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تعیین رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس پیش بیمارستانی ایران

 .8مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکيده
هدف :اورژانس پیش بیمارستانی از مهمترین قسمتهای نظام سلامت است که در ارائه خدمات فوری به بیماران ایفای نقش میکند ،این مطالعه
باهدف بررسی ارتباط بین شاخصهای منتخب عدالت و عملکردی اورژانس پیش بیمارستانی ایران و مقایسه بین استانها طراحی شده است.
روشها :پژوهش به روش کمی و تحلیلی انجام شد و جامعه شامل اورژانس پیش بیمارستانی با روش سرشماری در نظر گرفته شد .با استفاده از
روش دادههای ترکیبی ،دادهها در نرمافزار  Eviewsو  Stataوارد و آزمونهای f limerو  Hausmanبه ترتیب انجام شد و رگرسیون دادهی پنل
دیتا با اثرات ثابت به دست آمد و با روش حداقل مربعات تعمیمیافته تخمین انجام شد.
نتایج :شاخص شیوع حوادث ترافیکی در تعیین هر سه شاخص عملکردی تأثیر مثبت دارد .شاخص شیوع حوادث ناشی از کار در تعیین شاخص
کل مأموریتها تأثیر مثبت و شاخص فوت حوادث ترافیکی با شاخص تعداد پایگاههای اورژانس رابطه مثبت داشت .در شاخص تعداد مأموریتهای
فوریتهای پزشکی ،استان تهران ،قم ،خراسان رضوی ،مازندران ،البرز ،یزد و فارس بیشترین میانگین به ازای هر پایگاه و در شیوع حوادث ترافیکی
استانهای تهران ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،خوزستان ،مازندران و فارس در صدر بودند.
نتيجهگيری :مهمترین شاخص سازمان اورژانس کشور شاخص شیوع حوادث ترافیکی بود که در هر سه متغیر عملکردی موردبررسی اثرگذار بود
و عامل مهم توزیع پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی بوده است .استانهای تهران و قم نیاز به توجه جدی در تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی
دارند.
کليدواژهها :سیستم فوریتهای پزشکی ،اورژانس پیش بیمارستانی ،حوادث ترافیکی ،عدالت در سلامت.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 8931/6/39 :اصلاح نهایی31/3/33 :

پذیرش مقاله31/84/8 :

ارجاع :هادیان محمد ،عابدینژاد مجید ،سیدین سید حسام ،سودابه بهروج .تعیین رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس پیش بیمارستانی ایران .مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین8931 .؛
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مقدمه:
یکی از مسائل مهم در مراقبتهای بهداشتی ،مراقبتهای پیش

است .]1[ .اورژانس پیش بیمارستانی طی  04سال گذشته به یکی از

بیمارستانی است که مسئول مراقبتهای قبل از رسیدن بیمار به

اساسیترین بخشهای نظام سلامت آمریکا در مراقبت از بیماران

بیمارستان است [ .]2،1تاریخچه طراحی اورژانس پیش بیمارستانی اولین

تبدیلشده است [ ]0و البته بر همین اساس یکی از بزرگترین بارهای

بار در سال  2681میلادی در سین سیناتی آمریکا بوده است و در طی

هزینهای نظام سلامت آمریکا است و یک درصد از تولید ناخالص آمریکا را

جنگ جهانی اول ارتقا یافته و سرانجام در سال  2791قانون ملی خدمات

به خود اختصاص داده است ،پیشبینیشده از سال  1444-1414هزینه

پیش بیمارستانی در ایالاتمتحده آمریکا مطرح شده و به اجرا درآمده
نویسنده مسئول:
مجید عابدینژاد
مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت ،دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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هادیان و همکاران

رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس

افزایش زیادی داشته باشد [.]1،8

شاخصهای عدالت در سلامت ،بر اساس رویکردهای سازمان جهانی

در سال  2111با ریزش سقف سالن فرودگاه مهرآباد تعدادی مجروح

بهداشت تعیینشده و میزان مرگومیر حوادث غیر ترافیکی ،شیوع

و کشته شدند و این در حالی بود که سیستمی برای کمک و انتقال

حوادث کار و شیوع حوادث ترافیکی از آن استخراجشده است [ ]21و با

مصدومان وجود نداشت .بعدازاین حادثه اورژانس ایران به کمک

شاخصهای عملکردی تعداد مأموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی،

آمریکاییها بهعنوان چهارمین اورژانس دنیا راهاندازی شد [ .]9اورژانس

میزان مأموریتهای تصادفی و تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی

پیش بیمارستانی ایران ،قبل از انقلاب اسلامی در بدنه بیمه خدمات درمانی

مدیریت حوادث مورد ارزیابی قرار میگیرد [.]28

سالانه در کشور بیش از  14میلیون مأموریت در  0144پایگاه اورژانس

مراقبتهای بهداشتی و تجهیزات پزشکی است که سازمان بهداشت

پیش بیمارستانی انجام میشود که نزدیک به  21درصد از این مأموریتها

جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بهضرورت اندازهگیری عدالت

در بیماران ترومایی و در حوادث ترافیکی اتفاق میافتد [ .]7آمار

در توزیع آن تأکید کردهاند [.]20،29

مرگومیرهای ناشی از حوادث و تصادفات از مجموع آمار مرگهای ناشی

در کانادا در خصوص دسترسی به مراقبت تروما  99درصد مردم

از سه بیماری ایدز ،سل و مالاریا در کشور ما بیشتر است ،نه درصد کل

بهصورت جادهای کمتر از یک ساعت با مرکز ترومای سطح یک یا دو

مرگومیر در ایران و  21درصد بار بیماریها به علت حوادث و بهخصوص

فاصله دارند اما در روستاها این فاصله بیشتر است که اورژانس هوایی فعال

حوادث ترافیکی است ،در گروه سنی  21تا  00سال ،بیش از  14درصد

در دسترس است [ .]26در ایران توزیع پزشکان عمومی ،تعداد تختهای

مرگها ناشی از حوادث است.

دیالیز در کشور بهصورت عادلانه و در توزیع تختهای مراقبت ویژه در

علت اصلی از دست رفتن سالهای عمر در کشور ،در درجه اول

کشور بهجز تختهای مراقبت ویژه نوزادان سایر تختها با رعایت عدالت

حوادث ترافیکی است و در علل مرگومیر پس از سکتههای مغزی و

توزیع شده بود [ .]27-12این مطالعه با هدف بررسی شرایط موجود در

قلبی سومین علت مرگ در کشورمان اعلامشده است ،در سال  2160این

اورژانس پیش بیمارستانی شاخصهای مدنظر را مورد پایش قرار داده

آمار برابر  19هزار و  911نفر بود که در سال  71به  28هزار و  691و در

است.

سال  70به  28هزار و  160مورد رسید که میتوان گفت بهطور متوسط
هر  12دقیقه ،یک ایرانی به دلیل حوادث ترافیکی از بین رفته است .هدف

مواد و روشها:

سیستم اورژانس پیش بیمارستانی ارائه مراقبتهای اورژانس مؤثر در

این پژوهش به روش کمی تحلیلی است که به روش دادههای

دسترس همهکسانی که به آن نیاز دارند ،است که میتواند با استفاده از

ترکیبی انجامشده و دارای دو نوع دادههای سری و مقطعی است [.]11

عدالت توزیعی تقسیم عادلانه منابع بین گروههای مختلف جامعه

دادههای سری  2174 -2178را شامل میشود و دادههای مقطعی شامل

صورت پذیرد [ .]24مطالعات نشان داده شاخصهای عدالت توزیعی و

شاخصهای موردنظر از تمام استانهای کشور بوده است .این پژوهش با

شاخصهای سلامت باهم رابطه دارند و با بهتر شدن شاخصهای عدالت

رگرسیون شاخصهای عدالت شامل مرگومیر ناشی از حوادث ترافیکی،

توزیعی شاخصهای سلامت نیز افزایش مییابد [.]22

مرگومیر حوادث کار و تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی و

در کشورهای کمدرآمد برای رسیدن به مراقبتهای سلامت عادلانه از

شاخصهای عملکردی شامل شیوع حوادث ترافیکی ،شیوع حوادث غیر

طرف دولتها اقداماتی مثل کاهش هزینههای مصرفکنندگان ،بیمه

ترافیکی و تعداد کل مأموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی به سنجش

اجتماعی و افزایش مراقبتهای اولیه انجام میشود [ .]21عدالت در

ارتباط این شاخصها میپردازد و بین آنها به مقایسه پرداخته و میزان

سلامت به این معنی است که هرکس در صورت نیاز به خدمات سلامت

اثرگذاری این شاخصها و رابطه شاخصها را نشان میدهد.

بتواند بهموقع و بهاندازه کافی به آن دسترسی داشته باشد .عدالت را با پنج

جامعه پژوهش شامل کل اورژانسهای پیش بیمارستانی ایران

شاخص :وضعیت سلامت جامعه ،توزیع سلامت در جامعه ،پاسخگویی

هست که هر شش شاخص انتخابشده بهعنوان نمونه در کل استانها

نظام سلامت ،توزیع پاسخگویی نظام سلامت ،میزان مشارکت مالی

بررسیشده است .دادههای مربوط به مرگومیر تصادفات از آمار
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تشکیل شد و بعد از انقلاب از ارکان مهم نظام سلامت کشور است [.]6

یکی از موارد بسیار مهم در نظام سلامت در دسترس بودن منابع

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.2.31

این سیستم دو برابر شود و تقاضا برای مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی

خانوارها در تأمین مالی سلامت میسنجند [ .]21،20در ایران

هادیان و همکاران

رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس

از آمار منتشرشده سازمان تأمین اجتماعی به دست آمد و آمار پایگاههای

ترکیبی با اثرات ثابت است یا دادههای تلفیقی با اثرات تصادفی که ضرایب

فوریتهای پزشکی و تعداد مأموریتهای کل اورژانسهای پیش

بهدستآمده نشان داد که دادههای مطالعه دادههای ترکیبی با اثرات ثابت

بیمارستانی و تعداد مأموریتهای تصادفی کل کشور از مرکز مدیریت

است ،در قسمت بعد برآورد با روش حداقل مربعات تعمیمیافته انجام شد

حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گردآوری شد.

و با استفاده از مقدار  R2قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته بهوسیله

سری زمانی از سال  2174الی  2178در هر شش متغیر مطالعه با

همچنین سطح معناداری آماره  Fکه نشاندهنده قدرت رگرسیون است

استفاده از آزمون لوین لین چو ()LLC :Levin, Lin & Chui

استفادهشده است ،از آماره  Tبرای معنادار بودن ضرایب برآوردی استفاده

بررسی شد که علت انتخاب این آزمون بیشتر بودن تعداد مقاطع مطالعه

شد.

از تعداد سری زمانی در مطالعه بود و پسازآن باقیماندهها نیز در همه
متغیرهای مطالعه با استفاده از این آزمون بررسی شد و با توجه به مانا

یافتهها:

بودن دادهها جهت مشخص شدن اینکه مطالعه تلفیقی یا ترکیبی است از

طبق جدول  2در این پژوهش متغیرها با استفاده از آزمون لوین لین چو

آزمون  F-limerاستفاده شد ،در این آزمون مشخص شد که مطالعه با

ازلحاظ مانایی بررسی شدند ،با توجه به اینکه سطح معناداری متغیرها

روش دادههای ترکیبی است و در مرحله بعد از آزمون Hausman

کمتر از  4/41است ،مانایی دادهها مشخص شد.

جدول شماره  :1مانایی دادهها

متغير

مرگومير حوادث

شيوع حوادث

مرگومير

مأموریتهای تصادفی

کل مأموریتهای اورژانس

تعداد پایگاه

ترافيکی

ترافيکی

حوادث کار

اورژانس پيش بيمارستانی

پيش بيمارستانی

فوریتهای پزشکی

آزمونlin chu
آماره آزمون

-1/41

-0/92

-11/11

-282/47

-2/92

-22/61

سطح معناداری

4/442

4/444

4/444

4/444

4/401

4/444

با توجه به نتایج جدول شماره  1فرضیه صفر دادههای تلفیقی
( )pollingرد شد و پژوهش با روش رگرسیون دادههای ترکیبی (پنل
دیتا) به دست آمد و در ادامه با آزمون هاسمن اثرات ثابت اثبات شد.
جدول شماره  :2آزمون اف ليمر و هاسمن
رگرسيون شاخصهای عملکردی با متغير

رگرسيون شاخصهای عملکردی با متغير

رگرسيون شاخصهای عملکردی با

رگرسيونها
آزمونها

مأموریتهای تصادفی کشور

تعداد مأموریتهای اورژانس پيش بيمارستانی

متغير تعداد پایگاه فوریتهای پزشکی

سطح معناداری آزمون اف لیمر

4044

4044

4044

آماره آزمون اف لیمر

6007

27024

221011

سطح معناداری آزمون هاسمن

4044

4044

4044

آماره آزمون هاسمن

21012

14010

200048

سطح معناداری و قدرت رگرسیونها با سه شاخص عملکردی
مستقل مطالعه در جدول شماره  1نشان داده شده است:

22

همانگونه که در جدول شماره  1گزارش شده است ،مقدار  R2در
این سه رگرسیون به ترتیب  4/78 ،4/68و  4/77بوده است .ضرایب
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در ابتدا با استفاده از نرمافزار استاتا  21و ایویوز  6مانایی در دادههای

متغیرهای مستقل رگرسیون در نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده شد.

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.2.31

منتشرشده سازمان پزشکی قانونی استفاده شد و آمار حوادث غیر ترافیکی

استفاده شد تا به این موضوع پرداخته شود که این مطالعه دادههای

هادیان و همکاران

رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس

مأموریتهای تصادفی سنجیده شد و ارتباط متغیر تعداد فوت ناشی از

بزرگتر از  4/41و معنادار نبود ولی متغیر شیوع حوادث ترافیکی بود که

حوادث ترافیکی با متغیر تعداد مأموریتهای تصادفی معنادار نبود.

ارتباط معناداری با تعداد کل مأموریتهای فوریتهای پزشکی دارد،

شیوع حوادث ترافیکی با سطح معناداری  4/44نشان از رابطه

متغیر مستقل تعداد فوت ناشی از حوادث ترافیکی ارتباط منفی با تعداد

مثبت شیوع حوادث ترافیکی با تعداد مأموریتهای تصادفی فوریتهای

پایگاههای فوریتهای پزشکی داشت ،متغیر شیوع حوادث ترافیکی رابطه

پزشکی داشت و در سومین متغیر مستقل این رگرسیون شیوع حوادث

مثبت و قوی با افزایش تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی داشت و

کار بود که با تعداد مأموریتهای تصادفی ارتباط معنادار آماری نداشت.

متغیرهای فوت حوادث ترافیکی و میزان شیوع حوادث ناشی از کار با

در رگرسیون دوم متغیرهای عملکردی با متغیر کل مأموریتهای
فوریتهای پزشکی سنجیده شد و سطح معناداری بین متغیر مستقل

جدول شماره  :3معناداری رگرسيونها با متغيرهای مستقل
رگرسيون  1شاخصهای عملکردی با

رگرسيون  2شاخصهای عملکردی با متغير

رگرسيون  3شاخصهای عملکردی با

رگرسيونها

متغير مأموریتهای تصادفی کشور

تعداد مأموریتهای اورژانس پيش بيمارستانی

متغير تعداد پایگاه فوریتهای پزشکی

آماره R2

4068

4078

4077

آماره دوربین واتسونD.W

4066

2028

2082

تعداد فوت حوادث ترافیکی

4048

4071

4040

میزان شیوع حوادث ترافیکی

4044

4044

4044

میزان شیوع حوادث ناشی از کار

4096

4044

4044

آمارهها و متغيرها

همانطور که در جدول شماره  0آمده است ،شیوع حوادث ترافیکی

بوشهر  91درصد رشد در ردههای اول رشد قرار دارند .استانهای

در استان تهران تعداد  ،02160خراسان رضوی  ،19811فارس ،10741

خوزستان و گیلان با کاهش منفی  ،14ایلام با منفی  ،21سه استان با

اصفهان  ،10879خوزستان  ،26701مازندران  21026و آذربایجان

رشد منفی بودهاند و سه استان البرز با  ،11قم  11و چهارمحال بختیاری

شرقی  21021دارای بیشترین میزان موجود در این زمینه بودهاند .استان

با  18درصد رشد جزو کم رشدترین استانهای کشور در تعداد

قم  ،109/8گیلان  ،126/6کرمانشاه  ،128تهران  ،124اصفهان 271/70

مأموریتها بودهاند.

و یزد با  271/1دارای بالاترین متوسط شیوع حوادث ترافیکی در کشور

در درصد تغییرات تعداد پایگاهها طی شش سال استان اردبیل با

بودهاند .در شاخص میانگین کل مأموریتها به ازای هر پایگاه استان تهران

رشد  02درصد ،گلستان ،آذربایجان غربی ،کرمانشاه ،کردستان ،سیستان

با متوسط  ،1418قم با  ،1167خراسان رضوی ،مازندران ،البرز ،یزد و

و بلوچستان ،خراسان شمالی ،هرمزگان ،همدان و سمنان و البرز با ،12

فارس با تعداد  2074/9 ،2194/8 ،2911 ،2971و  2014بیشترین این

 29 ،29 ،26 ،12 ،12 ،11،11 ،11 ،16درصد بیشترین تغییرات را در

میزان را داشتند .در تغییرات کل مأموریتها طی شش سال استان

کشور داشتهاند و استانهای بوشهر با  ،1/0یزد با  ،1/8قزوین با  8و استان

مازندران  ،279قزوین  ،211کرمان  ،228کردستان  ،246آذربایجان

لرستان با  6درصد کمترین میزان رشد را داشتهاند.

غربی  ،78خراسان رضوی  ،71گلستان  ،71اصفهان  ،62هرمزگان  91و

جدول شماره  :4وضعيت شاخصهای توصيفی اورژانس پيش بيمارستانی کشور به تفکيک استان
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متغیر وابسته تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی رابطه منفی داشت.
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برآوردی در رگرسیون اول متغیرهای عملکردی با متغیر مستقل تعداد

تعداد فوت حوادث ترافیکی با تعداد کل مأموریتهای فوریتهای پزشکی

هادیان و همکاران

رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس

مأموریتها به ازای
هر پایگاه در سال

برای هر پایگاه سال

69

69
200/48

%94
%78

%16
%02

مأموریتهای هر

ترافيکی هر استان

استان در سال 69

در سال 69

2

آذربایجان شرقی

98902

21021

929/1

1

آذربایجان غربی

14602

22017

909/9

286/49

1

اردبیل

17809

0412

911/2

76/12

%16

0

اصفهان

288947

10879

2141/0

271/70

%62

%20

1

البرز

91167

6186

2194/8

290/11

%11

%29

8

ایلام

8019

1061

296/6

78/64

%-21

%7

9

بوشهر

19411

0742

800/1

228/87

%91

%100

6

تهران

176116

02160

1418/6

124/49

%07

%21

7

چهارمحال بختیاری

11111

1911

711/7

241/87

%18

%7

24

خراسان جنوبی

89982

1018

2110/6

81/81

%81

%2101

22

خراسان رضوی

121112

19811

2970/7

216/64

%71

%24

21

خراسان شمالی

14796

0149

829

211/91

%81

%12

21

خوزستان

206166

26701

2488/6

218/16

%-14

%28

20

زنجان

11112

1140

989/0

218/16

%86

%2808

21

سمنان

06189

0171

2297/9

249/27

%82

%29

28

سیستان و بلوچستان

99907

8116

921/1

19/21

%17

%11

29

فارس

118260

10741

2007/7

217/80

%01

%20

26

قزوین

11181

8218

714/0

291/41

%211

%8

27

قم

61821

6887

1167

109/86

%11

%21

14

کردستان

12227

1810

911/9

214/97

%246

%11

12

کرمان

219021

21810

2210/6

220/06

%228

%7

11

کرمانشاه

02726

24641

616/1

128/48

%80

%11

11

کهکیلویه و بویراحمد

19982

0171

671/1

202/99

%11

%21

10

گلستان

82110

7021

2141/8

260/10

%71

%12

11

گیلان

18101

21091

811/7

126/61

%-14

%21

18

لرستان

17714

6860

110/1

211/49

%84

%6

19

مازندران

212820

21026

2911/7

291/1

%279

%28

16

مرکزی

08112

9111

2412/1

280/66

%88

%28

17

هرمزگان

11716

1211

811/1

84/41

%91

%12

14

همدان

11161

9094

968/1

288

%81

%26

12

یزد

16218

9144

2074/9

271/1

%10

%108

ردیف

23

شش سال 69

طی شش سال
%21
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تعداد کل

ميزان شيوع حوادث

استان

مأموریتها طی

تعداد پایگاهها
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ميانگين کل

ميانگين شيوع
حوادث ترافيکی

درصد تغييرات کل

درصد تغييرات

رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس

عملکردی پژوهش است .شیوع حوادث ترافیکی از مهمترین مباحث در

با توجه به نتایج رگرسیونها افزایش یا کاهش در تعداد فوت ناشی از

سالهای عمر ازدسترفته در کشور میباشد و نشان میدهد که

حوادث ترافیکی در میزان مأموریتهای تصادفی فوریتهای پزشکی

همانطور که در این بحث جزو اولویتهای این وزارت حساب میشود در

تأثیری ندارد ،رابطه مثبت شیوع حوادث ترافیکی با تعداد مأموریتهای

سازمان اورژانس کشور نیز جزو اولویتها بوده و از مسائل اثرگذار در این

تصادفی فوریتهای پزشکی نشان داد که با افزایش شیوع حوادث

سازمان بوده است.

و با هماهنگی این دو شاخص رشد نمودهاند .شیوع حوادث کار با متغیر

متغیر مستقل وارد رگرسیون شده بود و با متغیر وابسته تعداد پایگاههای

وابسته رگرسیون ارتباط معنادار آماری نداشت و مشخص گردید که

فوریتهای پزشکی رابطه منفی داشت .علت ارتباط منفی را میتوان

افزایش یا کاهش آن تأثیری در افزایش یا کاهش مأموریتها نداشته

ناشی از این دانست که طی سالهای اخیر با روند کاهشی حوادث ناشی

است.

از کار بودهایم که این مسئله با توجه به اینکه تأثیر قابلتوجهی در افزایش

عدم ارتباط بین تعداد فوت حوادث ترافیکی با تعداد کل مأموریتها

تعداد کل مأموریتهای فوریتهای پزشکی نیز نداشت قابل پیشبینی

نشان داد که این متغیر تأثیری در کل مأموریتها نیز نداشت .شیوع

بود که اثر مثبت در متغیر اصلی و مهم تعداد پایگاههای فوریتهای

حوادث ترافیکی ارتباط معناداری با تعداد کل مأموریتهای فوریتهای

پزشکی و روند افزایشی آن نداشته باشد.

پزشکی داشت و نشان داد که خدمات فوریتهای پزشکی با این شاخص

بر اساس جدول شماره  0استان قم با بالاترین میزان در متوسط

تحت تأثیر قرارگرفته است .از این ارتباط میتوان اینگونه برداشت کرد که

شیوع حوادث ترافیکی ،اولویت اول افزایش تعداد پایگاه در کشور است،

میزان حوادث ترافیکی سهم مهمی در کل مأموریتهای های فوریتهای

استان گیلان ،کرمانشاه ،تهران ،یزد و اصفهان در این رابطه در کشور جزو

پزشکی دارد .در رگرسیون متغیر میزان شیوع حوادث ناشی از کار وجود

اولویتهای بعد بودهاند.

رابطه منفی با مأموریتهای کل به دست آمد که نشان از این دارد که با

ازلحاظ شاخص میانگین کل مأموریتها به ازای هر پایگاه استان

کاهش شیوع حوادث کار تعداد مأموریتهای کل فوریتهای پزشکی

تهران و قم نیاز به توجه جدی دارند و استانهای خراسان رضوی،

افزایش و با افزایش آن کاهش مییابد .به دو جهت میتوان این رابطه

مازندران ،البرز ،یزد و فارس نیز در این رابطه به توجه نیاز دارند .ازلحاظ

منفی را توضیح داد ،اول اینکه با توجه به روند کاهشی حوادث ناشی از کار

درصد افزایش پایگاه استان بوشهر کمترین رشد  1/0و در افزایش درصد

در سالهای اخیر ،سایر موارد مأموریتهای فوریتهای پزشکی روند

مأموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی رتبه دهم کشور را دارد که به

افزایشی داشته و به سالانه بالا رفته است و دوم با توجه به اینکه این دو

دلیل عدم تناسب نیاز به بررسی و اصلاح دارد ،استان یزد با  1/8رشد در

متغیر ارتباط منفی دارند با کاهش حوادث کار فرصت پرداختن اورژانس

رتبه دوم کمترین رشد پایگاه قرار دارد و در حجم کل مأموریتها در رتبه

پیش بیمارستانی به مأموریتهای غیر از کار افزایش داشته است.

ششم است ،استان قزوین با شش درصد رشد ،سومین استان با رشد کم

متغیر مستقل تعداد فوت ناشی از حوادث ترافیکی ارتباط منفی با
تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی داشت و با کاهش تعداد فوت ناشی از

در تعداد پایگاهها بوده و این استان با رشد  211درصد طی شش سال
دومین استان در رشد مأموریتها بوده است.

تصادفات تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی رو به افزایش داشته است.

در مقایسه این پژوهش با سایر پژوهشها ،پژوهش گودرزی در مورد

همانطور که در بالا مشاهده کردیم فوت ناشی از حوادث ترافیکی با تعداد

توزیع پزشکان عمومی در توزیع پزشک عمومی استانهای البرز ،تهران و

کل مأموریتها ارتباط معناداری نداشت که این دو مقایسه نشان میدهد

قم ،کمترین پزشک به ازای هر  244هزار نفر جمعیت داشته و مشابه

مبنای افزایشی متغیرهای عملکردی در اورژانس پیش بیمارستانی از این

نتایج این مطالعه بود [ .]14در پژوهش عمرانی خو بیشترین بیمار

متغیر تأثیر چندانی نمیپذیرد ،متغیر بعدی متغیر مستقل میزان شیوع

دیالیزی با  12درصد در تهران و بیشترین تخت بیمار دیالیزی نیز با 26

حوادث ترافیکی بود که رابطه مثبت و قوی با افزایش تعداد پایگاههای

درصد در تهران بوده است که مشابه آمار مطالعه ما تهران دارای بیشترین

فوریتهای پزشکی داشت و در این رگرسیون نیز بهمانند دو رگرسیون

تعداد کلی مأموریتها و بیشترین تعداد پایگاهها در کشور بوده است

قبل نشان داد که مهمترین متغیر مستقل اثرگذار روی متغیرهای

[.]12
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ترافیکی مرکز فوریتهای پزشکی نیز میزان خدماترسانی را افزایش داده

سومین متغیر میزان شیوع حوادث ناشی از کار بود که با عنوان
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بحث و نتيجهگيری:

هادیان و همکاران

رابطه شاخصهای عدالت و عملکردی اورژانس

ترافیکی نیز استانهای تهران ،خراسان رضوی ،فارس ،اصفهان و

نیروی انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی با نسبت مناسبی توزیعشده

خوزستان نیازمند توجه هستند.

است در این پژوهش نشان دادهشده است که برخلاف توزیع نیروی انسانی

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که مسئولین اورژانس کشور به

توزیع مأموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی در استانهای کشور

شاخص مرگومیر حوادث ترافیکی و مرگومیر حوادث ناشی از کار

بهصورت نابرابر توزیع شده است این توزیع نابرابر در پژوهش ماهر و

بهعنوان دو شاخص مهم در توسعه اورژانس پیش بیمارستانی توجه کنند.

همکاران در توزیع نیروی انسانی بیمارستانی وجود داشت [.]10

یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر در دسترس نبودن اطلاعات

شاخصهای تأثیرگذار در هر سه شاخص عملکردی پژوهش دارد و از

رسیدن به بیمارستان بود که در صورت ثبت صحیح و دقیق میتواند در

مسائل مهم موردتوجه این سازمان بوده است ولی افزایش یا کاهش در

بهبود عدالت در اورژانس پیش بیمارستانی کشور در بین استانها کمک-

تعداد فوت ناشی از حوادث ترافیکی در میزان مأموریتهای تصادفی

کننده باشد .محدودیت دیگر در دسترس نبودن شاخصی با عنوان درصد

فوریتهای پزشکی تأثیری ندارد که این عدم ارتباط بین تعداد فوت

پوشش دهی حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در اورژانس کشور است که

حوادث ترافیکی با تعداد کل مأموریتها نیز وجود دارد فلذا بایستی از

میتواند از شاخصهای اثرگذار در توسعه و عدالت اورژانس پیش

طرف مدیران سازمان مربوط و سیاستگذاران این شاخص نیز موردتوجه

بیمارستانی کشور باشد.

قرار گیرد.
در انجام این مطالعه متغیرهای متوسط مدتزمان پاسخدهی،

تشکر و قدردانی :از اساتید بزرگوارم در دانشکده مدیریت و

مرگومیر ناشی از حوادث ترافیکی ،میزان پوشش دهی حوادث ترافیکی،

اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و از جناب آقای دکتر نوری و

پوشش دهی کل مأموریتها ،متوسط مدتزمان پاسخدهی به دلیل

همکاران ایشان در مجموعه اورژانس کشور سپاسگزاری میکنم.

نبودن اطلاعات در پژوهش وارد نشدند .در خصوص رعایت عدالت در

تأیيدیه اخلاقی :این مطالعه دارای تأییدیه اخلاقی به شماره

اورژانس پیش بیمارستانی و با توجه به شاخصهای موردبررسی نشان

Iums/Shmis_IR.IUMS.REC1395/9411552007
از دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

داده شد که در برخی استانها نیاز به مداخله جهت بهبود عدالت وجود
دارد که استان تهران پر مأموریتترین استان کشور نیاز به افزایش
پایگاههای فوریتهای پزشکی و بهبود شاخص دارد ،استان قم با بیشترین

تعارض منافع :در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.

تعداد میانگین مأموریت به ازای هر پایگاه فوریتهای پزشکی و دومین
استان پر مأموریت در کشور است نیاز به توجه ویژه و کاهش میزان

سهم نویسندگان :مجید عابدی نژاد (نویسنده مسئول) نگارنده

میانگین مأموریت به ازای هر پایگاه فوریتهای پزشکی بهاندازه قابلقبول

مقدمه /روش /بحث و نتیجهگیری ()%94؛ محمد هادیان (نویسنده اول)

و نزدیک به متوسط کشوری دارد ،پسازاین استان ،استان¬های خراسان

روششناسی /ویرایشگر ()%21؛ حسام سیدین (نویسنده سوم) پیشینه

رضوی ،مازندران ،البرز ،یزد و فارس نیاز به بهبود این شاخص دارند.

پژوهش /نتیجهگیری ()%6؛ سودابه بهروج (نویسنده چهارم) بحث/

در شاخص تعداد پایگاههای فوریتهای پزشکی استان بوشهر

ویرایشگر ()%9

کمترین افزایش را داشته است که پسازآن استان یزد قرار دارد این آمار
در حالی است که استان بوشهر ازنظر افزایش تعداد مأموریت در جایگاه
دهم کشور و استان یزد در جایگاه ششم قرار دارد که با افزایش بسیار کم
 100و  108درصدی ،این دو استان در رشد خدمات موفق عمل کرده و از
پتانسیل افزایش پایگاههای فوریتهای پزشکی و کارایی لازم برخوردار

حمایت مالی :این مقاله از طرف هیچگونه نهاد یا موسسهای حمایت
مالی نشده و تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده مسئول تأمینشده
است.

بوده و در اولویت میباشد .در پایان میتوان گفت در شیوع حوادث
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Original Article
Abstract
Aim: One of the most important parts of the health system ispre-hospital emergency services
that provide immediate services to patients. This study investigates the relationship between
selected indicators of justice and performance of Iranian pre-hospital emergency services.
Methods: The research was done quantitatively and analytically. The society included prehospital emergency and the sample consisted six study variables. Using data combination
method, the data were entered in the eviews and statasoftware;Flimer and Hausman tests were
performed, and data regression of the data panel with fixed effects was obtained and estimated
by ordinary least squares method.
Results: Traffic incident prevalence index has a positive effect on three functional indicators.
The index, the number of emergency medical missions, Provinces of Tehran, Qom, Khorasan
Razavi, Mazandaran, Alborz, Yazd and Fars had the highest average for each medical
emergency base.The incidence of traffic accidents in the provinces of Tehran, Khorasan
Razavi, East Azarbaijan, Isfahan, Khuzestan, Mazandaran and Fars were the most prevalent.
Conclusion: The most important indicator of the Emergency organization of the country was
the prevalence rate of traffic accidents which was effective in all three functional variables and
consideredan important factor in distribution of pre-hospital emergency bases. Tehran and
Qom provinces need to pay close attention to the number of medical emergencies.
Key Words: Emergency Medical Services, Pre-hospital Emergency, Traffic Accident,
Health Equity.
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