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مقاله پژوهشي

بررسی عوامل مرتبط با مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس
افشين خزايی ،1مهناز خطيبان ،*2سيده زهرا سعيدي ،3آرزو كرمپوريان ،4عليرضا سلطانيان ،5حسين كيميايی اسدي،6
رسول سليمی

7

 -9کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -6دانشیار ،مرکز مراقبت های مادر و کودك ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -4مربی هیئت علمی ،مرکز مراقبت های مادر و کودك ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -0دانشیار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2متخصص بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -1متخصص طب اورژانس دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دریافت9314/4/91 :

پذیرش9314/1/1 :

چكیده:
مقدمه :مدت اقامت بيماران در بخش اورژانس شاخص مهم اثربخشي خدمات سالمت است .عوامل چندي مانند جنس ،سن،
زمان مراجعه ،نحوه مراجعه ،علت مراجعه و سطح ترياژ ميتوانند بر آن تاثير بگذارند .لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين ارتباط
اين عوامل با اقامت بيماران در بخش اورژانس انجام شد.
روش کار :در يک مطالعه توصيفي  804بيمار مراجعه کننده به بخش اورژانس سرپايي بيمارستان بعثت همدان بهصورت در
دسترس به مدت سه ماه ( ) 2931موردبررسي قرار گرفتند .ابزارهاي پژوهش شامل فرم زمانسنجي ثبت مدت اقامت
بيماران و فرم ترياژ شاخص شدت اورژانس موجود در بيمارستان بود .فرم زمانسنجي با مشاهده مستقيم بيماران از ابتداي
فرايند ورود بيمار تا خروج از بخش اورژانس توسط کرونومتر و فرم ترياژ توسط پرستاران مسئول ترياژ تكميل گرديد .کليه
دادههاي گردآوريشده توسط نرمافزار  SPSS/16با استفاده از آزمونهاي آناليز واريانس ( ،)ANOVAو تي مستقل در سطح
اطمينان  0/39تجزيهوتحليل شد.
یافتهها :ميانگين مدت مدت اقامت بيماران در بخش اورژانس  299/12±82/32دقيقه بود .بين عواملي مانند جنس ()p=0/91
و نحوه مراجعه به بيمارستان ( )p=0/28و سابقه بستري ( )p=0/40با مدت اقامت بيماران ارتباط معناداري حاصل نشد .اما بين
سن ( ،)p>0/002زمان مراجعه ( ،)p>0/002علت مراجعه ( )p>0/002با مدت اقامت بيماران در بخش اورژانس ارتباط
معناداري به دست آمد.
نتیجه نهایی :سن ،زمان مراجعه ،علت مراجعه ،و سطح ترياژ بيماران با مدت اقامت در بخش اورژانس ارتباط دارند .بنابراين
بايد اين عوامل هنگام استفاده از مدت اقامت بيمار به عنوان شاخص اثربخشي مراکز مراقبت سالمت مدنظر قرار گيرند.
کلیدواژه ها :مدت اقامت /بيماران /ترياژ  /فوريت هاي پزشكي

ـ
نویسنده مسئول :مهناز خطیبان ،دانشیار ،مرکز مراقبت های مادر و کودك ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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مقدمه:

امـروزه بخشهای اورژانس ،اصلیترین مکان جهت ارائه
مراقبتهای پزشکی بـوده و افزایش تعداد بیماران در این
بخشها در کنار پذیرش همزمان بیماران بدحـال با
بیمارانی که مشکالت جزئیتری دارند ،موجب تراکم
جمعیت در اورژانس بیمارستانها شده است(.)1
مطالعـات نیز نشان میدهد که بین سالهای  1991و
 6001در آمریکا تعداد بیمارانی که در بخش اورژانس
ویزیت شدهاند  26درصد افزایش یافته و از  90/2میلیون
نفر به  119/6میلیون نفر رسیده است( .)6این افزایش
مراجعین در کنار کمبود پرسنل و منابع ،منجر به شلوغی
و ازدحام بخش های اورژانس بیمارستانها می شود ()2
که بر زمان انتظار و مدت اقامت بیماران در بخش
اورژانس تاثیر دارد .زمان انتظـار و طول اقامت بیمـار،
یکی از شاخصهای مهم اثربخشی و سنجش ارائه کیفیت
مراقبتها در بخش های اورژانس بیمارستانی میباشد
( .)4افزایش زمان انتظار و طوالنی شدن ارائه خدمات
پزشکی در بخش اورژانس ،منجر به کاهش کیفیت
مراقبت و افزایش عواقب نامطلوب در بیمارانی که دارای
شرایط تهدیدکننده حیات هستند ،میشود( .)5برای مثال
مطالعهای در کشور استرالیا نشان دادهشده است که
بیماران با انفارکتوس میوکـارد (بدون باال رفتن قطعه
 )STکه بیشتر از  8ساعت در بخش اورژانس منتظر
بودهاند نسبت به بیمارانی که متوسط زمان انتظار
استاندارد را تجربه کردهاند ،بیشتر دچار وقوع مجدد
انفارکتوس قلبی در بیمارستان شدهاند( .)1در بخشهای
اورژانس بیمارستانهای دانشگاه کالیفرنیا نیز مطالعهای
بهمنظور بررسی مدت اقامت بیماران در این بخشها
نشان داد که بیماران بهطور متوسط  51دقیقه و 46
درصد افراد بیش از  10دقیقه برای ویزیت توسط پزشک
در انتظار بودهاند( .)7همچنین در تحقیقات انجـام شده
در سه کشـور کـانادا ،امریکا و انگلستـان نسبت کسانی
که طول اقامت آنان در اورژانس کمتر از چهـار ساعت
بوده است ،به ترتیب  76 ،71و  91درصـد بوده است(.)8
این امـر وقتی اهمیت بیشتـری پیدا میکند که این
افزایش زمان انتظار مربوط به بیمـارانی باشد که دارای
حادترین وضیعت بیمـاری هستند و نیـاز به مداخله
سریع جهت حفظ حیات خود دارند( .)9بنابراین هیچیک
از جنبههای مراقبت اورژانس بهاندازه توانایی بخش

افشین خزایی و همکاران

اورژانس در ارزیـابی ،درمان و تعیین تکلیف یک بیمـار،
در یک چهارچوب زمانی معقول و قابلقبول ،مهم
نمیباشد.
طوالنی بودن زمان انتظار و اقامت بیماران در بخش
اورژانس ،نتیجهی ناکارآمدی فرایند گردش کار در سه
مرحله وارد شدن بیمار به اورژانس ،ارائه مراقبت در
اورژانس و خروج بیمار از این بخش میباشد( .)10در
مطالعه  Liewو همکاران نشان دادهشده است که اگر
مدتزمان گردش کار بیماران در بخش اورژانس زیاد
باشد ،نشاندهنده اختالل در خطمشیهای کلی،
دستورالعملهای اجرایی ،فرایندها و روندهای جاری
بیمارستان است .در بیمارستانهایی که گردش کار
بیماران در بخش اورژانس به طول میانجامد ،مدتزمان
کلی اقامت آن بیماران در بیمارستان نیز بیشازحد
استاندارد یا مورد انتظار میباشد(.)11
در چنین شـرایطی نیـاز به یک سیستم تـریـاژ بـا
هدف بهبود کیفیت مراقبتهای اورژانسی احسـاس
میشود که بتواند بیمـاران مراجعـه کننده به بخش
اورژانس را دستهبندی نموده و بیمـارانی که به مراقبت و
توجـه بیشتری نیاز دارند ،در اولـویت مراقبتهـای
پزشکی قرار دهد .تریاژ یک فرایند تصمیمگیری چند
مرحلـهای است که در سـالهای اخیـر و به تدریج در
ارائه مقیاسهای مختلف تریاژ پیشرفتهایی حاصلشده
است .جدیدتـرین نوع این مقیـاسها ،سیستم تریـاژ
معیـار شدت اورژانس بوده که این سیستم از تریاژ جزء
سیستمهای  5مرحلهای در مقابل دستگاههای  2مرحلهای
میباشد( .)16بر طبق این الگو (شکل  )1درصورتیکه
بیمار نیاز به اقدام فوری و نجاتدهنده حیات داشته باشد
در سطح یک ،درصورتیکه بیمار نباید جهت دریافت
خدمات منتظر بماند در سطح دو (درد ،اختالل هوشیاری،
دیسترس شدید) ،چنانچه بیمار عالئم پرخطر نداشته باشد
در این مرحله بر اساس عالئم حیاتی و تسهیالت موردنیاز
(سه تسهیالت) در سطح دو یا سه ،نیاز به یک تسهیالت
در سطح چهار و عدم نیاز به تسهیالت در سطح پنج تریاژ
 ESIقرار میگیرد( .)12در حال حاضر نیز به نظر میرسد
که سیستم تریاژ  ESIبه دلیل سادگی و آموزش آسان،
رویکرد ادراکی و همهجانبه و همچنین عملیاتی بودن آن
وعدم تعیین محدودیت زمانی برای ارائه خدمات پزشکی
برای کشور ما ،مناسبترین سیستم تریاژ باشد(.)14
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سه ماه (مهر ،آبان و آذر سال  )1296با نمونهگیری در
دسترس و با توجه به سطوح مختلف تریاژ از شیفتهای
صبح ،عصر و شب ،موردبررسی قرار گرفتند .جهت
دستیابی به اهداف ،ابزار پژوهش تدوین گردید که شامل
دو قسمت بود-1 :فرم زمانسنجی ثبت مدت اقامت
بیماران بر اساس مطالعه  Swailesو همکاران ()6007
( )15و  -6فرم تریاژ  ESIموجود در بیمارستان .فرم
زمانسنجی با مشـاهده مستقیم بیمـاران از ابتدای
فراینـد ورود بیمار (نحوه انتقال ،سطح قرارگیری تریاژ،
زمـان تریاژ توسط پرستار ،زمان ویزیت توسط پزشک و
 )...تا انتهای فرایند پذیرش که همان تعیین وضعیت
بیمار (انتقال ،ترخیص ،فوت و  )...توسط پژوهشگر با
کرونومتر ثبت و فرم تریاژ  ESIتوسط پرستاران تریاژ
برای بیماران مراجعهکننده به بخش اورژانس سرپایی
تکمیل گردید.

شكل  :1الگوريتم سيستم ترياژ شاخص شدت اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان بعثت به دلیل برخورداری از
امکانات تخصصی و فوق تخصصی گوناگون بهعنوان
اصلیترین مرکز ارجاع بیماران ترومایی در استان همدان
محسوب میشود .در این بیمارستان از سال 1290
سیستم تریاژ  ESIبنا به دستور وزارت متبوع در حال
اجرا است .از آنجا که تاکنون مطالعهای در مورد مدت
اقامت بیماران در این نوع سیستم تریاژ در این بیمارستان
انجام نشده است .پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل
مرتبط با مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس مرکز
آموزش و درمانی بعثت همدان انجام گرفت.
روش کار:

این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بهصورت
توصیفی و تحلیلی انجام شد .محیط پژوهش بخش
اورژانس سرپایی مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق
تخصصی همدان بود .جامعه پژوهش را بیماران
مراجعهکننده به بخش اورژانس سرپایی بیمارستان
تشکیل میداد .تعداد نمونه با توجه به مطالعه  Swailesو
همکاران( )15با خطای  0/05و توان آزمون  0/80برابر
 408نفر محاسبه گردید .بیماران دارای معیار ورود به
پژوهش (بیش از  16سال سن ،فاقد برگه تریاژ) به مدت

جهت جلوگیری از خطای اندازهگیری دادهها از روش
پایایی مشاهدهگران استفاده گردید .بهاینترتیب که
پژوهشگر همزمان با دو نفر از اساتید طرح اقدام به تکمیل
فرم زمانسنجی با استفاده از کرونومتر مدل  Hanhartبا
میزان خطای  0/001ثانیه برای  10نفر از بیماران
نمودند .نتایج همبستگی بین مشاهده گران  %91نشان
داد که ( )P<0/001مشاهدهگر از پایایی مناسبی
برخوردار است .در این مطالعه با توجه به اینکه متغیر
هدف ،مدت اقامت بیماران با توجه با سطح تریاژ
قرارگرفته شده توسط پرستار بود ،انتخاب بیماران از یک
بیمارستان ،از یک بخش و نیز یکسان بودن اقدامات و
خدمات بخش اورژانس برای همه بیماران (مانند تأخیر در
ویزیت به دلیل تعویض شیفت ،تعداد پرسنل ،تعداد
تختهای پذیرش ،مشاوره و )...باعث گردید که تورش و
منبع خطای زمانی به حداقل رسانده شود .از آزمون
آماری کولموگروف -اسمیرنوف برای دستیابی به نرمال
بودن دادهها استفاده شد .همچنین از آزمون تی مستقل و
آزمون واریانس و تحلیل رگـرسیون جهت مقایسه مدت
اقامت بیماران در متغیرهای مورد بررسی در مطالعه
حاضر استفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSS/16در سطح
خطای کمتر از  0/05آنالیز گردید.
یافتهها:

از  408بیمار مراجعهکننده به بخش اورژانس به ترتیب
سطوح تریاژ شاخص شدت اورژانس ،در سطح یک 7/25
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درصد ،در سطح دو  16/65درصد ،در سطح سه 49/61
درصد ،در سطح چهار  65درصد و در سطح پنج 1/12
درصد نفر قرار گرفتند (نمودار  .)1فراوانی تریاژ  ESIبه
تفکیک سطوح در نمـودار  1نشان دادهشده است.
میانگین سن همه بیمـاران مراجعهکننده به بخش
اورژانس  41/29±6/49سال بود .ازنظر نحوه مراجعه
بیمـاران به اورژانس بیماران به ترتیب در سطح یک تریاژ
 12/2درصد ،سطح دو  51درصد ،در سطح سه 51/6
درصد از طریق آمبوالنس  115مراجعه نمودند .ازنظر
آمـاری نیـز بین مدت اقامت بیمارانی که از طریق
آمبوالنس  115مراجعـه نمـودهاند از لحـاظ مدت اقـامت
دربخش اورژانس با سایر بیماران که از سایر روشها برای
مراجعه استفاده نمودند ارتباط معنادار نبود (.)p=0/14

افشین خزایی و همکاران

اما در مقایسه بین مدت اقامت بیماران ازلحاظ زمان
مراجعه (شیفت های صبح ،عصر و شب) به بخش اورژانس
ارتباط معناداری یافت گردید ( .)p<0/001بین
متغیرهای جنسیت ( )p=0/26و سابقه بستری قبلی
( )p=0/95با مدت اقامت بیماران ارتباط معناداری یافت
نشد .همچنین مدت اقامت بیمارانی که علت مراجعه
آنها به بیمارستان تروما بود به نحو معنی داری بیشتر از
بیماران غیر ترومایی مراجعه کننده بود ( .)p<0/001در
جدول  1خصوصیـات دموگـرافیک بیماران مراجعهکننده
و ارتباط آن با مدت اقامت بیماران را نشان میدهد.
همچنین جدول  6جزئیات مدت اقامت بیمـاران و ارتباط
آن را با سطوح مختلف تریاژ ازلحاظ آماری نشـان
میدهد.

نمودار  :1توزيع بيمار مراجعهكننده به بخش اورژانس به تفكيك سطوح ترياژ شاخص شدت اورژانس
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جدول  :1توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب اطالعات دموگرافيك
تعداد

متغیر

درصد

میانگین اقامت(دقیقه)

جنسیت
مرد

674

1776

125/15±46/40

زن

124

2678

126/24±41/76

16-60

79

1974

166/05±49/00

60-40

162

2071

120/10±41/05

40-10

167

21/1

168/80±28/61

<10

79

1974

155/80±26/84

رده سنی

آزمون آماری

P value

تی مستقل

0/56

آنالیز واریانس

آنالیز واریانس

نحوه ارجاع
آمبوالنس 115

199

4878

122/55±46/90

وسیله شخصی

186

4471

101/62±11/10

آمبوالنس خصوصی

12

276

127/10±27/95

اعزام از سایر بیمارستانها

14

275

104/42±40/67
تی مستقل

سابقه بستری سه ماهه
دارد
ندارد

57

14

124/11±27/14

251

81

122/04±46/18

سابقه بستری در  64ساعته گذشته
دارد

41

10

ندارد

217

90

122/06±29/46

علل مراجعه

0/80

>0/001

تی مستقل

ترومایی(تصادفات ،سقوط و )...

692

76

151/42±46/62

غیرترومایی(کشیدن بخیه ،پانسمان و )...

115

68

74/26±68/61

مراجعه زمانی

آنالیز واریانس

صبح

84

60/1

101/14±45/81

عصر

117

40/9

148/49±22/59

شب

157

2875

122/99±28/45

0/14

0/95

تی مستقل
125/41±27/72

>0/001

>0/001

جدول  :2ميانگين مدت اقامت بيماران از ورود تا تعيين تكليف به تفكيك سطوح ترياژ شاخص شدت اورژانس برحسب دقيقه
مراحل اقامت بیمار (از بدو ورود تا تعین

سطح1تریاژ

سطح6تریاژ

سطح2تریاژ

سطح4تریاژ

سطح5تریاژ

تکلیف)

تعداد=20

تعداد=50

تعداد=601

تعداد=106

تعداد=65

0/20±0/10

0/80 ±0/68

2/72±6/06

6/06±1/08

2/60±1/22

ورود بیمار تا شروع تریاژ

مجموع سطوح تریاژ

6/11 ±1/98

تریاژ توسط پرستار

0/57±0/20

1/20±0/55

6/18± 0/81

1/11 ±0/16

0/87±0/25

1/72±0/81

پایان تریاژ تا شروع ویزیت توسط پزشک

6/09±1/01

1/42±4/07

12/79±5/80

11/01±7/07

11/11±1/68

16/74±7/11

ورود بیمار تا اولین ویزیت

6/97±1/42

8/55±4/09

19/71±1/06

19/71±7/64

60/62±1/40

17/14±8/04

شروع ویزیت تا ثبت دستور پزشک

2/61±1/61

2/48±1/55

6/89±1/18

6/22±1/61

1/71±1/05

6/78±1/51

ثبت دستور تا اولین اقدامات بالینی

8/40±4/18

18/99±16/06

67/28±10/85

68/98±16/58

60/44±7/21

64/92±16/22

ورود بیمار تا اولین اقدام بالینی

11/27±4/70

67/55±14/16

47/10±16/49

48/19±14/77

40/17±9/11

46/08±11/74

اقدامات بالینی

68/10±10/71

41/11±8/07

86/08±64/21

95/91±69/28

65/96±1/56

72/74±21/71

پایان اقدام تا وضعیت نهایی

11/89±1/05

11/86±4/19

14/71±5/45

15/14±5/64

61/80±5/98

14/19±5/74

مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس

54/70±12/54

89/06±18/51

141/76±65/90

116/09±26/49

90/16±7/12

122/61±41/91
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بحث:

مدت اقامت بیماران در اورژانس با زمان مراجعه بیماران
(صبح ،عصر و شب) به اورژانس توسط آزمون واریانس
مورد بررسی قرار گرفت و این آزمون رابطه معناداری را
بین شیفت های مختلف نشان داد ( .)p=0/041نتایج
نشان داد که بیشترین مدت اقامت به ترتیب مربوط به
بیمارانی است که در شیفت عصر( )14-60و شب()60-8
و کمترین مدت اقامت مربوط به بیمارانی بود که در
شیفت صبح ( )8-14به اورژانس مراجعه نمودهاند .این
تفاوت جدا از اختالف تعداد بیماران مراجعهکننده به
بیمارستان در شیفتها ،به حضور دائم متخصص طب
اورژانس در شیفت صبح و حضور متناوب آن در شیفت
عصر و عدم حضورشان در شیفت شب ،نیز مربوط میشد.
بدینصورت که بیمارانی که به اقدامات بالینی اورژانسی
چه درمانی و چه تشخیصی نظیر سونوگرافی ،سیتیاسکن
و غیره ،نیاز داشتند ،حضور متخصص طب اورژانس در
شیفت صبح منجر به انجام و تفسیر سریع اقدامات بالینی
و کاهش مدت اقدامات بالینی میشد .این کاهش بر کل
مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس تأثیر محسوسی
داشت.
در مطالعه ما میانگین زمان ورود بیمار به بخش تا
شروع تریاژ توسط پرستار درمجموع سطوح تریاژ شاخص
شدت اورژانس 6/11 ±1/98 ،دقیقه بوده است که نسبت
به مطالعهای که در سال  1288توسط صفوی و همکارانش
در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاههای شهر تهران
که تریاژ شاخص شدت اورژانس در بخشهای اورژانس
آنها اجرا میشد ،قابلقبول میباشد .این مطالعه نشان داد
که از تعداد  405بیماری که به این بیمارستانها مراجعه
نمودهاند ،بیشترین درصد( 26/1درصد) زمان شروع تریاژ
بیماران در دقیقه پنجم پس از ورود به اورژانس بوده است
که به دلیل تأخیر در تریاژ توسط پرستار  1/4درصد تریاژ
نشدهاند.
میانگین طول مدت تریاژ توسط پرستار درمجموع
سطوح تریاژ  ESIدر مطالعه ما  1/72±0/81دقیقه به
دست آمد که کمترین آن در سطح یک و بیشترین آن در
سطح سه (به دلیل گرفتن عالئم حیاتی در این سطح) بود.
میانگین طول مدت پایان تریاژ تا اولین ویزیت در سطح
یک تریاژ  ESIکه بیمار سریعاً باید اقدامات نجاتدهنده
حیات را دریافت کند در مطالعه ما نسبت به استاندارد
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طالیی آن نسبتاً باال بود (کمتر از یک دقیقه) .یکی از
دالیل این مسئله وجود ازدحام در بخش اورژانس در
شیفت عصر و شب بود که به دلیل ازدحام بیشتر در این
زمانها و بودن تنها یک پزشک در بخش اورژانس سبب
تأخیر در ویزیت بیمارانی که در سطح یک تریاژ  ESIقرار
میگرفتند ،می شد .یکی دیگر از زمانهای مهمی که در
مطالعه ما موردبررسی قرار گرفت زمان ورود بیمار به
اورژانس تا اولین ویزیت توسط پزشک (door-to-
 )doctorبود که میانگین این زمان درمجموع سطوح تریاژ
 17/14±8/04دقیقه بود که نسبت به میانگین مطالعهای
که محمد حسینی و همکارانش ( )1288در تحلیل
زمانسنجی گردش کار بیماران در بخش اورژانس
بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران با یک سیستم تریاژ
سه سطحی انجام دادند (میانگین  66دقیقه) کمتر
میباشد( .)11شاید بتوان این تفاوت زمانی حاصلشده در
این دو تحقیق را ،حاصل روایی و پایایی سیستم پنج
مرحلهای تریاژ  ESIنسبت به سیستم تریاژ سه مرحلهای
قبلی دانست که بر اساس آن بیماران سطوح مختلف با
توجه به شرایط و برحسب تسهیالت مراقبتها و اقدامات
پزشکی ازجمله ویزیت توسط پزشک را دریافت
میکنند( .)17میانگین زمان بین شروع اولین ویزیت تا
اولین دستور پزشک  6/78±1/51دقیقه و میانگین زمان
اولین دستور تا اولین اقدام بالینی  64/92±16/22دقیقه
بود.
از اهداف دیگر این مطالعه میانگین زمان اولین ویزیت
تا ثبت دستور توسط پزشک بود که در مطالعه ما در سطح
یک ( 2/61±1/61دقیقه) و دو ( 2/48±1/55دقیقه) تریاژ
 ESIبود که نشان میدهد که بیمارانی که در این سطوح
تریاژ قرارگرفته بودند نسبت به سطوح دیگر که در آن
بیماران ازلحاظ وخامت در شرایط بهتری قرار داشتند،
مدت بیشتری صرف ویزیت تا ثبت دستور توسط پزشک
سپری میشد .در مطالعهای که علیرضا جباری و
همکارانش (سال  )1288دریکی از بیمارستانهای شهر
اصفهان با یک سیستم تریاژ  ESIانجام دادند این زمان
 67/56 ±61/19به دست آمد .در مطالعه ما متخصصین
طب اورژانس یکی از عواملی که در افزایش این زمان در
سطح یک و دو نسبت به سطوح دیگر تریاژ مؤثر دانستند،
وجود آسیبها و صدمات متعدد این بیماران بود که در اثر
تروماهای ناشی از تصادفات و سقوط از ارتفاع و یا سایر
http://nmj.umsha.ac.ir
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عوامل ایجادشده بود و توسط پرستار تریاژ این بیماران به
دلیل نیاز به اقدامات حیاتی در سطح یک و دو تریاژ معیار
شدت اورژانس قرارگرفته بودند و همین تعدد آسیبها و
صدمات ،باعث افزایش زمان ویزیت توسط پزشک در این
سطح میشد.
میانگین مدت ثبت دستور پزشک تا اولین اقدامات
بالینی در سطح یک نیز کمترین ( 8/40±4/18دقیقه) و
در سطح چهار تریاژ  ESIبیشترین مدت(68/98±16/58
دقیقه) و درمجموع سطوح تریاژ  64/92±16/22دقیقه
بود .در تحقیقی که سید جمال طبیبی و همکارانش (سال
 )1281در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی
ایران(سیستم تریاژ سه مرحلهای) انجام دادند این زمان
درمجموع 105 /2دقیقه گزارش شد که زمان بیشتری را
در مقایسه با مطالعه حاضر به دست آوردند( .)18در
مطالعه حاضر ،از زمان ورود بیمـار به اورژانس تا اولین
اقـدام بالینی کوتاهترین مدت ( 11/27±4/70دقیقه)
جهت بیماران سطح یک تریاژ  ESIو طوالنیترین مدت
( 48/19±14/77دقیقه) جهت بیماران سطح چهار تریاژ
 ESIبود.
مدت اقدامات بالینی نیز یکی از مؤثرترین شاخصهایی
است که در مطالعه ما تأثیر ویژهای بر روی زمان اقامت
بیماران در بخش اورژانس داشت .میانگین این زمان در
سطح یک  ESIکمترین ( 68/10±10/71دقیقه) و در
سطح چهار تریاژ  ESIبیشترین ( 95/91±69/28دقیقه)
و درمجموع  72/74±21/71دقیقه بود .از عللی که در
افزایش این زمان در سطح چهار تریاژ  ESIنقش به سزایی
داشت ،زمان سپریشده جهت آماده شدن جواب آزمایش
و رادیوگرافی در بیمارانی بود که نیاز به یک تسهیالت که
آنهم آزمایشات یا رادیوگرافی داشتند .در مطالعه ما
میانگین دریافت نتیجه آزمایش  141±0/15و میانگین
دریافت جواب رادیولوژی  88±6/21دقیقه به دست آمد.
موحدنیا و همکارانش (سال  )1291در بخش اورژانس
بیمارستان فیروزگر تهران ،مطالعهای را بر روی همین
زمان انجام دادند که متوسط زمان دریافت پاسخ آزمایش
در اورژانس  170دقیقه و حاضر شدن کلیشه رادیولوژی
حدود  165دقیقه گزارش گردید ( .)19بر اساس
استانداردهای انجمن اورژانس آمریکا زمان تلفشده بین
درخواست تا آماده شدن نتیجه رادیوگرافی حداکثر 15
دقیقه ،بین درخواست تا آماده شدن نتیجه آزمایشهای
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خون و ادرار حداکثر  10دقیقه و برای آماده شدن نتایج
آنالیز ادرار و آزمایشهای بیوشیمی خون حداکثر 10
دقیقه پیشبینیشده است (.)60
میانگین مدت پایان اقدامات بالینی تا تکلیف نهایی
بیمار که شامل انتقال به بخش ،انتقال به اتاق عمل،
ترخیص با دستور دارویی ،انتقال به سایر بیمارستانها و
فوت بیمار میباشد در سطح یک  ESIکمترین
( 11/89±1/05دقیقه) و در سطح پنج تریاژ ESI
بیشترین ( 61/80±5/98دقیقه) مدت بود ، .از جمله
عوامل افزایش اقامت بیماران سطح چهار و پنج تریاژ ESI
در این برهه را می توان به دالیلی مانند طوالنی شدن
زمان اقدامات تشخیصی و درمانی ،گزارش نتایج
آزمایشگاهی و رادیولوژی و تفسیر آنها و نیز همزمانی این
اقدامات با تغییر شیفت پزشکان اورژانس دانست.
میانگین کل مدت اقامت بیماران که یکی از شاخص
مهم در تعیین ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده توسط
بیمارستانها به بیماران بوده است ( .)65 ،14در مطالعه
ما ،بیماران سطح یک تریاژ  ESIکمترین مدت اقامت
( 54/70±12/54دقیقه) و بیماران سطح چهار تریاژ ESI
بیشترین میانگین کل اقامت ( 116/09±26/49دقیقه) را
در بخش اورژانس در مجموع داشتند .زمان اقامت بیماران
در سطح یک تریاژ طی الگوریتم تریاژ  ESIباید کمتر از
ده دقیقه باشد که نشاندهنده طوالنی بودن این زمان در
مطالعه ما میباشد .میتوان گفت ارجاع بیماران به
رزیدنتها توسط پزشک اورژانس و گرفتن مشاورههای
مختلف از رزیدنت ها و نیز گاهی نیاز به اقداماتی خاص
نظیر گذاشتن چستتیوب ،سونوگرافی و غیره باعث
طوالنی شدن تعیین تکلیف و مدت اقامت این بیماران
میشد .مطالعهای در ترکیه نیز مؤید ارتباط مستقیم بین
طول اقامت بیماران در بخش اورژانس با تعداد مشاورههای
الزم جهت تعیین تکلیف و نیاز به اقدامات خاص درمانی
توسط سایر خدماتها بود.
افراد سالمند در معرض ریسک نتایج نامطلوب طوالنی
شدت اقامت در بخش اورژانس قرار دارند که در مطالعه ما
 16تا  61درصد مراجعین به بخش اورژانس را تشکیل
میدادند .تحلیل رگـرسیون نشـان داد بین سن بیمـاران و
زمان اقامت در بخش اورژانس ارتباط مستقیم و مثبت
وجود دارد ()R=0/6, b=0/441؛ به عبـارت دیگر با
افزایش یک سال به سن بیمـار تقریباً  %44دقیقه به
http://nmj.umsha.ac.ir
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 نزدیک نمودن پاویون رزیدنتها به بخش اورژانس،ضروری
 افزایش تعداد پزشکان و پرستاران کارشناس در،سرپایی
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Abstract
Background: The mean emergency department length of stay is an important indicator of the

effectiveness of health services. It can be affected by several patient-related factors including
gender, age, time of visit, main complaint, and allocated triage level. This study evaluated the
relationships between these factors and emergency department length of stay.
Methods: The present descriptive-analytical study applied convenience sampling to recruit 408
adult patients who presented at the emergency department of Besat Hospital (Hamadan, Iran)
during a three-month period in 2013. A chronometer was used to measure the time interval
between the patients’ presentation at the emergency department and their discharge (i.e. length of
stay in the emergency department) through direct observation. The determined values were
recorded in a relevant form. The Emergency Severity Index (ESI) form was also completed by
triage nurses in charge. Analysis of variance (ANOVA), Kruskal-Wallis and independent-t tests,
were performed to analyze the data. All analyses were conducted in SPSS/16 at a confidence
interval of 95%.
Result: The mean emergency department length of stay was 133.26±41.91 minutes. There were no
significant relationships between length of stay and the patients’ gender (P=0.52), referral type
(P=0.14), and history of hospitalization (P=0.80). However, length of stay was significantly
related with the patients’ age, time of admission, and main complaint (P<0.001).
Conclusion: Considering the role of patients’ age, time of visit, main complaint, and level of triage
in determining emergency department length of stay, these factors should be incorporated as
indicators of effectiveness of healthcare centers.
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