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مقدمه :امروزه نقش آمبوالنسها در رس��يدن به موقع بيماران به مراكز درماني كمتر مورد توجه قرار گرفتهاس��ت .در حالی که
وجود آمبوالنس هاي مجهز و آماده در شرايط بحراني مي تواند بيشترين نقش را در حفظ جان بيماراني كه نياز به اقدامات فوري

دارند ،ايفا كند .اين پژوهش با هدف بررس��ي وضعيت آمبوالنسهاي موجود در مراكز فوريتهاي پزشكي سه شهرستان مرزي
استان كرمانشاه (گيالن غرب ،قصر شيرين ،سرپل ذهاب) در سال  1387انجام گرفت

روش پژوهش :اين مطالعه به صورت توصيفي -مقطعي در  6ماهه دوم س��ال  1387به منظور بررس��ي وضعيت آمبوالنسهاي

مراکز فوريت پزش��كي سه شهرستان مرزي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه صورت گرفتهاست .اطالعات مورد نياز با استفاده
ار چك ليس��تهاي معتبر وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��كي ايران و پرسش��نامههاي كيفيتي ايزو  9002در خصوص

فوريتهاي پزش��كي جمع آوري شدهاس��ت .دادهها با مراجعه پژوهشگر به مراكز مربوطه و با استفاده از اسناد موجود ،مشاهده

و مصاحبه جمع آوري شدهاس��ت .براي تحليل دادهها از ش��اخصهاي آمار توصيفي (ميانگين ،ميانه و انحراف معيار) اس��تفاده
شدهاست.

يافتهها :يافتههاي اين پژوهش نش��ان داد ،از آمبوالنسهاي مورد بررس��ي  30درصد به طور كلي غيرفعال و غيرقابل اس��تفاده

و  50درص��د آنها آماده به كار بودند .از نظر مش��كالت فني  85درصد آمبوالنسها حداقل داراي يك مش��كل بودهاند .دادههاي
پژوهش وضعيت نظافت  80درصد آمبوالنسها را مطلوب و  20درصد را نامطلوب ارزيابي كرد .اين س��ه مركز فوريتها كه در
نوار مرزي اس��تان كرمانش��اه قرار دارند ،داراي يك دستگاه آمبوالنس واحد س��يار مراقبتهاي ويژه با مشكالت فني بيش از 50

درصد مي باشند ،كه اين امر بحران بيماران قلبي ريوي در زمان بروز هر گونه حادثهاي را دوچندان مي نمايد 10 .درصد رانندگان

ضمن عدم اطالع از وضعيت آمبوالنس خود نسبت به وضعيت الستيكها ،بيمه بدنه ،سرمايش ،گرمايش اظهار نارضايتي كردهاند.

نتيجهگيري :با توجه به اينكه وضعيت آمبوالنسهاي اين س��ه شهرستان متوسط متمايل به خوب مي باشد ،آموزشهاي الزم به

رانندگان آمبوالنسها و بازبيني و تعميرات دورهاي آنها و توجه بيشتر مسئوالن مراكز بهداشتي درماني به اين مهم مي تواند در
ارائه خدمات كاراتر در بخش فوريتهاي پزشكي در مناطق مورد مطالعه و ديگر مناطق بحران خيز موثر واقع شود.

كليد واژهها :آمبوالنس ،فوريتهاي پزشكي ،مرزی ،کرمانشاه

1.1مربی گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران ،نویسنده مسئول ()Mehr_j134@yahoo.com
 2.2دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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مقدمه
در عصر حاضر ،س�لامت بشر بیش از هر زمان دیگری در
مع��رض صدمات و حوادث گوناگون ق��رار دارد .در این
راس��تا مراکز فوریتهای پزشکی و اورژانس بیمارستانها
نق��ش اساس��ی در تضمین س�لامت م��ردم و نجات جان
انس��انها در مواقع بروز حوادث و سوانح ایفا میکنند ،به
گونهاي که هیچ ش��هری بدون مرکز فوریتهای پزشکی
و هیچ بیمارستانی بدون داشتن بخش اورژانس نمیتواند
خدمات مطلوب به مش��تريان خود ارائه دهد .آمبوالنسها
بايد در زمان و مكاني كه نياز حياتي به پاسخ آنها احساس
مي ش��ود ،وجود داشته باش��ند ،در غير اين صورت ارزش
نياز آنها منفي مي شود]1[.
نظ��ر به اینک��ه قس��مت اعظم بیم��اران بس��تری در
بیمارس��تانها از طریق اورژانس بس��تری میشوند ،توجه
دقیق و کافی به تجهیزات ،نیروی انسانی و فضا و مقررات
این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ب��ا اینکه قوانین ج��اری ،پذیرش و ارائ��ه خدمات را
برای بخش فوریتهای پزشکی الزم االجرا میسازند ،اما
فقدان استانداردهای درمانی ،تجهیزاتی و پرسنلی موجب
میش��ود ،مراکز درمان��ی از پذیرش سیس��تماتیک موارد
فوریته��ای پزش��کی چه در بخ��ش خصوصی و چه در
بخش دولتی سرباز زنند]2[.
قابل ذكر اس��ت ،تكنيكهاي تصميم گيري پزش��كي
( )CDM: Clinical Decision Makingبخ��ش مهم��ي از
بدن��ه اصلي ايمني بيمار اس��ت و اين مه��م ارتباط زيادي
به خدمات پزش��كي دارد كه بايد در فوريتهاي پزشكي
ارائه شود]3[.
يك��ي از عوامل حياتي در بهب��ود و ارتقاء خدمات در
سيس��تم بهداش��ت و درمان در موقعيتهاي اورژانسي و
ف��وري ،كم كردن زمان مورد نياز ب��راي ارائه مراقبتهاي
اوليه بهداشت و درمان و كمكهاي اوليه به بيمار است .از
آنجاييكه در تماس تلفني براي خدمات اورژانسي ،معموالً
آمبوالنس مس��ئول پاسخگويي و حمل بيمار به بيمارستان
و يا نزديكترين مركز درماني است ،لذا نقش آمبوالنسها
در سيستم بهداشت و درمان حياتي است]4[.
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ریش��ه واژه آمبوالنس ،کلمه آمب��والر ( )Ambularیا
آمبوالنت ( )Ambulantاس��ت ک��ه در زبان التین به معنی
پیاده راه رفتن میباشد .در زمان جنگهای صلیبی در قرن
یازدهم ش��والیهها دس��تورالعملهایی را در مورد درمان و
کمکهای اولیه از پزش��کان عرب و یوناني دریافت کردند
که این ش��والیهها هم به ارائه خدمات اولیه به بیماران برای
بهبود زخمها میپرداختند و هم کار انتقال زخمیان جنگی
را به چادرها انجام میدادند.
شاید اولین آمبوالنس به معنای محل افراد آسیب دیده و
بیمار اختراع دومینگ ژان الری ()Dominique jean Larry
در س��ال  1872باش��د .این آمبوالنسها شامل واگنهایی
بودند که با دو یا چهار اسب حمل میشدند و برای حمل و
نقل سربازان آسیب دیده در میدان جنگ استفاده میشدند.
اين آمبوالنسهای اولیه ،در واقع بیمارستانهای متحرکی
بودن��د که ب��ه هنگام جنگ به دنبال س��تون ارتش حرکت
میکردن��د و برای اس��کان مجروحان مورد اس��تفاده قرار
میگرفتند]5[.
پس از آن با گذر زمان آمبوالنسها مکانیزه تر ش��ده و
آمبوالنسهای تقریب ًا به شکل امروزی در قرن  20به وجود
آمدند ،به گونهای که در س��ال  1917آمبوالنسهای هوایی
هم اختراع ش��د .به اين ترتيب كه یک دانش��جوی رش��ته
پزشکی اس��ترالیایی سیس��تم هوایی جهت ارائه خدمات
درمان��ی ارائه کرد .این ایده توس��ط ش��رکت اورانجوهن
فالین ( )Eeverandjohn Flynدر  1928به حقیقت پیوست
و پس از یک س��ال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد .در
نتيجه وظیفه پزشکانی که در خدمات پزشکی پرواز رویال
( )Royal flying doctor serviceاسترالیا خدمت میکردند،
پرواز به س��مت بیمار ،درمان یا انتقال آنها به نزدیکترین
مرکز درمانی بود]7[.
آمبوالن��س از کابی��ن راننده ،کابین بیم��ار ،تجهیزات
و ملزوم��ات مراقب��ت از بیم��ار در صحنه و ط��ی انتقال و
همچنین دس��تگاههای ارتباطی دو طرفه تشکیل شدهاست
و باید دارای حداکثر ایمنی و آس��ایش باشد .آمبوالنسها
باید سفید رنگ و دارای نوارهای نارنجی در اطراف باشند
ک��ه عالئم و حروف��ی به رنگ آبی (ش��برنگ) روی آنها
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نوشته شده باشد .همچنين باید دارای دستگاه تهویه مطبوع
بوده ،عایق بندی ش��ده و به راحتی قابل تمیز كردن باشند.
کابین بیمار باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا دو برانکارد،
دو تکنس��ین و همه تجهیزات و ملزومات برای مراقبت در
آن جای گیرند.
ملزوم��ات خاص مراقبت از بیم��ار باید در آمبوالنس
موجود باش��د .اين ملزومات عبارتند از :تجهیزات مراقبت
اولیه ،تجهیزات کنترل مسیر هوایی و ابزار تنفس ،تجهیزات
ساکش��ن ،اکسیژن رس��اني ،احياي قلبي تنفسي ( )CPRو
تجهیزات مراقبت اولیه از زخمها .به عالوه باید ملزومات
آتل بندی ،زایمان و داروهای الزم هم در آمبوالنس حمل
ش��ود .در صورت اجازه مس��ئولین اورژانس دفیبریالتور
خارجی اتوماتیک هم همیشه باید در آمبوالنس باشد .کیت
اولیه ،تجهیزات انتقال بیمار ،بعضی ملزومات غیر پزشکی
و تجهیزات نجات و رهاسازی هم مورد نیاز است]7[.
انواع��ی از آمبوالنسها وجود دارند که مرس��ومترین
آنها در دنیا به سه دسته به شرح زير تقسیم میشوند:
نوع  :Aبه منظور انتقال بیماران غیر اورژانسی طراحی
و تجهیز شدهاس��ت .انتقال بیمار در این نوع آمبوالنس به
دو صورت ( A1مناس��ب برای انتقال بیمار) و  A2مناسب
ب��رای انتق��ال یک یا چند بیمار (با بران��کارد و یا صندلی)
صورت میگیرد.
ن��وع  :Bبه منظور انتق��ال و یا درمانهای اولیه و پایش
بیماران طراحی و تجهیز شدهاست.
نوع  :Cآمبوالنسي است كه در واحد سیار مراقبتهای
وی��ژه ( )MICUاس��تفاده مي گ��ردد و به منظ��ور انتقال،
درمانه��ای پیش��رفته ،پای��ش بیماران طراح��ی و تجهیز
شدهاست]8[.
همچنین عالمت ش��ش گوشه«س��تاره حیات» وسایل
نقلیهای را مش��خص میکند که دارای مشخصه استاندارد
به عنوان آمبوالنسهای تایید ش��ده و دارای مجوز هستند
و اين عالمت باید در پهلوها ،پش��ت و س��قف آمبوالنس
چسبانده شود]9[.
در ح��ال حاض��ر آمبوالنسه��ا به رنگ س��فید و در
کش��ورهای مسیحی به رنگ قرمز هس��تند .در کشورهای

اس�لامی ب��ا هالل قرمز ،نش��انه گ��ذاری میش��وند .این
آمبوالنسها دارای س��رعت مناس��ب ،آژیر و چراغ راهنما
برای عبور از ترافیک و خیابانهای شلوغ هستند]10[.
با توجه به اينكه در زندگي خطر آفرين يك بيمار پاسخ
به موقع و رس��يدن آمبوالنس نقش حياتي دارد ،لذا امروزه
دسترسي به يك الگوريتم خاص در منطقه براي رسيدگي
به بيماران با ريس��ك باال در خدمات اورژانس ضروري به
نظر مي رسد]11[.
بس��یاری از بیم��اران معتقدن��د ،یکی از حساس��ترین
مراحل که در آس��یب دیدگی یا بیماری ناگهانی برای آنها
پیش میآید ،انتقالش��ان به بیمارس��تان بوسیله آمبوالنس
اس��ت .این نگرانی به علت حرکت سریع ،تکانهای زیاد
و صدای بلند آژیر آمبوالنس اس��ت .البته گاهی س��رعت
زی��اد آمبوالنس ،واقع ًا نجات دهندهاس��ت .با این حال ،در
بیشتر موارد ،سرعت زیاد ،غیر ضروری و خطرناک است.
آنچه ضروری است انتقال این بیماران در کوتاهترین زمان
ممکن به مراکز پزشکی مربوطه است]12[.
اع��زام آمبوالنسها  9مرحل��ه دارد :آمادگی ،اطالع به
پای��گاه در مس��یر صحنه ،ورود به صحن��ه ،انتقال بیمار به
آمبوالنس ،در مس��یر به سمت مراکز درمانی دریافت کننده
(انتق��ال) ،در مرک��ز درمانی دریافت کنن��ده (تحویل) ،در
مس��یر به پایگاه و مرحله بع��د از مأموریت .این نه مرحله
در م��ورد وس��یله نقلیه ،امدادگر و نق��ش آن در مأموریت
اورژانس پزش��کی وج��ود دارد و البته جزئیات مراقبت از
بیمار شامل این نه مرحله نمیشود]13[.
بايد خاطر نشان نمود ،تجهیزات پزشکی به عنوان یک
تکنیک پایه تلقي ش��ده و اورژانس ب��ه انواع گوناگونی از
تجهیزات و وسایل پزشکی نیاز دارد]14[.
امروزه در بیش��تر کش��ورها لوازم و تجهیزاتی که باید
داخل یک آمبوالنس باشند ،براساس مصوبات قانون تعیین
میش��وند .بهترین ،مجهزترین و مدرنترین آمبوالنسها
حت��ي ارزش پارکین��گ را ندارند ،مگر آنک��ه کام ً
ال آماده
فعالی��ت باش��ند و تعمی��رات فنی مانن��د تعویض روغن،
الس��تیک و روغنکاری و  ...به طور مکرر در فواصل الزم
براي آنها انجام شود]15[.
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پژوهشها نش��ان دادهاند ،اکثر تصادفات آمبوالنس در
شرایط ایمن رخ دادهاست.
نتاب��ج ي��ك بررس��ی از تصادفات آمبوالن��س ایاالت
نیویورک نش��ان داد ،تصادف در جاده خشک (60درصد)،
هوای روش��ن (55درصد) ،در ساعات روز (67درصد) و
در چهارراه (72درصد) پیش آمدهاس��ت .قابل ذكر اس��ت
در این مدت  5782تصادف با  7267مجروح و  48کش��ته
به وقوع پیوستهاست]16[.
پژوهشهای چندی در این زمینه انجام شدهاس��ت از
جمله "طرح آمبوالنس  "3Gدر س��ال " ،]4[ 2005ارزيابي
ي��ك الگوريتم ( )Algorithmدر س��ال " ،]11[ 2009علل
تصادفات و تاخیر آمبوالنسها در ایالت کالیفرنیا"در سال
" ،]17[ 2008ارزیاب��ی وضعی��ت موجود و نیازمندیهای
پایگاهه��ای اورژان��س  115اس��تان مازن��دران جه��ت
استاندارد س��ازی و نگهداری آنها در اس��تان مازندران"
[" ،]18فوريته��ا و برنام��ه ريزي" [" ،]19س��ازماندهی
فوریتهای پزش��کی ( ")115در شهركرد [" ،]20مطالعه
وضعي��ت نيروي انس��اني ،فض��ا و تجهي��زات اورژانس
بيمارستانهاي دانش��گاه علوم پزشكي مازندران ()1383
بر اساس استانداردهاي ملي [" ،]21مطالعه نيروي انساني،
تجهيزات ،فضاها و مقررات اورژانس در بيمارس��تانهاي
دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال " ،]2[ "1384استفاده
و عدم استفاده از خدمات آمبوالنسهاي اورژانس :بعضي
از فاكتورهاي تاثيرگ��ذار در تصميم گيري براي يك تلفن
به آمبوالنس اورژانس در سال ]22[."1990
نظر به اینکه بر اس��اس اس��تانداردهای اعالم ش��ده از
ط��رف مراجع مربوطه ب��ه ازای هر  130000نفر جمعیت،
یک پایگاه فوريتهاي پزشكي شهری مورد نیاز میباشد.
[ ،]10سه شهرستان مورد مطالعه در اين پژوهش با جمعیتی
حدود  200000نفر هر کدام دارای یک پایگاه فوریتهای
پزشکی میباشند که در مقايسه با شرايط استاندارد مطلوب
میباش��د ،اما تردد زائران عتبات عالیات ،ترورهای مداوم
در کش��ور همسایه یعنی عراق ،بمب گذاری و عدم امنیت
مستمر در نواحي مرزي كشور ،همواره فعالیت پایگاههای
این س��ه شهرس��تان مرزی را چند برابر نمودهاست که در
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بحرانهای اخیر یکی از مشکالت بارز کمبود آمبوالنسها
بودهاس��ت .لذا پژوهشگر برآن بود تا با انجام اين پژوهش
به بررس��ي نقش آمبوالنسها ب��ر وضعیت عملکرد مراکز
فوریتهای پزشکی شهرستانهای مرزی استان کرمانشاه
در نیمه دوم س��ال  1387بپردازد و راهكارهاي الزم را در
اين خصوص ارائه دهد.
روش پژوهش:
ای��ن پژوهش از نظر هدف كارب��ردي و از نظر نحوه اجرا
توصیفی از نوع پيمايشي است.
دادهه��اي اي��ن پژوه��ش از طريق چك ليس��تهاي
معتب��ر وزارت بهداش��ت و درم��ان و آم��وزش پزش��كي
ايران و پرسش��نامههاي كيفيتي اي��زو  9002در خصوص
فوريتهاي پزشكي گردآوري شدهاست و بر اساس اسناد
موجود در پایگاه فوریتهای پزشکی سه شهرستان مرزی
گیالنغرب ،س��رپل ذهاب و قصرشیرین در نیمه دوم سال
 1387انتخاب ش��دند .ارزیابی عملکرد بر اساس امتیاز هر
بعد به شرح زير بود:
بیشت��ر از  90درص��د (مطل��وب) 80-90 ،درص��د
(متوسط) ،کمتر از  80درصد (ضعیف) .به هر سوال بلی 2
امتیاز ،تا حدودی یک امتیاز و به جواب خیر امتیازی تعلق
نگرفتهاس��ت .از جمع امتیازات هر بعد میانگین گرفته و به
عنوان امتیازات کلی ابعاد محاسبه شدهاست.
روایی چک لیس��تها از طریق استانداردهای موجود
در متون ارزشیابی فوریتهای پزشکی که از طریق وزارت
بهداش��ت و درم��ان جمهوری اس�لامی ایران اس��تخراج
گردیده ،س��نجیده ش��د و سپس دادهها با اس��تفاده از آمار
توصیفی تحلیل گردیدهاست.
یافتهها:
یافتهه��ای پژوهش وجود آمبوالنسهای آماده و همچنین
تجهیزات مناس��ب سه مرکز را با توجه به حجم فعالیت به
شرح زير اعالم کردهاست:
در  6ماه��ه دوم س��ال  902 ،1387مأموریت صورت
گرفته که میانگین رسیدن بر بالین بیمار  6.5دقیقه بودهاست.
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جدول  :1وضعیت کنترل آمبوالنسهای پایگاه فوریت پزشکی شهرستانهای مورد مطالعه
 12ساعت قبل از اعزام در نیمه دوم1387
شاخصهاي مورد بررسي

قصرشیرین

گیالنغرب

سرپل ذهاب

درصد

وضعیت

درصد

وضعیت

درصد

وضعیت

کنترل نظافت داخل آمبوالنسها

100

خوب

100

خوب

100

خوب

کنترل مانومتر اکسیژن از نظر استاندارد

75

ضعیف

75

ضعیف

100

خوب

کنترل ساکشن از نظر رعایت استاندارد متعلقات

100

خوب

100

خوب

100

خوب

کنترل برانکارد

100

خوب

100

خوب

100

خوب

کنترل انواع سرمها و تاریخ انقضاء آنها

100

خوب

75

ضعیف

100

خوب

کنترل وسایل غیر پزشکی در آمبوالنس

25

ضعیف

62.5

ضعبف

100

خوب

میانگین کل ابعاد

83.3

متوسط

85.4

متوسط

100

خوب

وضعیت کلی

از اهم ای��ن مأموریتها که فوری��ت آن وجود آمبوالنس
واحد س��يار مراقبتهاي ويژه را الزامي داشتهاست ،وجود
 177مأموری��ت قلبی 51 ،س��کته مغ��زی و  26مأموریت
تنفس��ی بودهاست .الزم به ذکر است در این سه شهرستان
تنه��ا تخصصهای ک��ودکان ،جراحی و به صورت منقطع
متخص��ص داخل��ی فعالیت نمودهاند و تم��ام این بیماران
جهت م��داوای تکمیلی به مرکز اس��تان اعزام گردیدهاند.
در م��دت زمان مطالعه  163مورد مأموریت تصادفی انجام
گرفتهاس��ت که وج��ود آمبوالنسهای مجه��ز و عملکرد
پرس��نل فوریتها را بیشتر از مدت زمان مش��ابه در سال
 1386نمودهاس��ت .از  6بعد م��ورد نظر مرکز فوریتهای
پزش��کی سرپل ذهاب ،قصرشیرین و گیالنغرب به ترتیب
(100درص��د85 ،درص��د و 83.3درصد) امتیاز را کس��ب
نمودهان��د .بنابراين وضعيت مركز س��رپل ذهاب مطلوب
و قصرشيرين و گيالنغرب متوسط بودهاست (جدول .)1
در ادام��ه ،وضعیت کنترل آمبوالنسها پس از هر اعزام
به تفکیک پایگاهها بر اساس مشاهدات موجود در  6ماهه
دوم  1387نش��ان داده شدهاست .از  13بعد مورد بررسی،
مش��کالت فنی آمبوالنسهاي م��ورد مطالعه هنگام اعزام
کمتری��ن امتی��از را به خود اختص��اص دادهاند ،به طوری

 89.5متوسط

که در مصاحبهها و مس��تندات موجود ،نقص در سیس��تم
ترمزها ،ترکیدگی الس��تیک ،نقص فنی موتور ،قفل شدن
چرخه��ا ،شکس��تن بلبرینگ و بریدن تس��مه و نقص در
سیس��تم سیم کش��ی آمبوالنس واحد س��يار مراقبت ويژه
(مش��ترک هر سه شهرستان) و اسپرینتر در حین مأموریت
مش��اهده شدهاس��ت .عدم توجه به این مس��اله مساوی با
م��رگ یک بیمار ب��ا وضعیت حاد میباش��د .عدم توانایی
در نگهداری و تجهیز آمبوالنس واحد س��يار مراقبت ويژه
از طرف ش��بکههای بهداشتی شهرستانهای مورد مطالعه
در راس��تای خدمت رس��انی به بیماران نیازمند به روشنی
مش��هود بودهاست ،به طوریکه مس��تندات و گزارشهای
مسئولین فوریتهای پزشکی جهت رفع مشکل در سوابق
مکاتبات موجود بودهاست (جدول .)2
جدول ( :)2وضعیت کنترل آمبوالنسهای فوریتهای
پزش��کی شهرستانهای مورد مطالعه  12ساعت پس از هر
اعزام در نیمه دوم 1387
بحث و نتيجه گيري
در كل یافتههای پژوهش با توجه به اسناد موجود در مراکز
مورد مطالعه نش��ان داد ،عملک��رد آمبوالنسهای فعال در
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جدول  :2وضعیت کنترل آمبوالنسهای فوریتهای پزشکی شهرستانهای مورد مطالعه
 12ساعت پس از هر اعزام در نیمه دوم 1387
شاخصهاي مورد بررسي

سرپل ذهاب

گیالنغرب

درصد

وضعیت

درصد

وضعیت

درصد

وضعیت

تمیزی روکش برانکارد

100

خوب

100

خوب

100

خوب

تمیزی مانومتر اکسیژن

100

خوب

100

خوب

100

خوب

کافی بودن آب مقطر مانومتر اکسیژن

90

متوسط

60

ضعیف

90

متوسط

تمیز بودن داخل آمبوالنس از نظر ترشحات احتمالی یا لکه خون

95

خوب

90

متوسط

75

ضعیف

سالم بودن کپسول آتش نشانی

100

خوب

100

خوب

100

خوب

کنترل اکسیژن از نظر پر بودن

100

خوب

100

خوب

100

خوب

جایگزینی ملحفه و پتو

90

متوسط

50

ضعیف

75

ضعیف

مشکالت فني آمبوالنس هنگام انتقال بیمار

50

ضعیف

60

ضعیف

40

ضعیف

سالم بودن چراغ گردان آمبوالنس از نظر کارایی

100

خوب

100

خوب

100

خوب

سالم بودن آژیر آمبوالنس از نظر کارایی

100

خوب

100

خوب

100

خوب

نورکافی داخل آمبوالنس

100

خوب

100

خوب

100

خوب

ضد عفونی کابین آمبوالنس

85

ضعیف

60

ضعیف

50

ضعیف

میانگین وضعیت کلی

85.3

متوسط

78.4

ضعیف

79.2

ضعیف

سطح شهرستانهاي س��رپل ذهاب و قصرشیرین متوسط
متمایل به خوب و در شهرستان گیالنغرب در حد متوسط
بودهاس��ت .اين نتيجه با پژوهشهای انجام ش��ده توسط
معمارزاده و یشمی همخوانی داشته و نشان دهنده يكسان
بودن وضعيت آمبوالنسها در ش��هرهاي مرزي كرمانشاه
و اراك مي باش��د ]2، 19[.و با بعضی از پژوهشهای انجام
ش��ده توسط مجیدپور و رس��تگار همخواني نداشته و اين
ام��ر بيانگر باالت��ر بودن امكانات فوريتهاي پزش��كي و
مخصوص ًا وضعيت آمبوالنسهاي ش��هرهاي مرزي استان
كرمانش��اه در مقايسه با استان چهارمحال بختياري و استان
مازندران بودهاست]20،21[.
از طرفي در مشاهدههاي صورت گرفته و مصاحبههاي
كه با تکنس��ینهای ماهر ،مسئولین و رانندگان مراکز مورد
مطالع��ه ب��ه عمل آم��د 4 ،دليل اصلی اخت�لال در کیفیت
مداوای بیماران در هنگام مأموریت به شرح زير عنوان شد:
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 .1کوتاهی سقف آمبوالنسهای کاروان و پاترول و ایجاد
اشکال برای انفوزیون وریدی خصوص ًا در بیماران قلبی
 .2ورود دود و گاز اگ��زوز به کابی��ن بیمار که باعث بدتر
شدن حال عمومی بیمار و تکنسین میشود
 .3نامناس��ب ب��ودن گرمایش و س��رمایش آمبوالنسهای
مذکور
 .4جمع نشدن و بلند نشدن برانکارد آمبوالنسهای کاروان
و پاترول و مشکل حمل بیمار
راهكارهاي پيشنهادي كه براي رفع اين نواقص با بهره
گيري از يافتههاي پژوهش علیپور وجود دارد ،اختصاص
بودجه مناس��ب براي خريد آمبوالنسهاي جدید به جاي
صرف هزينه براي تعمير نواقص آمبوالنسهاي مستهلك
شده ،در مواردي كه آمبوالنس بيش از حد مستهلك شده،
میباش��د .به دلی��ل اینکه هزينه مصروف ش��ده در جهت
رف��ع اين نواق��ص ،هزینه -فای��ده كمتري در مقايس��ه با

مهرنوش جعفری و محمد محبوبی

آمبوالنسهای جدید داشتهاست]18[.
همچنين همانگونه كه نتايج دیگر پژوهشها از جمله
پژوهش انجام ش��ده توسط گاردنر نشان دادهاست ،جهت
ارتق��اء عملكرد آمبوالنسه��اي فع��ال و آمبوالنسهاي
موجود در اين س��ه شهرس��تان ،آم��وزش عمومي به مردم
اين شهرستانها جهت اس��تفاده بجا و تماس به اورژانس
در مواقع الزم و ضروري مي باشد .به اين ترتيب اثربخشي
استفاده از آمبوالنسهاي موجود باال رفته و عملكرد آنها
ارتقاء خواهد يافت]22[.
از طرف ديگ��ر همانگونه كه نتايج پژوهش جمترا نيز
نش��ان دادهاس��ت ،آموزش نيروي انساني شاغل در بخش
فوريتهاي پزش��كي و مخصوص ًا رانندگان در خصوص
اس��تفاده صحيح از آمبوالن��س و رعايت اس��تانداردها و
قواني��ن الزم در اي��ن خصوص از جمله اس��تفاده به موقع
رانندگان از آژیر ،مشخص نمودن وضوح شبرنگ در شب
كه باعث اش��تباه گرفتن با وس��یله نقلیه س��ایر ارگانها از
طرف رانندگان دیگر نش��ود و داش��تن سرعت مناسب و
بجا از ديگر راهكارها جهت افزايش اثربخش��ي استفاده از
آمبوالنسهاي موجود در بخش فوريتهاي پزش��كي اين
سه شهرستان خواهد شد]1[.
از آنجایی که بخش حوادث نقطه تالقی بیمارس��تان و
جامعه است .در این بخش اولین اثر به بیمار ،خویشاوندان،
دوس��تان و همراهان وی منتقل مي ش��ود .لذا اين اثر باید
مثبت باش��د ،تا مراقبت س��ریع و شایستهاي را كه زندگی
بخش باش��د و نیز از شدت و حدت بیماری بکاهد ،براي
بيم��ار تامين نماي��د .در انجام این مهم ،نیروی انس��انی و
تجهیزات نقش مهم و موثری را ایفا میکنند و از آنجاييكه
نه تنها نيروي انس��اني نقش بارزي را در ارائه خدمات در
فوريتهاي پزشكي ايفا مي كند ،بلكه وجود هر گونه اقدام
عملي در این بخش منوط به تجهيزات مناس��ب مي باشد،
بر همين اس��اس مراكز فوريتهاي پزش��كي بدون وجود
تجهيزات مناس��ب اوليه و حياتي از جمله آمبوالنس فاقد
هرگون��ه اعتبار پزش��كي مي گردند .پس توجه مس��ئوالن
ب��ه تجهيز مناس��ب آمبوالنسها و ملزوم��ات آنها امري
انكارناپذي��ر براي حفظ جان حادثه ديدگان تا رس��يدن به

مرك��ز درماني در يك زمان طاليي مي باش��د و از آنجا كه
در بعض��ي نواحي كش��ور كه بحران خيز مي باش��ند ،مثل
اس��تانهاي مرزي ،لزوم وجود اين امر دوچندان احساس
مي شود ،لزوم رسيدگي به تجهيزات و لوازم مناسب براي
اقدامات حمايتي از بيماران در اين نقاط بيش��تر احس��اس
مي شود.
ب��رای تحق��ق ای��ن امر اختص��اص بودجه مناس��ب،
آموزش به پرس��نل در خصوص اس��تفاده بجا و مناس��ب
از آمبوالنسها ،تنظیم پروتوکلهای مناس��ب برای معاینه
دورهای آمبوالن��س ،تعمی��ر دورهای و تعویض وس��ایل
مس��تهلک ش��ده در آمبوالنسها از راهکارهای پیشنهادی
میباشد.
و با توج��ه به نتایج پژوه��ش ،در خصوص وضعيت
موجود آمبوالنسهاي س��ه شهرس��تان مرزي الزم اس��ت
اقدامات اساسي براي خريد و تعمير آمبوالنسها صورت
پذيرد.
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