼ ًتَاًس اهتيبساتي السم را وغت ًوبيس، ارسؽيبثي 

عبيز ثرؾْبي ثيوبرعتبى هتَلف ذَاّس ؽس، ثٌبثزايي 

تَرِ ثِ ثرؼ اٍرصاًظ اهزي حيبتي ٍ ًيبس ثِ پيگيزي 

.  هغتوز زارز

 زر سهيٌِ ارسيبثي ؽجىِ 1375زر پضٍّؾي وِ زر عبل 

اٍرصاًظ اعتبى وزهبًؾبُ اًزبم گززيسُ، هؾرـ ؽس 

 زرفس ثيوبرعتبًْب اس ًظز هَلؼيت هىبًي ٍ 5/12وِ 

عَْلت گززػ وبر پزعٌل، زر ٍضؼيت هٌبعت لزار 

 5/12 زرفس فبلس ٍعبيل همبثلِ ثب ثحزاى، 75زاؽتِ ٍ 

زر تحميك زيگزي وِ . (8)زرفس فبلس رايبًِ ثَزًسُ اًس 

 زر هَرز ارسيبثي ػولىزز ثرؼ فَريتْبي 1377زر 

پشؽىي ثيوبرعتبًْبي عغح ؽْز تْزاى فَرت گزفتِ 

 زرفس اس افزاز، ػولىزز 9/25هؾرـ ًوَز وِ 

ِ اًس،  هغلَثي را زر سهيٌِ اّساف ثرؼ اٍرصاًظ زاًغت

 زرفس زر سهيٌِ تغْيالت ٍ تزْيشات آى را 5/73

ِ اًس  ػولىزز ثرؼ  (1377)هؾبيري . (6)ضؼيف زاًغت

هزالجتْبي اٍرصاًظ ثيوبرعتبًْبي ٍاثغتِ ثِ زاًؾگبُ 

ػلَم پشؽىي عوٌبى ٍ ؽبّزٍز را هَرز پضٍّؼ لزار 

زازُ اعت، ًتبيذ ايي تحميك ًؾبى زاز وِ اس ًظز 

 زرفس هزاوش هَرز پضٍّؼ زر حس 85تزْيشات پشؽىي 

 زرفس 6/66اعتبًسارز ثَزًس، ٍ اس ًظز فضب ٍ تغْيالت 

هزاوش زر حس اعتبًسارز لزار زاؽتٌس، اس ًظز آهَسػ ثِ 

عبثمِ وبر پزعٌل پزعتبري ّيچ وسام زر حس اعتبًسارز 

(.  9)ًجَزًس 

ثسيْي اعت وِ ثيوبرعتبى ٍ ثرؾْبي هرتلف آى اس 

رولِ اٍرصاًظ، ّز يه ثِ ػٌَاى عبسهبًي ثب ٍظبيف 

حيبتي وِ ثِ ػْسُ زارًس ثبيس هَرز ارسيبثي ّبي زليك 

لزار گزفتِ ٍ ثْجَز آًْب اس اثؼبز هرتلف تَعظ هغئَالى 

اهز، ثبيس عزلَحِ اهَر لزار گزفتِ ٍ تالؽْبي السم ثزاي 

ارتمبي ويفي ٍ ووي عغح ذسهبت زر ثرؾْبي 

.  اٍرصاًظ هي ثبيغت اًزبم پذيزيس
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A Survey on Viewpoints of Emergency Ward Staff in Teaching 

Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences 

N. Peiravi
1
, Sh. Shams

2
, B. Delgoshai

3
 

 

Abstract: 

Introduction: Without having an active emergency and trauma center, no hospital can serve 

effectively because the effectiveness of other hospital services depends on the function of this part. 

The current study has been done to compare the management of the emergency ward in Qazvin 

teaching hospitals. 

Methods & Materials: This comparative study has pursued the staff 's viewpoints of emergency ward 

managements. All staff that work in emergency ward were included in this study. The information was 

collected through a questionnaire based on general hospital assessment checklists of ministry of 

health. The questionnaire included four parts: Planning and organizing, personnel training, activity 

and operation of emergency ward, and available space and equipment. 

Results: The results of this study showed that the staff 's viewpoints of emergency ward management 

in the mentioned four parts, in comparison with existing standards, in hospital number 4, 1, 2 and 3 

were respectively 61.04%, 57.38%, 57.15%, 50.93%. 

Conclusion: The findings show that there are some deficiencies in emergency ward management in 

comparison with standards of ministry of health, so there is need to a special and continuous attention 

in order to improve as much as possible. 

Key words: Management, Emergency, Teaching Hospital. 

Address: Mr. Peiravi, No. 35, Laleh Alley, Saadat Ave., Qazvin 
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