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تهران در برخورد با بیماران دارای درد قفسه سینه در  ۱۱۱بررسی عملکرد دیسپچرهای اورژانس پزشکی 

 ۱۹۳۱سال 

 

 ، دکترای پرستاری۱طاهره نجفی قزلجه

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس2* مرضیه موسوی

 ، متخصص بیهوشی۹پیمان صابریان

 ، کارشناس ارشد آمار4شیما حقانی

 

 خالصه

 تهران در برخورد با بیماران دارای درد قفسه سینه صورت گرفت. 00۱این مطالعه با هدف تعیین عملکرد دیسپچرهای اورژانس پزشکی  هدف.

کنند. سرعت، دقت و هماهنگیگی    گیرندگان با مرکز فوریت های پزشکی گزارش میترین مشکالتی است که تماسدرد قفسه سینه از شایعزمینه.  

 ها از اهمیت زیادی برخوردار است.در ارائه خدمات توسط دیسپچرهای اورژانس پزشکی به منظور کاهش موارد مرگ و معلولیت

تهران در مورد شکایت اصلی درد قفسه سیگنگه در      00۱دیسپچر اورژانس  01صوت  793این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی بر روی  روش کار. 

لگیگسگت    لیست ارزیابی عملکرد دیسپچر استفاده شد. کلیه نمرات حاصل از چک ها از چکآوری دادهانجام شد. به منظور جمع  0793دی ماه سال 

 انجام گرفت. 22نسخه  SPSSافزار های آماری در  نرمها با استفاده از آزمونبه منظور تحلیل عملکرد وارد جداول آماری شدند و تحلیل داده

ها، وضعیت عملکرد دیسپچرها در برخورد با بیماران دارای درد قفسه سینه مطگلگوب بگود و        براساس نتایج حاصل از بررسی کلیه صوت ها. یافته

و    2622با انحراف معگیگار      00تهران در بخش مشاوره،  00۱اورژانس  هایرعایت الیوریتم به درستی انجام گرفت. میانیین نمره عملکرد دیسپچر 

بود. میانیین نگمگره       70تا  20و دامنه آن، بین  2602با انحراف معیار  7۱69۱بود. میانیین نمره عملکرد در سواالت کلیدی،  21تا 9دامنه آن بین 

و   ( =16179P) بود. براساس نتایج، دو مشخصه وضعیت استخدام     ۱0تا  37  ن، بینو دامنه آ 76۱3با انحراف معیار ۱769۱کل عملکرد دیسپچرها، 

 با عملکرد دیسپچرها در ارزیابی درد قفسه سینه ارتباط معنادار آماری داشتند. (=16121P)سنوات خدمت 

رعایت موارد مندرج در چک لیست ارزیابی عملکرد به طور درست و مشاوره صحیح به بیمار و همراهان ایشان توسط دیسپچگرهگای   گیری.  نتیجه

تر آمبوالنس بر بالین بیمار، آسیب کمتر به بیماران قلبی و در نهایت، کاهش احتگمگال   منجر به تشخیص بهتر و به موقع بیماران، اعزام سریع 00۱

مرگ بیمار خواهد شد.بر اساس نتایج این استفاده یکسان دیسپچرهای کل کشور از الیوریتم سئواالت و به تبع آن، برخورد یکسگان در سگراسگر         

شود، زیرا عملکرد یکسان بر اساس استاندارد کشوری، از آسگیگب   کشور با بیماران ضروری است و این امر جزء جدانشدنی تریاژ تلفنی محسوب می

 کند.ای باشد جلوگیری میگیری اشتباه و سلیقهبه بیماران که ممکن است ناشی از تصمیم
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 مقدمه

های سالمت، سالمت عمومي سالمت و نقطه عطف مراقبت به عنوان بخش مهمي از نظام مراقبت (EMS)خدمات پزشکي اورژانس 
های پزشکیي در    های مهم خدمات اورژانسو ايمني، در هر دو زمينه پيچيدگي و اهميت اجتماعي در حال تحول است. يکي از بخش 

کند. بر اين اساس، مددجو بيمارستاني خدماتي است که مددجو از پرستاران ترياژ تلفني )ديسپچرها( دريافت ميهای پيشبخش فوريت
دهد. بر اساس شرح حال دريافتي، تشخيی    گيرد و شرح حال خود را ارائه ميتماس مي 111با مراکز پيام يا ارتباطات با شماره تلفن 

گردد. در اين بیخیش،    بيمارستاني آغاز ميشود و سپس فرآيند امداد و نجات از سوی سازمان اورژانس پيشاوليه برای مددجو داده مي
شود. در حين گرفتن  مند تا رسيدن امدادگران به محل حادثه انجام ميحين دريافت شرح حال از بيماران، کليه اقدامات به صورت نظام

شرح حال و حتي قبل از رسيدن آمبوالنس، ديسپچر مشاوره پزشکي را به بيمار و يا همراهان وی ارائه مي دهد و در نهايت امدادگران 
 دهند. حاضر در صحنه بر اساس شرح حال باليني، بيمار را به مرکز درماني متناسب با تشخي  پزشکي انتقال مي

-کنند، درد قفسه سينه است. بيماری بيمارستاني گزارش ميهای پيشگيرندگان با مراکز فوريتترين مشکالتي که تماسيکي از شايع
های شايع با عواقب جدی و خطرناک هستند که بر مرگ و شيوه زندگي مبتاليان تاثير زيادی دارنید  عروقي از جمله بيماریهای قلبي

(. بي ترديد، تاخير در تشخي  و اقدامات حياتي جهت بيمار احتمال بروز عوارض شیديید و میرگ را              2111خاني و همکاران، )قره
های بطني رخ   ريتميهای قلبي اغلب در طي چند ساعت اول و با شروع عاليم و بروز ديسدهد، زيرا مرگ ناشي از حملهافزايش مي

-تر به بيمارستان انتقال داده شود تا اقدامات مناسب درماني در کوتاهدهد. بنابراين، الزم است بيمار پس از بروز عاليم هرچه سريعمي
بيمارستاني و بيمارستاني رايج اسیت،    که در مراکز پيش 242(. کد   2112ترين زمان ممکن برای وی به عمل آيد )پارک و همکاران،  

روز هفته در تعامل با سيستم اورژانس پزشکي است و کليد درمان میوفی     2ساعته و  24دهنده وجود يک تيم باتجربه است که نشان
کنند. اگیرچیه      لب منتقل ميشود. اعضای اين تيم که جزء افراد کارکشته و باتجربه هستند بيمار را سريعا آماده و به کت محسوب مي

اعضای اين تيم، در هر مرکز با توجه به امکانات آن مرکز و آن منطقه کمي متفاوت است، ولي هدف همه آنها، کاهش تاخيرها در امر 
 (.2112اند )سيفری و همکاران، رسيدگي به بيماراني است که دچار سکته قلبي حاد شده

دقت عملکرد و اثربخشي اقدامات ديسپچرها، بستگي به توانايي آنان در به تعادل رساندن عرضه )اعزام صحيح آمبوالنس( و تیقیاضیا      
)درخواست مددجويان( دارد. ترياژهای بيش برآوردشده از سوی ديسپچرها هميشه وجود دارد، اما عدم اعزام آمبوالنس برای بيیمیاران      

ها مورد توجه قرار گيرد، زيرا عیدم تیريیاژ      عملکرد اين سيستم دارای عاليم تهديدکننده حيات نيز از مواردی است که بايد در ارزيابي
(.  2112مناسب بيماران، منجر به افزايش خطر برای آنها، ايجاد ناتواني و در نهايت افزايش احتمال مرگ خواهد شد )بوهم و کورلند،    

 تهران در برخورد با بيماران دارای درد قفسه سينه انجام شد. 111اين مطالعه با هدف تعيين عملکرد ديسپچرهای اورژانس پزشکي 

 

 هامواد و روش
نگر فعاليت ديسپچرهای ترياژ تلفني مرکز اورژانس تهران و مکالمات آنها درباره بيماران دچیار  در اين مطالعه مقطعي توصيفي گذشته

تهران بود. جیامیعیه پیژوهیش کیلیيیه                111مشکل درد قفسه سينه بررسي شد. محيط پژوهش، مرکز ارتباطات )ديسپچ( اورژانس 
در اورژانس بخش ارتباطات مشغول به کار بودنید.   1332نفر( که در دی ماه   121ديسپچرهای ارتباطات مرکز اورژانس تهران بودند ) 

 2تا  3گيری تصادفي ساده انتخاب شدند و به ازای هر ديسپچر، تعداد نفر از ديسپچرها بودند که به روش نمونه 21نمونه اين پژوهش 
میکیالیمیه بیراسیاس          332روزه،  31مکالمه توسط مرکز اورژانس انتخاب و در اختيار پژوهشگر قرار گرفت. در نهايت، در بازه زماني 

سال، گزارش درد قفسه سينه که به دنبال ضربه ايجاد نشده باشید،   12های واضح و با کيفيت باال، افراد باالی معيارهای ورود )صوت 
کامل بودن تماس، مشخ  بودن وضعيت هوشياری بيمار، حضور همراه بر بالين بيمار، تکراری نبودن تماس برای يک بيمار، و عیدم  

 ( وارد مطالعه شدند. 111تماس تکنسين اورژانس بر بالين بيمار با خط 
ليسیت  شناختي بيمار و چکشناختي ديسپچر، فرم اطالعات جمعيتها در اين پژوهش شامل فرم اطالعات جمعيتابزار گردآوری داده

های سن، وضعيیت  شناختي ديسپچر شامل گويهتهران بود. فرم اطالعات جمعيت  111ارزيابي عملکرد ديسپچرهای اورژانس پزشکي 
-طالعات جمعیيیت  پرسشنامه ا استخدامي، سابقه کار در اورژانس تهران، داشتن سابقه کار باليني، و تعداد مراکز مشغول به کار بودند. 

ليیسیت   چکگيرنده با اورژانس، روز و ساعت تماس با اورژانس بود.  های سن، جنسيت، شخ  تماسشناختي بيماران نيز شامل گويه
تهران که بر اساس الگوريتم شرح وظايف پرستار ترياژ تلفني بود، دارای دو بخش  111ارزيابي عملکرد ديسپچرهای اورژانس پزشکي 
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های مصوب در زمان گرفتین شیرح حیال از          نمره )همان سواالتي که پرستار براساس الگوريتم  41اصلي شامل سئواالت کليدی با 
های ديسپچر به بيمار يا همراهان ايشان تا رسيدن آمبوالنس به محل حادثه و بالیيین   نمره )توصيه  21پرسد( و مشاوره با  بيماران مي

( به عنوان نمره کل عملکرد ديسپچر در ارزيابي بيماران با درد قفسیه سیيینیه       01بيمار( بود. جمع نمرات اين دو بخش )حداکثر نمره 
ليست ارزيابي عملکرد ديسپچرهای اورژانس دهنده عملکرد بهتر است. هر مکالمه ديسپچر توسط چک شود. نمره باالتر نشان لحاظ مي
نفر از اعضیای   3ليست ارزيابي عملکرد ديسپچر از نظرات اصالحي تهران بررسي شد. جهت تعيين روايي محتوای چک  111پزشکي 

ليست از روش سیمیع       هيات علمي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران استفاده گرديد. جهت تعيين پايايي چک 
نفر از کارشینیاسیانیي کیه در           3شده و واجد شرايط توسط های بايگانينمونه از صوت 11ها استفاده شد که طي آن همزمان صوت

 ليست تکميل شد و ضريب تواف  محاسبه شد.اورژانس تهران شاغل بودند، به طور همزمان سمع و چک
های مددجويان به صورت صوت در واحد آمار اورژانس تهران شکل گرفت و دسترسي به صوت 332کليه اقدامات مربوط به جداسازی 
ها، پژوهشگر برای شنيدن آنهیا  گونه دسترسي شخصي به آنها نداشت. بنابراين، پس از جداسازی صوت محرمانه بود و پژوهشگر هيچ
و مجوز معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي   IR.IUMS.REC.1397.1350تاييديه کميته اخالق با کد به واحد آمار مراجعه کرد. 

نامه به مسئول مرکز اورژانس تهران و توضيح اهداف و ماهيت پژوهش برای کليه واحیدهیای   ايران اخذ شد. پژوهشگر با ارائه معرفي 
نامه کتبي آگاهانه، در صورت تیمیايیل      ها در پژوهش و کسب رضايتمورد پژوهش، و همچنين اشاره به اختياری بودن شرکت نمونه

کنندگان در پژوهش درباره محرمانه بیودن    های مربوط به هر نمووه را مورد بررسي قرار داد. به شرکت برای شرکت در مطالعه، صوت
 اطالعات ايشان، رعايت صداقت در ثبت اطالعات و گمنامي اطمينان  داده شد.

فايل صوتي مربوط به واحدهای مورد پژوهش تکميیل و     332ارزيابي عملکرد ديسپچرها برای  ليستشناختي و چکهای جمعيتفرم

 شدند و با آمار توصيف و استنباطي مورد بررسي قرار گرفتند. 22نسخه  SPSSافزار شده وارد نرمآوری های جمعدهي شد. دادهنمره

 

 هایافته
سال  22/3سال بود و ميانگين سني آنها،  31تا  21درصد( بين   01/2) 111ها، سن اکثر ديسپچرهای اورژانس پزشکي بر اساس يافته
درصد( بیود.    12/1( ) 2/31تا ساعت  13/31بود. بيشترين فراواني شيفت کاری مربوط به شيفت شب )از ساعت  3/02با انحراف معيار 

سال بود. بيشترين درصد واحیدهیای      2ها کمتر از درصد نمونه 21درصد( و سابقه کاری  21/3ها طرحي بودند )بيشترين درصد نمونه
ها صرفا در مرکز اورژانس تهران مشغول به خدمت بیودنید     درصد نمونه 22/1درصد( و   00/3پژوهش دارای سابقه کار باليني بودند ) 

 (. 1)جدول شماره 
 

 های دموگرافيک واحدهای مورد پژوهش: توزيع فراواني ويژگي1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعداد )درصد( متغیر تعداد )درصد( متغیر

  سابقه کار )سال(  سن )سال(

 (3۱) 21 2کمتر از  (31) ۱2 03کمتر از 

 (2۱) 21 2بیشتر از  (71) 23 و بیشتر 03

  وضعیت استخدامی  شیفت کاری

 (2260) ۱3 طرحی (226۱) 00 صبح

 (236۱) 22 شرکتی (2۱) 21 عصر

 (3067) 0 قراردادی (۱26۱) 32 شب

  تعداد مراکز خدمت  سابقه کار بالینی

 (336۱) 22 یک مرکز (2267) ۱7 دارد

 (226۱) 00 بیش از یک مرکز (7763) 23 ندارد
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سال بیا انیحیراف       43/22درصد( بودند و ميانگين سني آنها،   12/1های اين پژوهش نشان داد که بيشترين درصد بيماران، زن ) يافته
 10/4هیا )    درصد( همراهان و نزديکان بيمار بودند و بيشترين درصد تمیاس   01/2گيرندگان ) بود. بيشترين درصد تماس  12/24معيار 

 24الیي    21درصد( در ساعات پاياني شب بين ساعات     31ها ) درصد( مربوط به روزهای يکشنبه بود. همچنين بيشترين درصد تماس  
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با عملکرد ديسپچرها در ارزيابي درد قفیسیه     ( =1/121P)و سنوات خدمت  (=1/133P)براساس نتايج، دو مشخصه وضعيت استخدام 
داری سال به طور میعینیي    2به طوری که عملکرد ديسپچرهای طرحي و با سنوات خدمت کمتر از سينه ارتباط معنادار آماری داشتند، 

و مقايسه دو     ( =1/14P)دار آماری داشت عملکرد ديسچرها با ساعت تماس مددجو با مرکز اورژانس ارتباط معني بهتر از سايرين بود.
داری کمتیر از نیمیره        به طور معني 21الي  10های بين ساعت به دو با آزمون توکي نشان داد که نمره عملکرد ديسپچرها در تماس

 (.=122/1pبود ) (=1/122P) 24الي  21 ،و همچنين (=1/114P) 10الي  12 (، =1/131P) 4الي  24عملکرد بين ساعت 

 

 بحث
سال داشیتینید، و       2سال قرار داشتند، سابقه کاری کمتر از  31های اين مطالعه، اغلب پرستاران در گروه سني کمتر از بر اساس يافته

بود. نتايج نشان داد   4شب تا  24بيشترين مکالمات مربوط به شيفت شب بود. بيشترين موارد تماس با مرکز اورژانس نيز بين ساعات  
تهران در بخش مشاوره باال بود که حاکي از عملکرد خوب ديسپچرها در بیخیش مشیاوره       111نمره عملکرد ديسپچرهای اورژانس 

تیهیران بیر       111است. ميانگين نمره در سئواالت کليدی نيز بسيار باال بود که نشان از عملکرد بسيار مطلوب ديسپچرهای اورژانس  
ليست ارزيابي عملکرد، نمرات حاکي از باال و مطلیوب  اساس سئواالت و گرفتن شرح حال طب  الگوريتم  است. در کل، براساس چک 

بيمارستاني از تماس مددجو يا همراهان وی با های اورژانس پيشبودن عملکرد ديسپچرها است. با توجه به اينکه فرآيند کاری سيستم 
شوند، مهمتريین  شود و خط مقدم اين پاسخگويي، پرستاران ترياژ تلفني هستند که با نام ديسپچر معرفي ميمراکز اورژانس شروع مي

دهند، پاسخگويي صحيح و مناسب به مددجو است که با گرفتن شرح حال از بيمار در حيین تیمیاس      اقدامي که ديسپچرها انجام مي
تلفني، مشخ  نمودن آدرس و محل دقي  حادثه، ارائه راهکارهای مراقبتي درماني اورژانسي مناسب با شرح حال بيیمیار )مشیاوره       

يابد. همه اين روندها بايد با دقت و به طرز صحيح انجام شوند و در صورت عیدم     پزشکي( و اعزام آمبوالنس يا موتورالنس ادامه مي 
تواند زندگي بسیيیاری از       رعايت موارد، احتمال به خطر افتادن جان بيمار وجود دارد. مراقبت سريع، کارآمد و اثربخش ديسپچرها مي 

-ها را نجات دهد و از شدت و طول بيماری بکاهد. بيماران اورژانسي به توجه و درمان فوری نياز دارند. اين بيماران بايد درمان  انسان
کینینیده    ها در شرايط کامال اضطراری و حاد، تضمیيین  های حيات بخش زندگي و پايدار کننده )احياء( را دريافت کنند، زيرا اين درمان  

توان با درمان فوری و مناسب به مصدوم زنیدگیي دوبیاره      آفرين نباشد ميحيات بيماران هستند. در صورتي که صدمه واردشده مرگ 
بخشيد تا بتواند فعاليت عادی خود را بازيابد و چنانکه درمان به تاخير بيفتد يا کافي نباشد ممکن است فرد برای مدت طوالني نتوانید  

 اش ادامه دهد. به حيات عادی و فعاليت روزمره
دهند، به دانش، اطالعات و تجربه کافي در اين زمينه نياز دارند و با توجیه بیه     پرستاراني که عمل ترياژ تلفني )ديسپچر( را انجام مي  

اينکه تلفن به يک وسيله ارتباطي حياتي در ارايه خدمات سالمتي تبديل شده است، استفاده بيماران از تلفن به ميزان قابل تیوجیهیي    
نیمیايینید.     های پزشکي استفاده میي افزايش يافته است و از آن، برای تعيين ميزان فوريت مشکل و تشخي  احتمال نياز به رسيدگي

تواند با اطمينان کافي به سئواالت پاسی   يافته و مدون ترياژ تلفني بيماران، ميهای سازمانپرستار )ديسپچر( با استفاده از دستورالعمل  
توان به نیقیش امیدادی        های يک پرستار ترياژ تلفني )ديسپچر( مي  های شخصي اعمال شوند. از جمله نقش دهد؛ بدون اينکه سليقه

بيني مشکالت(، نقش  )گوش دادن، کنترل مددجو، ارايه صدايي آرام به جای لمس(، نقش تشخيصي )با توجه به شرايط مددجو و پيش   
 مداخله در بحران )درک فوری از سرعت در تحوالت( و نقش نظارتي )توصيه و مداخله در درمان در منزل( اشاره کرد.

گیيیرانیه    توان به مواردی همچون گزينش بسيار سخیت عملکرد مطلوب ديسپچرهای اورژانس تهران مي کنندهاحتمالي توجيه از علل
ماهه آمیوزش بیدو ورود،         های ديسپچ )واحد ارتباطات(، برگزاری دوره حداقل يک  علمي و عملي در ابتدای ورود پرستاران به بخش

برگزاری امتحان عملي سناريومحور، شنود صوت تک تک پرستاران در دوره کارآموزی ايشان و نيز امتحان کتبي و شفاهي علمیي از    
های سئواالت الگوريتم، و ارائه سناريو  براساس صوت بيماران نام برد. نظارت منظم و مداوم روزانه، هفیتیگیي و میاهیيیانیه             بخش

ديسپچرها توسط واحدهای مختلف نظارتي مستقر در اورژانس، پايش مداوم سوپروايزرهای هر شيفت به صورت برخط حين مکالمات 
ديسپچرها با بيماران و همراهان، نظارت مستقيم مسئوالن ديسپچ شامل مسئول هر شيفت، معاونان و مدير اداره ارتباطات، برگیزاری  

-های آموزشي مدون و منظم برای ديسپچرها بر اساس نيازسنجي ماهيانه و نيز بر اساس عملکرد پرستاران همواره صورت ميبرنامه
گيرد )به عنوان مثال، بر  روزرساني منظمي انجام ميگيرد. در ارتباطات اورژانس تهران به منظور افزايش آگاهي ديسپچرها اقدامات به 
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سیازی و    های کاری ديسپچرها، اقیدامیات آگیاه       های فصلي يا حتي ايجاد موارد خاص در کليه ساعات و شيفتاساس شيوع بيماری
 شود(. توانمندسازی انجام مي

های مربوط به سن بيمار، جنسيت، سطح هوشياری، تنفس، سیابیقیه    در خصوص ثبت داده 111براساس نتايج، ديسپچرهای اورژانس 
انتشیار  ” های درد، موقعيت آناتوميک درد و عاليم همراه با درد عملکرد بسيار مطلوبي داشتند و تنها در خصوص موارد بيماری، ويژگي

دهد که ديسپچرها در زمیيینیه        تری در مقايسه با ساير موارد داشتند. اين يافته نشان مي ، عملکرد پايين“ سابقه مصرف دارو” و “  درد
ها نيز اثربخش بوده است. ديسپچرها در پرسش از مددجو از يک الگوی مدون پيیروی   اند و نظارتهای مناسبي ديدهالگوريتم آموزش

بينند. دو    شود و بيماران نيز آسيب کمتری ميهای بهتری داده ميکردند؛ اگر يک الگو به درستي برای بيماران اجرا شود تشخي مي
تواند به دليل شرايط پراسترس بيمار و همراهان، دشوار بیودن  کمتر پرسيده شدد بود که مي“  سابقه مصرف دارو” و “  انتشار درد” مورد 

رسد اهميت تر آمبوالنس برای رسيدگي به بيمار باشد. به نظر مي اخذ شرح حال کامل، و نيز بدحال بودن بيمار و ضرورت اعزام سريع
رسیان  اين دو سئوال نيز از ديگر سئواالت کمتر است و نپرسيدن آنها در صورتي که آمبوالنس برای بيمار اعزام شده باشید، آسیيیب     

شود در فرآيند آموزش ديسپچرها به اين دو مورد که در شناسايي منشاء قلبي دردهای قفیسیه سیيینیه        نخواهد بود. البته پيشنهاد مي 
 کننده هستند تاکيد بيشتری شود.کمک
اند که بیا در نیظیر        ای مشابه با پژوهش حاضر يافت نشد، اما برخي مطالعات موجود اشاره به ترياژ بيش از حد بيماران داشتهمطالعه

توان اين چالش را برطرف کرد. براساس نتايج میطیالیعیه         ها ميکارگيری اين الگوريتمگرفتن الگوريتم مديريت شرايط اورژانسي و به
های فوری که نشان های غيرفوری را به درستي تشخي  دادند، اما از ميان تشخي درصد از تماس 31(، ديسپچرها،  1334سرامک )

درصد موارد غيرفوری بودند و نتيجه گرفته شد که تماس مستقيم مردم با مرکز اورژانس بدون دخالت  11اضطراری به آنها زده بودند، 
های اورژانس بيمارستاني خواهید شید،     گذاری نهايي منجر به افزايش بارکاری سيستمگيری يک پزشک عمومي در تشخي تصميم

-شده توسط ديسپچرها از دقت تشخيصي کافي برخوردار نبود که اين مسئله ممکن است به دليل نبود سيستم تصميمزيرا ترياژ انجام
های مصوب و ارزيابي عملکرد ديسپچیرهیا دقیت      گيری باشد. وجود الگوريتمهای تصميمگيری صحيح برای آنان و نيز نبود الگوريتم

ای که تحت عنوان قابليت اطمينان و دقت ترياژ به روش مینیچیسیتیر          مطالعهدر (.  2113دهد ) تشخيصي ديسپچرها را افزايش مي
(MTS)  درصد موارد شناسايي شدند. هنگیامیي کیه        31بيماراني که به ترياژ با فوريت اضطراری نياز داشتند، در  انجام شد،سوئد  در
تر خواهید بیود و بیا          گيری برای ديسپچر نيز آسانکند تصميمگيرنده شرايط وخيمي از بيمار را با شرح حال درستي اعالم ميتماس

کننیده  دهد. همچنين، پاس  صريح و روشن به سئواالت ديسپچر نيز بسيار کمک سرعت بيشتری عمليات اعزام آمبوالنس را انجام مي
 خواهد بود. 

توان نتيجه گرفت که يک سيستم ترياژ نادرست )شامل عدم پرسش اين مطالعه نشان داد دقت ترياژ در ميان ديسپچرها باال است. مي
ها رعايیت  های استاندارد  و مبتني بر شرح حال بيمار( و افزايش تقاضای عمومي )در صورتي که الگوريتم  سئواالت بر اساس الگوريتم

نشوند و آمبوالنس به اشتباه برای بيماراني اعزام شود که اورژانسي نيستند( ممکن است منجر به استفاده بيش از حد مراکز فوريتي و    
ها نیيیز تیاثیيیر        های اورژانس بيمارستانبيمارستاني و بخشتواند بر ايجاد ازدحام در اورژانس پيشعملياتي شود و اين بار اضافي مي

ها دو مرحله مهم برای استفاده بهتر از منابع ملي اسیت،  بگذارد. بهبود سيستم ترياژ و آموزش عمومي در استفاده مناسب از آمبوالنس 
 جويي کرد.ها صرفهتوان در زمان و هزينههای مصوب ميبنابراين، در صورت رعايت صحيح الگوريتم

بخشي، محدودسازی فعاليت، ممنوعيت خوردن و آشاميدن، های آراممکالمه مورد پژوهش، روش 332 بر اساس نتايج حاصل از بررسي
مشاوره برای تجويز آسپيرين، بررسي حساسيت به آسپيرين، بررسي وجود استفراغ خوني، بررسي وجود خون در مدفوع، و دوز مناسب 
آسپيرين همگي توسط ديسپچرها مورد توجه قرار گرفتند و عملکرد ايشان در ارائه مشاوره تلفني مطلوب بود. هنگامي که در شیرايیط    

رود ارائه مشاوره نيز به درستي انجام گيیرد. شینیود       پراسترس، گرفتن شرح حال بر اساس الگوريتم به درستي رعايت شود، انتظار مي
های نظارتي اورژانس تهران همواره مشوق مناسبي بیرای رعیايیت      های پرستاران و ارائه بازخورد به ايشان توسط بخشمداوم صوت
دهند، نظیرات  های گرفتن شرح حال و مشاوره است. در واحدهای نظارتي به ديسپچرهايي که کارشان را به درستي انجام مي الگوريتم

کنند و به ايشیان    گيرندگان برای ارائه تشوي ، رضايت خود را به پرستار ديسپچر ابراز ميشود و برخي از تماسمردمي انتقال داده مي
نتايج میطیالیعیه       .  های درست، حال بيمار بهبود يافته يا از مرگ حتمي نجات پيدا کرده استنمايند که  در اثر ارائه مشاورهاعالم مي

اند. آنهیا   ها شدهاند و منجر به اعزام اشتباه آمبوالنسشده بيش از حد انتظار بوده( نشان داد ترياژهای انجام 1332ساموئل و همکاران ) 
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برد، زيرا اکثر بيماران، شرايط را اضطراری اعالم کارانه را در پرستاران باال ميهای مردمي اغلب روحيه محافظهدريافتند ماهيت تماس
شده همين موضوع را تاييد کرد. ساموئل و    ای بررسيهای مشاورهکنند تا آمبوالنس زودتر اعزام شود. در پژوهش حاضر نيز تماس مي

های پزشکي به تماس گيرندگیان  های پزشکي در سيستم ترياژ تلفني قادر به ارائه درمانهمکاران نشان دادند که ديسپچرهای فوريت
با حداقل خطا هستند و ايشان حتي با وجود انتخاب اشتباه بيماران اورژانسي يا غير اورژانسي توانستند جان بسياری از آنان را نیجیات   

شده پس از هر تماس هیمیيین    های اعالمدهند و تا رسيدن آمبوالنس، به مددجو کمک حياتي برسانند. در اورژانس تهران نيز مشاوره
کردند. درباره بيماراني که ايست قلبي تنفسي کرده بودند و نيیازمینید     گونه بود و ديسپچرها تا رسيدن آمبوالنس مددجو را حمايت مي

دادند و تا رسيدن آمیبیوالنیس،    ريوی بودند پرستاران ديسپچر به همراهان بيمار آموزش احياء را به صورت تلفني ارائه مياحيای قلبي
در مطالعه خود درباره تجربه پرستاران در زمينه مشاوره تلفني دريافتند پرستیاران    ( 2113و همکاران ) . والبرگ  کردندبيمار را پايش مي
اند و در   گيرندگان به سختي راهنمايي آنان را گوش دادهاند همچنين، تماسگيرندگان عصباني، فرياد و توهين را شنيدهترياژ از تماس

کنند که کمبود دانش و اطالعات بيماران و همراهان باعی  عیدم پیذيیرش         گيرنده راضي نبوده است. آنها بيان مي نهايت نيز تماس
هیای  گيرنده، قضاوت پرستار ترياژ از توصيفنمايي حادثه توسط تماسگردد. درک نادرست يا بزرگ راهنمايي از سوی پرستار ترياژ مي

هیا هیمیسیو       رود. نتايج پژوهش حاضر با اين يافتیه  نمايد و در اين ميان بسياری از اطالعات از دست ميگوناگون را دچار مشکل مي
های ديسپچر برآشفته گيرندگان بدون دادن شرح حال مناسب از پرسشهای مورد سمع در اين مطالعه نيز اکثر تماسنيست.  در صوت

شدند و خواهان اعزام آمبوالنس بدون هدر دادن وقت و بدون گرفتن شرح حال بودند، در حالي که اين وظیيیفیه بیرای هیمیه             مي
گيرنده اصرار به اعزام داشته باشید، چیالیش      هايي که نيازی به اعزام نباشد، ولي تماسديسپچرها در نظر گرفته شده است. در تماس 

 ايجاد شده بايد از سوی ديسپچر مهار و به بهترين شکل ممکن حل شود. 
اپراتورهای اورژانس  ایدر نتايج تحقي  کيفي درباره گرفتن شرح حال توسط ديسپچرها، گزارش کرد تجربه حرفه(  2110الند ) فورس

شامل توقعات فزاينده در کار و احساس مسئوليت سنگين برای انجام صحيح موارد مشاوره و اعزام است. آنها همچنين بر اين موضوع  
ترسند. ها ميتاکيد داشتند که پرستاران ترياژ تلفني از فراموش کردن اجزای اصلي سئواالت بررسي بيماران و مشاوره در مواقع تماس

های پرستاران ترياژ از کار خود به عنوان يک تجربه جديد نام مي بردند. آنها اظهار داشتند که جهت کار در مرکز اعزام پزشکي، تجربه
های اورژانس الزم است. آنها بر اين باور بودند که چند سال تجربه کاری نياز اسیت تیا      بيمارستاني و بخشهای پيشکار در اورژانس

های گونیاگیون   ها و موقعيتای و تجربه شخصي در مالقاتای شوند. برای آنها آشکار شده بود که تجربه حرفه دارای صالحيت حرفه
-توانند بيمار يا مجروحي را ببينند يا با او صحبت کنند، گفتگويي سخت را تجربه ميمفيد بوده است. پرستاران ترياژ هنگامي که نمي 

های محدود پرستاری از راه دور نمايند، زيرا گرفتن شرح حال و مشاوره دادن به همراهان بيمار کاری دشوار است و با توجه به آموزش
ای هیای مشیاوره    ها هینیگیام تیمیاس       تواند کار را بسيار دشوار سازد و اين سختي)ديسپچينگ(، نديدن بيمار به صورت فيزيکي مي  

شود، زيرا هم تصميم برای عدم اعزام گرفته شده است و هم اينکه نگراني در خصوص عدم اعزام و آسيب احیتیمیالیي     صدچندان مي
های اعزامي را به همراه مديريت گرفتن شرح حیال  برای بيماران وجود دارد. اين مسئوليت، سنگين است، زيرا بايد مديريت آمبوالنس 

 .همزمان با هم رعايت نمايند ،و در نظرداشتن شرايط بيمار
ای با موضوع تشخي  و شناسايي سکته مغزی توسط ديسپچر اورژانس اظهار داشتنید کیه     در مطالعه ( 2112اوستماس و همکاران ) 

خط اول تشخي  در مورد بيماران سکته مغزی توسط ديسپچرهای اورژانس است. ديسپچرها با حساسيت باال توانستند موارد سکتیه   
درصد از موارد تشخيصي توسط ديسپچرها، از نظر بروز سکته مغزی تیايیيید نیهیايیي شید.             41را تشخي  دهند. به طور متوسط،  

دهنده حساسيت و سیرعیت عیمیل در             های مغزی ايسکميک داشتند که اين امر نشانديسپچرها توان باالتری در شناسايي سکته
های ضدانیعیقیادی اسیت.        بيمارستاني نسبت به انتقال بيمار به بيمارستان و حتي دريافت درمانهای پيشتشخي  و اقدامات فوريت

در سطح متوسط  راگيری آينده در بخش اورژانس؛ دقت ترياژ در پژوهشي با هدف مروری بر دقت ترياژ و جهت ( 2112هان الم تام )
گزارش نمود. مطالعات تک مرکزی که نتايج بهتری نسبت به مطالعات چند مرکزی داشتند، نياز به آموزش ترياژ و آموزش مداوم بين  

های ترياژ و بهبود عملکرد ترياژ توسط پرستار، آموزش منظم تیريیاژ،   های اورژانس را نشان داد. برای تقويت استفاده از سيستم بخش
ای کیيیفیي بیا عینیوان درک               در مطالعیه  ( 2113گيت ليندروت ) های اورژانس و نظارت مداوم ضروری است. همکاری بين بخش
هیای  های پزشکي از اطالعات تصويری ايست قلبي خارج از بيمارستان اظهار داشتند استفاده از اطالعات دوربيین ديسپچرهای فوريت
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تواند درک ديسپچرها را از شرايط بيمار افزايش دهد و منجر به افیزايیش ارتیبیاطیات،        مداربسته و اطالعات بصری به هر نحوی مي
 راهنمايي بيشتر به عابران و حضار در صحنه و بهبود کيفيت احيای قلبي ريوی گردد.

تهران در برخورد با بیيیمیاران دارای درد         111های مطالعه حاضر نشان داد که وضعيت عملکرد ديسپچرهای اورژانس پزشکي يافته
قفسه سينه با متغيرهای وضعيت استخدامي ديسپچرها و سابقه خدمتي رابطه معناداری داشت، به طوری که عملکرد ديسیپیچیرهیای     

رسد با توجه به پراسترس بودن فرآيینید   داری باالتر از سايرين بود. به نظر مي طرحي و با سابقه خدمتي کمتر از دو سال به طور معني
تواند بر عملکرد ديسپچرها اثر بگذارد، هرچند الزم است در اين رابطه مطیالیعیات    ترياژ تلفني، گذر زمان و افزايش سنوات خدمت مي

بيشتری صورت گيرد. شايان ذکر است که در اين مطالعه اکثريت واحدهای مورد پژوهش وضعيت استخدامي طرحي با سابقه کمتر از  
دو سال داشتند. همچنين، عملکرد ديسپچرها با ساعت تماس مددجو با مرکز اورژانس ارتباط معني دار داشت، به طوری که ميانگيین   

و    10الیي       12،   4الیي       24های بين ساعات به طور معني داری کمتر از تماس 21الي  10های ساعت شده در تماسنمره کسب
 دار نبود. يافته مشابهي در متون در اين خصوص يافت نشد.بود و در ساير سطوح اين اختالف معني 24الي  21همچنين، 

  

 گیرینتیجه
های پزشکي تهران، درد قفسه سينه در بيمیاران را بیر اسیاس          های اين پژوهش، پرستاران ديسپچر در مرکز فوريتبر اساس يافته

توان نتيجه گرفت در صورتي که گرفتین شیرح     دهند و عملکردشان مطلوب است. از اين مطالعه ميالگوريتم به درستي تشخي  مي
گونه سليقه شخصي در آن دخالت داده نشود، عملکرد مطلوبي نيز در پي آن رخ   حال توسط ديسپچرها مبتني بر الگوريتم باشد و هيچ

های الزم در خصوص استفاده صحيح از الگوريیتیم،   خواهد داد و بيماران مورد غفلت قرار نخواهند گرفت. همچنين، با افزايش آموزش 
توان دانش و مهارت ديسپچرها را افزايش داد. بدين ترتيب، اين مطالعه  منبعي برای بررسي بهينه عملکرد ديسپچرها و ارائیه آن     مي

های پزشکي کشور و نيز ديسپچرهای شاغل در اين مراکز خواهد بود. با توجه به اينکه در اين حوزه کمتريین   به مديران مراکز فوريت
شیود.  ميزان پژوهش صورت گرفته است، نتايج اين پژوهش به عنوان منبعي مناسب برای شناخت بيشتر ترياژ تلفني محیسیوب میي     

-های آن داشتند که ضروری است در پژوهیش براساس نتايج مطالعه حاضر، ديسپچرها توجه کمتری به بررسي درد و ارزيابي ويژگي
 های مختلف مورد آزمون قرار گيرد.های آتي علل مرتبط با آن بررسي شود و متناسب با آن، تاثير اقدامات و مداخله
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Abstract 
Aim. The present study aims to determine the performance of “Tehran 115 medical emergency” dispatchers 
in providing services to patients with chest pain. 
Background. Chest pain is one of the most common problems for which individuals call medical emergen-
cy services. The pace, accuracy, and integration of services by medical emergency dispatchers are highly 
important to decrease mortality and disability rates.  
Method. A cross-sectional descriptive study was carried out on 397 voice records of 80 dispatchers in 
“Tehran 115 medical emergency services” about chest pain in January 2019. Data gathering was done using 
the Dispatcher Performance Assessment Checklist. All the obtained scores by the checklist were analyzed 
in SPSS (V.22). 
Findings. All voice records demonstrated an acceptable performance of the dispatchers. The mean score of 
performance in consultation section was 18±2.66 ranged from 9 to 20. The mean score of performance in 
key questions section was 35.95±2.16 with a score range from 28 to 38. The total mean score of perfor-
mance was 53.95±3.57 with a score range from 43 to 58. In addition, employment status (P=0.039) and 
work experience (P=0.020) were significantly related to dispatchers’ performance in terms of assessing 
chest pain. 
Conclusion. Assessment according to the checklist items and provision of proper consultation services to 
the patients and patient companions by the 115 dispatchers resulted in a better and timely diagnosis, faster 
dispatch of ambulance, less damages sustained by heart patients, and prevention of death. The findings em-
phasized on the necessity of adhering to the questions algorithm and uniform work procedure by dispatch-
ers nationwide. This should be an integral part of telephone triage. Observation of national standard pre-
vents probable damages to patients due to wrong or personalized decision making. 
 
Keywords: Performance, Dispatcher, Medical Emergency 115, Chest pain  
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