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 :چکیده

های پزشکی: مطالعه های فوریتبیمارستانی در تکنسینهای پیشتبیین تجربه استرس پس از مواجهه با اورژانس

 ترکیبی

بیمارسیاانی در مریر    های پیی  مدت با انواع اورژانسهای پزشکی در مواجهه مکرر و طوالنیهای فوریتتکنسین زمینه و هدف:

هیایی جهیت شناسیایی حیواد      که تالشمشکالت روحی، جسمی و روانی ازجمله اخاالل اسارس پس از حادثه قرار دارند. درحالی

شید  اسیت و   صیورت کلیی پرداخایه   اما تاکنون به بررسی این موضوع بیه بیمارساانی صورت گرفاه است تروماتیک در سیسام پی 

شوند، اطالعات انیدکی  ها که به آن اعزام میبیمارساانی که تکنسینهای پی زایی انواع اورژانساسارس تحقیقی در زمینه  ماهیت

هیای  بیمارسیاانی در تکنسیین  هیای پیی   پس از مواجهیه بیا اورژانیس    منظور تبیین تجربه اسارسجاضر به وجود دارد. لذا مطالره

 شد  است.های پزشکی طراحی و اجرا فوریت

 952ماوالی است. بخ  اول مطالره به صورت کمی و با اناخاب  -مطالره حاضر یک مطالره ترکیبی از نوع توضیحیروش: 

پایه )مشخصات امه  اطالعاتتکنسین فوریت های پزشکی با روش نمونه گیری سرشماری صورت گرفت. در این بخ  از پرسشن

زایی( و پرسشنامه بررسی اسارس پس از حادثه بیمارساانی ازلحاظ اسارسهای پی بندی انواع اورژانسدموگرافیک و تریین رتبه

(PCL-5اسافاد  شد. رگرسیون خطی باینری ))  بینی عوامل تأثیرگذار بر تک ماغیر ( و چندگانه نیز برای پیPTSD  در

پس از  منظور فهم، بین  بهار و تبیین اسارسهای پزشکی انجام شد. بخ  دوم مطالره به صورت کیفی و بهی فوریتهاتکنسین

صورت هدفمند و بیمارساانی اسافاد  شد. اناخاب مشارکت کنندگان در مرحله کیفی مطالره بههای پی مواجهه با انواع اورژانس

های دارای شرایط ورود به بخ  کیفی مطالره، مصاحبه نیمه ساخااریافاه و تکنسینانجام شد. با  های بخ  کمیبر اساس داد 

چهر  به چهر  انجام شد. داد  ها به صورت تحلیل محاوی قراردادی تجزیه و تحلیل شد. درنهایت با اسافاد  از ناایج مرحله کمی و 

های نارل اسارس پس از مواجهه با انواع اورژانسکیفی، همچنین بررسی ماون و تشکیل فوکوس گروپ، راهکارهای مدیریت و ک

 بیمارساانی به بحث گذاشاه شد. پی 

 92کننید  در مطالریه نزدییک بیه     های پزشکی شیرکت تکنسین فوریت 952ناایج مرحله کمی نشان داد که از مجموع  ها:یافته

هیا، سیه اورژانیس    از منظیر تکنسیین   را داشیاند.  PTSDها مریارهیای الزم بیرای تشیخیو موقیت     نفر( از تکنسین 55درصد )

( و سه اورژانیس کیم اسیارسِ محیطیی     %9.42(، اطفال )%99(، زنان و زایمان )%9.42عروقی )-بیمارساانی پر اسارسِ قلبیپی 



ی های کم اسارس درنظر گرفاه شدند. در رگرسییون خطی  به ترتیب جز اورژانس (%7.9)و نرولوژیک  (%.224( رفااری )9.42%)

کننید ، تریداد شییفت در ییک میا       چند ماغیر  برد از واردکردن تمامی ماغیرهای مساقل در مدل و کنارل ماغیرهای مخدوش

های حاصل از مصاحبه در بخ  کیفی مطالره ها بود. یافاهدر تکنسین PTSDبینی کنند  نمر  ترین و مؤثرترین عامل پی مهم

هیای مفقیود    حلقیه "، "هیا تأثیر فراگیر بحران اسیارس بیر تکنسیین   "گردید که شامل  حاضر نیز منجر به ایجاد پنج طبقه اصلی

بسار پیچید  و چندوجهی اورژانس های پی  "، "بیمارساانیای پی های حرفهنقصان "،"های ارتباطی در مدیریت حواد شبکه

بود. ناایج مطالره حاضر نشان داد که  "ساانیبیمارکارهای مدیریت و کنارل اسارس در حوز  پی را "و  "بیمارساانی اسارس زا

ای ضمن خدمت، بیمه کردن وسایل و تجهیزات آمبیوالنس،  کاری، آموزش منظم دور ها راهکارهایی چون کاه  شیفتتکنسین

ی مامیا در  ، حمایت سازمان از پرسنل در برابر موضوعات قانونی و حقوقی، اسافاد  از نیرو225اسافاد  از روانشناسان در اورژانس 

بیمارسیاانی و ایجیاد همیاهنبی بیین نیروهیای      های پروسیجرهای پیی  ها و دساورالرملروزرسانی پروتکلهای زنان، بهاورژانس

 بیمارساانی پیشنهاد نمودند.های پی امدادی و پلیس را جهت کاه  اسارس پس از مواجهه با انواع اورژانس

بیمارساانی نشیان  شد  از تبیین اسارس پس از مواجهه با انواع اورژانس پی فی حاصلهای کمی و کی: ناایج و یافاهگیرینتیجه

کننید   با اصالح برضیی از عوامیل تریدیل   ها دارد و امید است که بیمارساانی اثرات مافاوتی بر تکنسینکه انواع اورژانس پی داد 

هیای  اسیارس پیس از مواجهیه بیا انیواع اورژانیس      هیا در میدیریت و کنایرل    اسارس و ساخاارهای موجیود، بایوان بیه تکنسیین    

 بیمارساانی کمک شایانی نمود.پی 

 

 بیمارساانیهای پزشکی، اخاالل اسارس پس از حادثه، حواد  تروماتیک، اورژانس پی تکنسین فوریت ها:کلیدواژه



 

Abstract 

 

   Background: Emergency medical technicians (EMTs) in the exposure of types of 

prehospital emergencies are subject to mental, physical and psychological problems, including 

post-traumatic stress disorder. While efforts have been made to identify traumatic events in the 

pre-hospital setting, so far, this issue has been addressed in general, and there has been little 

research on the nature of the stressors of pre-hospital emergencies that technicians dispatch in its. 

Therefore, the present study was designed and implemented to explain post-traumatic stress in 

the exposure of types of prehospital emergency in emergency medical technicians. 

Method and Materials: The present study is a sequential explanatory mixed method design. 

The first part of the study was done quantitatively by selecting 259 medical emergency 

technicians by census sampling. In this section, a demographic questionnaire (demographic 

characteristics and ranking of emergency pre-hospital emergencies in terms of stress) and The 

PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) were used. Single and multiple linear regression was also 

performed to predict the influential factors on PTSD in medical emergency technicians. The 

second part of the study was qualitative in order to understand, better insight and explain the 

post-traumatic stress in the exposure to all types of prehospital emergencies. Selection of 

participants in the qualitative section was purposeful and based on quantitative data. Semi-

structured, face-to-face interviews were conducted with technicians who acquired qualifications 

in the qualitative part of the study. The data were analyzed in forms of contractual content 

analysis. Finally, using qualitative and quantitative results, as well as reviewing texts and 

forming a focus group, management and stress management strategies after exposure with 

various types of emergency medical emergencies were discussed.   

Results: The results of the quantitative phase showed that out of a total of 259 EMT attending 

in the study, close to 21 percent (55) of the technicians had the criteria for the temporary 

diagnosis of PTSD. From the perspective of technicians, three pre-hospital emergencies of 

cardiovascular (24.7%), gynecology (22%), children (20.1%) and three pre-hospital emergencies 

of environmental (26.3%), behavioral (17.4%) and neurologic (9.7 %) were considered as high-

stress and low-stress prehospital emergencies, respectively. In multivariate linear regression after 

entering all independent variables in the model and controlling the confounding variables, the 

number of shifts per month was the most important and effective predictor of the PTSD score in 

the technicians. The findings of the interviews in the qualitative section also led to the creation of 

five main categories, which included "the widespread Impact of Stress Crisis on Technicians", 

"Missing loops of communication networks in disaster management", "pre-hospital professional 

deficiencies" , "complex and multifaceted substrate of prehospital emergencies" and "strategies 

for management and control of stress in prehospital setting". The results of this study showed 
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that the technicians implementing strategies such as reducing work shift, regular in-service 

training, insuring ambulance equipment, using psychologists in emergency 115, supporting the 

organization of personnel against legal issues, using midwifery in emergency 115, updating 

protocols and procedures in pre-hospital missions and establishing coordination between relief 

forces and police recommended. 

Conclusion: Quantitative and qualitative findings showed that pre-hospital emergencies types 

have different effects on technicians and it is hoped that by correcting some of the stress 

modifying factors and existing structures, can help to technicians in manage and control post-

traumatic stress in facing pre-hospital emergencies. 

Keyword: Emergency Medical Technician, Post Traumatic Stress Disorder, Prehospital 

Emergency 

 

 


