مقالة پژوهشي

اورژانس پيشبيمارستاني :تحليل وضعيت
موجود تجهيزات طبي آمبوالنسهاي
پايگاههاي خدمات پزشکي اورژانس شهر
رشت
مجيد پورشيخيان ،1کتايون جهانگيري ،

استاندارد ايران بود .چكليس ها توسط پژوهشجگران
و با مراجعه به پايگاههاي خدماع پ شجکس اورژانجس
و مشاهدة وضعي

تجهي اع طبس آمبوالنسهجا

تکمي شد .براي تقمي دادهها از آمارههجاي توصجيفس

4

 .1دانشجججوي دکتججراي تخصصججس سججدم

در بديججا و

فوري هجا ،مرکج تقیيیجاع ومجود مجديري

و اقتصجاد

سدم  ،دانشگاه ومود پ شکس ايران ،تهران ،ايران.
 .2نويسندة مسئول :دانشيار گروه بهداش

 4374خودروهاي امدادي و تجهيج اع سجازمان ممّجس

رش

2

احسان کاظمنژاد ،3سودابه وطنخواه

آمبججوالنس تي ج

 Bوزارع بهداش ج

و چججكليس ج

خانواده ،مرک

تقیيیاع سنجش سدم  ،پژوهشجکدة ومجود بهداشجتس
جهاد دانشگاهس ،تهران ،ايران.

و آزمججون  t-testاسججتفاده گرديججد و  p<0.05از نظججر
آماري معنادار تمیس شد.
يافتهها :به طور کمس ،متوسط تجهيج اع خودروهجاي
خدماع پ شجکس اورژانجس پجيش بيمارسجتانس رشج
نسب

به اسجتانداردهجاي وزارع بهداشج

و سجازمان

ممّس استاندارد ايران ،بجه ترتيج 66/5 ،و  64/8درصجد
بود که اختد

معناداري با استانداردهاي مذکور نشان

Email: katayounjahangiri@yahoo.com
 .3استاديار آمار زيستس دانشگاه ومجود پ شجکس گجيدن،

داد ( .)p<0.05همچنين متوسط تجهي اع موجود بجر

ايران.

اساس استانداردهاي مذکور و به تفکيجك گجروه هجاي

 .4دانشيار دانشکدة مجديري

و اطجد رسجانس پ شجکس،

دانشگاه ومود پ شکس ايران ،تهران ،ايران.
درياف 92/5/20 :

تجهي اع طبس ،تجهي اع تشخيصجس بجه ترتيج 80 ،و
 82/4درصد ،تجهي اع ادارة تهويه و تنفس حدود 97

پذيرش92/11/10 :

چکيده

درصد ،تجهي اع ت ريق و داروها  73و  58/4درصجد،
تجهيجج اع مججديري

درمججانس-حيججاتس  65/3و 55/7

مقدمه :اورژانس پيشبيمارستانس بخش مهمس از نظاد

درصد ،مراقب

ارائه خدماع بهداشجتس درمجانس را تشجکي مجسدهجد.

بود که در همة موارد با استاندارد تعريف شجدة ايجران

الزمة ارائه خجدماع مناسج ،،وججود آمبجوالنسهجاي

( .)p<0.05حدود  84درصد

معناداري داش

آمبوالنسها همة تجهي اع ادارة تهويه و تجنفس را بجر

بيمارانس که نياز به اقداماع فوري دارند ،ايفا کنجد .بجا

اساس استانداردهاي دوگانه داشتند.

توجه به شيو باالي حوادث رانندگس و سجاير مجوارد

ههگي هري :بهتججرين وضججعي
نتيجه

اورژانس ،مطالعة حاضجر بجا هجد

بررسجس وضجعي

تجهي ج اع طب جس

آمبوالنسهاي خدماع پ شکس اورژانجس ،مربجوب بجه

موجود تجهي اع طبس آمبوالنس هاي اورژانجس پجيش

تجهيجج اع ادارة راه هججوايس و تهويججه بججود .در سججاير

و میايسججة آن بججا اسججتانداردهاي

گروههاي تجهي اتس ،کمبودهاي قاب توجهس مشجاهده

بيمارسججتانس رشجج
کشوري انجاد شد.

شد .کمبود تجهي اع آمبوالنس باوث کجاهش کجارايس

روش :پژوهش حاضجر از انجوا مطالعجاع کجاربردي

خدماع پ شکس اورژانس پيش بيمارستانس مجس شجود،

که به صجورع توصجيفس -تقميمجس انججاد شجده

لذا براي رفع کمبودها و رسيدن به استاندارد کشجوري

اس

اس  .نمونههجاي پجژوهش همجة  13آمبجوالنس فعجال
پايگاههاي خدماع پ شکس اورژانجس رشج

و زمجان

مطالعة  4ماهة نخس

 1392مسباشد .اب ار جمعآوري

دادهها شام چكليس

کارع معاينة طبجس اسجتاندارد

بسيار ضروري به نظر مسرسد.
كلماتكليدي :اورژانجس پجيشبيمارسجتانس ،پايگجاه
خدماع پ شکس ،تجهي اع طبس آمبوالنس.
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مجه ي اس

که بتواند نیجش مهمجس در حفج ججان

اختد

پرستاري و بانداژ  58/3و  53/8درصد

موجود تجهي اع طبس آمبوالنسهاي پايگاههاي خدماع پ شکس اورژانس شهر رش

اورژانس پيشبيمارستانس :تقمي وضعي

تصادفاع در ردة نخستين کشورهاي جهجان قجرار

مقدمه
صقيح شرايط اضطراري يکجس از

دارد .سججاليانه ،آسججي،هججاي ناشججس از حججوادث

امروزه مديري

در تماد جوامع به شجمار

غيرومدي منجر به بستري شدن و مرگ به ترتي،

مسرود( .)1يکس از اج اي مهم نظاد ارائه خدماع

 425و  42مورد در صده ار نفر مسشود و در اين

بهداشتس درمانس ،سيستم اورژانس پيشبيمارستانس

ميان سهم تصادفاع جادهاي بستري شدن  237در

و درمجان بجهموقجع

صججد هجج ار و  38مججورد مججرگ در صججد هجج ار

مسائ مهم نظاد سدم

اس

که بجا هجد

تشجخي

بيماران و مصدومان در شرايط تهديدکنندة حيجاع

مسباشد(.)9

ايجاد شده و تمرک اصمس آن روي پيشجگيري يجا

استان گيدن به دلي موقعي

(.) 2

کاهش مورتاليتس و موربيديتس اس

ووام بسياري در ارائه موفق و باکيفي

طبيع

جغرافيايس ارزنجده و

زيباي آن ،به ونوان يکس از استانهاي مهم

خجدماع

و توريسججتس کشججور ،همججه سججاله پججذيراي شججمار

و مراقبجج هججاي پ شججکس در حيطججة اورژانججس

قاب توجهس از مردد اس  .نتيجة طبيعجس افج ايش

پيشبيمارستانس دخيج هسجتند کجه در بجين ايجن

تردد جاده اي ،ف ونس رخجداد سجوانح و حجوادث

در ارائجه

رانندگس اس  .چنانکه مطالعة همتجس و همکجاران

خججدماع و وجججود خودروهججاي داراي تجهي ج اع

نشان داد که صدماع تروماتيك ناشس از راننجدگس

ويججژهاي

منجر بجه بسجتري افجراد در بيمارسجتان در اسجتان

ووام  ،وججود کارکنجان مجاهر ،سجرو

پ شججکس مجهجج و مناسجج ،از اهميجج
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برخوردارند ( 5 ،4 ،3و .)6

گيدن نسبتاً باال و حدود  3600مورد طس  10مجاه

سيستم اورژانس پيشبيمارستانس در کشجور مجا از

مسباشد (.)10

اهميتس دوچندان برخوردار اس  ،چرا که حوادث

يکجس از اقججداماتس کججه بجه منظججور ارائججه خججدماع

بارِ بيماري ها (آسجي ،هجاي

پيشبيمارسجتانس انججاد شجد ،ايججاد پايگجاه هجاي

ترافيکس وم

نخس

وارده به هر دو جنس) در تمامس سنين مقسجو

خدماع پ شکس اورژانس اس  .خدماع پ شجکس

مسشود ( .)7امروزه تصجادفاع ججادهاي در زمجره

اورژانس ،1مجمووه خدماتس اس

مهم ترين ومج تهديدکننجدة سجدم

که در مجواقعس

ومجومس در

مانند تصادفاع و تروما ،بيماريهاي حجاد و بديجا

کشورهاي در حجال توسجعه و صجنعتس بجه شجمار

ارائه مجسشجود ( .)12پايگجاههجاي ارائجه خجدماع

کجه سجاليانه 1/2

فوري هاي پيشبيمارستانس شهري که براي انتیال

ميميون نفر در جهان به دليج تصجادفاع ججادهاي

بيمجاران

مسآيد .مطالعاع نشان داده اس

جان خود را از دس

مسدهنجد و بجين  20تجا 50

ميميون نفر مصدود يا معمول مسشجوند( .)8آمارهجا
نشججان مججسدهنججد کججه اي جران در زمين جة سججوانح و

يا ارائه درمانهاي اوليه و پايش وضعي
تجهي شدهاند ،در مراک شهري با جمعيج

بجيش

از  50ه ار نفر وجود دارند و بايد حجداق داراي
1

)Emergency Medical Services (EMS
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مجيد پورشيخيان ،کتايون جهانگيري ،احسان کاظمنژاد ،سودابه وطنخواه

 Bباشجد ( 12و

دو دستگاه آمبوالنس فعجال تيج
 .)14منظور از آمبوالنس تي

 Bآمبوالنسس اس

گيدن و شهر رش
اهمي

به داليج ذکجر شجده ( )10و

انتیال ايمن مصدومان ناشس از حجوادث و

که به منظور انتیال يا درمجانهجاي اوليجه و پجايش

فوري هاي پ شجکس بجه مراکج درمجانس مجهج و

بيماران تجهي شده و داراي تجهيج اع چهارگانجة

همچنين با توجه به مصوبة هيئ

وزيران که «هجر

اصمس شام کپسول اکسيژن ،برانکارد ،کيف احيجا

پايگججاه امججداد شججهري بايججد داراي دو دسججتگاه

و ساکشن باشد (.)14

آمبوالنس فعال و مجه با شرايط آمبوالنس تيج

امروزه اهمي

آمبوالنسهجا در رسجيدن بجه موقجع

 Bباشد» ( ،)12انجاد مطالعة حاضر ضجروري بجه

بيماران به مراک درمانس بيش از پيش مورد توججه

نظر مسرسيد.

قرار گرفته اس  ،زيرا وجود آمبوالنس هاي مجه

مطالعة حاضر با هد

و آماده در شرايط فوري مستواند بيشترين نیش را

تجهي اع طبس آمبوالنس هاي پايگاه هاي خجدماع

در حف جان بيمار و کاهش تمفاع ايفا نمايجد .از

پ شجججکس اورژانجججس رشج ج

و میايسج جة آن بجججا

سججوي ديگججر بججه منظججور بهبججود مراقبجج هججاي

اسججتانداردهاي تعيججين شججدة وزارع بهداشجج

پيشبيمارستانس ،کنتجرل مجنظم کيفيج

و ارتیجاي

بررسجس وضجعي

موججود

سازمان ممّس استاندارد ايجران (داراي سجطح بجاالتر

تجهي اع طبس موجود در آمبوالنسها ضروري به

استاندارد) ( )14طراحس و اجرا شد.

نظر مسرسد (.)11

روش تحقيق

در کشور ما ،براي تجهي اع طبس آمبجوالنسهجاي

پژوهش حاضر از انوا مطالعاع کجاربردي اسج

تي

و

 ،Bدو نو اسجتاندارد وججود دارد کجه يکجس

که به صورع توصيفس -تقميمس انجاد شده اس .

و ديگري توسط سجازمان

جامع جة پججژوهش همججة آمبججوالنسهججاي فعججال در

توسط وزارع بهداش

مستوانند مبنايس براي تجهي خودروهجاي امجدادي

وابسته به مرک مديري

باشججند ،هججر چنججد کججه اسججتاندارد سججازمان ممّججس

پ شججکس اسججتان گججيدن و زمججان مطالعججة  4ماه جة

استاندارد کام تري اس .

نخسج ج

از آنجا که ومسرغم شيو باالي مصدومي

حوادث و فوريج هجاي

 1392مجججسباشجججد .در ايجججن مطالعجججه،

ناشجس

آمب جوالنسهججاي خصوصججس مججورد ارزيججابس قججرار

از حجججوادث راننجججدگس و پيامجججدهاي اقتصجججادي

و همچنين خودروهاي در حجال تعميجر از

اجتمجججاوس آن در ايجججران و اهميجج

نگرف

مجججداخدع

مطالعه خارج شدند .ابج ار جمجعآوري دادههجا دو

زودهنگاد در صقنة حوادث ،مطالعاع بسيار کمس

ادغججاد يافتججه کججارع معاينججه طبججس

در اين باره صورع گرفته اس

( )13و با ونايج

به پيامدهاي زيانبار حجوادث ترافيکجس در اسجتان

چججك ليس ج

اسججتاندارد آمبججوالنس تيجج

 Bمرکجج مججديري

حوادث و فوري هاي پ شجکس وزارع بهداشج
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ممّس اسجتاندارد تجدوين شجده اسج

و هجر کجداد

پايگججاهه جاي خججدماع پ شججکس اورژانججس رش ج

اورژانس پيشبيمارستانس :تقمي وضعي

موجود تجهي اع طبس آمبوالنسهاي پايگاههاي خدماع پ شکس اورژانس شهر رش

که  53مورد از تجهي اع طبس را در بر مسگيجرد و
چك ليس

(تجديد نظر شدة  )4374خودروهاي

يافتهها
در شهر رش  8 ،پايگاه خدماع پ شکس اورژانس

امدادي و تجهي اع سازمان ممّس اسجتاندارد ايجران

وابسته به مرک مديري

کجججه  65مجججورد (کجججاممتر از اسجججتاندارد وزارع

پ شکس استان گيدن وجود دارد .در زمان مطالعجه

بهداش ) از تجهي اع طبس را شام مسشود(.)14

در اين پايگاه ها 13دستگاه آمبوالنس فعال وججود

چك ليس ها در دو بخش -1 :اطدواع ومجومس

داش  .يافتهها نشان داد که متوسط ک تجهيج اع

پايگججاه /آمبججوالنس (نججاد پايگججاه ،تعججداد و کججد

بجر

حوادث و فوريج هجاي

طبس آمبوالنسهاي اورژانجس پ شجکس رشج

آمبججوالنس) و  -2تجهيجج اع طبججس خودروهججاي

طبق دو استاندارد وزارع بهداش

امدادي بر اسجاس اسجتانداردهاي کشجوري ايجران

اسجتاندارد بجه ترتيج 66/5 ،و  64/8درصجد بجود.

تنظيم شد .تجهي اع طبس آمبوالنسها در  9گروه

نتايج در ارتباب با فروانس تجهي اع در پنج گجروه

شام  :تجهي اع جابهجايس بيمجار ،وسجاي ثابج

مهم تجهي اع طبس در جدول شمارة  1نشان داده

نگهدارندة انداد و قسم

فوقانس سجتون فیجراع،

و سازمان ممّس

شده اس .

تجهي اع تهويجه /تجنفس ،تجهيج اع تشخيصجس،

در ارتباب با گروه تجهي اع مراقبج

تجهي اع يجا مجواد ت ريیجس ،تجهيج اع مجديري

بانججداژ ،نتججايج نشججان داد کججه متوسججط تجهي ج اع

درمانس -حيجاتس ،تجهيج اع مراقبج

پرسجتاري و

پرسجتاري و

موجود با توجه به استانداردهاي وزارع بهداش

بانججداژ ،تجهيجج اع حفاظجج  /نجججاع و وسججاي

و سازمان ممّس استاندارد ايران به ترتي ،حدود 58

ارتباطس مورد بررسس قرار گرف .

و  54درصد بود .همه واحدها لوله معده داشجتند،

چكليس ها توسط پژوهشگران و با مراجعجه بجه
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تمامس پايگاههجاي امجداد اورژانجس  115رشج
مشاهدة وضعي

و

تجهي اع طبس آمبوالنس مراکج

اما وساي ديگر مثج سج

پانسجمان و دسجتکش

اسججتري ب جه ترتيجج ،فیججط در  38و  61/5درصججد
آمبوالنسها وججود داشج  .نتجايج نشجان داد کجه

فوق تکمي شد .در تکمي چك ليس هجا بجراي

هيچکداد از واحدها داراي ظر

وجود وساي يا سالم بودن آنهجا امتيجاز  1و بجراي

قطع شده 1نبودند.

نبود يا سالم نبودن تجهي اع امتياز صجفر در نظجر

نتايج يافتهها در ارتباب با گجروه تجهيج اع ثابج

نگهدارنده وضو

گرفته شجد .بجراي تقميج دادههجا از آمجارههجاي

نگهدارنده اندادها و قسم

توصيفس و تقميمس (آزمون  )t-testبجراي میايسجة

نشان داد که متوسط تجهي اع موجود با توجه بجه

موجود با استانداردها استفاده شد.

اسجتانداردهاي دوگانجة کشججور حججدود  88درصججد

وضعي

اس  .همچنين اکثري

فوقانس ستون فیجراع

واحدهاي مجورد پجژوهش
Cold box
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داراي انوا مختمف آتج بودنجد ،امجا فیجط 46/2

همچنججين بججا توجججه بججه اسججتانداردهاي وزارع

درصد تراکشن ثاب سازي انداد را داشتند.

بهداش

نتايج در ارتباب با تجهيج اع حفاظج  /نججاع و

تجهي اع پ شکس موجود آمبوالنس هاي اورژانس

همچنين وسجاي ارتبجاطس نشجان داد کجه متوسجط

يمارستانس در گروه هاي نهگانجة تجهي اتجس نشجان

تجهي اع موجود با توجه به استانداردهاي دوگانة

درمانس -حيجاتس کجه

کشور در دو گروه حدود  54و  43درصد اسج .
اکثري

و سازمان ممّس استاندارد ايجران ،میايسجة

مسدهد که در گروه مديري
در موارد مراقب

از بيماران بدحال اهمي

بجااليس

واحدها داراي فرسجتنده/گيرندة راديجويس،

دارد ،از اسججتانداردهاي سججازمان ممّججس اسججتاندارد

پوشاک حفاظتس شبرنگ و رفمکسس ،چراغ قجوه و

فاصججمه دارد .همچنججين تجهيجج اع موججججود در

کپسول اطفاي حريق بودند .دستکش ايمنس در 38

گججروههججاي ارتباطججاع ،حفاظ /نجججاع ،دارو و

درصد از واحدها مشاهده گرديجد و فیجط حجدود

ت ريیاع و حم /جابجه ججايس بيمجار پجايين تجر از

يك سود واحجدها ابج ار برنجده کمربنجد ايمنجس و

استانداردهاي کشوري اس

پوششش حفاظتس بجراي هجر نفجر را داشجتند77 .

بحث

درصد واحدها مثمث اخطار نداشتند .هيچکجداد از

در ايجن مطالعججه تجهيج اع طبجس آمبججوالنسهججاي

واحدها پيججر و کجده ايمنجس بجراي افجراد خجود

پايگاه هاي خدماع پ شکس اورژانس  115رشج

نداشتند.

با توجه به دو استاندارد آمبوالنس تي

میايسججة تجهي ج اع آمبججوالنسهججاي پايگججاههججاي
خدماع پ شکس اورژانس رشج

(نمودار شمارة .)1

بجا هجر کجداد از

استانداردهاي دوگانه وزارع بهداشج

بهداش

 Bوزارع

و سازمان ممّس استاندارد ايران بررسجس و

میايسة گرديد .تجهي اع پ شکس يکجس از ووامج

ممّس استاندارد ايران با استفاده از  t-testنشجان داد

اورژانس پيشبيمارستانس به مصدومان ترومجايس و

که تجهي اع موجود در همه گجروههجاي نجهگانجه

سججاير بيمججاران اورژانججس اسج  .يافتججههججاي ايجن

تجهي اتس مطالعجه داراي تفجاوع معنجادار آمجاري

پججژوهش نشججان داد آمبججوالنسهججاي پايگججاههججاي

مربجوب بجه

با توجه بجه

مسباشد ( .)P<0.05بهتجرين وضجعي

خدماع پ شکس اورژانس  115رش

گروه تجهي اع تهويه و تجنفس اسج  ،هجر چنجد

اسججتانداردهاي وزارع بهداش ج

تفججاوع معنججادار آمججاري (بججه ترتيجج P=.003 ،و

استاندارد ايران به طور متوسط بجه ترتيج ،حجدود

 P=.006بججا فاصججمه اطمينججان  -1تججا  )-10بججا

 66/5و  65درصد تجهي اع مورد نياز را دارنجد و

بالينس

بنابراين فاصمه زيجادي بجا اسجتاندارد متبجو خجود

استاندارهاي کشوري وجود دارد که اهمي
ندارد (جدول شمارة .)2

(وزارع بهداشج

و سججازمان ممّججس

و درمججان) و اسججتاندارد مرجججع

کشور (سازمان ممّس استاندارد) دارند .نتايج مطالعة
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و سجازمان

مهم براي ارائه وممکرد مناس ،خجدماع پ شجکس

اورژانس پيشبيمارستانس :تقمي وضعي

موجود تجهي اع طبس آمبوالنسهاي پايگاههاي خدماع پ شکس اورژانس شهر رش

توصيفس -تقميمس بهرامس و همکاران در يج د کجه

وضعي

در  1389منتشججر شججد نشججان داد کججه متوسججط

درصد) بود که با نتايج مطالعه ما انطبجاق داشج .

تجهي اع آمبوالنس پايگاه هاي اورژانس ي د را بر

مربجوب بجه

اسججاس اسججتاندارد سججازمان اسججتاندارد  61درصججد
اودد کردند که به وضعي
ن ديك اس

اورژانس  115رشج

(.)17

مربوب به گروه تهويه/تنفس (حجدود 98

در مطالعة بيداري ،بجدترين وضجعي
مديري

درمان حياتس ( 17/4درصد) بجود کجه بجا

نتايج مطالعة ما تفاوع زيادي دارد (.)11
از نیاب قوع انجوا تجهيج اع بررسجس شجده بجر

با توجه به تیسيمبندي تجهي اع طبجس آمبجوالنس

اساس استانداردها در مطالعة حاضر ايجن بجود کجه

به  9گروه تجهي اتس ،با توججه بجه اسجتانداردهاي

همة آمبوالنس ها داراي برانکارد ،مخ ن اکسجيژن،

دوگانه ،متوسط تجهي اع گروه تجهي اع تهويه و

گوشس پ شکس ،فشارسنج،آت /اب ار ثابج سجازي،

تججنفس (حججدود  97درصججد) ،تجهيجج اع ثابجج

ساکشن ،پالس اکسيمتر ،سوند معده ،آمبو با لولجه

نگهدارندة انداد و ستون فیجراع ( 88درصجد) در

تراشه ،گموکومتر و پوشجاک رفمکسجس بودنجد .در

حد قاب قبول بود و در گروه تجهي اع تشخيصس

 92/3درصد موارد ني انوا سرد ،ماسك تهويجه و

(به ترتيج ،حجدود  80و  82درصجد) ،تجهيج اع

کپسول اطفاي حريق وجود داش .

ت ريججق (بججه ترتيجج ،حججدود  73و  58درصججد)،

مطالعة حاضر در مورد گروه تجهيج اع مجديري

تجهي اع مربجوب جابجه ججايس بيمجار (حجدود 63

احيجا شجام

درمانس -حياتس نشجان داد کجه سج

درمانس -حياتس (بجه

الرنگوسکوپ و راه هجوايس در همجه آمبجوالنسهجا

ترتيجج ،حججدود  65و  56درصججد) بججاالتر از حججد

موجججود اس ج  .در  92/3درصججد آمبججوالنسهججا،

پرستاري

دستگاه ونتيدتور و در  84/6درصد دسجتگاه هجاي

و بانججداژ (بججهترتيجج ،حججدود  58و  54درصججد)،

مونيتورينگ قمبس و الکتروشوک وجود داش  ،اما

و نجاع (حدود  53درصد) و تجهيج اع

در  92/3درصد آمبوالنسها ،تجهي اع ايجادکنندة

درصد) و تجهي اع مديري

متوسط بود .تجهي اع مربوب به مراقب
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حفاظ

ارتباطاع (حدود  43درصجد) در حجد متوسجط و
نامطمو

بود.

با توجه بجه نتجايج ،هجيچکجداد از آمبجوالنسهجاي

بخار ديده نشد.
بر اساس استاندارد سازمان ممّس اسجتاندارد ايجران،
آمبججوالنسهججاي اورژانججس  115رشجج

فاقججد

ت ريیاع دارو و سرد ،لوله سجينهاي 1و

اورژانس  115رش  ،تجهي اع کام طبجس مجورد

ميکروس

نياز را نداشتند .بهترين حال  ،مربوب به تجهي اع

ضربان سجاز قمبجس 2بودنجد .در مطالعجة بيجداري و

تهويججه-تججنفس و بيشججترين کمبججود ،مربججوب بججه

همکاران که در تهران و در  1386منتشجر شجد ،از

تجهيجج اع ارتبججاطس و حفاظ /نجججاع بججود .در
بررسس بيداري و همکجاران در يج د هجم بهتجرين
60
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 60آمبوالنس اورژانجس تهجران ،فیجط  22درصجد

 38/5درصد ،تخته بمند ستون فیجراع و در 46/2

داراي تجهي اع مونيتورينگ قمبس و دستگاه شوک

درصد آنها ،تجهي اع برندة کمربند ايمنجس وججود

بودند ( )11کجه هجر چنجد نشجاندهنجدة وضجعي

نداش .

بهتري نسب

اسج ،

به آمبوالنسهاي شهر رش

نتيجهگيري

اما با استانداردهاي کشوري ايران فاصمه بسجياري

میايسججة تجهي ج اع آمبججوالنسهججاي پايگججاههججاي

دارد .در مطالعة انجاد شده در ي د توسط بهرامجس

اورژانججس  115رشجج

نشججان مججسدهججد کججه در

و همکججاران ،فیججط در يججك پايگججاه ،تجهيجج اع

گججروههججاي مختمججف تجهي ج اع طب جس ،وضججعي

الکتروشججوک و مانيتورينججگ قمبجس وجججود داشج

موجججود بججا اسججتانداردهاي وزارع بهداشجج

( )17که مشابه نتجايج بجهدسج

و

آمجده در مطالعجة

سازمان ممّس استاندارد ايران فاصجمه داشجته و ايجن

حاضر اس  .همچنين نتجايج مطالعجة  Ridgwayو

مسئمه با توججه بجه وظجايف و رسجال

خجدماع

همکاران در انگميس در سال  2004نشجان داد کجه

پ شکس اورژانس ( )EMSکه بايد بتواند به کمك

در  100درصججد آمبججوالنسهججاي مججورد بررس جس،

سججاختار مججديريتس و منججابع انسججانس و همچنججين

کجه

تجهي اع کافس در موارد فوري و حياتس به کمك

( .)15همچنين

مردد بشتابد ،منافاع دارد .اگر تجهي اع پ شجکس

الرنگوسکوپ با تيغه خميجده وججود داشج
نتايج مطالعة ما به آن ن ديك اس

طس مطالعهاي که توسط Schmidو همکاران تق

مناس ،براي مراقب

ونوان «تجهي اع خدماع پ شکس اورژانس زمينس

مراک درمانس به تعداد و شرايط الزد مهيجا نباشجد،

در آلمان» انجاد شد ،نشان داده شجد کجه دسجتگاه

کججارايس و اثربخشججس منججابع انسججانس و في يکججس

مانيتورينجججگ قمبجججس در  88درصجججد و دسجججتگاه

خدماع پ شکس اورژانس تق

تأثير قرار خواهد

ونتيدتور در  93درصد آمبوالنسها وجود داشج

گرف  .لذا به نظر مجسرسجد کجه بايجد بجه منظجور

نسب

به نتايج مطالعة ما مسباشد.

سطح سدم

مراقبج

در سيسججتم اورژانججس و

مردد ،برنامهري ي و سرمايهگجذاري

در بررسس انوا تجهي اع پ شکس مجورد بررسجس

الزد در جهجج

بر اساس استانداردها نیاب ضعفس شناسجايس شجد،

پايگججاههججاي امججداد بججه منظججور تقیججق کامجج

که مهمترين آنها وبارتند از نبود ظجر

نگهجداري

تجهيجج بيشججتر آمبججوالنسهججاي

استانداردهاي مصو

وزارع بهداش

(در درججة

وضو قطع شده ،فیدان سيستم ت ريق مايع با فشار

اول) و سازمان ممّجس اسجتاندارد ايجران (در درججة

يا مايع گرد  37درجه و ني نبجود کجده ايمنجس در

بعد) به ونوان مرججع اسجتاندارد بجراي تجهيج اع

آمبوالنس.

طبس آمبوالنسهاي پايگاه خدماع پ شکس فجراهم

در  23درصد از آمبوالنس ها فشارسنج کودک ،در

گردد.
61

فصلنامة علمي -پژوهشي امداد و نجات ،سال ششم ،شمارة 1393 ،1

( )18کججه نشججاندهنججدة وضججعي

تیريبجاً مشججابهس

ارتیججاي کيفيج

از بيمار در حجين انتیجال بجه

اورژانس پيشبيمارستانس :تقمي وضعي

موجود تجهي اع طبس آمبوالنسهاي پايگاههاي خدماع پ شکس اورژانس شهر رش

مقتجرد مرکج فوريج هجاي

سپاسگزاري

همچنين ،از رياسج

ايججن میالججه حاص ج بخشججس از طججرت تقیيیججاتس

پ شکس استان گيدن و کارکنان و ي پايگجاههجاي

مصو

مرک تقیيیاع ووام اجتماوس مجثثر بجر

امداد خدماع پ شکس اورژانس که در اجراي اين

سدم

دانشگاه ومود پ شکس گجيدن اسج

و بجا

مطالعججة کمججال همکججاري را داشججتهانججد ،صججميمانه

حماي

مالس آن مرکج اججرا شجده اسج  .بجدين

قدردانس مسگردد.

وسيمه از همکاري آنها صميمانه تشکر مجس شجود.
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نمودار شمارة  :1میايسة تجهي اع آمبوالنسهاي اورژانس  115شهر رش
استاندارد ايران
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با استانداردهاي وزارع بهداش

و سازمان ممّس
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جدول شمارة  :1فراوانس تجهي اع طبس آمبوالنس اورژانس  115رش
گروه تجهيزات

نوع

انواع تجهيزات طبي
برانکارد اصمس

13

100

صندلس حم و نی تاشو

12

92/3

تشك با ممقفه جابهجايس

6

46/2

تشك خدء

0

0

برانکارد فرد پذير

10

76/9

تخته بمند ستون فیراع

8

61/5

 +مانومتر

12

92/3

مخ ن اکسيژن پرتاب  +مانومتر

13

100

ماسك دهانس تهويه

13

100

ساکشن ثاب

13

100

ساکشن دستس

12

92/3

آمبوبگ  +لوله تراشه ب رگساالن

13

100

آمبوبگ  +لوله تراشه اطفال

13

100

فشارسنج دستس

13

100

فشارسنج اتوماتيك

13

0

پالس اکسس متر

13

26/7

گوشس پ شکس

13

100

ترمومتر و چراغ قوة طبس

13

100

فشارسنج کودکان

10

76/9

دستگاه سنجش قند خون (گموکومتر)

13

100

آوي سرد

13

100

مقمولهاي قاب ت ريق

12

92/3

وساي ت ريیاع

13

100

13

100

سيستم ت ريق مايع گرد  37درجه

0

0

دستگاه الکتروشوک

11

84/6

ونتيدتور

12

92/3

سيستم قاب حم اکسيژنرسانس

10

76/9

تجهي اع ايجاد بخار

1

7/7

دستگاه پايشگر پرتاب (مونيتور قمبس)

11

84/6

13

100

سازمان ملّي استاندارد

وزارت بهداشت

سازمان ملّي استاندارد

وزارت بهداشت

سازمان ملّي استاندارد

وزارت بهداشت

سازمان ملّي استاندارد

وزارت بهداشت

سازمان ملّي استاندارد

وزارت بهداشت

مخ ن اکسيژن ثاب

تهويه و تنفس

تجهيزات
تشخيصي

تجهيزات
مواد تزريقي

تجهيزات الزم مديريت
درماني -حياتي

تجهي اع ت ريق فشاري (پم

س

انفوزيون)

احيا (الرنگوسکوپ ،لوله

تجهيزات
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تجهيزات

حمل بيمار

درصد آمبوالنس حاوي

تعداد

استاندارد

تجهيزات جابهجايي و

به تفکيك گروه/وسيمه و استاندارد هاي کشور ايران

تراشه/ايروي ،ساکشن/سوند)
ت ريیاع دارو و سرد

ميکروس
س

لولة سينه

ضربان ساز قمبس

0

0

0

0

0

0
63

اورژانس پيشبيمارستانس :تقمي وضعي

موجود تجهي اع طبس آمبوالنسهاي پايگاههاي خدماع پ شکس اورژانس شهر رش

جدول شمارة  :2میايسة تجهي اع طبس آمبوالنسهاي اورژانس  115رش

به تفکيك گروههاي تجهي اع ،بر

اساس استانداردهاي ايران
معنيداري

متوسط تجهيزات

نوع استاندارد

)(P value

طبي موجود (درصد)

کشوري ايران

19/7

>0/001

63

وزارع بهداش

21/7

>0/001

63

سازمان استاندارد

10/1

>0/001

88

وزارع بهداش

10/1

>0/001

88

سازمان استاندارد

7/5

>0/006

97

وزارع بهداش

5/3

>0/003

97

سازمان استاندارد

0/0

>0/001

80

وزارع بهداش

6/3

>0/001

82

سازمان استاندارد

6.9

>0/001

73

وزارع بهداش

5.5

>0/001

58

سازمان استاندارد

16.2

>0/001

65

وزارع بهداش

12.1

>0/001

56

سازمان استاندارد

11.7

>0/001

58

وزارع بهداش

10.8

0/000

54

سازمان استاندارد

16.2

>0/001

54

وزارع بهداش

16.2

>0/001

54

سازمان استاندارد

11.1

>0/001

43

وزارع بهداش

11.1

>0/001

43

سازمان استاندارد

6.9

>0/001

66.5

6.4

>0/001

65

انحراف معيار
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وزارع بهداش
سازمان استاندارد

گروههاي تجهيزاتي
حم  /جابهجايس بيمار
ثاب

نگهدارنده انداد /ستون فیراع
تهويه /تنفس
تشخيصس
ت ريق و سرد
مديري

درمانس /حياتس

پرستاري /بانداژ
حفاظ  /نجاع
ارتباطاع
جمع ک

توجه :تجهي اع طبس آمبوالنسها با میياس  100درصد ،بر اساس اسجتانداردهاي دوگانجة وزارع بهداشج

و سجازمان ممّجس

استاندارد ايران میايسه شده اس .
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Abstract
Background: Prehospital emergency is an important part of the health care system. The
prerequisite for providing appropriate services in this sector is existence of the necessary
equipment, particularly equipped ambulances that plays an important role in saving the
patients’ life who need emergency measures. Given the high incidence of traffic accidents
and other emergencies, this study was concluded to investigate current status of medical
equipment of prehospital EMS ambulances in Rasht and compare with Iranian standards.
Methods: In this descriptive-analytical and functional study, 13 active ambulances of
emergency medical services were studied in Rasht in 2013. Data were collected and studied
due to the checklist of standard medical examination card of ambulances type B MOH
(Ministry of Health) and the checklist of 4374 of relief vehicles and equipment of Iranian
National Standards Organization. Researchers completed the checklists with reference to
emergency medical centers in Rasht and observation of medical equipment and ambulances.
Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics appropriate.
Findings: Overall, average medical equipment of EMS ambulances in Rasht was 66.5% and
64.8% respectively that had a significant difference with standards (p<0.05) according to
standards of MOH & Iran Standard National organization. In addition, the average
equipment regarding both standards was as follows:
In the medical and diagnosis groups:80% and 82.4%; equipment of respiration/ventilation:
97%; injection/drugs: 73% and 58.4%; equipment of treatment-critical management: 65.3%
and 55.7%; nursing care/ bandage 58.3% and 53.8% that have significant differences with
Iran defined standards in all cases (p<0.05). According to the results and both standards,
about 84% of ambulances had all equipment related to the airway/ventilation management.
Conclusion: According to the results, the best condition of medical equipment of EMS
ambulances was related to equipment of airway/ventilation management. There was a
significant deficiency in other equipment groups. The deficiencies of medical equipment of
ambulances will reduce the efficiency of all the pre-hospital emergency medical services;
therefore, it seems essential to reduce deficiencies and to achieve the national standards.
Keywords: pre-hospital emergency, centers for medical services, ambulance medical
equipment
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