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خالصه
مقدمه
مشخص نیست ﻛه مقیاس تریاژ نمایه وخامت اورژانس تا چه میزان برای شﻨاسائي زودهﻨگام بیماران نارسائي
قلبي پرخطر روا و پایا است .هدف تعیین تاثیر مقیاس تریاژ نارسایي قلبي بیماران با شكایت تﻨگي نفس بر
تعداد مﻨابع مصرف شده در مراجعین به بخش اورژانس بیمارسﺘان فارابي ميباشد.
روش کار
مطالعه حاضر یک ﻛارآزمایي بالیﻨي دو ﮔروهه ميباشد ﻛه جامعه آماری آن را بیماران با شكایت تﻨگي
نفس مراجعه ﻛﻨﻨده به بخش اورژانس بیمارسﺘان فارابي مشهد تشكیل دادند .مطالعه از اردیبهشت تا تیر

مشهد ،مشهد ،ایران.
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بیماران بسﺘری قلب و بخش مراقبت های ویژه قلبي در ﮔروه مقیاس نارسایي قلبي اقدامات انجام شده
بیشﺘری ،بطور معﻨي دار نسبت به ﮔروه مقیاس نمایه وخامت اورژانس دریافت ﻛرده بودند .همچﻨین در
ﮔروه مقیاس نارسایي قلبي ،میانگین طبقات در بیماران بسﺘری بخش مراقبﺘهای ویژه قلبي بطور معﻨي داری
حادتر از بیماران بسﺘری در قلب و ترخیص شده از اورژانس همان ﮔروه بوده است.
نتیجهگیری
شود مقیاس نارسایي قلبي برای بیماران نارسایي قلبي دربخش اورژانس مورد اسﺘفاده قرار ﮔیرد.توصیه مي
کلمات کلیدی
تریاژ ،نارسایي قلبي ،نمایه وخامت اورژانس ،اورژانس بیمارسﺘاني
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد مﻨافع مي باشد.
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مقدمه
نارسائي

بیماران با شكایت درد قفسه صدری را بطور مطلوب شﻨاسائي
قلبي6

بیماری مزمن و ناتوان ﻛﻨﻨدهای است ﻛه با بیماری

نماید ،زیرا محدودیﺘي ﻛه سهم قابل توجهي در این مساله دارد

بیماری زائي 2و مرگ و میر 3قابل توجه همراه است .عوارض

این است ﻛه مقیاس نمایه وخامت اورژانس ( )ESIﻛه

جدی بیماری و ماهیت تغییرﻛﻨﻨده بیماری سبب ميشود ﻛه این

معیارهای غیرتخصصي و عموميتریاژ برای همه انواع بیماران را

بیماران مراجعه مداوم به مراﻛز درماني داشﺘه باشﻨدﻛه در این

دارد ممكن است قادر به شﻨاسایي صحیح زیر ﮔروههای بیماران

میان بخش اورژانس سهم عمدهای دارد ( .)6مراجعات این افراد

نباشد .برای مثال در معیارهای طبقه  2این مقیاس آمده است:

به بخش اورژانس باﮔسﺘرهای از نشانهها و عالئم همراه است ﻛه

بیمار پرخطر ( .)9( )High risk patientحال آنكه این به

به صورت افزایش فشار خون سیسﺘولیک ،شوک ﻛاردیوژنیک،

خود پرسﺘار تریاژ وابسﺘه است ﻛه بﺘواند از نظر ذهﻨي ارتباطي

دیسﺘرس تﻨفسي شدید ،ادم ریه و سﻨدرم ﻛرونری حاد ظهور

بین شرایط بیمار با نارسائي قلبي و پرخطر بودن پیدا ﻛﻨد .شاید

ميﻛﻨد ( .)2این نشانهها و عالئم ميتواند ﻛمک ﻛﻨد تا بیماران

برای پرسﺘاران با تجربه این امر تا حدودی قابل انﺘظار باشد ولي با

بدحال زودتر شﻨاسائي شوند و مراقبت و درمان آنها سریعﺘر

توجه به ایﻨكه بخش ﻛمي از پرسﺘاران بخش اورژانس معموال با

آغاز ﮔردد و در نﺘیجه مرگ و میر بیماران با نارسائي قلبي

تجربه هسﺘﻨد ،نیاز به مقیاسهای تخصصي برای زیرﮔروههای

ﻛاهش یابد .تﻨگي نفس ناشي از احﺘقان ریوی شایعﺘرین عالمت

مهم بیماران ضرورت پیدا ميﻛﻨد .از جهت دیگر ،مشاهدات

ميباشد ﻛه حدود  98%بیماران بدحال آن را تجربه ميﻛﻨﻨد ﻛه

نشان داده است ﻛه مراجعات مكرر این بیماران به بخش

با بیماری زائي و مرگ و میر ارتباط مسﺘقیم معﻨي دار دارد (.)3

اورژانس از حساسیت پرسﺘاران در ارائه مراقبت به موقع و

تﻨگي نفس بصورت تﻨگي نفس در اسﺘراحت ،ارتوپﻨه ،حمله ای

زودهﻨگام از آنان را ميﻛاهد ﻛه زمیﻨه خطای تریاژ (تریاژ

شبانه و تﻨگي نفس فعالیﺘي ميتواند بروزﻛﻨد ( .)3مطالعات نشان

سبک )4را فراهم ميسازد ،از این رو این مقیاسها ميتواند

داده است نه تﻨها تﻨگي نفس در این بیماران شایع ميباشد بلكه

ایمﻨي مراقبت از این بیماران را اثربخشتر ﻛﻨد ( .)9خطای تریاژ

از ارزش تشخیصي مﻨاسبي نیز برخوردار است و دارای حساسیت

مﻨجر به مصرف نامﻨاسب مﻨابع بخش اورژانس نیز ميشود یعﻨي

 93%و ویژﮔي  84%ميباشد ( .)4این مساله نشان ميدهد ﻛه

بیماران سرپایي ممكن است مﻨابع بیشﺘر و بیماران بدحال مﻨابع

اسﺘفاده از عالمت تﻨگي نفس برای شﻨاسائي بیماران بدحال بویژه

ﻛمﺘر از نیازشان را مصرف ﻛﻨﻨد .در همین راسﺘا ،ﮔراس من و

در تریاژ بخش اورژانس بسیار ﻛمک ﻛﻨﻨده است.

همكاران ﮔزارش نمودند ﻛه در بیماران با وخامت حال مخﺘلف

بیماران با نارسایي قلبي مراجعه ﻛﻨﻨده به بخش اورژانس بمﻨظور

در بخش اورژانس تفاوت معﻨي داری در مﻨابع مصرف شده بر

شﻨاسائي بیماران بدحال از نظر وخامت حال تریاژ ميشوند.

اساس تریاژ نمایه وخامت اورژانس وجود دارد ( .)7با توجه به

تصمیم ﮔیری تریاژ بسیار حیاتي است چون همانطور ﻛه تریاژ

ایﻨكه خطای تریاژ دربیماران با نارسائي قلب قابل توجه ﮔزارش

دقیق ميتواند سبب ﻛاهش مرگ و میر شود در مقابل خطا در

شده است مﻨابع مصرف شده ميتواند نشان دهﻨده روایي مقیاس

این تصمیم ﮔیری ميتواند حیات بیمار را بطور جدی به خطر

باشد .وان اسپال و همكاران درمطالعهای نشان دادندﻛه %6/4

اندازد ( .)1-8ایﻨكه چقدر مقیاسهای تریاژ قادرند بیماران

بیماران با نارسائي قلب نیاز به توجه و برنامه ویژه دارند .آنها

بدحال را به درسﺘي شﻨاسائي ﻛﻨﻨد محل سوال است .فاضل و

نشان دادند ﻛه  %3بیماران نارسائي قلبي ﻛه فوت شده بودند به

همكاران نشان دادند مقیاس نمایه وخامت اورژانس شاید نﺘواند

طبقات 4،3و 8تخصیص داده شده بودند ﻛه خطای تریاژ بسیار
تهدید ﻛﻨﻨدهای ميباشد ( .)6از این رو بسیار مهم است ﻛه بدانیم

1

Heart failure
Morbidity
3
Mortality
2

Undertriage
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احمد پويامهر و همكاران

آیا بیماران نارسائي قلبي مانﻨد سایر بیماران در برابر مقیاسهای

محیط این پژوهش ،بخش اورژانس بیمارسﺘان فارابي مشهد بوده

تریاژ تعامل ميﻛﻨﻨد یا خیر .توجه به موارد باال خالء قابل توجهي

است .بخش اورژانس شامل دو بخش مجزای اورژانس  6و

را در شﻨاسائي سریع بیماران نارسائي قلبي بدحال در بخش

اورژانس  2و دو اتاق مخصوص ویزیت پزشكان سطح  3و سطح

اورژانس نشان ميدهد ﻛه باعث ميﮔردد مصرف مﻨابع در موارد

 4ميباشد .در واقع بطور همزمان چهار پزشک بطور جداﮔانه به

بجا اسﺘفاده نشود .بدین معﻨي ﻛه این بیماران ﻛه ﮔروه مهمياز

ویزیت بیماران با سطوح مخﺘلف وخامت حال ميپردازند .این

بیماران مراجعه ﻛﻨﻨده به بخش اورژانس را تشكیل ميدهﻨد و

اورژانس ساالنه  41111مراجعه ﻛﻨﻨده دارد .نیمي از این بیماران

دارای مرگ و میر نسبﺘا باالیي نیز ميباشﻨد از خطای قابل توجه

با شكایت قلبي مراجعه ميﻛﻨﻨد .این بیمارسﺘان در سال 6391

تریاژ رنج ميبرند .این خطای تریاژ سبب افزایش بیماری زائي و

مقیاس تریاژ سه سطحي و در سال  6399تا بحال مقیاس تریاژ

مرگ ومیر آنها ميشود و باعث ميشود مﻨابع تخصیص یافﺘه به

پﻨج سطحي نمایه وخامت اورژانس را اجرا نموده است .افراد

درسﺘي اسﺘفاده نشود ( .)8یكي از راهكارها ،توسعه مقیاس تریاژ

تریاژ ﻛﻨﻨده حداقل دارای مدرک ﻛارشﻨاسي پرسﺘاری ميباشﻨد.

اخﺘصاصي برای بیماران با نارسائي قلبي است .توسعه مقیاس

دارای اتاق تریاژ جداﮔانه در ورودی بخش اورژانس با

تریاژ نارسائي قلبي ميتواند با رویكردی مبﺘﻨي برشواهد زمیﻨه

تجهیزات ﻛامل ميباشد .همچﻨین بیماران با نارسایي قلبي مراجعه

تریاژ تخصصي و اثربخش را از ایﻨگونه بیماران فراهم ﻛﻨد تا

قابل توجهي به این بخش اورژانس دارند (حدود  6111نفر

خطای تریاژ بﺘواند ﻛاهش یابد و در نﺘیجه مﻨابع مصرفي به

ماهیانه مراجعه بیماران نارسایي قلبي وجود دارد) .از این رو

درسﺘي تخصیص پیدا نماید ( .)61از این رو این مطالعه به مﻨظور

ساخﺘار نظام مﻨد تریاژ بخش اورژانس و تعداد ﻛافي بیمار از

مقایسه مقیاس تریاژ نمایه وخامت اورژانس با مقیاس تریاژ

دالیل عمده اسﺘفاده از این مكان برای پژوهش بوده است .در

نارسائي قلبي در تریاژ بیماران با نارسائي قلب انجام شده است.

اورژانس بیمارسﺘان فارابي بر اساس سطوح تقسیم بﻨدی تریاژ

روش ها
این مطالعه یک ﻛارآزمایي بالیﻨي است ﻛه بر روی بیماران مبﺘال
به نارسایي قلبي مراجعه ﻛﻨﻨده به بیمارسﺘان فارابي مشهد از
اردیبهشت تا تیرماه سال 6371انجام ﮔردید .پس از تائید ﻛمیﺘه
اخالق دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،شرﻛت ﻛﻨﻨدﮔان به روش
نمونه ﮔیری در دسﺘرس به دوﮔروه آزمون (مقیاس تریاژ
نارسایي قلبي) و ﮔروه ﻛﻨﺘرل (مقیاس روش نمایه وخامت
اورژانس) تعلق ﮔرفﺘﻨد .هدف از انجام پژوهش برای بیماران بیان
ﮔردید و رضایت نامه ﻛﺘبي آﮔاهانه شرﻛت در پژوهش از آنان
ﮔرف ﺘه شد .به بیماران اطمیﻨان داده شد ﻛه اطالعات آنها محرمانه
مانده ودر هر زمان اخﺘیار انصراف از همكاری را دارند ﻛه از
جمله نكات رعایت شده اخالق در پژوهش بود.

نمایه وخامت اورژانس ،بیماران به  4طبقه تقسیم ميشوند
بیماران بسیار بدحال ﻛه سطح  6ميباشﻨد با برﮔه قرمز به بخش
اورژانس  6و بیماران بدحال سطح  2بابرﮔه زرد مشخص شدهاند
به بخش اورژانس 2ارجاع ميشوند .بیماران سطح  3با برﮔه سبز
و بیماران سطح  4با برﮔه آبي به اتاق پزشک سبز و آبي ارجاع
ميﮔردند .بیماران طبقه  4و  8به عﻨوان طبقه  4محسوب شدند.
بیماران ابﺘدا از نظر معیارهای ورود بررسي شدند و در صورتي
ﻛه معیارهای ورود را داشﺘﻨد مورد تخصیص تصادفي قرار
ميﮔرفﺘﻨد .نمونه ﮔیری به روش در دسﺘرس انجام شد و سپس
بیماران با تخصیص تصادفي به دو ﮔروه تخصیص یافﺘﻨد .جهت
تخصیص تصادفي از روش قرعه (ﻛارت های از قبل تصادفي
شده) اسﺘفاده شد ،به این ترتیب ﻛه با اسﺘفاده از این روش،
نمونهها در دوﮔروه آزمون و ﻛﻨﺘرل قرار ﮔرفﺘﻨد (شكل .)6
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شکل  -1نمودار سیر مطالعه و تخصیص به گروه ها

مراجعیﻨي ﻛه شكایت تﻨگي نفس داشﺘﻨد بطور اولیه به مطالعه

نگاه داشﺘه شدند و در شیفتهای یكسان (صبح و عصر) مطالعه

ورود پیدا ميﻛردند و سپس براساس آنكه سابقه بسﺘری به علت

صورت ﮔرفت .پزشک اورژانس و مﺘخصص قلب از ﮔروههای

مشكالت قلبي داشﺘه باشد و یا آنكه سابقه پرفشاری خون داشﺘه

تخصیص داده شده نیز بي اطالع بودند.

باشد به مطالعه ورود نهایي پیدا ميﻛردند .همچﻨین حداقل سن

ابزار ﮔردآوری دادهها در این مطالعه شامل فرم جمع آوری

 69و حداﻛثر  611سال و آشﻨایي به زبان فارسي داشﺘه باشﻨد.

اطالعات فردی بود .قسمت اول اطالعات دموﮔرافیک (سن،

معیارهای خروج شامل بیماراني ﻛه پزشک مﺘخصص تشخیص

جﻨس و طریقه ورود بیمار به اتاق تریاژ) ميباشد .قسمت دوم

نارسایي قلبي آنها را رد نموده بود و بیماراني ﻛه در ﻛمﺘر از 1

شامل زمان سﻨجيها (زمان ورود به تریاژ ،زمان خروج از تریاژ)

ساعت به مراﻛز دیگر اعزام ﮔردیدند ،بود.

ميباشد .قسمت سوم شامل مﻨابع مصرفي (آزمایشات ،اقالم

برای بیماران ﮔروه آزمون مقیاس تریاژ نارسائي قلبي (ﮔروه

داروئي ،ﮔرافيها و اقدامات پرسﺘاری) ميباشد .قسمت چهارم

 6)HFTSو برای بیماران ﮔروه ﻛﻨﺘرل مقیاس تریاژ نمایه

پیامدها در عرض  1ساعت اول بسﺘری (ترخیص ،بسﺘری قلب و

وخامت اورژانس (ﮔروه  2)ESIانجام شد .سپس بیماران در

بسﺘری مراقبتهای ویژه قلبي) ميباشد .قسمت پﻨجم اولویت

طول  1ساعت اول بسﺘری دنبال شدند و پیامدها مانﻨد طبقه تریاژ

تعلق ﮔرفﺘه در تریاژ ميباشد .و قسمت ششم نظر مﺘخصص مقیم

وضعیت بسﺘری و مﻨابع مصرف شده ثبت شد .مﻨابع مصرف شده

در مورد آنكه آیا بیمار نارسایي قلبي ميباشد یا خیر بود.

به روش تصریح شده در دسﺘورالعمل مقیاس تریاژ نمایه وخامت

مقیاس تریاژ نارسائی قلبی :ابزار پژوهشگر ساخﺘه مورد

اورژانس برای هر بیمار محاسبه ﮔردید .برای مثال بیماری ﻛه

اسﺘفاده در این پژوهش با مطالعه جدیدترین ﻛﺘب و مقاالت در

ﮔرافي قفسه صدری ،آزمایش شمارش سلولهای خون و

زمیﻨۀ پژوهش زیر نظر اساتید راهﻨما تﻨظیم و انﺘخاب شد .ﮔویهها

تروپونین ،خط وریدی ،مانیﺘوریﻨگ و ویزیت مﺘخصص داشﺘه

توسط دو نفر از خبرﮔان واضح سازی شدند .مقیاس تریاژ قلبي

است  8مﻨبع مصرف نموده است .در حین اجرا پرسﺘاراني ﻛه

به  9نفر از ﮔروه نخبگان مﺘشكل از اعضای هیات علمي طب

تریاژ را انجام ميدادند نسبت به تصمیم های یكدیگر بياطالع

اورژانس ( 2نفر) ،پرسﺘاری اورژانس ( 3نفر) ،قلب ( 2نفر) ارائه

Heart Failure Triage Scale
Emergency Severity Index

1
2

احمد پويامهر و همكاران
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شد و شاخص روایي محﺘوا  6بر اساس تعیین نمره آماره ﻛاپا

ﻛه در مﺘغیر طبقات تریاژ و تعداد مﻨابع مصرفي توان مطالعه

اصالح شده محاسبه شد .در تعیین نمره روایي محﺘوا هدف به

ﻛفایت دارد و باالتر از ( )1/9ميباشد .بررسي ()Post hoc

دست آوردن عددی است ﻛه سطح روایي مرتبط با محﺘوا را

برای تعیین قدرت مطالعه و ﻛفایت حجم نمونه بر اساس طبقات

برای ابزار بطور ﻛل نشان دهد .این شاخص ميتواند به دو

تریاژ در دو ﮔروه با اسﺘفاده از نرم افزار جي پاور نشان داد ﻛه

صورت در سطح آیﺘم ( )I-CVIو در سطح ابزار ()S-CVI

توان مطالعه برابر ( )1/74است .پس از جمع آوری دادهها با

محاسبه ﮔردد ( .)66بر اساس یک طیف لیكرت  4قسمﺘي

اسﺘفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه  26محاسبات آماری

(مرتبط نیست ،ارتباط بسیار ﻛمي دارد ،نسبﺘا مرتبط است ،ﻛامال

انجام ﮔرفت .برای تصمیمﮔیری در خصوص اسﺘفاده از آزمون

مرتبط است) به هر  49آیﺘم (مقیاس تریاژ نارسایي قلبي) اعضای

مﻨاسب برای مقایسه مﺘغیرهای جمعیتشﻨاخﺘي بین دو ﮔروه،

ﮔروه نخبگان پاسخ دادند .میزان شاخص روایي برای هر آیﺘم

ابﺘدا نرمال بودن توزیع مﺘغیرها مورد بررسي قرار ﮔرفت .برای

بدست آمد .بر اساس ضریب آماره ﻛاپا برای هر ﮔویه و شانس

این مﻨظور از آزمونهای ﻛولموﮔرف اسمیرنف و شاپیرو ویلک

توافق ،2میزان نمره آماره ﻛاپا اصالح شده 3محاسبه ﮔردید (.)62

اسﺘفاده شد و سطح معﻨيداری  %8در نظر ﮔرفﺘه شد .با توجه به

مقیاس تریاژ نمایه وخامت اورژانس :در ﮔروه ﻛﻨﺘرل از ابزار

غیر نرمال بودن دادهها از آزمون من ویﺘﻨي برای مقایسه مﻨابع

مقیاس نمایه وخامت اورژانس برای تریاژ و الویت بﻨدی بیماران

مصرف شده بین دو ﮔروه اسﺘفاده شد.

نارسایي قلبي مراجعه ﻛﻨﻨده به بخش اورژانس اسﺘفاده شد ﻛه

یافتهها

بیماران را به پﻨج سطح از اولویت یک تا پﻨج تقسیم ميﻛﻨد.
بیمار درسطح یک بسیار بدحال و در سطح پﻨج با حال عمومي
پایدار ميباشد .روایي این مقیاس در ایران بررسي شده است.
میرحقي و همكاران نشان دادند اجرای مقیاس تریاژ نمایه
وخامت اورژانس در بخش اورژانس سبب ميشود بطور معﻨي
داری بیماران بدحال بطور صحیح تر نسبت به مقیاس  3طبقهای
شﻨاسائي شوند ( .)63مطالعه پوراصغر و همكاران در بررسي
روایي این مقیاس نشان داد ﻛه پیامد بیماران در بخش اورژانس
بدرسﺘي توسط مقیاس تریاژ نمایه وخامت اورژانس پیش بیﻨي
ميشود ( .)64پایاپي هر دو مقیاس به روش توافق بین ارزیابان با
آماره ﻛاپا محاسبه شد .پایایي با ضریب ﻛاپای بیشﺘر از  1891در
مطالعات روایي قابل قبول به شمار ميرود (.)68
بررسي ( )Post hocبرای تعیین قدرت مطالعه و
ﻛفایت حجم نمونه بر اساس تعداد مﻨابع مصرفي در دو ﮔروه با
اسﺘفاده از نرم افزار جي پاور نشان داد ﻛه توان مطالعه ﻛامل
است .نرم افزار جي پاور 4از نظر ﻛفایت حجم نمونه نشان داد

1

Content validity index
Pc = [N!/A!(N-A)!] x 0.5N
3
)K*= (I-CVI-Pc)/(1-Pc
4
G Power
2

توزیع بیماران در دو ﮔروه بدین صورت بوده است ﻛه  687نفر
به مطالعه وارد شده به ﮔروه آزمون (نارسایي قلبي)  99نفر و به
ﮔروه ﻛﻨﺘرل (نمایه وخامت اورژانس)  96نفر تخصیص داده
شدند .در پیگیری در بخش اورژانس 3 ،نفر از ﮔروه (نمایه
وخامت اورژانس) بدلیل ایﻨكه تشخیص غیر از نارسائي قلبي
داشت از مطالعه خارج شد 3 .نفر از ﮔروه (نارسایي قلبي) بعلت
اعزام به مراﻛز درماني دیگر از مطالعه خارج شدند .در نهایت 98
نفر در ﮔروه (نارسایي قلبي) باقي ماندند و  99در ﮔروه (نمایه
وخامت اورژانس) باقي ماندند ﻛه در مجموع  683بیمار
ميباشد .میانگین سن نمونه برابر  12/83±69/4سال بود .سن
بیماران مورد مطالعه در ﮔروه ( 16/6±66/7 )HFTSسال و در
ﮔروه ( 13/2±63/1 )ESIسال بود ﻛه تفاوت معﻨي دار نداشﺘﻨد
( .)p=1/881بیشﺘر افراد در ﮔروه ( )%81/9( )HFTSو در
ﮔروه ( )%14/6( )ESIمرد بودند ﻛه تفاوت معﻨي دار بین دو
ﮔروه نبود (( )p=1/173جدول.)6
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جدول -1مقایسه ویژگی های پایه بین دو مقیاس ( )HFTSو ()ESI
مشخصات

ﻛل

HFTS

ESI

P value

سن

12/83±69/4

16/6±66/7

13/2±63/1

1/881

جﻨس (مرد)

(99)89/86

(39)81/11

(81)14/61

1/173

طبقه تریاژ ( 6فراواني)

23

69

8

1/116

طبقه تریاژ ( 2فراواني)

23

26

2

1/116

طبقه تریاژ ( 3فراواني)

71

23

19

1/116

طبقه تریاژ ( 4فراواني)

67

68

4

1/116

طبقه تریاژ

2/17±1/71

2/48±6/18

2/72±1/13

1/116

طبقه تریاژ 6

8/43±6/92

8/93±6/19

4/11±6/11

1/132

طبقه تریاژ 2

4/37±6/21

4/42±6/29

4/11±6/46

1/187

طبقه تریاژ 3

3/84±6/66

3/17±6/11

3/47±6/63

1/483

طبقه تریاژ 4

3/61±1/73

3/21±6/89

2/98±1/81

1/417

ترخیص ()%

(89)39/4

(29)69/6

(31)67/4

1/111

بخش قلب ()%

(87)39/6

(31)67/4

(27)69/9

1/111

بخش مراقبت های ویژه قلبي ()%

(31)67/4

(68)7/9

(68)7/9

1/111

فوت ()%

(2)6/3

(2)6/3

(1)1

1/111

مﻨابع مصرفي ﻛل

3/97±6/46

4/27±6/89

3/81±6/66

1/163

مﻨابع مصرفي در بیماران ترخیص شده

3/43±1/79

3/41±6/13

3/4±1/73

1/914

مﻨابع مصرفي در بیماران بسﺘری قلب

3/91±2/11

4/3±6/23

3/4±6/68

1/116

مﻨابع مصرفي در بیماران مراقبت ویژه قلبي

4/7±6/46

4/7±6/86

4/2±6/19

1/117

طبقه تریاژ در بیماران ترخیص شده

3/69±1/1

3/83±1/8

2/91±1/8

1/116

طبقه تریاژ در بیماران بسﺘری قلب

2/1±1/99

2/21±1/82

3/11±1/97

1/116

طبقه تریاژ در بیماران مراقبت ویژه قلبي

4/7±6/86

6±1

2/9±1/81

1/116

طبقه تریاژ :در ﻛل بیماران تریاژ شده با مقیاس

(2/48در برابر  .)2/97در بیماران ترخیص شده ،بیماران ﮔروه

( )HFTSطبقات حادتری (مﻨظور طبقات نزدیكﺘر به طبقه )6

آزمون ( )HFTSطبقه تریاژ ﻛم وخامت تر نسبت به ﮔروه

نسبت به ﮔروه ( )ESIبطور معﻨي دار دریافت ﻛرده اند

( )ESIدریافت ﻛرده بودند (شكل .)2
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شكل  -2نمودار مقایسهای طبقه تریاژ در بیماران دارای نارسایي قلبي مورد
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شكل  3نمودار مقایسهای مﻨابع مصرف شده در بیماران دارای نارسایي قلبي

مطالعه به تفكیک نوع پیامد در دو ﮔروه ( )HFTSو ()ESI

مورد مطالعه به تفكیک طبقه تریاژ در دو ﮔروه ( )HFTSو ()ESI

از نظر مﻨابعي ﻛه بیماران بسﺘری مصرف نمودهاند ،بیماران
همچﻨین برای بیماران بسﺘری در قلب و ( ،6)CCUدر

بسﺘری قلب و ( )CCUدر ﮔروه ( )HFTSبطور معﻨي داری

ﮔروه ( )ESIطبقات ﻛم وخامت تری نسبت به ﮔروه

اقدامات انجام شده بیشﺘری نسبت به بیماران ترخیص شده

( )HFTSدریافت ﻛرده بودند (مﻨظور از طبقه ﻛم وخامت تر،

همان ﮔروه دریافت ﻛرده بودند .در ﮔروه ( )ESIنیز میانگین

طبقاتي هسﺘﻨد ﻛه به طبقه ( 8ویژه بیماران سرپایي) نزدیكﺘرند.

اقدامات انجام شده برای بیماران بسﺘری ( )CCUبطور معﻨي

فراواني طبقه تریاژ بیماران بسﺘری قلب در دو ﮔروه نشان

داری بیشﺘر از بیماران بسﺘری در قلب و ترخیص شده در همان

ميدهد بیشﺘر بیماران در طبقه  3تخصیص داده شدهاند

ﮔروه بوده است .نﺘیجه آزمون من ویﺘﻨي نشان داد برای افراد با

(جدول .)6برخالف ﮔروه ( ،)p=1/141( )ESIدر ﮔروه

پیامد ترخیص ،مجموع اقدامات مصرفي در ﮔروه ()HFTS

( )HFTSمیانگین طبقات تریاژ تخصیص در بیماران بسﺘری

تفاوت معﻨيداری با ﮔروه ( )ESIندارد ( .)p=1/914برای

( )CCUبطور معﻨي داری بیشﺘر از بیماران بسﺘری در قلب و

افراد با پیامد بسﺘری در بخش قلب ،مجموع اقدامات مصرفي

ترخیص شده از اورژانس بوده است (( )p=1/116شكل .)2

در ﮔروه ( )HFTSبه طور معﻨيداری بیشﺘر از ﮔروه ()ESI

مﻨابع مصرف شده :میانگین مﻨابع مصرف شده در

بود .برای افراد با پیامد بسﺘری در بخش ( ،)CCUمجموع

ﮔروه ( )ESIو ( )HFTSبطور ﻛل تفاوت معﻨي داری داشﺘﻨد

اقدامات مصرفي در ﮔروه ( )HFTSبه طور معﻨيداری بیشﺘر

( )p=1/116بدین معﻨي ﻛه بیماران با شكایت تﻨگي نفس ﻛه

از ﮔروه ( )ESIبود (شكل .)4

توسط مقیاس ( )HFTSتریاژ شده بودند در نهایت ﻛارهای
انجام شده بیشﺘری دریافت ﻛرده بودند .در ﮔروه آزمون
( )HFTSمﻨابع مصرف شده بطور معﻨي داری در طبقه  6بطور
معﻨي داری بیشﺘر از سایر طبقات همان ﮔروه بود ( )p=1/116و
در مقابل اﮔرچه در ﮔروه ( )ESIمﻨابع مصرف شده در طبقه 6
بیشﺘر از سایر طبقات همان ﮔروه بود اما این تفاوت معﻨي دار
شكل  -4نمودار مقایسهای مﻨابع مصرف شده در بیماران دارای

نبود (( )p=1/398شكل .)3

نارسایي قلبي مورد مطالعه به تفكیک نوع پیامد در دو ﮔروه
Coronary Care Unit

1

( )HFTSو ()ESI
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روائي و پایائي مقیاس :علي رغم ایﻨكه روائي مقیاس تریاژ نمایه

طبقه تریاژ تخصیص داده شده باشد از این رو طبیعي است در

وخامت اورژانس قبال در مطالعات مﺘعدد در ایران تائید شده بود،

حالیكه بیماران بسﺘری ( )CCUدر دو ﮔروه طبقه تریاژ

روائي این مقیاس در این مطالعه توسط روائي همزمان سﻨجیده

پروخامت تری دریافت ﻛرده اند همیﻨطور اقدامات انجام شده

شد .بطوری ﻛه میانگین همبسﺘگي بین طبقات تخصیص داده

بیشﺘری دریافت ﻛرده باشﻨد چرا ﻛه بیماران بسﺘری ()CCU

شده توسط پرسﺘاران تریاژ برای تریاژ  61بیمار نارسایي قلبي با

بیماران پرخطری به تشخیص پزشک مﺘخصص هم بوده اند

شكایت تﻨگي نفس با طبقات تخصیص داده شده توسط پزشک

(شكل .)2

ارشد اورژانس برابر  1/72بود .همچﻨین قابل ذﻛر است تریاژ به

همانطور ﻛه ﮔفﺘه شد میانگین اقدامات انجام شده

روش نمایه وخامت اورژانس توسط  4نفراز پرسﺘاران بخش

تابع طبقه تریاژی بوده است ﻛه در هر ﮔروه ،بیماران دریافت

اورژانس انجام ﮔردید .درصد توافق 6و ضریب ﻛاپا برای

ﻛرده بودند در نﺘیجه اقدامات انجام شده برآورد مطمئﻨي از

محاسبه پایایي این مقیاس در این مطالعه بین  4پرسﺘار تریاژ برای

صحت طبقه بﻨدی ميباشﻨد .در ﮔروه ( )HFTSاقدامات انجام

 61بیمار نارسایي قلبي با شكایت تﻨگي نفس برابر  %98و  %91به

شده بین طبقههای تریاژ بطور معﻨيداری مﺘفاوت بودهاند.

ترتیب بود .ضریب روایي محﺘوا بر اساس میانگین (* )Kبرابر

میانگین اقدامات انجام شده در طبقه  6از سایر طبقات بطور معﻨي

( )1/99برای مقیاس تریاژ نارسائي قلبي ميباشد .ضریب ﻛاپا

داری بیشﺘر بود .این نشان ميدهد ﻛه مقیاس ( )HFTSبطور

برای محاسبه پایایي این مقیاس در این مطالعه بین  2پرسﺘار تریاژ

صحیحي بیماران را بین طبقات تخصیص داده است چرا ﻛه طبقه

برای  61بیمار نارسایي قلبي با شكایت تﻨگي نفس برابر ()1/71

تریاژی ﻛه داده است بعدا با اقدامات انجام شده مﺘﻨاسب با آن

بود.

توسط پزشک اورژانس و پزشک مﺘخصص همراه بوده است .اما
در مقابل از نظر اقدامات انجام شده در بیماراني ﻛه با مقیاس

بحث
هدف از این مطالعه تاثیر مقیاس تریاژ بیماران نارسایي قلبي با
شكایت تﻨگي نفس بر تعداد مﻨابع مصرف شده در مراجعین
اورژانس بیمارسﺘان بود .یافﺘههای ما نشان داد اقدامات انجام
شده بیشﺘری در ﮔروه نارسایي قلبي ( )HFTSنسبت به ﮔروه
نمایه وخامت اورژانس ( )ESIدر بیماران پرخطر وجود
داشت .بدین معﻨي ﻛه مقیاس تریاژ نارسایي قلبي بهﺘر ميتواند
وخامت حال بیماران نارسائي قلبي را در تریاژ مشخص نماید.
در ﮔروه آزمون ( )HFTSمیانگین اقدامات انجام
شده برای بیماران بسﺘری ( )CCUبطور معﻨي داری بیشﺘر از
بیماران بسﺘری در قلب و ترخیص شده از اورژانس بوده است
بدین معﻨي ﻛه مقیاس ( )HFTSبیماران پرخطرتر را بدرسﺘي
ميتواند افﺘراق دهد .در همین راسﺘا در ﮔروه ( )ESIنیز میانگین
اقدامات انجام شده برای بیماران بسﺘری ( )CCUبطور معﻨي
داری بیشﺘر از بیماران بسﺘری در قلب و ترخیص شده بوده است
(جدول  .)6از آنجاﻛه میانگین اقدامات انجام شده ميتواند تابع
Raw agreement

1

( )ESIتریاژ شدهاند تفاوت معﻨيدار در اقدامات انجام شده
دیده نميشود .میانگین اقدامات انجام شده در طبقه  2برابر ()4
بوده است ﻛه با سایر طبقات تفاوت معﻨيداری نداشﺘه است .این
نشان ميدهد ﻛه معیارهای پرخطر در طبقه  2نمایه وخامت
اورژانس درک ﻛافي در پرسﺘاران تریاژ ایجاد نميﻛﻨد .علت
این مساله این ميتواند باشد ﻛه بین عالئم حیاتي بیماران بین
طبقات  2و  3تفاوت معﻨي داری در این مطالعه وجود نداشﺘه
است در نﺘیجه مقیاس ( )ESIنﺘوانسﺘه است بر اساس عالئم
حیاتي بیماران را تقسیم نماید .این نﺘیجه بر خالف نﺘیجهای است
ﻛه ﮔراس من و همكاران ﮔزارش نمودند ( .)7آنها نشان دادند
در بیماران با شكایتهای مخﺘلف در بخش اورژانس تفاوت
معﻨي داری در اقدامات انجام شده بر اساس تریاژ نمایه وخامت
اورژانس وجود دارد .این تفاوت ميتواند در این نكﺘه نیز نهفﺘه
باشد ﻛه برخي از بیماران پرخطر با نارسایي قلبي مراجعه ﻛﻨﻨده
به بخش اورژانس دارای تغییرات حاد عالئم حیاتي نیسﺘﻨد و در
نﺘیجه پرسﺘاران آنها را در طبقه  3جای ميدهﻨد .از طرفي
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معیارهای پرخطر نارسایي قلبي در مقیاس ( )ESIروشن نیست و

 92/74و  71/98ميباشد .این نشان ميدهد ﻛه بیماران بر اساس

تشخیص آن به پرسﺘاران واﮔذار شده است ﻛه ميتواند محل

معیارهای ( )ESIتریاژ شدهاند ﻛه بیماران با ضربان قلب باالتر از

اخﺘالف باشد .همانطور ﻛه در باال نیز ﮔفﺘه شد امكان قرار

 611را به طبقه  6یا  2تخصیص ميدهد.

ﮔرفﺘن خیلي از بیماران نارسایي قلبي در طبقه  4نیز وجود ندارد

همچﻨین تشخیص پزشکهای مﺘخصص برای بسﺘری در بخش

ﻛه در نﺘیجه این مورد هم سبب ميشود بیماران در طبقه  3تجمع

( )CCUیا قلب ممكن است در بخشي از تفاوتها تاثیر داشﺘه

یا بﻨد .به همین دلیل است ﻛه میانگین اقدامات انجام شده در

باشد .برای به حداقل رساندن این تاثیر ما پزشكان را نسبت به

طبقه  2و  3بسیار بهم نزدیک بوده است و تفاوت معﻨي دار

ﮔروه بﻨدی بیماران ﻛور نمودیم و همچﻨین در شیفتهای مﺘشابه

نداشﺘه اند ( 4در برابر  .)3/47در همین راسﺘا وان اسپال و

از نظر زمان و تعداد بیماران ،مطالعه انجام شده است تا تاثیر

همكاران نشان دادند ﻛه  %3بیماران نارسایي قلبي ﻛه فوت شده

عواملي مانﻨد ازدحام و یا نوع پزشک را به حداقل برساند.

بودند به طبقات 4،3و 8تخصیص داده شده بودند ﻛه خطای

پزشكان بر اساس عالئم بالیﻨي و اﻛوﻛاردیوﮔرافي برای بیمار

تریاژ بسیار تهدید ﻛﻨﻨده ای ميباشد ( .)6بﻨابراین بسیار ضروری

تشخیص نارسائي قلبي را ﮔذاشﺘهاند و دلیل بسﺘری بیماران وارد

است ﻛه به این نكﺘه توجه شود ﻛه شاید بیماران با نارسایي قلبي

شده در مطالعه ،تشخیص نارسائي قلبي بوده است .علت بسﺘری

در رابطه با مقیاس های تریاژ سرنوشت مﺘفاوتي نسبت به سایر

بیمار مبﻨای ورود یا خروج در بسیاری از مطالعات ميباشد ﻛه

بیماریها پیدا نمایﻨد بدین معﻨي ﻛه ویژﮔي های طراحي شده

بدین مﻨظور از ﻛد ( )ICD-10اسﺘفاده ميشود .از این رو در

برای یک مقیاس ممكن است در برابر بیماران نارسایي قلبي و

این مطالعه تشخیص نهائي پزشكان به عﻨوان اسﺘاندارد طالئي در

درد شكمي حاد پاسخ های مﺘفاوتي را بوجود آورد.

نظر ﮔرفﺘه شد .زند و همكاران در مطالعهای مروری بیان ﻛردند

اولین محدودیت این مطالعه مربوط به تصمیم ﮔیری پرسﺘاران

ﻛه معیارهای تشخیصي نارسائي قلبي در مطالعات بسیار ﮔسﺘرده

تریاژ بود .اﮔرچه پایایي تصمیم ﮔیری پرسﺘاران تریاژ قابل قبول

است و اغلب بر مبﻨای تشخیص بالیﻨي صورت ميﮔیرد .از این

بود و روایي آن ارتباط قوی با تصمیم ﮔیری ﮔروه خبرﮔان

رو ایجاد یک تعریف واحد از نارسائي قلبي در مطالعات یک

داشت ،اما ممكن است بخشي از تفاوت در نﺘایج به پرسﺘاران

چالش ميباشد .قابل ذﻛر است ﻛه میانگین سﻨي بیماران این

تریاژ برﮔردد .برای ﻛاسﺘن از این تورش اقدامات زیر بكار برده

مطالعه  12/83سال ميباشد و همگي آنها با شكایت تﻨگي نفس

شد .پرسﺘاران تریاژ هر دو مقیاس باالتر از  8سال سابقه ﻛاری در

مراجعه ﻛرده بودند و  %81/9سابقه بسﺘری در بخش قلب به علت

بخش اورژانس داشﺘﻨد از این نظر تفاوتهای فردی را سعي

مشكالت قلبي و  %31/2سابقه پرفشاری خون و  %9/6نیز هر دو

ﻛردیم به حداقل رسانده شود .همچﻨین در این مطالعه اجازه

عامل خطر را داشﺘه اند ﻛه نشان ميدهد بیماراني ﻛه مورد

ندادیم پرسﺘار ﮔروه نمایه وخامت اورژانس از نحوه تصمیم

مطالعه قرار ﮔرفﺘه اند پرخطر بوده اند.

ﮔیری پرسﺘار ﮔروه مقیاس تریاژ نارسایي قلبي مطلع شود.

از طرف دیگر تفاوت معﻨيدار بین تسهیالت مصرف شده در

همچﻨین تخصیص تصادفي در دو ﮔروه سبب شد ﻛه پیش

بخش اورژانس و دسﺘور بسﺘری بیماران در بخشهای مخﺘلف

فرضي برای تخصیص وجود نداشﺘه باشد و امكان اعمال نظر

نشان ميدهد ﻛه تصمیم ﮔیری پزشكان بیش از هر چیزی تحت

پرسﺘار تریاژ محدود شود .البﺘه وقﺘي عالئم حیاتي بیماران را

تاثیر وخامت حال بیماران بوده است .در نﺘیجه تشخیص پزشكان

بررسي ميﻛﻨیم ميتوانیم مﺘوجه شویم ﻛه پرسﺘاران تریاژ در

مﺘخصص ميتواند به عﻨوان مبﻨای مقایسه قابل اعﺘماد باشد .در

ﮔروه نمایه وخامت اورژانس تریاژی مﻨطبق بر نمایه خامت

هر صورت مرگ و میر در نمونه ما بسیار ﻛمﺘر از آني بود ﻛه

اورژانس انجام داده اند .برای مثال در ﮔروه ( )ESIمیانگین

بﺘوانیم بر مبﻨای آن مقایسه را انجام دهیم .از این رو شاید در

ضربان قلب در تریاژ برای طبقات 6تا  4به ترتیب ،618 ،669/9

مراﻛز بزرﮔﺘر ،مرگ و میر زودهﻨگام به عﻨوان شاخص قابل
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مساله سبب ميشود ﻛه بیماران پرخطر سریعتر به خدمات

 در خاتمه پیشﻨهاد ميشود.قویتری بﺘواند مبﻨای مقایسه ﮔردد

مورد انﺘظار مانﻨد ویزیت پزشک مﺘخصص و بسﺘری در بخش

این مقیاس در بخشهای اورژانس برای بیماران با نارسایي قلبي

مراقبت قلبي ﻛرونری دسﺘرسي پیدا ﻛﻨﻨد

بكارﮔیری شود و این مقایسه بر مبﻨای اسﺘاندارد طالئي پیامد

تشکر و قدردانی
این مقاله برﮔرفﺘه از پایان نامه ﻛارشﻨاسي ارشد به عﻨوان طرح
) درIR.MUMS.REC1395.323( مصوب با ﻛد اخالقي
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ميباشد و با اسﺘفاده از اعﺘبارات
معاونت محﺘرم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به اجراء در
ﻛد

با

طرح

این

وهمچﻨین

است

آمده

) در سامانه ﻛارآزمایي بالیﻨيIRCT2017050433807N1(
 در پایان از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم.به ثبت رسیده است
 مسئولین و ﻛارﻛﻨان،پزشكي مشهد به عﻨوان حامي مالي
.بیمارسﺘان فارابي مشهد سپاسگزاری ميشود

بسﺘری یا ترخیص بوده است ﻛه ميتواند در پژوهشهای بعدی
.بر اساس میزان مرگ و میر تغییر یابد
نتیجه گیری
مقیاس تریاژ نارسایي قلبي نسبت به مقیاس تریاژ نمایه وخامت
اورژانس ميتواند طبقه بﻨدی بهﺘری برای بیماران نارسایي قلبي
 در نﺘیجه بیماران.مراجعه ﻛﻨﻨده به بخش اورژانس فراهم نماید
پرخطر با تریاژ صحیح ميتوانﻨد ﻛاهش عوارض را تجربه
 این مقیاس ميتواند اطالعات بیشﺘری برای پرسﺘاران.ﻛﻨﻨد
تریاژ مهیا ﻛﻨد و در نﺘیجه به تصمیم ﮔیری آنها ﻛمک قوی
 اسﺘفاده از این مقیاس برای تریاژ بیماران نارسایي.تری بﻨماید
 این.قلبي مراجعه ﻛﻨﻨده به بخش اورژانس توصیه ميشود
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The effect of Heart Failure Triage Scale on used resources among heart failure
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Abstract
Introduction: It is unclear whether triage scales are able to identify
high risk patients with heart failure (HF) or not. The aims of study
were to compare the effect of heart failure triage scale (HFTS) and
emergency severity index (ESI) on mistriage among patients with
heart failure who were admitted to the emergency department(ED).
Materials and Methods: A randomized clinical trial was conducted
from April to June 2017. A total of 153 HF patients with dyspnea
were randomly assigned to HFTS or ESI groups. Triage level and
used resources were compared between both groups among HF
patients who admitted to coronary care unit (CCU), cardiac unit (CU)
and discharged patients from the ED. Content validity was examined
using Kappa designating agreement on relevance (k*). Reliability of
both scales were evaluated using interobserver agreement (Kappa).
Results: Mean age was 62.53 years old overall. Seventy five and 78
HF patients were assigned to HFTS and ESI groups respectively.
Triage level between HFTS and ESI groups was significantly
different among patients admitted to CCU (1.0 vs. 2.8), cardiac unit
(2.26 vs. 3.06) and discharged patients from the ED (3.53 vs. 2.86).
Used resources in HFTS group was significantly different among
triage levels (H = 25.89; df = 3; p < 0.001(.
Conclusions: HFTS was valid and reliable. HFTS provides a more
accurate method for triaging HF patients compared to ESI. It is
recommended to make use of HFTS to triage HF patients in the ED.
Keywords: Triage, heart failure, Emergency Severity Index,
Emergency Department
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