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چکیده
مقدمه :حوادث هستهای-رادیواکتیو چالشهای فراوانی برای سیستمهای سالمت دارند؛ لذا آموزش تریاژ پیشبیمارستانی اهمیت ویژهای
دارد .مشخص نیست شبیه سازی مانوری با ایجاد بازخوردهای بیشتر نسبت به آموزش کارگاهی تا چه میزان اثربخش است .این مطالعه با
هدف مقایسه تأثیر آموزش تریاژ پرتویی با روش شبیه سازی مانوری و کارگاهی بر خطای تریاژ پرتویی امدادگران نظامی انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی با پسآزمون و پیشآزمون است که روی  30نفر از امدادگران پادگانهای مشهد در تیر
ماه  1399انجام شد .نمونهگیری تصادفی از دو مرکز انجام شد و شرکتکنندگان به دو گروه مداخله (شبیهسازی مانوری) و کنترل
(کارگاه) تقسیم شدند .ابزار اصلی پرسشنامه پژوهشگرساخته بررسی مهارت تریاژ پرتویی و چکلیست آسکی بود که روایی و پایایی آن
تأیید شد .ابتدا پیشآزمون انجام شد .دو هفتـه پس از مداخله ،پسآزمون به صورت آسکی برگزار شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی
و استنباطی و نرمافزار  SPSSنسخه  20تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین سنی شرکتکنندگان  22سال بود و  46درصد از آنها مدرک دیپلم داشتند .در پیشآزمون مهارت تریاژ پرتویی
گروهها همگن بود .در پسآزمون تفاوت نمره تریاژ صحیح دو گروه معنیدار بود .در پسآزمون خطای تریاژ گروه مداخله  10/7 + 3/36و
گروه کنترل  38/7 + 5/64درصد بود .تفاوت نمره تریاژ سنگین و تریاژ سبک گروه مداخله و گروه کنترل نیز معنیدار بود.
نتیجهگیری :خطای تریاژ سبک در روش آموزشی کارگاهی بهطور قابل توجهی بیشتر از روش آموزشی شبیهسازی مانوری است .ازاینرو
بهعنوان روش منتخب در آموزش تریاژ پرتویی توصیه نمیشود.
کلمات کلیدی :آموزش شبیهسازی ،آموزش کارگاهی ،تریاژ ،نشت خطرزیا رادیولوژیک
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مقدمه
امروزه استفاده از انرژی هستهای به دلیل کاربردهای

( .)12 ،11آموزش اثربخش همواره از چالشهای مهم

فراوان آن بسیار جذاب است؛ اما حوادث و خطرات آن

پیش روی سازمانهای آموزشی بوده است ( .)13امروزه

نیز به دلیل آسیبها و تلفات گسترده و انتشار پرتوهای

یکی از سازمانهایی که به دلیل آمادگی خاص در

یونیزان اجتنابناپذیر است ( .)2 ،1طبق آمار از

حوادث و بالیا فعال است و در نقشهای مختلف

سال 1980تا  ،2013تعداد  634حادثه رادیویی در

خدماترسانی میکند ،سازمانهای نظامی است (.)14

جهان گزارش شده که  2584نفر مصدوم و فوتی داشته

یکی از حرفههایی که در تدریس و آموزش به افراد نقش

است ( .)3شدیدترین پیامد حوادث هستهای در مناطق

مهمی دارد ،حرفه پرستاری است .پرستاران آموزش به

پرجمعیت ،تلفات زیاد است که تأثیر شگرفی بر

افراد و حمایت از مددجویان را بر عهده میگیرند و در

سیستمهای درمانی دارد ()4؛ بنابراین ،مدیریت

مدیریت بحران نقش مهمی ایفا میکنند ()16 ،15؛

صحنههای پیشبیمارستانی از جمله انجام تریاژ اصولی

بنابراین ،باید با اجرای برنامههای آموزشی ،مهارت را با

اهمیت ویژهای مییابد ( .)5در ابتدای حادثه به دلیل

کیفیت باال به افراد آموزش دهند (.)17

شمار تلفات میتوان با راهکارهای مناسب تریاژ و درمان،

با بررسی مطالعات مشخص شده است که با وجود

بسیاری از مصدومان را نجات داد ( .)4نبود دستورالعمل

ضرورت آموزش مقابله با حوادث پرتویی ،در برنامههای

تریاژ یا آشنانبودن با آن ،عواقب جبرانناپذیری در پی

آموزشی به آن توجه کافی نشده است ( .)18سایر

دارد .تریاژ دقیق و اصولی ،سرعت عمل در تریاژ و

مطالعات نشان دادهاند آموزش تریاژ با روش ایفای نقش،

پیشگیری از گسترش آلودگی بر دستاوردهای بحران و

از روش کارگاهی و نمایش ویدئو اثربخشتر بوده و

نجات جان افراد تأثیر بسزایی دارد (.)6

آموزش با مانورهای عملیاتی نسبت به سخنرانی در

در مطالعهای عملکرد افراد در مواجهه با حوادث

آموزش تریاژ نیز مؤثرتر بوده است ( .)19شیوه آموزشی

غیرمترقبه ضعیف و نامطلوب و میزان تریاژ صحیح توسط

فعلی برای تریاژ پرتویی بیشتر برگزاری کارگاه است .این

واحدهای پژوهش  48/53درصد گزارش شد ( .)7در

شیوه با وجود آسان ،مفید و اقتصادی بودن ،ممکن است

مطالعه دیگری میزان تریاژ سبک  23 /7درصد و میزان

در صحنه واقعی پاسﺦ مناسبی در فراگیران ایجاد نکند.

تریاژ سنگین  11/7درصد بود ( .)8در برخی از پژوهشها

لذا استفاده از روشهای فعال مفیدتر خواهد بود.

میزان خطای تریاژ سنگین  55و  79درصد گزارش شده

با بررسی مطالعات مشخص شد یافتهها برای انتخاب

است ( .)10 ،9بیشتر مطالعات به درصد زیاد خطای تریاژ

بهترین روش کافی نیست و به مطالعات بیشتری نیاز

اذعان دارند که این نکته اهمیت آموزش مؤثر را نشان

است .همچنین روشهای فعال مانند شبیهسازی به دلیل

میدهد.

نبود امکانات یا هزینهبربودن اجرا نمیشوند؛ اما در مراکز

ایران نیز یکی از کشورهایی است که پرشتاب به

نظامی شرایط اجرا فراهم است .ازاینرو میتوان اثربخشی

سوی فناوری هستهای گام برمیدارد .ازاینرو آمادگی و

این روش را در مقابل روشهای سنتی سنجید .این

پاسﺦ سریع به فوریتهای پرتویی اهمیت فراوانی دارد

مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش تریاژ پرتویی با
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روش شبیهسازی مانوری و کارگاهی بر میزان خطای

طبقه تریاژ متناسب با آن هر سناریو را انتخاب میکردند.

تریاژ پرتویی امدادگران نظامی انجام شد.

محدوده نمره آسکی از  0تا  100بود و هر سناریو 20
نمره داشت .نمره بیشتر نشاندهنده مهارت بیشتر بود.

مواد و روشها

روایـی ابزار با استفاده از روایی محتـوا با روش الوشه و

این مطالعه از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و

پولیت انجام شد .به همین دلیل گویههای ابزار مطابق

پسآزمون است و روی  30نفر از امدادگران نیروهای

اهداف آموزش و مطالعه جدیدترین پایگاههای اطالعاتی و

مسلح مستقر در مشهد در تیر ماه  1399اجرا شد .ابتدا

منابع علمی تهیه شد .برای ارزیابی از نظر قرارگیری صحیح

تأییدیه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد گرفته

عبارات ،مناسببودن واژهها و رعایت معیارهای دسـتور

شد و سپس برای جلوگیری از نشر اطالعات ،دو مرکز

زبان فارسی در اختیار  10نفر از صاحبنظران مربوطه قرار

الف و ب از میان مراکز نظامی انتخاب و به دو گروه

گرفت و پیشنهادهای توصیهشده منظور شد .برای انجام

مداخله و کنترل با روش تصادفی تقسیم شدند 15 .نفر

روایی محتوای کمّی از ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص

از مرکز الف و  15نفر از مرکز ب که معیارهای ورود به

روایی محتوا استفاده شد .به همین خاطر ابزار در اختیار

مطالعه را داشتند ،به روش آسان انتخاب شدند .حجم

 10نفر از متخصصان مربوطه قرار گرفت .متخصصان به

نمونه با نرم افزار  G*Powerبر اساس مطالعه مقدماتی

ابزار بر اساس ضرورت ،میزان ارتباط ،سادگی و وضوح

در هر گروه  12نفر انتخاب شد که با احتساب ریزش 15

گویهها نمره دادند .همه گویهها نمره الزم را کسب کردند.

نفر در هر گروه تعیین شد.

بهمنظور بررسی پایایی ،از روش آزمون-بازآزمون در نمونه

داشتن سن  18تا  26سال ،شرکتنکردن در دورههای

پایلوت با فاصله زمانی یک روزه استفاده شد (.)r=0/77

آموزشی در رابطه با تریاژ حوادث پرتویی و رضایت برای

به منظور اجرای آموزش گروه مداخله ،منطقه

شرکت در پژوهش از جمله معیارهای ورود به مطالعه و

شبیهسازیشده طراحی و از بیمارنماها بهجای مصدومان

تمایلنداشتن به ادامه همکاری و شرکتنکردن در

استفاده شد .بیمارنماها از بین  10نفر از سربازانی

برنامههای آموزشی معیارهای خروج از مطالعه بودند.

انتخاب شدند که تمایل به همکاری داشتند .پس از

یافتههای پژوهش با پرسشنامه بررسی مهارت تریاژ

مصاحبه از بین  10نفر 6 ،نفر انتخاب شدند و

پرتویی و چکلیست ارزیابی آزمون آسکی سنجیده شد.

آموزشهای الزم را برای اجرای سناریوها در طول مدت

پرسشنامه بررسی مهارت تریاژ پرتویی شامل  10سناریو

 3جلسه توسط پژوهشگر دریافت کردند .پس از کسب

در خصوص مصدومان حوادث پرتویی بود که امدادگران

مهارت الزم و اطمینان از اینکه بیمارنماها تمامی

طبقه تریاژ متناسب با آن هر سناریو را انتخاب میکردند.

آموزشهای الزم را بهخوبی اجرا میکنند ،با تأیید نهایی

محدوده نمره پرسشنامه از  0تا  100بود و هر سناریو

پژوهشگر وارد تحقیق شدند .پس از گرفتن رضایت

 10نمره داشت .نمره بیشتر نشاندهنده مهارت بیشتر

آگاهانه و تکمیل فرم اطالعات فردی ،پیشآزمون با

بود .چکلیست ارزیابی آزمون آسکی شامل  5سناریو در

پرسشنامه سنجش مهارت تریاژ پرتویی روز قبل از

خصوص مصدومان حوادث پرتویی بود که امدادگران

اجرای آموزش در هر دو گروه مداخله و کنترل در محل
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برگزاری کالسهای آموزش مرکز توسط واحدهای

خصوص چگونگی انجام مهارت به آزمونشوندگان ارائه

پژوهش تکمیل شد.

نمیشد .پس از اتمام کار در هر ایستگاه ،آزمونشونده به

در گروه مداخله آموزش با شبیهسازی مانوری و در

طرف ایستگاه بعدی حرکت میکرد .تمام فراگیران به

گروه کنترل با آموزش کارگاهی در طول دو روز اجرا شد.

همین ترتیب در آزمون آسکی شرکت کردند .حداکثر

روز اول آموزش در هر دو گروه مطالب تئوری به مدت 4

زمان اختصاص دادهشده به هر ایستگاه  3دقیقه و در

ساعت بیان شد .روز دوم در گروه مداخله ،شبیهسازی

مجموع برای تریاژ  5مصدوم 15 ،دقیقه بود .آزمون در

مانوری انجام شد و واحدهای پژوهش در محیط

هر دو گروه به صورت همزمان برگزار شد .دادهها با

شبیهسازیشده به تریاژ بیمارنماها پرداختند .در گروه

استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20و با روشهای آمار

کنترل تریاژ سناریوهای کتبی توسط واحدهای پژوهش

توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار و توزیع فراوانی و

انجام شد .سناریوها شرح حال مصدومان پرتویی بود که

آمار تحلیلی شامل آزمون منویتنی و کای اسکوئر برای

بهصورت کتبی در اختیار واحدهای گروه کنترل قرار

محاسبه خطای تریاژ با ضریب اطمینان  95درصد

گرفت؛ مثالً یکی از سناریوها شرح حال مصدوم  30سالهای

تجزیهوتحلیل شدند (.)P>0/05

بود که در اثر مواجهه با اشعه یونیزان دچار سردرد خفیفی
شده بود و با هوشیاری به سؤاالت پاسﺦ میداد .اسهال و
استفراغ را نیز گزارش نمیکرد .درجه حرارت بدن فرد
نرمال بود .امدادگران باید مصدوم را بررسی و طبقه تریاژ او
را مشخص میکردند .در هر دو گروه پس از آموزش ،به
سؤاالت افراد پاسﺦ داده و اشکاالت برطرف شد.
دو هفتـه پس از مداخله ،پسآزمون با برگزاری
آزمون آسکی توسط پژوهشگر در گروهها انجام شد .این
آزمون با استفاده از محیط شبیهسازیشده و بهصورت
ایستگاهی انجام شد .در این آزمون ،آزمونشونده در
شرایط تقریباً مشابه شرایط واقعی قرار گرفت .تعداد 5
ایستگاه برای آزمون در نظر گرفته و در هر ایستگاه از
یک بیمارنما با عالئم و شرایط متفاوت استفاده شد .لوازم
و تجهیزات مورد نیاز برای تریاژ در هر ایستگاه قرار
داشت .مکان برگزاری آزمون به نحوی سازماندهی شده
بود که هیچ تماسی بین آزمونشوندهها و کسانی که در
نوبت آزمون قرار داشتند با کسانی که آزمون را به پایان
رسانده بودند ،امکانپذیر نبود .هیچگونه راهنمایی در
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نتایج
در این مطالعه  30نفر شامل  15نفر در گروه کنترل

صحیح در امدادگران نظامی در گروه مداخله ± 10/3

و  15نفر در گروه مداخله شرکت کردند .میانگین سنی

 89/3و در گروه کنترل  61/3 ± 16/0بود (.)P=0/001

در گروه مداخله  22/1±2/8و در گروه کنترل

در پسآزمون میانگین و انحراف معیار درصد تریاژ

 22/2±4/7سال بود ( .)P=0/79همه واحدهای پژوهش

سنگین در امدادگران گروه مداخله  5/3 ± 9/2و در

مرد و  46/7درصد دارای تحصیالت دیپلم و  6/7درصد

گروه کنترل  21/3 ± 16/0بود ( .)P=0/005در

رشته تجربی را گذرانده بودند .در گروه مداخله 20

پسآزمون میانگین و انحراف معیار درصد تریاژ سبک

درصد و در گروه کنترل  13/3درصد سابقه کار در

در امدادگران گروه مداخله  5/3 ± 9/2و در گروه

اورژانس داشتند ( 66/6 .)P=1/000درصد از نمونههای

کنترل  17/3 ± 14/9بود (( )P=0/018جدول .)1

گروه مداخله و  53/3درصد از گروه کنترل سابقه انجام

در پسآزمون میانگین و انحراف معیار تعداد

تریاژ داشتند ( .)P=0/456یافتههای حاصل از مقایسه

تریاژهای صحیح امدادگران گروه مداخله  4/5 ±0/5و

متغیرهای دموگرافیک و زمینهای نشان داد دو گروه از

گروه کنترل  3/1 ± 0/8بود ( .)P>0/001در پسآزمون

نظر سن ،جنسیت ،تحصیالت ،رشته تحصیلی ،سابقه کار

میانگین و انحراف معیار تعداد تریاژ سنگین امدادگران

در اورژانس و سابقه انجام تریاژ همگن بودند .برای

گروه مداخله  0/3 ± 0/5و گروه کنترل  1/1 ± 0/8بود

دستیابی به اهداف پژوهش ،دادهها قبل و دو هفته بعد

( .)P=0/005در پسآزمون میانگین و انحراف معیار تعداد

از مداخله آموزشی جمعآوری و بین دو گروه مقایسه و

تریاژ سبک امدادگران گروه مداخله  0/3 ± 0/5و گروه

آزمون شد .در پیشآزمون میانگین و انحراف معیار نمره

کنترل  0/9 ± 0/7بود ( .)P=0/018در پسآزمون

مهارت تریاژ پرتویی امدادگران گروه مداخله 28/0±6/8

میانگین و انحراف معیار نمره کل آسکی امدادگران گروه

و گروه کنترل  27/3 ± 5/9بود ( .)P=0/814در

مداخله  89/3 ± 10/3و گروه کنترل  61/3 ± 16/0بود

پسآزمون میانگین و انحراف معیار درصد تریاژهای

(( )P>0/001جدول .)2

جدول  :1میانگین و انحراف معیار درصد تریاژ صحیح ،تریاژ سنگین و تریاژ سبک در امدادگران نظامی بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله

گروه کنترل

( 15نفر)

( 15نفر)

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

89/3 ± 10/3

61/3 ± 16/0

درصد تریاژ سنگین در

5/3 ± 9/2

21/3 ± 16/0

درصد تریاژ سبک در

5/3 ± 9/2

17/3 ± 14/9

درصد تریاژ
درصد تریاژهای صحیح در
پسآزمون
پسآزمون
پسآزمون

*

نتیجه آزمون بینگروهی
Z= -4/1

*P>0/001
Z= -2/8

*P=0/005
Z= -2/4

*P=0 /018

منویتنی
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات تریاژ و آسکی امدادگران بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله ( 15نفر)

گروه کنترل ( 15نفر)

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

4/5 ± 0/5

3/1 ± 0/8

تریاژ سنگین در پسآزمون (5

0/3 ± 0/5

1/1 ± 0/8

تریاژ سبک در پسآزمون ( 5تریاژ

0/3 ± 0/5

0/9 ± 0/7

89/3 ± 10/3

61/3 ± 16/0

نمرات تریاژ و آسکی
تعداد تریاژهای صحیح در
پسآزمون ( 5تریاژ بیمارنما)
تریاژ بیمارنما)
بیمارنما)
درصد نمره کل آسکی در
پسآزمون

نتیجه آزمون بینگروهی
Z=-4/1

* P>0/001
Z=-2/8

* P=0/005
Z=-2/4

* P=0/018
¼Z=-

* P>0/001

* منویتنی

بحث
نتایج آزمون آسکی (پسآزمون) نشان داد بین دو گروه

مییابد و به تریاژ صحیح در سطح متناسب با شرایط

اختالف معنیداری از نظر تعداد تریاژهای صحیح ،تریاژ

مصدومان کمک میکند .این موضوع به نوبه خود از هدررفتن

سبک و تریاژ سنگین وجود دارد .نتایج نشان میدهد

منابع یا به خطر افتادن جان مصدومان جلوگیری میکند.

امدادگران گروه مداخله حدود  90درصد و گروه کنترل

در مطالعه حیدرزاده و همکاران ( )2017با عنوان

حدود  61درصد از بیمارنماها را بهصورت صحیح تریاژ

«تریاژ پیشبیمارستانی؛ آگاهی ،آمادگی و عملکرد

کردهاند که تعداد تریاژهای صحیح گروه مداخله بهطور

دانشجویان پرستاری در مواجهه با حوادث غیرمترقبه»

معنیداری بیشتر از گروه کنترل بوده است .همچنین تریاژ

یافتهها نشان داد مشارکتکنندگان آگاهی و آمادگی

سنگین در امدادگران گروه مداخله  5/3 ± 9/2درصد و

متوسط و خوبی در تریاژ پیشبیمارستانی داشتند ،اما

گروه کنترل  21/3 ± 16/0درصد بوده است .به عبارت

عملکرد ایشان در مواجهه با حوادث غیرمترقبه ضعیف و

دیگر ،تریاژ در سطح باالتر از تریاژ صحیح در گروه مداخله

نامطلوب بود .میزان تریاژ ناصحیح توسط واحدها 51/47

بهطور معنیداری کمتر از گروه کنترل بوده است .تریاژ

درصد ،شامل  11/21درصد تریاژ سنگین و  40/24درصد

سبک در امدادگران گروه مداخله  5/3 ± 9/2درصد و گروه

تریاژ سبک گزارش شد (.)7

کنترل  17/3 ± 14/9درصد بوده است .به بیان دیگر ،تریاژ

در مطالعه فرهادی و همکاران ( )2013میزان تریاژ

در سطح پایینتر از تریاژ صحیح در گروه مداخله بهطور

سبک  23 /7درصد و میزان تریاژ سنگین  11/7درصد بود

معنیداری کمتر از گروه کنترل بوده است.

( .)8در پژوهش  Rehnو همکاران ( )2009که در مرکز

در پسآزمون ،نمره کل آسکی امدادگران نظامی گروه

ترومای نروژ انجام شد ،میزان تریاژ سبک  10درصد و

مداخله بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل بوده است.

میزان تریاژ سنگین  55درصد گزارش شد ( .)9همچنین

نتایج بهدستآمده از آزمون آسکی نشان میدهد در روش

در پژوهش میرحقی و همکاران ( )1387که میزان آگاهی

آموزشی شبیهسازی مانوری درصد خطای تریاژ کاهش

پرستاران بخش اورژانس را درباره تریاژ بیمارستانی بررسی
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کردند ،میزان تریاژ سبک  8/57درصد و میزان تریاژ

نیز مشاهده شد که حدود  21درصد از مصدومان را در

سنگین  48درصد گزارش شد ( .)20در پژوهش

سطح باالتر و  17درصد را در سطح پایینتر از تریاژ

 Lehmannو همکاران ( )2009میزان تریاژ سبک و تریاژ

صحیح قرار داده بودند .این مورد با مطالعات فوق که

سنگین به ترتیب  1و  79درصد گزارش شده است (.)10

عمدتاً خطای تریاژ در آنها مربوط به تریاژ سنگین بود،

سعادتمند و همکاران ( )2015با برگزاری کارگاههای

همخوانی دارد؛ بنابراین ،با بررسی و مطابقت پژوهشهای

عملیاتی آموزش مهارتهای عملی تریاژ با هدف بررسی

فوق با مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که استفاده از

میزان تأثیر کارگاه آموزشی تریاژ نسبت به روش

روش آموزشی مؤثرتر ،میزان خطای تریاژ را بهطور قابل

شبیهسازی با موالژ و بیمارنما ،بر میزان یادگیری

توجهی کاهش میدهد .بهطورکلی روشهای آموزشی

دانشجویان و تعیین رضایتمندی آنان از کارگاه عملیاتی به

سنتی یا روش هایی با تأثیرگذاری کمتر نیز در کاهش

این نتایج دست یافتند که باید در آموزش مهارتهای

میزان خطای تریاژ مؤثر هستند و در صورت نبود امکان

عملی بهویژه در دروس نظری-عملی بر آموزش عملیاتی و

برگزاری آموزش با روش های مؤثرتر مانند شببیهسازی

مؤثر تأکید بیشتری شود تا بتوان یادگیری دانشجویان را

مانوری ،استفاده از سایر روشهای آموزشی همچون

برای دستیابی به مهارتهای بیشتر تسهیل کرد (.)21

کارگاه آموزشی اهمیت دارد.

همچنین حیدرزاده ( )2017و همکاران برای آموزش

در این مطالعه مشاهده شد میزان خطای تریاژ (تریاژ

تریاژ ،استفاده از روش های نوین مانند شبیهسازی را

سبک و سنگین) در امدادگران گروه مداخله به یک میزان

پیشنهاد دادهاند (.)7

بوده ،اما در گروه کنترل میزان خطای تریاژ سنگین بیشتر از

مطالعات فوق به درصد زیاد خطای تریاژ اذعان دارند

تریاژ سبک بوده است .ممکن است احساس فوریت در

که این نکته اهمیت آموزش مؤثر را نشان میدهد .بیشتر

رسیدگی و حفظ جان مصدومان پرتویی در ذهن افراد باعث

مطالعات یادشده ،بیشترین خطای تریاژ را مربوط به تریاژ

شده باشد که با دیدن عالئم نزدیک به هم در مصدومان،

سنگین میدانند .در مطالعه حاضر مشاهده شد امدادگرانی

آنها را در طبقات باالتر قرار داده باشند که این امر به

که با روش شبیهسازی مانوری آموزش دیده بودند ،حدود

افزایش میزان تریاژ سنگین منجر شده است .گروه مداخله

 90درصد و افرادی که با روش کارگاهی آموزش دیده

که در شرایط شبیهسازیشده قرار گرفته بودند ،با تثبیت

بودند ،حدود  62درصد در انجام تریاژ صحیح موفق بودند

یادگیری ،نزدیک به  90درصد از مصدومان را در طبقات

که این به نوبه خود نجات جان مصدومان و کاهش هدررفت

مناسب تریاژ قرار داده بودند .طبق نظر راهنمای بالینی

منابع را به دنبال دارد .در واقع کاهش خطای تریاژ به 10

ترومای آمریکا ،بهتر است سیستمهای بهداشتی درمانی

درصد در گروه مداخله ،اهمیت آموزش شبیهسازی مانوری

کشورها برنامههای خود را به سمت کاهش نرخ تریاژ سبک

را در تریاژ حوادث پرتویی نشان میدهد.

پیش ببرند .تریاژ سبک به علت تأخیر در انجام مراقبت

در مطالعه حاضر مشاهده شد افراد گروه مداخله حدود

ممکن است به افزایش مرگومیر و ایجاد عوارض در

 5درصد از مصدومان را در سطح باالتر و  5درصد را در

مصدومان منجر شود .کاهش تریاژ سبک عالوه بر اینکه

سطح پایینتر از تریاژ صحیح قرار داده بودند .این خطا در

تأخیر در رسیدگی به بیماران را خواهد کاست ،باعث افزایش

گروه کنترل که عمدتاً با خطای تریاژ بیشتری مواجه بودند

نرخ تریاژ سنگین نیز خواهد شد و مصدومانی را که صدمات
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جدی ندیدهاند ،در اولویت درمان و رسیدگی قرار میدهد .از
معایب این کار افزایش بار کاری مراکز درمانی است (.)22
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به کمبود منابع
آموزشی با محتوای پرستاری برای آموزش تریاژ پرتویی

حمایت مالی
این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی پایاننامه کارشناسی
ارشد پرستاری داخلی-جراحی بوده و با حمایت مالی حوزه
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

اشاره کرد که با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه،
مطالب آموزشی تهیه شد .وضعیت روحی-روانی و اضطراب

مالحظات اخالقی

واحدهای پژوهش که بر عملکردشان تأثیر میگذارد ،با

نمونه گیری پس از گرفتن مجوز اخالق از کمیته اخالق

پاسﺦ به سؤاالت و رفع ابهامات تا حدودی کنترل شد ،اما

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با رعایت تمام مالحظات

کنترل کامل میسر نبود .کمبود صاحبنظران در حوزه تریاژ

اخالقی مرتبط با پژوهشهای علوم پزشکی و با هماهنگی

تشعشعها و بالیای مرتبط با حوادث پرتویی نسبت به سایر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد .کد اخالق مطالعه

موضوعهای پرستاری نیز از دیگر محدودیتهای مطالعاتی

حاضر با شماره  IR.MUMS.NURSE.REC.1398.106از

مرتبط با موضوع تحقیق بود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد گرفته شده است.

نتیجهگیری

تضاد منافع

براساس یافتههای این مطالعه فرضیه پژوهش ما مبنی

هیچگونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

بر اینکه آموزش تریاژ حوادث پرتویی به روش شبیهسازی
مانوری خطای تریاژ پرتویی امدادگران نظامی را نسبت به

تشکر و قدردانی

روش آموزش کارگاهی بیشتر کاهش میدهد ،تأیید شد؛

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی پایاننامه دانشجویی

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت اگرچه هر دو روش آموزشی

مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد  981230مورخ

باعث کاهش خطای تریاژ شده است ،شبیهسازی مانوری در

 1398/10/6است .بدین وسیله گروه تحقیق مراتب

کاهش خطای تریاژ بسیار مؤثرتر است .درنتیجه توصیه

قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه ،مسؤالن

میشود با در نظر گرفتن امکانات ،زمان کافی و فضای

محترم دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و مراکز نظامی

فیزیکی مناسب از روش شبیهسازی مانوری بهعنوان روش

مورد آزمون بهخاطر فراهمکردن شرایط انجام پژوهش و
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Abstract
Introduction: Nuclear-radioactive disasters pose major challenges to the health systems; therefore,
pre-hospital triage training is of special importance. In this regard, it seems that simulation
maneuvers training may be more effective than the workshops training method since it stimulates
more feedbacks. However, no study has confirmed this up to date. Therefore, this study aimed to
compare the effect of radiation triage training through simulation maneuvers and workshop training
methods on the rate of radiation triage error in military rescuers.
Materials and Methods: This quasi-experimental study with the pretest-posttest design was conducted
on 30 rescuers in Mashhad military barracks, Mashhad, Iran, in July 2020. The Sampling was performed
randomly from two centers and the study participants were divided into two groups of intervention
(simulation maneuvers) and control (workshop training). The main tools in this study included a
researcher-made questionnaire and the OSCE checklist that its validity and reliability were confirmed. The
pre-test was performed first and the post-test was conducted using OSCE after two weeks. Data were
analyzed through descriptive and inferential statistics using SPSS software (version 20).
Results: The mean age of the participants was 22 years and 46% had a diploma. The groups were
homogenous at the pre-test of radiation triage skill. The difference between the correct triage scores
of intervention and control groups was significant at post-test. The triage error in the intervention and
control groups were estimated at 10.7±3.36 and 38.7±5.64 at post-test. Moreover, the difference
between over-triage and under-triage scores in the intervention and control groups was significant at
the post-test.
Conclusion: Under-triage error in the workshop training method is significantly higher compared to
that in the simulation maneuvers training method. Therefore, the workshop training method is not
recommended for radiological triage training programs.
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