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 چکیده فارسی

فراتر از  یخدمات هیارا ازمندیپرخطر هستند که ن یعمدتا از جانب گروه هابا دالیل مامایی  یمارستانیب شیپ یتماسها مقدمه:

لذا . کند یم جادیمادر و نوزاد ا یرا برا یموارد تبعات جد نیا ضی درهستند.  نداشتن دانش و مهارت مقت یانیو م هیسطح پا

 یمارستانیب شیپرسنل اورژانس پ ینیبال یمطابقت دانش و مهارتها زانیم یرا با هدف بررس یپژوهشگر بر آن شد تا مطالعه ا

 انجام دهد. از آنان در مرکز اورژانس تهران یدرخواست ییبا خدمات ماما

نفر از پرسنل مرکز اورژانس تهران که به صورت نمونه گیری  97پژوهش حاضر از نوع مقطعی است که بر روی  روش کار:

( پرسشنامه محقق ساخته خود گزارش دهی دانش و مهارت بالینی 1تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد. ابزار مطالعه شامل: 

 برایبالینی محقق ساخته جهت ارزیابی مهارت افراد نمونه ( چهار چک لیست مهارت 3( پرسشنامه دانش محقق ساخته 2

مهارت های شرح حال گیری و ارزیابی عوامل خطر در مادر باردار، انجام زایمان مشکل در صحنه یا آمبوالنس، احیای نوزاد و 

 یگروه ها یآزمون ت ون،رسیپ یهمبستگمدیریت ایست قلبی در مادر باردار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 

 انجام گردید. سیمکرر و آزمون کروسکال وال یآزمون اندازه ها ،یتک نمونه ا یمستقل، آزمون ت

درصد از آنها سطح  5/51درصد از پرسنل مرکز اورژانس تهران سطح متوسطی از دانش و  6/52در این پژوهش،  یافته ها:

درصد خودگزارش دهی نمودند. میانگین نمره آنها از  87/59درصد و  68/67متوسطی از مهارت بالینی را با میانگین نمرات 

درصد است.  50( کمتر از میزان متوسط P=0.03درصد بود که به طور معناداری ) 60/46پرسشنامه دانش محقق ساخته 

درصد از آنها متوسط بود و میانگین نمره کل کسب شده از مجموع چهار ایستگاه آزمون آسکی،  5/51سطح مهارت بالینی 

درصد بود. از میان چهار مهارت مورد سنجش در آزمون آسکی باالترین میانگین نمرات را به ترتیب دو مهارت مدیریت  47/58

درصد داشتند و  50/80و سپس مهارت احیای نوزاد با میانگین نمره   27/83لبی در مادر باردار با میانگین نمره ایست ق

درصد و سپس مهارت شرح حال گیری و  30/33کمترین میانگین نمرات مربوط به مهارت انجام زایمان مشکل با میانگین نمره 

 یدانش خودگزارش ده نیب داریارتباط معنادرصد بود. هم چنین  51/53ره ارزیابی عوامل خطر در مادر باردار با میانگین نم

، دانش با مهارت بالینی (r=0.78, r=0.34 ,P<0.05)ینیشده و مهارت بال یخودگزارش ده ینیشده با مهارت بال

(r=0.39,P<0.05)  و مهارت  یبا دانش خودگزارش ده یخودگزارش ده ینیمهارت بالو

شده،  یدانش خودگزارش ده ریبا هر سه متغ ینیمهارت بالوجود داشت. هم چنین بین  (r=0.78,r=0.27,P<0.05)ینیبال

اما میان سابقه کار، سطح تحصیالت و نوع   اشت.وجود د(P<0.05)شده و دانش رابطه  معنادار یخودگزارش ده ینیمهارت بال

 (.P>0.05وجود نداشت ) رشته تحصیلی با میانگین نمرات دانش و مهارت بالینی ارتباط معناداری

، پرسنل مرکز اورژانس تهران، دانش و مهارت بالینی خود در مدیریت اورژانس های پژوهش جیبراساس نتا نتیجه گیری:

آسکی، پرسنل اورژانس در مدیریت زایمان مشکل دارای  مامایی پیش بیمارستانی را در حد متوسط گزارش کردند. در آزمون

بیشترین ضعف و در شرح حال گیری وارزیابی عوامل خطر در مادر باردار مشکوک به پره اکالمپسی نیز نهایتا موفق به کسب 

 نینخست و سرعت اقدامات اورژانس تیریمد درعوامل خطر  یابیو ارز یریشرحال گ مهارتکه  ییآنجا ازنمره متوسط شدند. 

ها  هیجان مادر و نوزاد به ثان ،شکلم یمانهایزا تیریمدکه در  ییاست و ازآنجا مارانیبه ب یآنها در کمک رسان تیگام موفق

 دوره با همراه رانهیگیپ و یتخصص یآموزشها ازمندین نهیزم نیپرسنل اورژانس جهت کسب مهارت در ا نیدارد بنابرا یبستگ

 .هستند یا دوره یآزمونها یبرگزار و یبازآموز یها

 دانش؛ مهارت بالینی؛ اورژانس های مامایی پیش بیمارستانی؛ پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی کلمات کلیدی:
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Abstract: 

Introduction and objective: Prehospital emergency calls with obstetric reasons are mostly 

from high risk groups which need services higher than basic and middle level. Lacking 

required knowledge and clinical skill in these cases lead to serious consequences to the 

mother and neonate. Thus the researcher carried out a research with the purpose of 

determining the correspondence between the knowledge and clinical skills of pre-hospital 

emergency personnel with the obstetric services requested from them in Tehran Emergency 

Center. 

Materials and method: The present study is a cross-sectional study which conducted on 97 

prehospital Tehran emergency personnel which were selected by simple random sampling. 

Research tools include: 1) self-report of knowledge and clinical skill researcher-made 

questionnaire 2) researcher-made knowledge questionnaire 3) four researcher-made clinical 

skill checklists for assessing personnel’s skills about history taking and risk assessment in 

pregnant women, complicated delivery, neonatal resuscitation and management of pregnant 

women with heart stroke. In order to analyze the data Pearson correlation, one sample T-Test, 

independent T-Test, repeated measure and Kruskal-Wallis tests were used. 

Results: In this study, 52.6% of Tehran emergency personnel self-reported a middle level of 

knowledge and 51.5% of them self-reported a middle level of clinical skill with mean score of 

67.68% and 59.87%. The mean score of them from researcher-made knowledge questionnaire 

was 46.60% which is significantly (p=0.03) lower than the mean score of 50%. Clinical skill 

level of 51.5% of them was middle and the mean total acquired score from four stations in 

OSCE was 58.47%. Among four assessed skills in OSCE the highest mean scores were for 

firstly management of pregnant woman with heart stroke with mean score of 83.27% and then 

neonate resuscitation skill with mean score of 80.50%. The lowest mean scores were related 

to performing a complicated delivery with mean score of 33.30% and then history taking and 

risk assessment in pregnant women with mean score of 53.51%. Moreover, there was a 

statistically significant relationship between self-reported knowledge with self-reported 

clinical skill and clinical skill (p<0.05), knowledge with clinical skill (p<0.05) and self-

reported clinical skill with self-reported knowledge and clinical skill (p<0.05). In addition, 

there was a statistically significant relationship between clinical skill with all three variables 

of self-reported knowledge, self-reported skill and knowledge (p<0.05), but there was no 

statistically significant relationship between work experience, education level and major type 

with knowledge and clinical skills mean scores (p>0.05). 

Conclusion: According to study results, Tehran emergency center personnel self-reported a 

middle level of knowledge and clinical skill over the management of prehospital obstetric 

emergencies. These personnel’s weakest point in OSCE was in performing child delivery with 

complications and they also managed to acquire a middle level of score in history taking and 

risk assessment in a pregnant women suspicious to preeclampsia. Since the skill of history 

taking and risk assessment in management and speed of doing emergency procedures is a 

primary step for success in helping patients and also in complicated child deliveries saving the 

mother’s and neonate’s life depends on seconds, Thus emergency personnel are in need of 

professional and constant trainings along with re-education courses and round exams. 

Keywords: knowledge; clinical skill; prehospital obstetric emergencies and prehospital 

emergency personnel 

 



 


