


شناسایی عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیماران در بخش

شهر کرج( ع)اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امام علی 

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:راهنمااستاد
دکتر سیما رفیعی

:مشاوردتااس
دکتر رفعت محبی فر

:دانشجو
زهرا باقری

1398تابستان     



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

مقدمه و بیان مساله

سالمتاهميت

اهميت بيمارستانها و محدويت هايي كه آنها با آن مواجه هستند

خدماتبخشياثربرمدتطوالنياقامتتاثير

تختمناسبمديريت

اورژانسطبمتخصصنقش

مطالعههدفمسئله،اینبهترعمیقوبیشترچههرپرداختنضرورتوموضوعاهمیتبهتوجهبا

امامتانیبیمارسمجتمعاورژانسبخشدربیمارانبستریمدتطولدرموثرعواملشناساییحاضر

.استبوده1396سالدرکرجشهر(ع)علی



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

اهداف  پژوهش

امام علي تعيين ويژگي های دموگرافيک بيماران بستری شده در بخش اروژانس مجتمع بيمارستاني-1

1396شهر كرج در سال 

تعيين فراواني بيماران مورد مطالعه بر حسب زمان تعيين تکليف آنها در بخش اورژانس -2

ورژانس تعيين فراواني بيماران مورد مطالعه بر حسب ميانگين زماني خروج فيزيکي آنها از بخش ا-3

1396ال تعيين ميانگين مدت اقامت بيماران بستری در بخش اورژانس بيمارستان مورد مطالعه در س-4

تعيين عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بيماران در بخش اورژانس بيمارستان مورد مطالعه-5

العهتعيين عوامل مرتبط با زمان تعيين تکليف بيماران در بخش اورژانس بيمارستان مورد مط-6

ستان مورد تعيين عوامل مرتبط با زمان خروج فيزيکي بيماران بستری موقت در بخش اورژانس بيمار-7

مطالعه

تعيين نقش هر يک از عوامل شناسايي شده در طول مدت اقامت بيماران مورد مطالعه-8

اصليهدف 

اورژانسبخشبيماراناقامتمدتطولبرموثرعواملتعيين
1396سالدركرجشهر(ع)عليامامبيمارستانيمجتمع

:فرعياهداف 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

اهداف  پژوهش

ودماتخاثربخشيوكاراييابعاددرگستردهتحوالتايجاددنبالبهبيمارستانهاكهآنجااز

انجامميباشنداورژانسيمراقبتهایوخدماتحوزهدرباالخصبيمارستانيمراقبتهای

بخشتامکاناومنابعازمناسباستفادهوكاراييارتقایبهكمکضمنبتواندكهمطالعاتي

خدماتهارائازموثرترینتايجوكردهكمکنيزآنهادركاریگردشبهبودبهبيمارستاني،های

ایهنشانكهفرايندیشاخصهایترينمهمازيکيراستاايندر.شودميتوصيهآوردحاصل

اورژانسهایبخشدردرمانيومراقبتيفرايندهایارتقایومناسبكاریگردشاز

اورژانسخشبازبيمارانفيزيکيخروجوتکليفتعيينزمانيميانگينباشدميبيمارستاني

طوالنيهای-اقامتازكهداشتاميدتوانميهاشاخصاينبودنمطلوبصورتدركهاست

يریجلوگنداردديگریعايدیبخش،شلوغيومنابعاتالفجزكهبيمارانغيرضروریومدت

.نمود

:كاربردیهدف 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

فرضیات و سواالت پژوهش 

ازطالعهمموردبيمارستاناورژانسبخشدربيمارانتکليفتعيينزمانيميانگين1.
.داردفاصلهشدهتعييناستاندارد

ازلعهمطاموردبيمارستاناورژانسبخشازبيمارانفيزيکيخروجزمانيميانگين2.
.داردفاصلهشدهتعييناستاندارد

اورژانسبخشدربيماراناقامتمدتطولتعييندرعواملازایمجموعه3.
.هستندگذاراثرمطالعهموردبيمارستان

کيفيزيخروجواورژانسبخشبيمارانتکليفتعيينزماندرعواملازایمجموعه4.
.هستنداثرگذاربخشاينازآنها

بيماران بستری در بخش اورژانس مورد مطالعه از حيث ويژگي های دموگرافيک،5.
باليني و غير باليني چگونه هستند؟

نس چگونه فراواني بيماران بر حسب ميانگين زماني تعيين تکليف آنها در بخش اورژا6.
است؟

ونه فراواني بيماران بر حسب ميانگين زماني خروج فيزيکي از بخش اورژانس چگ7.
است؟

؟ميانگين مدت اقامت بيماران بستری در بخش اورژانس مورد مطالعه چقدر است8.



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

-پیشینه پژوهش

يافته ها سال محققين

بخشدربیماراناقامتمدتطولبامرتبطعواملبررسی»عنوانتحتپژوهشی
اقامتمدتمیانگینکهدادنشانهایافته.دادندانجام«همدانبعثتبیمارستاناورژانس

مراجعهنحوهموثر،عواملمجموعهمیانازکهاستبودهدقیقه26/133بخشایندر
درندادشاننمعناداررابطهاقامتمدتمیانگینباآنهابستریسابقهوبیمارستانبهافراد

دتمبابیمارانمراجعهعلتوبخشبهمراجعهزمانبیمار،سنچونمتغیرهاییحالیکه
دادنشانمعنادارارتباطبخشایندرآنهااقامت

1394 خزائی و همکاران 

اببیمارستانیاقامتمدتطولبامرتبطعواملشناساییعنوانتحتپژوهشیدر
مطالعه،موردمستقلمتغیر14بینازکهرسیدندنتیجهاینبهتصمیمدرختازاستفاده

حلمتاهل،وضعیتشغل،مراجعه،نحوهمعالج،پزشکتخصصمراجعه،علتبیمار،سن
ینمیانگبافردبیمارینوعوهفتهدرپذیرشروزمراجعه،زماندرهمراهداشتنزندگی،

.(85)اند¬داشتهمعنادارارتباطبخشدربیماراقامتمدت

1394 کریم و همکاران 

«یناسبیمارستاندربیماراقامتمدتهایکنندهبینیپیش»عنوانتحتپژوهشی
بستریبخشبستری،علتشغل،سن،متغیرهایکهدادنشانمطالعهنتایج.دادندانجام

آماریمعناداررابطهاورژانسبخشدرآنهااقامتمدتطولبابیمارترخیصوضعیتو
.(86)اندداشته

1394 عامری و همکاران 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

-پیشینه پژوهش

يافته ها سال محققين

یککهاورژانسبخشبهکنندهمراجعهبیمارانمدتطوالنیاقامتعللبررسیبا
شدهبستریافرادسال،30ازکمترسنبابیمارانکهگرفتندنتیجهبود،مقطعیمطالعه

تعطیلروزهایدرکهبیمارانینهایتاًوداخلیواعصابجراحیجراحی،های¬بخشدر
تجربهراتریطوالنیاقامتداریمعناطوربهاندشدهبستریاورژانسبخشدر

.اند¬کرده

1393 اسماعیلیان و 
همکاران 

ستانبیمارعفونیبخشدربیماراناقامتمدتطولبرموثرعواملعنوانتحتپژوهشی
اقامتمدتمتوسطمیانکهدادنشانآمدهبدستنتایج.دادندانجاماهوازشهررازی
ویزیتدادتعای،¬بیمهپوششنوعترخیص،هنگامبیمارانوضعیتبابخشایندربیمار
اقداماتوآزمایشاتکلتعدادفرد،سکونتمحلدرمانی،تیمسویازشدهانجامهای

.(87)استداشتهمعنادارآماریارتباطبیمارانبرایشدهتجویزتشخیصی

1393 پوررضا و همکاران

NICUبخشدرشدهبسترینوزاداناقامتمدتطولبررسیمنظوربهکهپژوهشیدر
نتیجهاینبهدادندانجامبقاآنالیزازاستفادهباآنبرموثرعواملوکودکانطبیمرکز
NICUدرشدهبسترینوزاداناقامتزمانمدتکهیافتنددست .باشدمیروز9

1393 کندی کله و 
همکاران 

رستارانپعملکردوبیماراناقامتزمانبرتریاژانجامصحیحنحوهآموزشتاثیرمطالعهبا
قابلکاهشسببتریاژانجامصحیحفرایندآموزشکهگرفتندنتیجهاورژانس،بخش

.استشدهآنانعملکردبهبودوپرستارانتوسطتریاژانجامزمانمدتدرتوجهی
1393 خزایی و همکاران 

ستانبیماراورژانسبخشبیمارانتکلیفتعیینوضعیتعنوانباپژوهشیانجامبا
یافتندتدسنتیجهاینبه،اورژانسطبمتخصصاستقرارازبعدوقبلرشتپورسینای

رانبیمابهرسانیخدمتدرمانی،های¬سیستمدراورژانسطبمتخصصحضورباکه
خدماتهبدسترسیبرایانتظارزمانوکندمیپیداتریمطلوبوضعیتاورژانسبخش

.یابدمیکاهش

1393 زهره وندی و 
همکاران 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

-پیشینه پژوهش

يافته ها سال محققين

بااورژانسبخشدراقامتمدتطولبرموثرسازمانیعواملعنوانتحتپژوهشی
ولطمتوسطکهدادنشانآمدهبدستنتایج.دادندانجامکاواایشینمودارازاستفاده

تغییرشاملآنبرموثرعواملواستبودهدقیقه438اورژانسبخشدراقامتمدت
غییراتتبروزبستری،هایبخشدرخالیتختنبودپرستاران،وپزشکانبینشیفت

مدیریتزنیوسازمانیتعامالتوارتباطاتنامناسبوضعیتنشده،ریزیبرنامهسازمانی
.(94)استبودهزمانضعیف

2015 اسنات باسکین  و
همکاران 

زااستفادهبااورژانسبخشدراقامتمدتطولبامرتبطعواملعنوانتحتپژوهشی
املیعوتاثیرگذاریبیانگرنتایجکهدادانجاماورژانسپذیرشبخشایدادهپایگاه

.(95)استبودهزمانیمیانگیناینبرتریاژسطحوبیمارینوعبیماری،شدتهمچون
2015 دکالن بایرن

انبیمارستاورژانسواحددربیماراقامتمدتطولبرموثرعواملعنوانتحتپژوهشی
اینازآمدهبدستنتایجبراساس.دادندانجامترکیهکشورتحقیقاتیوآموزشیهای

خارجوداخلهایمشاورهانجاملزوموویژهمراقبتبخشدرخالیتختنبودمطالعه
دانبودهاورژانسبخشدربیماراناقامتمدتطولبرموثرعللجملهازبیمارستانی

(96).

2013 یاسین و همکاران

دراورژانسبخشدراقامتمدتطولبامرتبطعواملارزیابیعنوانتحتپژوهشی
بهمبتالکهارانیبیمکهدادنشاننتایج.دادانجاملگنشکستگیبهمبتالبیمارانبارابطه

.اندداشتهاقامتاورژانسدررابیشتریزماناند¬بودهلگنشکستگی
2013 ایمن راشید

نهاآانتظارزمانکاهشهدفبابیمارانبهدرمانیخدماتارائهجریانبهبودبرایمدلی
اینانبیماربهمناسبمنابعتخصیصباکهدادنشانآنهاپژوهشنتایج.کردندارائه

راطهمربوبخشدربیماراناینبستریزمانتوانمیروزشبانهساعاتتمامیدربخش
..(98)دادکاهش

2013 کوزاوایسکی و 
همکاران



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

نوع مطالعه
در1396سالدرمقطعيصورتبهكهبودهتحليليتوصيفينوعازحاضرمطالعه
.شدانجامكرجشهر(ع)عليامامبيمارستانيمجتمعاورژانسبخش

جامعه مورد مطالعه
جامعه آماری مطالعه شامل تمامي بيماران بستری شده در بخش اورژانس 

بود، 1396ماهه نخست از سال 6شهر كرج در بازه زماني ( ع)بيمارستان امام علي 
پرونده بوده است3160كه در مجموع 

نوع مطالعه و جامعه مورد مطالعه



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

نمونهتعداد مراجعهماه

30956فروردین

37566اردیبهشت

43478خرداد

673118تیر

643114مرداد

686121شهریور

3160جمع کل

نمونهجمع
541

تعیین حجم نمونه



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

.شداستفادهمطالعههایدادهگردآوریبرایليستچکازحاضرپژوهشدر

ابزار جمع آوری داده ها

بررسی متون.1
تدوین چک لیست .2

پیش نویس

نهایی کردن چک .5
لیست

انتخاب خبرگان .3
براساس معیارهای 

مناسب

ه ارسال چک لیست ب.4
خبرگان و نظرخواهی از

آنها

مراحل طراحی 
پرسشنامه



داده هاتجزیه و تحلیل نحوه جمع آوری 

.شداستفاده20نسخهSPSSافزارنرمازآماریهایتحليلانجاممنظوربه
ازوپژوهشسواالتبررسيبهتوصيفيآمارهایروشازاستفادهباآنگاه

بادهششناساييعواملميانارتباطتعيينبرایپيرسونهمبستگيضريب
-tپيرسون،همبستگيضريبازاورژانسبخشدربيماراناقامتمدتطول
testوANOVAازيکهرنقشبررسيمنظوربههمچنين.گرديداستفاده
عنوانبهاورژانسبخشبيمارانبستریمدتطولدرشدهشناساييعوامل

.شداستفادهرگرسيونيمدلسازیازوابستهمتغيريک

بخشدرحضورقبل،بامرحلهدرشدهطراحيليستچکازاستفادهبا
هنمونحجمبهتوجهباومطالعهموردبيمارستانسالمتاطالعاتمديريت
زااطالعاتوشدانتخابتصادفيبصورتراهاپروندهماههردرشدهمحاسبه

گرديدليستچکواردواستخراجهاپرونده



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

مالحظات اخالقي

با اخذ مجوز از كميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي قزوين و هماهنگي-1
حراست دانشگاه البرز جهت حضور در بيمارستان امام علي شهر كرج و

جمع آوری اطالعات
رعايت رازداری در استفاده از داده های بدست آمده از پرونده بيماران-2



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

تحلیل توصیفی داده ها 

31556.4مردجنس
24043.6زن

40814.7متاهلوضعيت تاهل
73.326.7مجرد

234.2روستاییمحل سکونت
53295.8شهری

29052.6سال12زیر سن
20-127313.2
40-208415.9
60-40549.1
549.1سال60باالی 

49689.3داشتنپوشش بيمه مکمل
5910.7نداشتن

25546.64تامین اجتماعیاینوع پوشش بيمه
17330.6خدمات درمانی سالمت
173.06خدمات درمانی روستایی

193.4نیروهای مسلح
71.2کمیته امداد

8415.1آزاد

ان دموگرافيک بيماران بستری در بخش اورژانس بيمارستمشخصات -1-4جدول 
مورد مطالعه



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

لعهبيماران بستری در بخش اورژانس بيمارستان مورد مطاو مراقبتيمشخصات باليني-2-4جدول



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

درصد فراوانيمتغيرها
فراواني

1156311.3آمبوالنس نوع مراجعه
173.06آمبوالنس خصوصي

47185.64وسيله شخصي
181.5سطح سطح ترياژ

2407.3سطح 
349790.9سطح 
4101.3سطح 

8916.03صبحزمان پذيرش در بخش
17331.1ظهر
6712.07عصر
22640.7شب

8715.7شنبهروز پذيرش
9917.8يکشنبه
8815.9دوشنبه

7814.1سه شنبه
6511.7چهارشنبه
8114.5پنجشنبه

5710.3جمعه

لعهمربوط به پذيرش بيماران در بخش اورژانس بيمارستان مورد مطااطالعات -3-4جدول 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

به ميانگين زماني انجام خدمات تشخيصي، درماني و مراقبتي بيماران مراجعه كننده-4-4جدول 
اورژانس

انحراف معيارميانگينمتغيرها

3.270.34زمان انجام ترياژ 

10.21.05زمان ترياژ تا اولين ارزيابي پرستار

14.51.3زمان ترياژ تا اولين ويزيت پزشک

10.21.05زمان بين ويزيت پزشک و اقدام پرستار

454100.1زمان آزمايش تا دريافت نتيجه

1080422.3زمان تصويربرداری تا دريافت نتيجه

زمان درخواست مشاوره داخل بيمارستاني تا 
انجام آن

14214.4

زمان درخواست مشاوره خارج بيمارستاني تا 
انجام آن

1340252.6



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

درصد فراوانيفراوانيطول مدت اقامت

30154.6ساعت6زير 

11921.6ساعت12تا 6بين 

13523.8ساعت12باالی 

و درصد فراواني بيماران بر حسب طول مدت اقامت در بخشفراواني -5-4جدول 
اورژانس



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

سطح tdfانحراف معيار+ميانگينمتغيرها
معناداری

593.40.2285490.81+53.3مردجنس
575.9+53.2زن

572.70.25490.8+85.3متاهلوضعيت تاهل
590.6+41.5مجرد

593.50.045490.9+71.6روستاييمحل سکونت
585.5+39.5شهری

864.91.85490.05+324.1داشتنپوشش بيمه مکمل
570.3+35.8نداشتن

563.050.385490.7+78.4داشتنسابقه بستری
595.6+43.1نداشتن

سابقه حساسيت 
دارويي

864.90.928.60.37+324.1داشتن
570.3+35.8نداشتن

ا انطباق سطح ترياژ ب
نوع تشخيص پزشک

447.61.983.40.06+69.6دارد

601.5+41.4ندارد

مشاوره داخل 
بيمارستاني

666.62.67101.130.009+171.5بلي
585.1+38.3خير

مشاوره خارج 
بيمارستاني

920.53.95490.000+141.3بلي
518.7+34.1خير

565.88.455490.00+35.8بليآزمايشات تشخيصي
288.1+43.4خير

تصويربرداری 
تشخيصي

984.93.5203.90.00+124.01بلي 
565.8+35.8خير

درخواست انجام 
مداخالت تهاجمي

594.11.265490.2+38.9دارد

308.8+81.8ندارد

ميان ميانگين طول مدت اقامت بيماران بر حسب متغيرهای زمينه ای آنهاارتباط -6-4جدول 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

ميان ميانگين طول مدت اقامت بيماران بر حسب متغيرهای زمينه ای آنهاارتباط -7-4جدول 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

داده ها آماری تحلیل 

با شاخص های زمانيميان طول مدت اقامت بيماران در بخش اورژانس رابطه . 8-4جدول 

سطح معناداریrمتغیرها
0.020.5زمان تریاژ 

0.140.001زمان تریاژ تا اولین ویزیت پزشک
0.020.5تارزمان بین ویزیت پزشک و اقدام مراقبتی پرس

0.230.00زمان آزمایش تا دریافت نتیجه
0.110.04زمان تصویربرداری تا دریافت نتیجه

ام زمان درخواست مشاوره داخل بیمارستانی تا انج
آن

0.190.06

ام زمان درخواست مشاوره خارج بیمارستانی تا انج
آن

0.310.1



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

داده ها آماری تحلیل 

تشخيص

تعيين 
تکليف

ی
خون

ب
صا

اع

ب
قل

ش
گوار

ت
ی و عفون

سرماخوردگ

ت
جراحا

ک
غدد متابولی

ی
الن

ض
ع

ی
روان

ت
مسمومی

ی
تنفس

ن
سرطا

ت
پوس

ن
زنا

سایر

17103478448334183200115ساعت6زير 

10264581586031060321415ساعت6باالی 

273مجموع

6

791599569372892322520

Pearson Correlation=70.730.00=سطح معناداری

های مراجعه كننده به بخش اورژانس در هر يک از گروهبيماران نوع بيماری –9-4جدول 
ساعت6بستری باالتر و كمتر از 



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

ر بستری در بخش اورژانس با درخواست مشاوره داخل بيمارستاني دبيماران -10-4جدول 
ساعت6بستری باالتر و كمتر از های گروههر يک از 

مشاوره داخل بيمارستاني

تکليفتعيين 

نداشتنداشتن

37267ساعت6زير 
19655ساعت6باالی 

233322مجموع
Pearson Correlation=9.01P value=0.00



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

ر بستری در بخش اورژانس با درخواست مشاوره خارج بيمارستاني دبيماران -11-4جدول 
ساعت6بستری باالتر و كمتر از های گروههر يک از 

بيمارستانيمشاوره خارج 

تکليفتعيين 

نداشتنداشتن

1300ساعت6زير 

2513ساعت6باالی 

252303مجموع

Pearson Correlation=2.4P value=0.01



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

هگروبستری در بخش اورژانس نيازمند مداخله تهاجمي در هر يک از بيماران -12-4جدول 
ساعت6بستری باالتر و كمتر از های 

مداخله تهاجمي

تکليفتعيين 

نداشتنداشتن

13291ساعت6زير 

2483ساعت6باالی 

261294مجموع

Pearson Correlation=4.7P value=0.02



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

های ¬پيامد بستری بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس در هر يک از گروه. 13-4جدول 
ساعت6بستری باالتر و كمتر از 

نوع بيمه

تکليفتعيين 

نيازمند بهبودی نسبيبهبودی كامل
پيگيری

3330665ساعت6زير 

376549ساعت6باالی 

70371114مجموع

Pearson Correlation=64.6P value=0.00



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

ز باليني اصلي بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس در هر يک امشکل -14-4جدول 
ساعت12های بستری باالتر و كمتر از ¬گروه

تشخيص

تعيين 
تکليف

ي
خون

ب
صا

اع

ب
قل

ش
گوار

ت
ي و عفون

سرماخوردگ

ت
جراحا

ک
غدد متابولي

ي
الن

ض
ع

ي
روان

ت
سمومي

م

ي
س

تنف

ن
سرطا

ت
پوس

ن
زنا

ساير

12زير 
ساعت

2216254023843621170075

12باالی 
ساعت

52054119718501775321815

2736791599569372892322520مجموع

Pearson Correlation=5.9P value=0.01



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

ر بستری در بخش اورژانس با درخواست مشاوره داخل بيمارستاني دبيماران -15-4جدول 
ساعت12های ترخيص شده باالتر و كمتر از ¬هر يک از گروه

مشاوره داخل بيمارستاني

خروج فيزيکي

نداشتنداشتن

130242ساعت12زير 

10380ساعت12باالی 

233322مجموع

Pearson Correlation=0.2P value=0.05



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

در بيماران بستری در بخش اورژانس با درخواست مشاوره خارج بيمارستاني-16-4جدول 
ساعت12ترخيص شده باالتر و كمتر از های گروههر يک از 

مشاوره خارج بيمارستاني

خروج فيزيکي

نداشتنداشتن

94301ساعت12زير 

1582ساعت12باالی 

252303مجموع

Pearson Correlation=0.9P value=0.05



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

داده ها آماری تحلیل 

رژانس نقش متغیر های پیش بینی کننده طول مدت اقامت بیماران بستری در بخش او-17-4جدول 
بیمارستان مورد مطالعه

سطح 
معناداری

T ضريب 
Bاستاندارد 

متغيرها

0.006 2.87 0.34 ایبيمهنوع پوشش 

0.002 3.23 0.36 زمان ترياژ تا اولين ويزيت 
پزشک

0.003 3.08 0.32 زمان آماده شدن نتيجه آزمايش

0.05 1.9 0.25 داشتن مشاوره پزشکي داخل
بيمارستاني



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

: بحث 

ير به عنوان مدحضور پزشک متخصص اورژانس تمام وقت نقش مهم فاكتورهايي همچون 
تخت بخش اورژانس را جهت سامان دهي به امور اين بخش و برقراری تعامالت موثر با 

ماران بيمارستاني يا خارج بيمارستاني و در نتيجه كاهش زمان اقامت بيبخشهای ساير 
شود مياما آنچه مسلم است نقش اين فرد زماني پر رنگ و عملياتي . حائز اهميت دانست

كه امکان اتخاذ تصميمات مديريتي و راهبردی از سوی وی از طريق وجود داده ها و 
.  اطالعات واقعي از شرايط موجود در سيستم اورژانس فراهم باشد

زهره وندی و همکاران در 
1393پژوهشی که در سال 

حضور متخصص طب که 
اورژانس با شرح وظایف و 
ه حدود اختیارات تعریف شد

درمانی، های ¬سیستمدر 
ر سبب خدمت رسانی موثرت

به بیماران بخش اورژانس 
می شود و زمان انتظار برای

دسترسی به خدمات را 
.کاهش می دهد 

حبوباتی و همکاران در 
دام کنار نقش موثر استخ
به تعداد پرسنل بیشتر
ری این بخش، اتخاذ تدابی

جهت کاهش فاصله 
زمانی میان درخواست 

جه آزمایش تا دریافت نتی
ند را بسیار مهم بیان کرد

ر بیان کردند که تغیی( 2015)اسنات باسکین  
ش شیفت پزشکان و پرستاران در این میان نق

موثری دارد و مدت زمان اقامت را تحت تاثیر 
ان به عبارتی نبود تعامل موثر می. قرار می دهند

لف کادر بالینی و مراقبتی در شیفت های مخت
تا تحویل شیفت به خوبی ومی شود سبب 

انجام مطابق با استانداردهای کیفی تعیین شده
ه  نگیرد و همین امر سبب بروز مسائلی گردد ک

. دبیماران در بخش منجر گردنطوالنی تر اقامت 

در سایر مطالعات



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

: بحث 

، و نيز تریبيمه تکميلي و با سابقه بسبيان داشت كه بيماران دارای نتايج بدست آمده 
ته عده ای كه در كنار مشاوره داخل بيمارستاني نياز به مشاوره خارج از بيمارستان داش

رداری آزمايشات و تصويرباند و از سويي برای تشخيص نهايي بيماری خود نياز به انجام 
جام زماني اناند وميانگين ، مدت زمان بيشتری را در اين بخش بستری بوده داشته اند

زمايشات اقدامات باليني برای بيماراني كه  نياز به انجام اقدامات پاراكلينيکي از جمله آ
ماران بيشتر تشخيص طبي يا انجام راديولوژی و تصويربرداری داشته اند نسبت به ساير بي

. بوده است

خزایی و همکاران از 
جمله عللی که در 
افزایش زمان بستری
بیماران در بخش 
اورژانس معرفی 

کردند ضرورت انجام 
آزمایشات تشخیص
ر طبی و رادیوگرافی د

بیماران بود

در مطالعه اسماعیلیان و 
،  1393همکاران که در سال 

ضرورت انجام اقدامات 
درمانی توسط -تشخیصی

واحدی خارج از بخش اورژانس 
مانند  آزمایشگاه، رادیولوژی و

از جمله شایع ترین  MRIیا 
علل اقامت طوالنی مدت 

ه بیماران در بخش اورژانس اشار
گردید 

آنتونی  و همکاران در
مشخص 2012سال 

کردند که درخواست 
انجام آزمایشات 
تشخیص طبی یا 
ین تصویربرداری میانگ

زمانی اقامت بیماران 
در بخش اورژانس را 

.می دهدافزایش 

یز سانگ تسو  و همکاران ن
یکی از 2011در سال 

عوامل موثر در طول مدت 
اقامت بیمار را درخواست 

پزشکان مبنی بر انجام
آزمایشات تشخیص 
پزشکی برای بیماران 

بستری در بخش اورژانس
.اعالم کردند 

در سایر مطالعات



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

: بحث 

مشاوره های از ديگر علل اصلي طوالني شدن اين بازه زماني، لزوم انجام 
ه گاهاً پزشکي از سوی تيمي از متخصصين داخل يا خارج بيمارستاني است ك

.كندميدسترسي به آنها برای حضور در بالين بيمار زمان بيشتری را طلب 

و همکاران اسماعیلیان 
:1393در سال 

نیاز به انجام مشاوره 
های پزشکی در چندین

م تخصص مختلف و لزو
ر انتقال بیمار به سای
ی، بخش های بیمارستان

سبب طوالنی شدن 
میمدت اقامت بیماران 

شود 

و همکاران و کندی پوررضا 
کله و همکاران در سال 

ترین علل مهم ، 1393
طوالنی شدن اقامت بیماران

در این بخش  عدم هماهنگی 
میان بخش اورژانس با سایر

هایی است که بیمار ¬بخش
برای استمرار درمان نیاز به 

.  انتقال به آنها را دارد

2013و همکاران در سال یاسین  
نشان داد که مدت زمان اقامت 

بیماران در بخش اورژانس باالتر از 
حد استاندارد بوده است که از جمله
عوامل موثر در آن نیاز بیماران به 

داخل و خارج مشاوره های انجام 
این بیمارستانی اعالم شده است که از
عه حیث با نتایج بدست آمده از مطال

. ما همخوانی دارد 

در سایر مطالعات



مقدمه

عمروری بر مناب

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

:نتیجه گیری

بالينيمراقبتيوپرستاریفرايندهایدرنقص
اورژانسبخشدرمشخصهایمشيخطوهادستورالعملوجودعدم
بهرموثوبموقعخدماتارائهدرتاخيربهمنجرنيزوقتتمامپزشکانبهدسترسيعدم

بيماران
وقتتمامپاراكلينيکخدماتوجودعدم
كافيفيزيکيفضاینبود
انبيمارستدرآیارامواسکنتيسيجملهازتشخيصيپاراكلينيکيخدماتفقدان
پرستارجملهازمتخصصانسانينيرویكمبود
بيمارهبپرستارتعدادنسبتآنترينمهمكهپرستاریخدماتاستانداردهاینکردنرعايت

باشدمي
ترياژنادرستانجام

شافزايآنها،همراهانوبيمارانمندیرضايتكاهشبيماران،مراقبتيخدماتكيفيتكاهش
مدتطوالنيوموردبيهایاقامتواورژانسبخشدربستریوپذيرشبرایانتظارزمان

نهايتاً كهدميکننپيدانمودعواملاينبروزنتيجهدركهاستمستقيمينتايججملهازبيماران
وطهمربهایهزينهافزايشموازاتبهرااورژانسهایبخشكاراييوپرسنلوریبهرهنيزكاهش

.داشتخواهدبهمراه



مقدمه

عمروری بر مناب
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بالینی توجه به طوالنی بودن زمان انجام آزمایشات تا آماده شدن جواب آنها که برای تصمیم گیریبا -1
پزشکان و تعیین تکلیف بیماران اورژانسی 

یماران حداقل یک کارشناس برای پاسخگویی به امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بمی شود پیشنهاد 
اورژانسی در تمامی ساعات شبانه روز در بخش آزمایشگاه بیمارستان حضور داشته باشد و جواب 
ان معالج آزمایشات را مطابق با بازه زمانی تعریف شده برای آزمایشات اورژانسی تهیه و در دسترس پزشک

. قرار دهد

ماران تاثیرگذار توجه به آنکه انجام صحیح فرایند تریاژ نیز می تواند در رسیدگی بموقع و موثر به بیبا -2
ی ملزم شود  پرستاران این واحد حداقل تجربه کاری را که استاندارد اعتباربخش¬باشد لذا پیشنهاد می

.کرده است را دارا بوده و دوره های آموزشی انجام صحیح تریاژ را نیز گذرانده باشند

صحیح در خصوص زمان انجام تریاژ به تفکیک هر یک از سطوح آن امریداده های از آنجا که وجود -3
ود لذا توصیه می شمی آید ضروری برای تصمیم گیری و برنامه ریزی های موثر در این بخش بشمار 

خصوص از تکمیل فرم انجام تریاژ از سوی پرستاران مسئول این فرایند بطور کامل انجام پذیرد و در این
. سوی مترون و مسئولین بیمارستان حساس سازی های کافی صورت گیرد

ا برآورد استفاده از پرستاران با تعداد مناسب و مطابق با روش های علمی و اصولی در رابطه بهمچنین -4
اسب از این تعداد نیروی انسانی متخصص بیمارستان توصیه می شود تا تعیین و تخصیص تعداد متن

یروی نیروها سبب جریان صحیح و موثر امور بخش گردیده و از ایجاد وقفه هایی که به سبب کمبود ن
.پرستار در این بخش ممکن است ایجاد شود جلوگیری گردد
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د پزشک متخصص اورژانس به عنوان مدیر تخت از دیگر راهبردهای موثری است که طی چنحضور -5
فاف وجود شرح وظایف ش. سال اخیر بیمارستان ها ملزم به استفاده از آن در بخش های اورژانس شده اند

س و سایر و تعریف حیطه اختیارات و مسئولیت های این فرد می تواند تعامالت موثری را بین بخش اورژان
.های بیمارستانی سبب گردد¬بخش

ود رابطه با مشاوره، برای پیشگیری از طوالنی شدن مدت اقامت می توان تعداد مشاوره ها را محددر -6
طه به مشاوره های ضروری و نهایتا پیگیری انجام هرچه سریعتر اقدامات درمانی توسط سرویس مربو

.نمود
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سبب آنجایی که نتایج نشان داد مراجعه در شب بیشتر از زمان های دیگر می باشد کهاز -7
ازدحام در اورژانس و طوالنی شدن زمان اقامت می شود، افزایش نیروهای شب کار می تواند

.در رفع این مشکل کمک شایانی نماید

لل شدن زمان انجام آزمایش و تصویربرداری و رسیدن پاسخ آنها یکی دیگر از عطوالنی -8
طوالنی شدن زمان اقامت بود، که تجهیز بخش اورژانس به آزمایشگاه و تصویربرداری 

.اختصاصی می تواند در این زمینه تسهیل در امور مربوطه باشد
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پيشنهادات برای 
پژوهش های آتي

:به دیگر محققین پیشنهاد می شود
 یز نتامین اجتماعی و به انجام پژوهشی مشابه در بخش های اورژانس بیمارستان های

.خصوصی بپردازند و نتایج بدست آمده را مورد مقایسه قرار دهند
 عوامل محیطی موثر بر طول مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس از جمله، بررسی

...مسیر عبور و مرور، فضای اورژانس از نظر مساحت و
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محدوديت های 
اجرای پژوهش

ه برخی از اصطالحات به کار رفت
در پرونده ها کامال تخصصی 

صین بنابراین با نظر متخص.بودند
سعی در بومی سازی اصطالحات

.کردیم

ایی بخشهای مربوط به تشخیص نه
در یکسری از پرونده ها از جانب 

. ودپزشک اورژانس تکمیل نشده ب
ر با مطالعه بخشهای دیگر سعی د
.تکمیل بخش های خالی شد

ع قسمتهایی از پرونده، مانند نو
...  مراجعه، پوشش بیمه ای و

نشده توسط مسئول تریاژ تکمیل
با در نظر گرفتن پزشک. بود

ر سعی در یافتن ساعات کاری د
تاریخ های مورد نظر شد، اما 

قابل متاسفانه برخی از بخشها غیر
دسترسی بودند، از جمله نوع 

.پوشش بیمه ای فرد

محدوديت زماني در گردآوری 
اطالعات، از همکاران كمک 
ات گرفته شد، تا در ثبت اطالع

.كمک نمايند




