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بخش اورژانسدريت و مهارت خدمات پرستاریفیکیابیارز

1که فالحییلیل: پژوهشگر

نیقزویدانشگاه علوم پزشکیئت علمیو هضع–يپرستارآموزشرشناس ارشدکا)1

:چکیده
ـ فاء یاآنرا در يبوده و نقش بارزیدرمانیستم بهداشتیر سدين گروه حرفه این و مهمتریپرستاران بزرگتر: مقدمه امـروزه  .کننـد یم

ـ یرا بيت خدمات پرستاریفیت توجه به کیاهم،ک کلیز توجه خاص به مددجو  به عنوان ید بر ارتقاء سالمت و نیتاک ـ ش  نمایش از پ ان ی
موجب تقاضاي دریافت خدمات مطلـوب  یدرمان–یبهداشتينه مراقبتهایان در زمیسطح دانش مددجوافزایشگر یدياز سو،کرده است
در.نـد یت نمایرا به نحو احسن در خود تقويپرستاريمربوط به مراقبتهاين الزم است که پرستاران مهارتهایبنابرا.شده استپرستاري 

ـ ياطالعـات و مهارتهـا  يدارادهید افراد ورزیان پرستاران بخش اورژانس بایمنیا قـدرت  کهـا، یدر انجـام تکن ی، سـرعت کـاف  عیوس
.باشندمارانیبياژبندیرتن یو همچنيریم گیتصم

ـ ن میـی با هدف تعاورژانس پژوهش حاضريالزم در پرستاران شاغل در بخش هایو عملیت وجود مهارت علمینظر به اهم:هـدف   زان ی
.انجام شده است1383ران در سال یایمنتخب دانشگاه علوم پزشکیبخش اورژانس مرکز درمانيت و مهارت کادر پرستاریفیک

ند و ابزار بود)ع(یمارستان امام حسن مجتبیژانس بش اورخبشاغل دريکادر پرستارتحقیقی،–توصیفیپژوهشنیاهامعج:ارکروش
داده هـا بـه   . بخش اورژانس بوده اسـت رداژیت تریو رعايپرستاريجرهایپروسمرتبط با ست یچک لمشتمل بر دو داده ها يگردآور

م یسقخوب تیلیب و خوخ–وسط تم–ف یضعر رتبههاازات کسب شده به چیو امت،ده استیل گردیروش مشاهده توسط پژوهشگر تکم
.ل قرار گرفتیه و تحلیرد تجزومSPSSياستفاده از نرم افزار آمارابت داده ها یو در نهاندشديبند
و ثبـت و گـزارش   %)94(معـده  يند گذارسو%)92(يدیلوله داخل وريبرقرار%) 94(پانسمانماجانمهارت درج نشان داد که ینتا:جینتا
در سطح خوب %) 3/78(اژیتريو اجرا%) 84(معده يسوند گذارکیتکنمهارت دراما،خوب بوده استیلیدر سطح خ%) 2/93(یسینو
قه یدق2ين خدمات پرستاریلواشروعن مدت زمان یهمچن. در سطح متوسط  بوده است%)3/72(یاتیعالئم حيریاندازه گمهارت درو

.برآورد شده است
نجام تدابیر  و برنامه ریزيابهتر است که با،سطح خوبدرن مهارت یاد وجوومارانیح بیصحياژبندیت تریبا توجه به اهم:یريگنتیجه 

ی در میـزان  هاي آموزشی مدون این سطح به رتبه عالی ارتقاء یابد چرا که طی مطالعات مشابه تریاژبندي صحیح بیمـاران تـاثیر بسـزای   
. رضایت مندي بیماران و خانواده آنها دارد

پرستاريهارتم، ریاژت، اورژانس:هاید واژهلک

قدمهم
ين گروه حرفه این و مهم تریبزرگترانپرستار

را دريبوده و نقش بارزیدرمان–یستم بهداشتیدر س
د بر ارتقاء یامروزه تاک. کنندیفا میستم ایسنیا

ز توجه به مددجو به یها و نیماریاز بيریشگیسالمت ،پ
خدماتتیفیکبهتوجهمولزتیک کل، اهمیعنوان 
يسوازاست،کردهانینماشیازپشیبرايپرستار

نهیان در زمیسطح دانش مددجوامروزهدیگر
آنان درمانی افزایش یافته و–مراقبتهاي بهداشتی

،خواستار خدمات پرستاري با کیفیت مطلوب
به،ن الزم است که پرستارانیباشند بنابرایم

دستمراقبتهایفیکسطحدهندهارتقاءيمهارتها
ان یمن یارند، دریدر عمل به کار گراآنهاوابندی

باشند که يده اید افراد ورزیپرستاران بخش اورژانس با
اطالعات يستاررپير گروه هاینه تمام زیدر زم

ن دانش و مهارت، قادر عالوه بر داشتوداشته یعیوس
به قضاوت در موقعیتهاي خطیر بالینی، تصمیم گیري 
جهت حفظ حیات، حل مشکالت پیچیده و تفکر در 

ورژانس یکی از ارا که بخش چ.)1(مواقع بحرانی باشند
است که عملکرد آن مهمترین بخشهاي بیمارستان

می تواند تاثیر فراوانی بر عملکرد سایر بخشهاي 
.)2(و رضایت بیماران داشته باشد بیمارستان 
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در بخش يراکه مداخالت پرستییاز آنجاهمچنین 
نان پرستاریبنابرا،ستیشده نيزیرهاورژانس برنام

به طور يپرستاريجرهایاورژانس عالوه بر انجام پروس
و اهکید در مورد سرعت انجام تکنیح و کامل، بایصح

ز مهارت یمار نیبياژبندیو تريریم گیقدرت تصم
ماران مراجعه کننده به یداشته باشند چرا که بیکاف

هستند که یسنيامل تمام گروههاشبخش اورژانس 
از به یشده اند و نیا روانییرات حاد جسمییدچار تغ

ن اشتباه یدارند و با کوچکتریع درمانیمداخالت سر
يهابیممکن است دچار آسیپزشکويکادر پرستار
ک اقدام بجا و یا بالعکس با ید و ر گردنیجبران ناپذ

ا مرگ مصون ییحتمالاد از خطرات نتوانیح، میصح
مهارت معتقدند کهTaylor & Benger.)1(د نبمان

در انجام اقدامات پرستاري تاثیر به سزایی در افزایش 
رضایت مندي مراجعین بخش اورژانس دارد، همچنین 

زمان باال بودن مهارت پرستار منجر به کاهش مدت 
.)3(رددگانتظار بیمار در بخش اورژانس می 

سته است که یتوجه به مطالب ذکر شده شابا
زان مهارت یگرفتن مبا در نظريران پرستاریمد

ند یاورژانس ها را انتخاب نمايادر پرستارک،پرستاران
ت و مهارت خدمات یفیکیابیارزبدونن امر یو ا

.شودیسر نمیميپرستار
يحرفه اش ه پرستاران در دوران آموزیلکالبته 

ح انجام خدمات یالزم در مورد اصول صحیآگاهخود،
ن یط کار ایند، اما در محینمایرا کسب ميپرستار

ح انجام یو کامال صحیخدمات را به طور اصول
ت یفیتواند بر کین امر به نوبه خود میدهند و اینم

آن وهشگر برژپلذا)4(ر بگذارد یتاثيخدمات پرستار
ت و مهارت یفیمداوم کیابیبه منظور ارزیشد پژوهش

یلمعياز جنبه هایکیه به حقک، يخدمات پرستار
انجاماست، را يت خدمات پرستاریفیکارتقاءو مهم
بتوان در در نهایت از یافته هاي این تحقیقداده و

ارتقاء مراقبتهاي پرستاري و ارائه مطلوب خدمات 
.هینه نموداستفاده ب

کار روش
جامعه .استیفین پژوهش از نوع  توصیا
شاغل در بخش اورژانس يکادر پرستار،پژوهش

به يرینمونه گ. بود)ع(یارستان امام حسن مجتبمیب
که تعداد يصورت گرفته و به نحويروش سرشمار

ابزار جمع .نمونه برابر با جامعه پژوهش بوده است
يجرهایپروسمرتبط بايهاستیداده ها چک ليآور

ه به کبود، اژدر بخش اورژانس یت تریو رعايپرستار
ست یلچک.روش مشاهده توسط پژوهشگر تکمیل شد

استخراج شده و یاصول انجام هر مهارت از منابع علم
از روش اعتبار محتوا ین اعتبار علمییبه منظور تع

ازات کسب شده به چهار رتبه یامت. ستااستفاده شده 
خوب ، %)51- %75(، متوسط )0- %50(ف یضع

تقسیم %) 86-% 100(و خیلی خوب %) 76- 85%(
. گردیدبندي 

ه دست آمده با استفاده از بدر نهایت اطالعات 
ورد تجزیه و تحلیل قرار مSPSSنرم افزار آماري

.گرفت
نتایج 

نشان دادند که اکثریت واحدهاي یافته ها
سال سابقه کار در 5الی 1داراي %) 3/58(پژوهش

داراي مدرك کارشناس %) 75(بخش اورژانس، 
مونث %) 75(سال و 30سن زیر%) 6/41(پرستاري،

افته هاي پژوهش یخصوص اهداف پژوهش در. بودند
نشان دادند که اکثریت واحدهاي مورد پژوهش در

، گذاشتن %)92(، وصل سرم %)94(انجام پانسمان 
%)2/93(نویسیگزارشو ثبت و%) 94(سوند معده 

سونداژکبودند، در تکنیداراي مهارت خیلی خوب
اندازه گیري درو %)84(میزان مهارت در سطح خوب

متوسط . بودند%) 3/72(عالئم حیاتی در سطح متوسط 
فاصله زمانی از پذیرش تا انجام اولین خدمات پرستاري 

ان در رپرستااکثریتهمچنین مهارت. دو دقیقه بود
با توجه به نتایج بدست . خوب بود) %3/78(ژاجراي تریا

آمده اکثریت نمونه ها، مهارتهاي پرستاري را در سطح 
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جدول (در بخش اورژانس انجام می داده اند خیلی خوب 
).1شماره 

توزیع کیفیت انجام مهارتهاي پرستاري در بخش : 1شمارهلجدو
اورژانس

صددرسطوح کیفیت مهارتهاي پرستاري

0%)0-%50(عیف ض
3/14%)51-%75(توسط م
5/28%)76-%85(وبخ
1/57%)86-%100(یلی خوب خ
100مع کلج

نتیجه گیريبحث و
ژوهش نشان داد که اکثریت پتایج این ن

رتهاي پرستاري را در سطح خیلی خوب هانمونه ها م
. انجام می دادند

ه مهارت پرستار کمشابه نشان دادند طالعات م
در انجام پروسیجرهاي پرستاري تاثیر به سزایی در 
.افزایش رضایت مندي مراجعین بخش اورژانس دارد

در سطح متوسط یاتیعالئم حيریجر اندازه گیپروس
يریت اندازه گیاهماستشود که الزمیانجام م

پرستاران يش برایش از پیبعالئم حیاتی حیصح
مشابه اي که توسط شکوهی فر ر مطالعه د.روشن شود

از پرسنل بخش % 50انجام شد) 1379(و نوروزي نژاد 
را در سطح خوب یاورژانس اندازه گیري عالئم حیات

همچنین مطالعه اي که توسط .)5(انجام می دادند 
در مورد مهارت پرستاران ) 1380(افاضلادیب باقري و 

شد ریوي انجام –بخش اورژانس در زمینه احیا ء قلبی
بود که % 6/28در حدمهارت پرستاران در این زمینه
در زمینه نیمچنه.)6(در حد ضعیف گزارش شده بود

مهارت در تریاژ، اولین خدمات پرستاري در مدت زمان 
دقیقه انجام می شد که در مقایسه با مطالعه مشابه 2

انجام شده است، کانادا اي که توسط انجمن اورژانس
.)7(می باشداین زمان مطلوب 

در ز پس از مطالعه خودین)1382(و پیله ورزاده هور
.)8(عنوان کرده اندمناسب رایزمانفاصلهاین،ایران

در همچنین مهارت پرستار در اجراي تریاژ
برآورد گردیده است، در این خصوص % 3/78سطح

Subash etal)2004 (ندمطرح نمودطی پژوهشی
ن مدت زمان انتظار را کاهش تریاژ بندي صحیح  بیمارا

مهارت پرستار در این زمینه نگرانی بیمار را ومی دهد
).9(رده و منجر به افزایش رضایت وي می شودککم

بنابراین با توجه به اهمیت تریاژبندي بیماران از
شـود  مـی وب اجـرا خـ این مهارت در سطح نجایی کهآ

ایـن  الزم است با برنامه ریزي هاي آموزشی مـدون تـر   
راکه تاثیر به سزایی در چسطح به رتبه عالی ارتقاء یابد 

رضــایت منــدي بیمــاران و خــانواده آنهــا و مســئولین  
مچنـین  ه.بیمارستان و کلیه تیم درمان خواهد داشـت 

پیشنهاد می شود پژوهشـی بـا هـدف بررسـی مهـارت      
و تـاثیر  پرستار در برخورد بـا رده هـاي مختلـف تریـاژ    

ت مندي کلیـه مـراجعین، انجـام    تریاژ در افزایش رضای
.شود
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Evaluation of quality and nursing skills in emergency department

By: Yekkeh fallah, L. MSN

Abstract:
Introduction: Nurses are the largest and most important group in health system and play
clear role. Nowadays, emphasis on health promotion and considering client as a whole clears
attention to quality of nursing care. On the other hand increased knowledge of clients
regarding health care made the demand for satisfactory nursing services. Therefore, it is
necessary for nurses to achieve and improve their nursing skills. Meanwhile, emergency ward
nurses must be professional with a wide information and skills, adequate speed in performing
techniques, decision making power and also triaging clients.
Objective: In attention to the importance of medical and technical skills for nurses in
emergency wards, the present study was conducted to determine the level of quality and skill
of nurses in emergency wards of selected center in Iran medical university in 2004.
Methods: The sample of this descriptive study consisted of employed nurses in emergency
ward of Imam Hassan Hospital. The data collection instrument consisted of two check lists
related to nursing procedures and following triage in emergency. Data was collected through
observation. Scores obtained were classified in four divisions of weak, moderate, good and
very good and finally were analyzed through SPSS.
Results: Finding showed that skill in dressing (94%), IV start (92%), NG tube (94%) and
charting (93.2%) were in very good range. But skill in NG tube technique (84%) and triage
(78.3%) were in good range and skill in vital sign measurement (72.3%) was in moderate
range. Also the time for the first nursing service was two minutes.
Conclusion: In attention to the importance of proper triage and since this skill was in good
range, it is better to improve it through intervention and continuing education because similar
studies showed that proper triage effects two level of patient and their families, satisfaction.
Key words: Nursing skills, Emergency Department, Triage


