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Abstract
One of the most important parts of the hospital is emergency department which is faced with
various problems. One of the most important problems is patients crowding. Overcrowding is a
multifactorial and significant variable. Among causes of overcrowding we can mention lack of
staffing, structural and demographic causes, and cultural reasons. The consequences of
emergency department overcrowding include: reduced level of patient safety, reduced cost
benefit and dissatisfaction of the health care system. Multiple manners have been proposed to
solve this problem, including the control of ambulances destinations, adding personnel, referring
of non-emergency cases, developing primary care units, increasing hospital beds, and expansion
of environment in emergency department. But in between, there are simple, effective manners
such as regular checking of files by nurses, specialization, and simplification of patients transfer
to other wards, which could be administered.
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چکیده

کلمات کلیدی :بخش اورژانس ،شلوغی ،پرستاری.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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بخش اورژانس یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان است که با مسائل و مشکالت گوناگونی روبرو است .یکی از
مهمترین این مشکالت ،ازدحام میباشد .ازدحام مشکل قابل توجهی است که دالیل بسیار و تظاهرات متعددی دارد .از
جمله علل شلوغی میتوان به کمبود نیروی انسانی ،علل ساختاری ،علل جمعیت شناختی و علل فرهنگی اشاره کرد.
ازجمله پیامدهای شلوغی بخش اورژانس میتوان به کاهش سطح ایمنی بیماران ،هزینههای اقتصادی و نارضایتی از
سیستم بهداشتی درمانی اشاره کرد .راهکارهای متعددی برای حل این مشکل ارائه شده است که از جمله میتوان به
مواردی از قبیل کنترل مقاصد آمبوالنسها ،اضافه کردن پرسنل ،ارجاع موارد غیر اورژانس ،توسعه واحدهای مراقبت
اولیه ،افزایش تختهای بستری ،توسعه فضای فیزیکی اورژانس و  ...اشاره کرد .البته در این بین راهکارهای ساده ،مؤثر
و کم هزینهای از قبیل چک کردن مرتب پروندهها توسط پرستاران ،تخصصی سازی عملکرد پرستاران ،ساده کردن
راههای انتقال بیماران از اورژانس به سایر بخشها و غیره نیز وجود دارد.

جعفری عراقی و محمودی

641

مقدمه

علل شلوغی در اورژانس

پیامدهای شلوغی اورژانس
مطالعات مختلف به پیامدهای شلوغی اورژانس پرداختهاند؛ از
جمله در مطالعه سان به افزایش مرگ و میر بیماران بستری و
افزایش زمان اقامت بیماران و هزینههای بیماران بستری [،]61
در مطالعه ماهلر به کاهش کیفیت آموزش [ ،]61در مطالعه
ترزشاک و ریورس به افزایش خطر اشتباهات پزشکی ،انحراف
آمبوالنسها [ ،]17در مطالعه درلت و ریچارد به طوالنی شدن
درد و رنجها ،زمان انتظار طوالنی و نارضایتی بیماران ،کاهش
بهره وری پزشکان ،خشونت ،قطع ارتباط درمانی [ ،]16در
مطالعه هوت و آرونسکی به تأخیر در انتقال ،تأخیر در درمان،
ترک اورژانس بدون دریافت درمان و خسارت مالی [ ]19اشاره
شده و به طور کلی این طور نتیجه گیری میشود که شلوغی
اورژانس باعث تأخیر در تشخیص ،تأخیر در درمان و کاهش
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مطالعات متعددی به بررسی علل مختلف شلوغی اورژانس
پرداختهاند که از جمله در مطالعه پورآقایی به تعداد زیاد
همراهان ،کمبود پرسنل و کادر کمکی و حجم باالی بیماران
[ ،]13در مطالعه چامبرالین به آموزشی بودن بیمارستان [،]14
در مطالعه زنگ به کمبود تعداد بخشهای اورژانس [ ،]15در
مطالعه کارت به استفاده نامناسب یا نادرست از خدمات
اورژانس [ ،]12در مطالعه ترزشاک و ریورس به ظرفیت بستری
ناکافی ،شدت باالتر بیماری و محدودیت در سیستمهای
بیمارستانی [ ،]17در مطالعه درلت و ریچارد به افزایش
پیچیدگی و حاد بودن بیماران بخش اورژانس ،تأخیر در فراهم
کردن خدمات رادیولوژی ،آزمایشگاهی و خدمات فرعی ،کمبود
کارکنان پشتیبانی دفتری و اداری ،کمبود مشاورین متخصص
آنکال یا فقدان دسترسی به آنها ،کمبود فضای فیزیکی داخل
اورژانس ،مشکالت مربوط به زبان و موانع فرهنگی [ ،]16در
مطالعه هوت و آرونسکی به ویزیتهای غیر اورژانس ،بیمارانی
که مرتب به اورژانس مراجعه میکنند ،فصول آنفلوآنزا ،بستری
طوالنی مدت در اورژانس و  ]19[ ...اشاره شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.4.239

بخش اورژانس یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان
است که عملکرد آن میتواند تأثیر فراوانی بر عملکرد سایر
بخشهای بیمارستان و رضایت بیماران داشته باشد [ .]1این
بخش به لحاظ حساسیت باید از نظر ساختاری و فرآیندهای
ارائه خدمت ،به شکل علمی و مبتنی بر شواهد طراحی و
سازماندهی شود تا با اعمال مدیریت کارآمد ،عملکرد مناسبی
در ارائه خدمات مطلوب به بیماران داشته باشد [ .]6امروزه
بخش اورژانس ،قلب سیسـتم بهداشـت و درمـان معرفی شده و
بهبود وضعیت و ساماندهی آن به عنوان مهمتـرین اولویت
کاری وزارت بهداشت قرار گرفته است [ .]3اختصاص هشت
درصد از مجموع امتیازات ارزشیابی بیمارستانهای عمومی به
بخش اورژانس و زیر استاندارد شناخته شدن بیمارستان مورد
ارزیابی ،در صورت عدم کسب این امتیاز نشاندهنده اهمیت
فوقالعاده این بخش از بیمارستان است [.]4
اورژانس بیمارستان با انبوهی از مراجعین مواجهـه اسـت کـه
انتظار ارائه خدمات به موقع و با کیفیت را دارند ،زیرا بیمارانی
کـه بـه ایـن بخش مراجعه میکنند ،از نظـر وضـعیت
جسـمانی در حالـت بحرانی به سر میبرند و رسیدگی به
وضعیت آنهـا در اسـرع وقت و با باالترین کیفیت از جملـه
وظـایف کـادر پزشـکی و پرستاری شاغل در این بخش اسـت
[ . ]5سرعت ارائه خدمات در مراکز درمانی به خصوص اورژانس
در جهت کاستن از مرگ و میر و معلولیتها از اهمیت ویژهای
برخوردار است .به طوری که ثانیهها و دقایق برای بیمار بسیار
مهم است و این زمانها ممکن است تعیین کننده فاصله میان
مرگ و ناتوانی جدی یا زندگی مفید و مولد باشد [.]2
بخش اورژانس بیمارستان به عنوان یکی از نخستین نقاط
تماس بیماران با سیستم ارائه خدمات درمانی با مسائل و
مشکالت گوناگونی روبرو است .عواملی مانند کمبود تختهای
بستری برای بیماران پذیرش شده ،کمبود نیروی انسانی ،تأخیر
در انجام اقدامات تشخیصی مانند آزمایشات بالینی و تصویر
برداری ،تعداد زیاد بیماران ،کافی نبودن فضای بخش اورژانس و
کمبود دسترسی بیماران به مراقبت سرپایی منجر به شلوغی و
ازدحام زیاد در این بخش میشوند [ .]6 ,7شلوغی بخش
اورژانس به عنوان موقعیتی تعریف میشود که نیاز برای خدمات
اورژانسی بیشتر از توانایی بخش اورژانس برای فراهم کردن
مراقبتهای با کیفیت در چارچوب زمانی مناسب باشد [ .]9این
شلوغی به یک مشکل بین المللی در نظام سالمت تبدیل شده
است .تعداد بخشهای اورژانس در حال کاهش است در حالی
که حجم بیماران رو به افزایش است [ .]11بر اساس گزارشی
در کشورآمریکا از سال  1999تا  6119تعداد بیماران مراجعه
کننده به بخش اورژانس از  116میلیون نفر به  132میلیون نفر

افزایش یافته که افزایش  36درصدی در تعداد بیماران را نشان
میدهد [ .]11در ایران ،آمار مراجعین به اورژانسهای کشور
فقط در ایام نوروز  ،1395سه میلیون و  146هزار نفر گزارش
شده است [.]16
لذا با توجه به شلوغی بخشهای اورژانس و اینکه شلوغی مانعی
برای ارائه مراقبت به موقع میباشد ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی علل و پیامدهای شلوغی در بخش اورژانس و راهکارهای
کاهش آن صورت پذیرفت.

جعفری عراقی و محمودی
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کیفیت مراقبت و نتایج ضعیف درمانی برای بیماران [ ]16و
کاهش سطح ایمنی بیماران [ ]17میشود.

راهکارهای کاهش شلوغی در اورژانس
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راهکارهای مختلفی برای کاهش شلوغی اورژانس در مطالعات
مختلف اشاره شده است که در ادامه به آنها میپردازیم.
جنتایل و همکاران ( )6111توصیه کردند که با انجام تریاژ و
ارجاع بیماران به واحدهای مراقبت اولیه میتوان از پذیرش
بیماران غیر اورژانس جلوگیری کرد و شلوغی را کاهش داد
[.]66
میشلن و همکاران ( )6112با فراهم کردن آموزش بهداشت و
همچنین آموزش بیماران درباره چگونگی استفاده از سیستم
مراقبت سالمت ،توانستند تعداد بیمارانی که به طور مکرر به
بخش اورژانس مراجعه میکردند را کاهش دهند و در نهایت
باعث کاهش شلوغی در اورژانس شوند [ .]63به نظر میرسد
آموزش بهداشت و فرهنگ سازی درباره استفاده درست از
خدمات اورژانس میتواند مراجعات غیر ضروری به اورژانس و
درنتیجه شلوغی اورژانس را کاهش دهد.
نیومن و همکاران ( )6113در مطالعهای در کالیفرنیای آمریکا و
با هدف ارائه خدمات مشاورهای درمانهای تسکینی،
نتیجهگیری کردند که ارائه مشاوره تسکینی قبل از بستری
بیمار در اورژانس باعث کاهش معنیدار مدت اقامت بیمار و
کاهش ازدحام بخش اورژانس میگردد [.]64
یانسر و همکاران ( )6112در یک مطالعه مداخلهای با هدف
مدیریت ظرفیت برای کاهش شلوغی بخش اورژانس یکسری
اقدامات ابتکاری انجام دادند .یکی از اقدامات ابتکاری این
بیمارستان پیگیری ترخیص قبل از ظهر توسط تیم ترخیص و
پیشگیری از تأخیر در ترخیص بود و اقدام دیگر چک کردن
مرتب پروندهها توسط پرستار بود [ .]65این اقدامات توانست
درصد انحراف آمبوالنسها و متوسط زمان ماندگاری بیماران در
اورژانس را کاهش دهد و در نهایت باعث کاهش شلوغی در
اورژانس شد.
چامبرالین و همکاران ( )6112در مطالعه خود چنین نتیجه
گیری کردند که اورژانس دارای رزیدنت در شناسایی بیمارانی
که نیاز به پذیرش دارند و آنهایی که به طور ایمن میتوانند
ترخیص شوند کمتر مؤثر هستند .بیمارستانهای دارای رزیدنت
تقریباً بیماران را  14مرتبه بیشتر از حد انتظار پذیرش میدهند
و همچنین میزان ترخیص پایینتری دارند که باعث شلوغی
بیشتر اورژانسها میشود [ .]14این مطالعه نشان میدهد که
در صورتی که نظارتی بر کار دانشجویان وجود نداشته باشد،
آموزشی بودن بیمارستان در شلوغی بخش اورژانس نقش
بسزایی خواهد داشت و برعکس با اعمال نظارت بیشتر در

بیمارستانهای آموزشی میتوان شلوغی اورژانس را کنترل کرد.
بویل و همکاران ( )6116مداخالت صورت گرفته جهت کاهش
شلوغی اورژانس را مورد بررسی قرار دادند .توسعه مراکز
سرپایی نزدیک به اورژانس جهت ارائه مراقبتهای اولیه ،ویزیت
اولیه بیماران توسط یک متخصص طب اورژانس ارشد در درب
ورودی اورژانس ،آموزش کارکنان پرستاری برای دستور دادن به
انجام گرافیهای مختلف در تریاژ ،توانمند سازی کارکنان
پرستاری ،مانیتورینگ کردن تنگناهای کلیدی از قبیل زمان
انجام درخواستهای آزمایشگاهی و رادیولوژی ،ساده کردن
راههای انتقال مددجویان با حال عمومی خوب به بخشها بدون
نیاز به حضور پرستار و تحویل مددجویان به بخش به صورت
تلفنی ،به خانه فرستادن بیمارانی که حال عمومی خوبی دارند
و پیگیری سرپایی جواب سرویسهای درخواستی که احتمال
نرمال بودن آنها زیاد است و راه اندازی سالن ترخیص از جمله
روشهایی بود که در این مقاله برای کاهش شلوغی اورژانس به
آن اشاره شده است [.]62
ترزشاک و ریورس ( )6113به راهحلهای بالقوهای جهت
کاهش شلوغی بخش اورژانس اشاره کردند که شامل واحدهای
نظارت ،سیستمهای اخطار زودرس ،برنامههای استراتژیک و
رویکرد چندین سیستمی بود [.]17
درلت و ریچارد ( )6111راه حلهایی برای کاهش شلوغی
اورژانس پیشنهاد کردند که شامل :فراهم کردن دسترسی
راحتتر به کلینیک برای بیماران بیمه شده و غیر بیمه شده،
افزایش تختهای بستری بیمارستانی ،ارتقاء واحدهای تحت
نظر اورژانس ،افزایش تعداد کاکنان پزشکی و پرستاری
وکارکنان کمکی ،بهبود پشتیبانی بوسیله رادیولوژی ،آزمایشگاه
و خدمات مشاورهای ،توسعه فضای فیزیکی بخش اورژانس
میباشد [.]16
هوت و آرونسکی ( )6116در مطالعه خود علل اصلی شلوغی
اورژانس را شامل ویزیتهای غیر اورژانس ،بیمارانی که مرتب
مراجعه میکنند ،فصول آنفلوآنزا ،تعداد کارکنان ناکافی ،بستری
طوالنی مدت در اورژانس ،کمبود تختهای بیمارستانی
دانستند .راه کارهای ارائه شده در این مطالعه شامل کارکنان
اضافی ،واحدهای نظارتی ،ارجاع موارد غیر اورژانسی ،انحراف
آمبوالنسها ،کنترل مقاصد آمبوالنسها و ...بود [.]19
شمسی و همکاران ( )6115در مطالعه خود با عنوان " تأثیر
اجرای روش تخصصی سازی عملکرد پرستاران مبتنی بر مدل
تثبیت موقعیت بر مدت اقامت بیماران بخش اورژانس" نشان
دادند که اجرای روش تخصصی سازی باعث کاهش مدت اقامت
بیماران و درنهایت باعث کاهش شلوغی در اورژانس میشود
[.]66 ,67
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نتیجه گیری
 منجر به کاهش،فرایندهای موجود برای ارائه مراقبت از بیمار
شلوغی و افزایش کیفیت خدمات و ایمنی بیماران در اورژانس
 شناسایی و به کار گیری این روشها میتواند باعث.میشود
 از جمله این روشها.افزایش کیفیت خدمات درمانی شود
میتوان به دستور العمل چک کردن مرتب پروندهها توسط
 ساده کردن، تخصصی سازی عملکرد پرستاران،پرستاران
 اشاره... راههای انتقال بیماران از اورژانس به سایر بخشها و
.کرد
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