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  چکیده
است تا با مقایسه  "استاندارد"براي ارزیابی دقیق و کارا نیاز به ر ارزشیابی بیمارستان ها مهم است و کیفیت ارائه خدمات د :زمینه و هدف

با توجه به اینکه ارتقا کیفیت  .کرد کمی و کیفی کار با استانداردها بتوان از چگونگی شرایط موجود، مطلع و براي رفع مشکالت آن اقدام
هدف این مطالعه بررسی عملکرد  ،ارائه خدمات در بخش فوریت ها به شناخت صحیح وضع موجود و بررسی مشکالت این بخش نیاز دارد

  . بخش اورژانس بیمارستانها می باشد
 رتبط با اورژانس در زمینه هاي نیروي انسانی،شاخص م 6به بررسی  90در سال  مقطعی-این مطالعه بصورت توصیفی :روش کارمواد و 

ارائه سایر خدمات پزشکی در کلیه بیمارستانهاي  تجهیزات پزشکی و مصرفی و داروئی، تجهیزات غیر پزشکی و ایمنی، مسائل ساختاري،
 ه و داده ها بوسیله نرم افزارسطح استان با استفاده از چک لیست ارزشیابی استاندارد هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استو آمار توصیفی و آزمون هاي تی یک نمونه اي. 

 Cبیمارستان  ،1463 امتیاز Bبیمارستان  ،1552امتیاز  A، بیمارستان 1801در بین بیمارستان هاي مورد مطالعه از امتیاز نهایی  :ها یافته
مورد  بدست آوردند و با توجه به امتیازرا  1449امتیاز  Fبیمارستان  ،1420امتیاز  Eبیمارستان  ،1394امتیاز  D تانبیمارس ،1440 امتیاز

درجه یک و سایر اورژانس هاي بیمارستانی استان درجه دو را کسب  Aاورژانس بیمارستان  درمان و آموزش پزشکی تایید وزارت بهداشت،
  .کردند
توجه به امتیاز نهایی چک  چه با انس هاي بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گرشرایط اورژ :گیري نتیجه

درمان و آموزش پزشکی در درجه یک و دو قرار گرفتند اما در مواردي نیاز به اصالحات و ارتقا  وزارت بهداشت،لیست هاي استاندارد 
  .احساس می شود

  ابی عملکرد، بیمارستاناورژانس، ارزی :ي کلیدي ها واژه
  مقدمه

بخش بهداشت و درمان به عنوان سازمانی که نیازمند 
کارکنان ماهر و با دانش است تحت عنوان سازمان خدماتی 

و هدف خدمات بهداشتی و  ]1[حرفه اي شناخته می شود 

درمانی و مراقبت ها تامین و ارتقا سالمت افراد جامعه می 
 ارتقاي و تأمین براي ندرما و بهداشت بخش .]2[ باشد

 در جامعه، اجتماعی و روانی جسمی، سالمت سطح

 شده، تعیین هاي مشی خط و سیاستها چارچوب

پژوهشی مقاله  
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 عملیات و فعالیتها از یافته نظام اي مجموعه دربرگیرنده

در راس  .]3[ است پزشکی مختلف هاي زمینه در اجرایی
ر قرا هاي بهداشتی و درمانی بیمارستان ظام ارائه مراقبتن

مکانی است که با اخذ مجوز از بیمارستان  .گرفته است
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از 

 پژوهشیو  آموزشی، بهداشتی، درمانی ،تشخیصی امکانات
به  بستريبیماران سرپایی و  بهبوديبه منظور درمان و 

  .]4[ می گردد تاسیس روزيصورت شبانه 
، بخش اورژانس می باشد تانبیمارس اجزاي مهمتریناز 
بخش مراجعه می کنند از نظر  اینبیمارانی که به  زیرا

به سر می برند و  بحرانیدر حالت  جسمانی وضعیت
 باالترین با در اسرع وقت وآنها  وضعیتبه  رسیدگی

شاغل در  پرستاريکادر پزشکی و  وظایف، از جمله کیفیت
 بخش اورژانس به لحاظ .]5[ بخش می باشد این

 صحیح ايبه گونه  ساختارياز نظر  بایدمی  حساسیت
بخش  اینارائه خدمت در  يفرایندهاشود و  سازماندهی

 کارآمد مدیریتتا با اعمال  گیردقرار  دقیقمورد توجه 
در ارائه خدمات مطلوب به بیماران  مناسبی عملکردبتواند 
میر ناشی از تروما  درصد مرگ و .]6[ داشته باشد نیازمند

ماري هاي قلبی رو به افزایش است و مهمترین عامل، و بی
 عدم تجهیز اورژانس ها به تناسب افزایش نیاز می باشد

 فاقد ولی پیشرفته و مجهز بسیار هاي بیمارستان ]7[

 است الزم کیفیت فاقد کارشناسی نظر از کارآمد، اورژانس
]8[.  

در بخش بهداشت و درمان نیز همانند دیگر بخش ها 
ملکرد امري اجتناب ناپذیر است و امروزه حفظ و ارزیابی ع

هاي توسعه اي هر کشور به  اولویتتامین سالمتی مردم از 
به چند دلیل در بخش بهداشت و ] 9[شمار می رود 

درمان ارزیابی عملکرد از اهمیت بسزایی برخوردار می 
باشد از جمله اینکه نسبت تخت فعال به ثابت وزارت 

درصد در سال  78به  1376سال  درصد در 86بهداشت از 
و در کشورهاي توسعه  ]10[ است یافتهکاهش  1380

درصد و در کشورهاي در  40یافته بیمارستان ها حدود 
درصد هزینه هاي بخش بهداشت و  80حال توسعه تا 

درمان را به خود اختصاص می دهند بنابراین ارزیابی و 
ر خوردار اجراي نتایج حاصله می تواند از اهمیت خاصی ب

  .]11[ باشد

 فوریتکیفیت ارائه خدمات در بخش با عنایت به این اصل 
مهم است و  نیزها  بیمارستان رسمی ارزشیابیها در 

به کسب حد نصاب  بیمارستانبخش هاي  سایر ارزشیابی
 دارد بستگی بیمارستانهاي آن  فوریتالزم در بخش 

 هب بخش این که است حد آن تا اورژانس اهمیت .]12[
 امداد استانداردهاي ضوابط اساس بر و مستقل صورت
 مصوب پزشکی حوادث و بیماران بازتوانی و درمان رسانی،
 می ارزشیابی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 زیر اورژانس بخش ارزشیابی نظر از چنانچه و شود
 بیمارستانی بخشهاي سایر گردد، قلمداد استاندارد
 اورژانس که ییآنجا ازو  ]13[ شد نخواهد ارزشیابی

 اصالح دهد، می تشکیل را درمان نظام قلب ،بیمارستانها
 گردید خواهد درمانی بخشهاي سایر بهبود باعث آن
 در درمانی بهداشتی خدمات مدیراناز این رو  ]14،15[

 صحت و شده ارائه خدمات اثربخشی از تا هستند تالش

 به لزوم صورت رد و نمایند حاصل اطمینان برنامه، اجراي

 است میسر ارزشیابی با مهم این که بپردازند آن اصالح
 موجب شده ارائه خدمات کیفیت ارزشیابی طرفی از. ]16[

 می کارکنان توانایی سطح ارتقاء و سازمانی اهداف تحقق

ارزیابی دقیق و کارا نیاز به این براي و  .]17[ شود
ار با داریم تا با مقایسه کمی و کیفی ک استاندارد

استانداردها بتوانیم از چگونگی شرایط موجود، مطلع و 
 .]18[ براي رفع مشکالت آن اقدام کنیم

در اکثر اورژانس نظر به اینکه سازماندهی بخش 
بیمارستانهاي کشور از وضعیت مطلوب بسیار دور است و 

خدمات  ،محدود بیماربه طور کلی همراهی و امداد 
در دسترس هم غالبا  زاتیجهتو  وسایل ناکافی و پشتیبانی

بر اساس  همچنیناز کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و 
هاي صورت گرفته از اورژانس  ارزشیابیو  ارزیابی

سطح استان، وضعیت آنها در سطح  بیمارستانهاي
، و با توجه به اینکه ]2[ زده شده است تخمینمتوسطی 

خت ها به شنا فوریتارتقا کیفیت ارائه خدمات در بخش 
 نیازبخش  این مشکالت بررسیوضع موجود و  صحیح

دارد، لذا در این مقاله سعی شده ضمن بررسی بخش 
و تعیین فاصله ان با استانداردهاي  بیمارستانهااورژانس 

تعیین شده وزارت بهداشت و درمان پیشنهاداتی در 
  .خصوص ارتقا این بخش ارائه شود
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  کار روش
در اسفند ماه  قطعیم -توصیفی پژوهش یک مطالعه این

بیمارستان تحت  6می باشد جامعه پژوهش را  1390سال 
خراسان شمالی تشکیل داده  پزشکیپوشش دانشگاه علوم 

داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی پرونده . است
ها و مدارك و تکمیل چک لیست موجود جمع آوري 

  .گردید
اه به آگ اطالعات مورد نیاز توسط پژوهشگر گرد آوري

که به منظور  شد آوريجمع  لیستمندرج در چک  نکات
کاهش خطا، ناظر یک نفر بوده و در هیچ یک از 

  .بیمارستان هاي مذکور شاغل نبود
شده وزارت  طراحی لیستچک  6 بوسیلهداده ها 

درمان و آموزش پزشکی معاونت سالمت در  ،بهداشت
 ]19 [کشور عمومی بیمارستانهاي ارزشیابیبرنامه ملی 
یک شاخص مرتبط  لیستکه هر چک  گردید جمع آوري

براي هر یک از  و قرار می دهد بررسیبا اورژانس را مورد 
تعیین  استانداردهايها و سواالت براساس  لیستچک 

در نظر گرفته شده  امتیازي حداکثرشده وزارت متبوع، 
شاخص هاي  بررسی این شاخص ها عبارتند از .است

جنبه  ،398مجموع امتیاز با  )السو 47( انسانینیروي 
با  )سوال 53( شرعی موازینمراعات  ،اخالقی ،ارزشیهاي 

با مجموع  )سوال37( ساختاريمسائل  ،160مجموع امتیاز 
 داروئیو  مصرفیپزشکی و  تجهیزات ،309امتیاز 

 ایمنیغیر پزشکی و  تجهیزات، 265با مجموع  )سوال35(
خدمات  سایرائه ، ار272با مجموع امتیاز  )سوال 57(

  .397با مجموع امتیاز  )سوال 41(پزشکی 
مورد تایید وزارت بهداشت درمان و  امتیاز هاي اساسبر 

 بدین شرح تعیین می درجه بیمارستان ها آموزش پزشکی
 -1672درجه یک عالی، امتیاز  1673 -1873امتیاز  گردد

درجه دو، امتیاز  1352 -1511، امتیاز یکدرجه  1512
زیر  1192از  کمتردرجه سه و امتیاز  1192 - 1351

استاندارد می باشد که سه ماه مهلت جهت رفع نقایص 
  .خود دارند

با استفاده آمار  SPSS 15نهایتا داده ها بوسیله نرم افزار 
توصیفی و آزمون هاي تی یک نمونه اي مورد تجزیه و 

 است تحلیل قرار گرفته

ت بهداشت درمان و نتایج با امتیازهاي مورد تایید وزار و
  .پزشکی مقایسه گردید آموزش

 یافته ها 

در بین بیمارستان هاي مورد یافته هاي پژوهش نشان داد 
 1552امتیاز  A، بیمارستان 1801مطالعه از امتیاز نهایی 

، 1440امتیاز  Cبیمارستان  ،1463امتیاز  B ،بیمارستان
 ،1420امتیاز  Eبیمارستان  ،1394امتیاز  Dبیمارستان 
بر اساس  را بدست آوردند که 1449امتیاز  Fبیمارستان 

مورد تایید وزارت بهداشت درمان و  امتیازات اورژانس
اورژانس  جهت درجه بندي بیمارستان ها، آموزش پزشکی

اورژانس  ورا کسب نمود  درجه یک Aبیمارستان 
بدست را  درجه دو ،F و B ،C ،D  ،E بیمارستان هاي

  .وردندآ
امتیازات بیمارستان ها در مقایسه با  1ل براساس جدو

شترین اختالف نمره یبامتیاز بندي استاندارد کشوري 
و کمترین اختالف نمره مربوط به  Dمربوط به بیمارستان 

تمامی بیمارستانهاي مورد مطالعه  ،می باشد Aبیمارستان 
  .اختالف معنی داري داشتند 1801با امتیاز 

ین بیمارستانهاي مورد مطالعه در بمحور نیروي انسانی در 
با مجموع  Fشترین اختالف نمره مربوط به بیمارستان یب

 Bو کمترین اختالف نمره مربوط به  %) 6/76( 305امتیاز 
تمامی  می باشد%)  6/89( 357 با مجموع امتیاز

اختالف  398کلی یاز بیمارستانهاي مورد مطالعه با امت
  .معنی داري داشتند

ورد در بین بیمارستانهاي م اختاريمسائل سمحور در 
 مربوط به مطالعه بیشترین اختالف نمره از نمره استاندارد

و کمترین  %) 1/73( 226با مجموع امتیاز  B بیمارستان
 4/94( 292با امتیاز  Aاختالف نمره مربوط به بیمارستان 

 تمامی بیمارستانهاي مورد مطالعه با امتیاز، می باشد%) 
  .معنی داري داشتند اختالف 309 کلی
در بین  مصرفی و داروئی ،تجهیزات پزشکیمحور در 

مربوط  بیمارستانهاي مورد مطالعه بیشترین اختالف نمره
و %)  2/73( 194با مجموع امتیاز  Dبه بیمارستان 

با مجموع  Fکمترین اختالف نمره مربوط به بیمارستان 
ي مورد تمامی بیمارستانها ،می باشد%)  3/91( 242امتیاز 

 .اختالف معنی داري داشتند 265 نهایی مطالعه با امتیاز
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در بیمارستانهاي مورد  تجهیزات غیر پزشکیمحور در 
با  Dمطالعه بیشترین اختالف نمره مربوط به بیمارستان 

و کمترین اختالف نمره مربوط به %)  4/76( 208امتیاز 
 ،می باشد%)  3/89( 243با مجموع امتیاز  Aبیمارستان 

اختالف  272تمامی بیمارستانهاي مورد مطالعه با امتیاز 
 .معنی داري داشتند

امکان  در ارزشیابی اورژانس منظور از سایر خدمات پزشکی
استفاده از دیالیز صفاقی و خونی در موارد اضطراري، پیش 
بینی و برنامه اورژانس در مورد مسمومیت هاي مختلف، 

گی ها، حوادث غیر مترقبه، امکان استفاده از انواع سوخت
، سرویس هاي سونوگرافی و رادیولوژي بصورت شبانه روزي

توجه به اصل رضایت بیمار و امکان ارتباط مردم با 
در بین محور  این در مسئولین و غیره است که

مربوط  بیمارستانهاي مورد مطالعه بیشترین اختالف نمره
و %)  9/59( 238متیاز با مجموع ا E به بیمارستان

  با مجموع Aکمترین اختالف نمره مربوط به بیمارستان 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمامی بیمارستانهاي مورد  ،می باشد%)  5/72( 288امتیاز 
 .اختالف معنی داري داشتند 397یاز مطالعه با امت

 ی، اخالقی، مراعات موازین شرعیارزشمحور جنبه هاي در 
اي مورد مطالعه بیشترین اختالف نمره بیمارستانهدر 

کمترین اختالف و %)  2/91( 146با امتیاز  Bمربوط به 
 7/93( 150با مجموع امتیاز F  نمره مربوط به بیمارستان

تمامی بیمارستانهاي مورد مطالعه با امتیاز  ،می باشد%) 
  .اختالف معنی داري داشتند160

رستان هاي مورد امتیاز کل حاصل از ارزشیابی در بین بیما
اي ارائه سایر مطالعه با امتیاز حاصل از هریک از حیطه ه

غیرپزشکی، تجهیزات  تجهیزات خدمات پزشکی، محور
پزشکی و مصرفی و داروئی، محور مسائل ساختاري بخش 

ی داشت یعن حور نیروي انسانی ارتباط مستقیماورژانس، م
متیاز کل در این حیطه ها ا با افزایش امتیاز بیمارستان ها

اما حیطه ارزش و مراعات ) P>05/0( نیز افزایش یافت
 ( ضوابط شرعی رابطه عکسی با امتیاز کل نشان داد

05/0<P(  

بیمارستانهاي تابعه دانشگاه مقایسه محورهاي مختلف مورد ارزشیابی اورژانس هاي: 1جدول  
1390 علوم پزشکی خراسان شمالی در سال  

 نام بیمارستان
امتیاز 
کل از 
1801 

درجه بیمارستان 
با توجه به 
امتیازبندي 

  استاندارد

امتیاز کل 
حیطه نیروي 

انسانی از 
398 

امتیاز کل 
حیطه مسائل 
ساختاري از 

309 

امتیاز کل حیطه 
تجهیزات پزشکی 

و مصرفی و 
 265وئی از دار

امتیاز کل 
حیطه 

تجهیزات 
غیر پزشکی 

 272از 

امتیاز کل 
حیطه ارائه 

سایر خدمات 
پزشکی از 

397 

امتیاز کل جنبه 
هاي ارزشی، 

اخالقی، مراعات 
موازین شرعی از 

160 
 A 1552 1  347 292 234 243 288 148بیمارستان 
 B 1463 2  357 226 219 242 273 146بیمارستان 
 C 1440 2  344 253 231 222 242 148بیمارستان 
 D 1394 2  340 264 194 208 240 148بیمارستان 
 E 1420 2  340 263 218 213 238 148بیمارستان 

 F 1449 2  305 288 242 221 243 150بیمارستان 
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  بحث 
در ارزشیابی اورژانس عوامل مختلفی در نظر گرفته می 
شود که در پژوهش حاضر مهم ترین شاخص هاي 

ت جهت ارزیابی این شناسایی شده توسط وزارت بهداش
  .بخش مورد بررسی قرار گرفتند

یکی از شاخص هاي ارزشیابی اورژانس حیطه نیروي 
تمامی بیمارستان هاي انسانی می باشد که نشان می دهد 

مورد مطالعه به امتیاز کل استاندارد کشوري نزدیک بوده 
درصد  6/89با کسب  باالترین نمره ارزشیابی هرچنداست 

بوده است که مرکز  Bبیمارستان  بوط به، مراز نمره کل
ریفرال داخلی قلب و اطفال استان می باشد و از نظر 
موقعیت جغرافیایی دسترسی مردم به این بیمارستان 
آسانتر از مراکز درمانی دیگر می باشد به همین منظور بار 

 30مراجعه بیماران به اورژانس این بیمارستان بیشتر از 
وده لذا چیدمان نیروي انسانی شاغل هزار مراجعه در ماه ب

در این بخش بسته به بار مراجعه سرپایی و بستري بیماران 
گیرد حال آنکه دیگر بیمارستان  در این بخش صورت می

هاي استان نسبت بار مراجعه به نیروي انسانی اختالف 
   .فاحشی با این بیمارستان دارد

نیروي  در مطالعه مشابه طبیبی و همکاران نیز در حیطه
درصد از  96/92تی انسانی در بیمارستان هاي دول

و همچنین در  ]20[ بودرا کسب نموده  بیشترین امتیاز
درصد بخش هاي اورژانس  90مطالعه رحیمی و همکاران 

درصد در  10از لحاظ نیروي انسانی در وضعیتی متوسط و 
در مطالعه محکم و  .]21[ وضعیت مطلوب قرار داشت

بیمارستان مورد  7حیطه نیروي انسانی از  همکاران نیز در
. بیمارستان آن امتیاز کامل را کسب نموده بودند 6مطالعه 

همچنین در مطالعه بهادري و همکاران در مورد شاخص 
 3/33درصد وضعیت نسبتا مطلوب و  7/66نیروي انسانی 

درصد در وضعیت نسبتا نامطلوب قرار دارند و همچنین 
اخص فضا و تسهیالت و تجهیزات از بین نیروي انسانی و ش

 ]5[لحاظ آماري رابطه مستقیم و معناداري وجود داشت 
این است که نیروي انسانی  نشاندهنده نتایج مشابهکه این 

اي براي تولید به حساب می آیند در بیمارستان ها سرمایه 
هنگامی که مدیریت کارآمدي بر روي این بخش از منابع  و

در فزایش کیفیت خدمات ارائه شده و باشند، ا  خود داشته
لذا  پذیري بیشتر خواهد بود سمت رقابتحرکت به نتیجه 

بیمارستان ها انگیزه کافی براي استاندارد نگاه داشتن 
شاخص دیگري که  ]18[ شاخص نیروي انسانی خود دارند

محور در ارزشیابی اورژانس ها در نظر گرفته می شود 
مسائل ساختاري است که بیشترین امتیاز کسب شده 

را کسب نموده است درصد از امتیاز کل این حیطه  4/94
در مقایسه با مطالعه طبیبی و  292حداکثر امتیاز  که

همکاران که در بیمارستان دانشگاه تیپ یک مورد بررسی 
را کسب نموده است  295قرار گرفته و حداکثر امتیاز 

ست که مطالعه حاضر ا ی دارد این در حالیوضعیت مشابه
  .انجام شده استدو در بیمارستان هاي دانشگاه تیپ 
 1/73در حیطه ساختاري پایین ترین امتیاز کسب شده 

که می باشد که نشان دهنده این است  کل از امتیاز درصد
 سال دارد و 40مذکور قدمت باالي  ساختمان بیمارستان

و  است ب با نیاز طراحی نشدهاز نظر فضاي فیزیکی متناس
سازه به کار رفته در ساختمان این بیمارستان امکان تغییر 
کاربري و ایجاد فضاي فیزیکی متناسب با نیاز درمانی روز 

مطالعه محکم و  است که در این در حالی .را نمی دهد
همکاران در محور ساختاري تمامی موارد بررسی شده 

ي وزارت بهداشت و درمان و مورد تائید و با استاندارد ها
  .آموزش پزشکی همخوانی کامل داشته است

که  نتایج پژوهش در حیطه تجهیزات پزشکی نشان داد
هاي دولتی و دانشگاهی مطابق با سطح  اکثر بیمارستان

بندي، تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش اورژانس را تهیه و 
ه به کار گیري نموده اند هرچند بیمارستان دولتی تابع

دانشگاه با بهره گیري از اعتبارات اختصاص داده شده 
سازمان مطبوع و در الویت قرار دادن نیازهاي تجهیزات 

درصد از امتیاز کل  3/91پزشکی بخش اورژانس با کسب 
موقعیت بهتري نسبت به سایر بیمارستان هاي مورد 

در حالیکه در حیطه تجهیزات غیر پزشکی  مطالعه دارد
از امتیاز کل باالترین  3/89گاهی با کسب بیمارستان دانش

  .امتیاز را دریافت کرد
مطالعه عیدي و همکاران نیز بنابر دیدگاه بیماران،  در

در بخش خصوصی  و غیر پزشکی تجهیزات پزشکی
 وضعیت بهتري نسبت به بخش دولتی داشت این در حالی

و ست که در مطالعه طبیبی و همکاران تجهیزات پزشکی ا
 خش خصوصی و دولتی پا به پا هستنددر دو ب غیر پزشکی

]22[.  
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در حیطه ارائه سایر خدمات پزشکی باالترین نمره کسب 
شده در بیمارستان هاي مورد مطالعه نیز با امتیاز 
استاندارد کشوري تفاوت داشته است هرچند عدم وجود 
امکانات انجام دیالیز صفاقی و وجود مشکل در پذیرش 

می تواند توجیهی براي این  غیرهو  بیمار اورژانسی روان
  .تفاضل امتیاز محسوب گردد

مطالعه حاضر در حیطه جنبه هاي ارزش و مراعات ضوابط 
شرعی نشان می دهد در سطح بیمارستان ها با توجه به 
سیاست ها و جهت گیري نظام سالمت و نظارت بر نحوه 
اجراي آن از طرف مسئولین ذیربط امتیاز محور فوق 

لوبی را نشان می دهد و امتیازات حاصله فاصله وضعیت مط
مطالعه نمایان نکرده است و زیادي بین بیمارستان مورد 

  .فاصله کمی با امتباز استاندارد کشوري را دارا هستند اکثرا
  نتیجه گیري

بیمارستان  امتیازبه طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که 
به جندر تمامی حیطه هاي مورد بررسی به جز حیطه 

 درجهی، اخالقی، مراعات موازین شرعی با ارزشهاي 
اکثر بیمارستانهاي بیمارستان ها رابطه مستقیم داشت و 

مورد مطالعه از نظر شاخص هاي مورد بررسی در وضعیت 
به لحاظ حساسیت بخش  اما شتندنسبتاً مطلوبی قرار دا

به نحو  از نظر ساختاري و فرآیندي می بایست اورژانس
اندهی شود تا با یک برنامه ریزي و مدیریت صحیحی سازم

صحیح بتوان خدمات مطلوب را در اختیار بیماران نیازمند 
 ن تالش نمود وآفع اشکاالت و ارتقا قرارداد و در جهت ر

براي بهبود وضعیت موجود و جلوگیري  پیشنهاد می گردد
  مدیریت ، در حیطه نیروي انسانیاز افت کارایی و عملکرد 

نیروي انسانی مورد نیاز و  بکارگیري نسبت بهبیمارستان 
در غالب  ، عالوه بر برگزاري دوره هاییآموزش هاي آنها

، در نظارت و بازآموزي متون علمی و کاربردي جدید
 .بازرسی مستمرانه از بخش اورژانس نیز احتمام ورزند

افزایش توانمندي بخش اورژانس جهت انجام همچنین با 
، نظیر پذیرش بیماران روانپزشکی ی،درماناقدامات تکمیلی 

و اقدامات تخصصی  و انجام دیالیز صفاقی سوختگی
در بیمارستان هایی که از نظر  .اقدام نماید پاراکلینیک

ساختاري دچار مشکل عدیده هستند پیشنهاد می گردد با 
افزایش فضاي فیزیکی جانبی در کنار فضاهاي موجود 

توان مراقبت از امکان افزایش خدمات به مشتریان و 
توسط گروه شاغلین و جلوگیري از انتقال عفونت بیماران 

مبود فضاي فیزیکی را بوجود بیماران بدلیل تراکم باال و ک
در طراحی بیمارستان هاي جدید، بخش آورند و همچنین 

اورژانس متناسب با سطح بندي و افزایش مراقبت صد در 
را  ه اورژانسصدي از انواع بیماران که احتمال مراجعه ب

مد نظر داشته و احتمال حوادث غیر مترقبه نیز در  دارند
  .لحاظ گردد فضاي فیزیکی اورژانس

  تشکر و قدردانی 
 مصوب 90/پ/232این مقاله منتج از طرح پژوهشی با کد 

 و شوراي اخالق 30/6/90جلسه شوراي پژوهش مورخه 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می  6/7/90 مورخه

از نویسندگان مقاله مراتب سپاس و تشکر خود را . شدبا
بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه اورژانس تمامی پرسنل 

بدلیل همکاري ارزنده اعالم علوم پزشکی خراسان شمالی 
  .می نمایند
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Abstract 
Background & objectives:Service quality is important in 
evaluating hospitals. For accurate evaluating, it should be a 
standard to compare the quality and quantity of existed status of 
emergency units. Promoting the quality of service in emergency 
unit needs accurate measuring of existed conditions and 
investigating the problems of this unit. The goal of this study is 
investigating the performance of emergency unit of hospitals. 
Materials and Method:This project was a descriptive –cross 
sectional study in 2011 which investigated six emergency indices 
related to human resources, structural issues, medical facilities 
and medicine, non-medical and security facilities and medical 
services in all hospitals of the province using standards of 
ministry of health evaluating checklist were evaluated. The data 
was analyzed by SPSS software and presented with descriptive 
statistics and single sample t-tests. 
Results: From total score of 1801, the studied hospitals acquired 
scores were as follow: hospital A 1552, hospital B 1463, Hospital 
C 1440, hospital D 1394, hospital E 1420 and hospital F 1449. 
According to these scores, hospital A was categorized in first 
class hospitals and the rest of hospitals were categorized in 
second – class. 
Conclusion: Although these hospitals were categorized in first 
and second class by final score of evaluating checklist of ministry 
of health care , still some promotion and upgrading is demanded. 
Key words:Emergency , performance , hospital  
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