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بررسی علل ،تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی توسط پایگاه های فوریت های

 (4گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ دریافت39/51/51 :

چکیده:
مقدمه :انجام برنامه ريزي درست و اصولي در راستاي ارتقاي ارائه خدمات درماني در فوريت هاي پزشكي يك نياز اساسي به شمار مي
رود .اين مطالعه در نظر دارد با ب ررسي علمي داليل و عوامل مرتبط با اعزام بيماران به مرکز استان و يا استان هاي مجاور ،را مشخص و
با ارائه راهكارهاي عملي به اصالح روند ارائه خدمت به بيماران اورژانسي در محل کمك نمايد.
مواد و روش ها :اين مطالعه به صورت توصيفي انجام شده و تمام افرادي که در طول ماه هاي فروردين تا آبان سال 6831اعزام شدده
اند به صورت سر شماري وارد مطالعه شده اند .اطالعات دموگرافيك  ،علل و عوامل مرتبط با اعزام بيماران اورژانسي در شهرستان هداي
مختلف استان توسط چك ليست جمع آوري و توسط  SPSS 16و استفاده از جداول توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
یافته های پژوهش :از بين  119مورد اعزام در طول مطالعه بيشترين فراواني مربوط به آبدانان با  611نفر (29/4درصد) و کمترين آن
ها مربوط به ايالم با  91نفر ( 1/6درصد) و  91درصد اعزام ها را مردان تشدكيل داده اندد 38/6 .درصدد اعزامهدا شدهري 21/8 ،درصدد
روستايي و  9/9درصد عشايري و زائر بوده اند .هم چنين  43درصد ( 441نفر) اعزام ها بعلت حادثه و  92درصد ( 966نفر) به علت بيماري
و باالترين علل اعزام با  89/3درصد مربوط به بيماران جراحي و سپس با  22/1درصد مربوط به بيماران قلبي بوده است .بيشدتر بيمداران
توسط پزشك عمومي (  123نفر 19/8 ،درصد) اعزام شده اند و مقصد اعزام  14درصد بيماران در داخل استان بوده است .از نظدر نيدروي
انساني علل اعزام  13/8درصد عدم وجود متخصص مربوطه اعزام شده اند و فقط  26/8درصد اعزام بيماران به علت تأکيد پزشك معدال
بر اساس نيازهاي واقعي بيمار بوده و علل جانبي اعزام بيشترين موارد را به خود اختصاص داده است.
بحث و نتیجه گیری :بيشترين علل اعزام عدم وجود متخصص مربوطه و بيشترين تعداد اعزامي مربوط به جراحي بوده است لذا استقرار
متخصص خصوصا جراح عمومي و امكانات تشخيصي منجر به کاهش قابل توجه اعزام ها به مرکز استان خواهد شد  .ازطرفدي بيشدترين
تعداد اعزام توسط پزشك عمومي انجام شده که بيانگر عدم وجود نيروهاي متخصص در شهرستان ها و نظام ارجاع ناقص مي باشد.

واژه های کلیدی :فوريت هاي پزشكي ،حوادث غير مترقبه ،اورژانس پيش بيمارستاني ،اعزام ،ايالم
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مقدمه
بيماري ها و حوادث غير مترقبه در همه نقداط جهدان
شايع مي باشند ،هرچه جمعيت افزايش مي يابد ،اهميت
و حساسدديت مددديريت بحددران و برنام ده ريددزي جهددت
کاهش اثرات آن بيشتر نمايدان مدي گدردد .اورژاندس
هاي پديش بيمارسدتاني در قالدظ نظدام فوريدت هداي
پزشكي از قديمي ترين و ضروري ترين سيسدتم هداي
درماني مي باشند و انجام برنامه ريزي درست و اصولي
در راستاي ارتقاي ارائه خدمات درماني در فوريت هداي
پزشكي يك نياز اساسدي بده شدمار مدي رود .مدديريت
بحران يكي از مهم ترين وظايف مديران سازمان هداي
بهداشتي و درماني و سيستم هاي فوريت هاي پزشدكي
تلقي مي گردد که شامل يكسري اقدامات جامع مدنظم
و منطقي و هماهنگ بين بخشي است کده بده منظدور
کنترل ضايعات ناشدي از بحدران قبدل از وقدوع ،حدين
بحران و بعد از آن انجام مدي شدود و نيازمندد حمايدت
مسئولين و مديران ارشد در تمامي سازمان ها و نهادهدا
به عنوان يك رسالت مهم و اساسي است ( .)6برخدورد
علمي با امر اولويت بنددي خددمات پزشدكي اورژاندس،
استفاده بهينه از امكاندات موجدود در محدل حادثده يدا
بيمارستان و ارائة زود هنگام خدمات اموري است که به
کاهش بار اعزام و تلفات انساني کمك ميكند (.)2
يكي از اقدامات عمده در باليا و حوادث با قرباني هداي
متعدد رسيدگي بده موقدع و مراقبدت پزشدكي از افدراد
حادثه ديده است مراقبت پزشكي سريع و دقيق نيازمندد
داشتن يك سيستم ترياژ مديريت شدده بدا تجهيدزات و
پرسنل کافي است در اين صورت ميتوان حدق تقددم در
مراقبت از بيماران بر اساس شدت آسيظ  ،احتمال زندده
بودن و فوريت درمان و همچنين تعيدين واحدد درمداني
الزم براي ارجاع مصدوم ،تعيين کرد (.)8
هدف از سيستم ترياژ بهره گيري از امكاندات موجدود و
ارائه خدمت صحيح به مصدومين بيشتر در فاصله زماني
کمتر است .عالوه بر ترياژ در بيمارستان ،ايجاد سيسدتم
ترياژ در صحنه ي حادثه و ترياژ منطقده اي در هنگدام
بروز حوادث وسيع و ملي موضدوعاتي اسدت کده داراي
اهميت بااليي مي باشند ( .)4در مورد بيمداراني کده در
خارج از بيمارستان و در حدوادث دچدار سدانحه شدده و
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الزم است به مراکز ديگر منتقدل شدوند تريداژ بايدد بدر
حسظ نوع خدمت مورد نياز آن ها و مرکزي کده داراي
آن خدمت باشد صورت گيرد تدا از ازدحدام بدي مدورد
بيماران يا سرگرداني آنها جلوگيري شود (.)9
مصدوماني که مبتال به آسيظ هاي (تروما) جدي و حاد
شده اند ،نيازمند رسيدگي و مراقبت هاي سازمان يافتده
در قالظ سيستم خدمات فوريت هاي پزشكي مي باشند.
در اغلظ مصدومان سوانح ،اقدامات اساسي درمداني ،در
نهايت فقط مي بايد در اتاق عمل انجام شود به همدين
دليل ضرورت دارد که وقوع حادثه تا هنگدام عمدل بده
حداقل برسد و اقدامات احياء قلبي -ريوي پيشرفته و به
کارگيري سرعت عمل در مواقع خاص مي تواندد مدوثر
باشد (.)1
تهيدده گزارشددات ادواري و گددزارا سدداليانه از ميددزان
آمادگي بيمارستان ها از نقطه نظدر حدوادث و سدوانح و
فوريت ها ،عملكرد گذشته ،مشكالت ،کمبود ها ،برنامه
ريزي انجام شده براي شرايط جاري ،برنامه هاي آيندده
و پيشنهادات اصالحي مي تواندد بده ارتقداء وضدعيت و
رسيدگي به مصدومان موثر باشد (.)3
در کشورهاي مختلف جهان براي کاستن از عدوار و
مرگ و مير ناشدي از بيمداري هدا و حدوادث اورژاندس،
سيستمي موفق و کارآمد بدا عندوان ” خددمات فوريدت
هاي پزشكي” يا  EMSطراحي شده است که وظيفده
اين سيستم ،ارائه خدمات درماني بر بالين بيمار در موارد
اورژانس و در صورت نياز  ،انتقال به مراکز درماني است
(.)3
از عمده ترين علل اعزام در استان ايالم مي تدوان بده
مواردي مثل دوري از مرکز و محروميدت مدزمن ،عددم
وجددود متخصصددين مربوطدده در بعرددي از رشددته هددا،
امكانددات تخصصددي پزشددكي و همچنددين بددار بدداالي
تصادفات به خاطرکوهستاني و نامناسظ بودن راه هداي
مواصالتي اشاره کرد .اما اصرار بيمداران يدا همراهدان،
توصيه کادر درماني بدراي کداهش عدوار مدرتبط بدا
نگهداري بيماران بد حدال  ،راحدت طلبدي و يدا سدهل
انگاري کادر درماني ،توقع کادر درماني بدراي ماموريدت
هاي اداري و يدا تشدخيص نادرسدت بيمداري توسدط
پزشكان و بعرا دخالت مسولين از علل قابدل تدوجهي

بررسی علل ،تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی  ...خیراهلل اسداللهی و همكاران

یافته های پژوهش
در طول مطالعه  119مورد اعزام توسط مراکدز فوريدت
هاي پزشكي استان صورت گرفته که بيشترين فراواندي
اعزام مربوط به شهرسدتان آبددانان بدا 611نفدر (29/4
درصد) و کمترين آن ها مربوط به ايالم با  91نفر (1/6
درصد) بوده است و  91درصد اعزام ها را مدردان و 46
درصد را زنان تشدكيل داده اندد .در ايدن مطالعده 38/6
درصد مراجعه کنندگان شهري 21/8 ،درصد روسدتايي،
 9/9درصد عشايري و زائر بوده اند(جدول .)6
همچنين  43درصد ( 441نفر) مراجعه کننددگان بعلدت
حادثه و  92درصدد ( 966نفدر) بعلدت بيمداري مراجعده
نموده اند و باالترين علل اعزام با  89/3درصد مربدوط
به بيماران جراحي و سپس با  22/1درصدد مربدوط بده
بيماران بوده است (جدول .)6

مواد و روش ها
اين مطالعه به صورت توصديفي انجدام شدده و جامعده
مورد مطالعه آن شامل کليه بيماران اعزامدي بده مرکدز
استان و از مرکز به خارج از استان توسط پايگداه هداي
فوريت هاي پزشكي اسدتان ايدالم مدي باشدد .پدس از
هماهنگي با معاونت درمدان دانشدگاه و فوريدت هداي
پزشددكي اسددتان چددك ليس دت مربددوط بدده اطالعددات
دموگرافيك ،علل و عوامدل مدرتبط بدا اعدزام بيمداران
اورژانسددي در اختيددار مسددئولين فوريددت هدداي پزشددكي
شهرستان هاي مختلف استان قرار داده شدد کده بدراي
هر بيمار اعزامي در شيفت هداي مختلدف شدبانه روزي

جدول  .1توزیع فراوانی بیماران اعزامی توسط مراکز فوریت های پزشکی در طول ماه های فروردین تا آبان  1831بر حسب
متغیرهای مختلف
متغیر

خصوصیات متغیر

فراوانی

درصد

جنس

مرد
زن
شهر
روستا
عشاير و کوچ ر و زائر
بهار
تابستان
پاييز
دره شهر
ايوان
مهران
سرابله
آبدانان
ملكشاهي
دهلران
ايالم
بيمارستان هاي ايالم
بيمارستان هاي خوزستان

911
814
392
298
9
246
143
32
699
618
13
623
611
31
696
91
196
49

91
46
38/2
21/8
9/9
29/2
13/4
4/4
69/4
29/6
69/6
68/8
29/4
1
69/9
1/6
14
4/2

محل زندگي

فصل اعزام

شهرستان اعزام کننده

مقصد اعزام
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هستند که منجر به اعزام هاي غير الزم مدي شدوند .در
صورت يافتن راه حل هاي اساسي و جلوگيري از اعدزام
غير ضرور بيماران هم از هدر رفتن امكانات جلدوگيري
خواهد شد و هم مرگ و ميرها و عوار مرتبط کاهش
خواهد يافت .لذا اين مطالعه با هدف بررسي دقيق علدل
اعزام بيماران به مرکدز اسدتان و يدا اسدتانهاي مجداور،
ضرورت يا عدم ضرورت اين اعزام هدا را در يدك دوره
چهار ماهه مشخص و بدا ارائده راهكارهداي عملدي بده
اصالح روند ارائه خدمت به بيماران اورژانسي در محدل
کمك نمايد.
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تكميل نمايند .تمدام افدرادي کده در طدول مداه هداي
فروردين تا آبان سال 6831اعزام شده اندد بده صدورت
سرشماري وارد مطالعده شدده اندد .اطالعدات مربوطده
توسط يك چك ليست جمع آوري و توسط SPSS 16
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .کليه فراواني ها
و نسبت هاي مرتبط بدا عوامدل و علدل اعدزام هدا بدا
استفاده از جداول توصيفي بيان شده اند.

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ایالم
ساير استان ها
نرولوژي
زنان و زايمان
قلبي عروقي
ريوي
حادثه کاري
عفوني
سرطان
جراحي
داخلي
اطفال
ENT
درگيري
روانپزشكي
ساير موارد
عمومي
داخلي
جراح عمومي
اطفال
زنان و زايمان
قلظ
ساير

6/3
1/3
1/3
22/1
8/4
9/9
4/1
9/1
89/3
1/3
9/3
9/8
1/3
6/8
2/6
19/9
63/1
1/3
8/9
6/3
6/9
2/4

جدول .2توزیع فراوانی بیماران اعزامی توسط مراکز فوریت های پزشکی در طول ماه های فروردین تا آبان 1831بر حسب علل
مختلف اعزام
متغیر

خصوصیات متغیر

فراوانی

درصد

علل اعزام بر حسب علت

حادثه
بيماري

441
966

41/3
98/2

عدم وجود متخصص مربوطه
مرخصي متخصص مربوطه
نامعلوم

184
29
1

13/8
2/6
9/1

راديو لوژي
آزمايشگاهي
سونوگرافي
CTاسكن
علل ديگر
عدم وجود تخت خالي
اصرار بستگان بيمار
شدت صدمات وارده
نگراني پزشك معال از عدم کفايت کادر پرستاري
تاکيد پزشك معال بر اساس نيازهاي واقعي بيمار
عدم وجود تخصص مربوطه
ترکيبي از موارد باال با هم
علل ديگر

63
44
31
638
199
3
63
44
1
292
14
641
488

6/3
4/1
3/1
63
13/3
9/3
6/1
4/3
9/3
26/8
1/1
69/4
49/8

مراجعه
علل اعزام بر حسب نیروی
انسانی
علل اعزام بر حسب کمبود
تجهیزات و امکانات
تشخیصی

علل اعزام بر حسب کمبود
امکانات درمانی

از نظر نيروي انساني علل اعزام  13/8درصد عدم وجود
متخصددص مربوطدده و  2/6درصددد بعلددت مرخصددي
متخصص مربوطه  9/1درصد به علت ندامعلومي اعدزام
شده اندد و از بدين امكاندات تشخيصدي و بيمارسدتاني
بيشترين علت ( 63درصد بيماران) بده خداطر نبدودCT

در اين مطالعه بيشتر بيمداران توسدط پزشدك عمدومي
( 123نفر 19/8 ،درصد) اعزام شده اندد و مقصدد اعدزام
 14درصد بيماران در داخل استان و  1درصد به خارج از
استان بوده است.
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تخصص اعزام کننده

61
18
14
229
88
9
44
1
219
18
3
8
14
62
29
123
633
14
88
69
68
22

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.2.126

نوع بيماري

دوره بیست و پنج شماره دوم ،تیر 69

بررسی علل ،تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی  ...خیراهلل اسداللهی و همكاران

بحث و نتیجه گیری
در اين مطالعه که بده صدورت توصديفي بدر روي 119
مورد اعزام توسط مراکز فوريدت هداي پزشدكي اسدتان
ايددالم صددورت گرفتدده بيشددترين فراوانددي مربددوط بدده
شهرستان آبدانان و کمترين آنها مربوط به ايدالم بدوده
است و بيشتر اعدزام هدا را مدردان تشدكيل داده اندد و
بيشتر اعزام ها هم مراجعه کنندگان شهري 8 ،بوده اند.
به نظر ميرسد شهرستان آبدانان به خداطر نوپدا بدودن،
کوهستاني بودن جاده ها ،کوچك بودن بيمارسدتان (82
تختخوابي) و عدم اسدتقرار تخصدص هداي مداژور بده
صورت مستمر بيشترين فراواني اعدزام هدا را بده خدود
اختصاص داده است.
همچنين  43درصد مراجعه کنندگان بعلت حادثه و 92
درصد بعلت بيماري مراجعه نموده اند و باال ترين علدل
اعزام با مربوط به بيمداران جراحدي و سدپس بيمداران
قلبي بدوده اسدت .در مطالعده اي کده ناهيدد کامكدار و
همكداران در زنجددان انجددام داده انددد فقددط  632مددورد
مربوط به حدوادث و جراحدي و  391مدورد مربدوط بده
بيماري و غير حوادث بوده است ( )1که با نتاي مطالعه
ما هم خواني ندارد و عالوه بر اين بيشترين بار بيماريها
در کشور مربوط بده بيمداري هداي قلبدي و بعدد از آن
حوادث مي باشد که تقريبا بر عكدس فرايندد اعدزام در
استان ايالم مي باشد و مي تواند مرتبط با حادثده خيدز
بودن استان و يا مربوط به عدم آماده بودن زير سداخت
هاي جراحي مانند اتداق هداي عمدل ،جدراح و پرسدنل
مربوطه ،امكانات تشخيصي و يا عدم اعتمداد مدردم بده
خدمات در شهرستان هاي استان باشد.
در مطالعه حاضر بيشتر بيماران توسط پزشدك عمدومي
اعزام شده اند و مقصد اعدزام اغلدظ بيمداران در داخدل
استان و ميزان خيلي کمي به خارج از استان بوده اسدت
که بيانگر عدم وجود نيروهاي متخصص در شهرسدتان
ها و نظام ارجاع ناقص مي باشد.
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اسكن اعزام شده اند .همچنين فقط  2618درصد اعدزام
بيماران بعلت تأکيد پزشك معدال بدر اسداس نيازهداي
واقعي بيمار بوده و علل جانبي اعزام بيشدترين مدوارد را
به خود اختصاص داده است (جدول .)2

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 10:54 IRDT on Wednesday July 18th 2018

از نظر نيروي انساني باالترين علل اعدزام عددم وجدود
متخصص مربوطه و درصد خيلي کمدي هدم بده علدت
مرخصي متخصص مربوطه و يا به علت نا معلوم بدوده
است و از بين امكانات تشخيصي و بيمارستاني بيشترين
علت به خاطر نبود  CTاسكن اعزام شدده اندد و بقيده
علل اعزام مربوط به موارد ديگر بدوده اندد کده بيدانگر
نقش بارز حرور نيروهاي متخصص در شهرسدتان هدا
است و در صورت عدم وجود نيروهاي متخصص اغلدظ
بيماران براي دريافت خدمات مرتبط ممكن است زمدان
طاليي رسيدگي را از دست داده و به اين خداطر ميدزان
مرگ و مير و عوار ها افزايش يابد .هم چنين کمتدر
از يك چهارم اعزام بيماران بعلت تأکيد پزشدك معدال
بر اساس نيازهاي واقعي بيمار بوده و علل جانبي اعدزام
بيشترين موارد را به خدود اختصداص داده اسدت و ايدن
موضوع نيازمند کار فرهنگدي و نظارتهداي باالدسدتي و
بستر سازي و بهينه سدازي زيرسداختها در جهدت ارائده
خدمات بهتر ،سريعتر و در دسترس مدي باشدد .بعدالوه
استقرار برنامه پزشك خانواده که بر اساس نظام ارجداع
استوار است و بيماران بر اساس نياز واقعدي ارجداع مدي
شوند مي تواند در اين راستا کمك کننده باشد هر چندد
که متاسفانه اين برنامه حتي در اسدتانهاي کده در ايدن
خصوص پيشقدم بوده اند هم داراي اشدكاالت اجرايدي
است (.)69
در اين مطالعه بيشترين اعزام ها در فصل تابستان بوده
که در مقايسه با بهار و دو ماه اول پاييز مي تواند مرتبط
با مسافرت هاي ايام تابستان و بروز حدوادث مدرتبط در
اين فصل باشد.
تاکنون غيدر از مطالعده کامكدار و همكداران در اسدتان
زنجان هيچ مطالعه آکادميكي در اين زمينه وجود نددارد
و در شهر ايالم نيز روي اين موضوع کار نشده اسدت و
بيشتر مطالعات انجام شده در مورد تعدداد آمبوالنسدها ،
کمبود تعداد پايگاه هدا  ،مسدتهلك بدودن و فرسدودگي
ساختمان تعدادي از پايگاه ها و کمبود نيروي انسداني و
کمبود تجهيزات پزشكي در داخل آمبدوالنس هدا بدوده
است که با مطالعه حاضر قابليدت همخدواني و مقايسده
ندارند.
موضوع بررسي علل اعدزام بيمداران از مراکدز درمداني
شهرسددتان هدداي تابعدده بدده مراکددز اسددتان و از مراکددز
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.کاهش قابل توجه اعزام ها به مرکز استان خواهد شدد
ازطرفي بيشترين تعداد اعدزام توسدط پزشدك عمدومي
انجام شده که بيانگر عدم وجود نيروهاي متخصدص در
 لذا اسدتقرار.شهرستان ها و نظام ارجاع ناقص مي باشد
برنامه پزشك خانواده که بر اساس نظام ارجداع اسدتوار
است و بيماران بر اساس نياز واقعي ارجاع مي شوند مي
.تواند در اين راستا کمك کننده باشد

استانها به ساير استان ها بدراي مداخلده در خصدوص
حذف علل اعزام از اولويت خاصي برخدوردار بدوده و در
بعري از دانشگاه ها در رتبه نخست اولويدت قدرار دارد
 انتقال بيمار از محل حادثه به يك مرکدز درمداني.)66(
در چرخه سرويس دهي خدمات درمداني بده بيمداران از
اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و به لحدا اهميدت
خاص آن نقش بارزي در کاهش تلفات و ناتواني هداي
ناشي از حوادث داشته و مسدتلزم توجده بيشدتري مدي
.باشد
با توجه به اين که در اين مطالعه بيشترين علدل اعدزام
عدم وجود متخصص مربوطه و بيشترين تعداد اعزام ها
مربوط به جراحي بوده و از طرفي فقط نسدبت کمدي از
بيماران به علت تأکيد پزشك معال بر اساس نيازهداي
واقعي بيمدار بدوده اسدت بده نظدر مدي رسدد اسدتقرار
متخصص خصوصا جراح عمومي و امكانات تشخيصدي
 اسكن منجر بدهCT  راديولوژي و، از جمله سونوگرافي

سپاسگزاری
از همكدداري معاونددت محتددرم درمددان دانشددگاه علددوم
پزشكي ايالم و مسئولين محترم فوريت هداي پزشدكي
در تكميل چك ليست هداي ايدن پدروژه و هدم چندين
معاونت محترم تحقيقات و فناوري در تصويظ و حمايت
. تقدير مي شود،از اين طرح
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Abstract
Introduction: Effective planning to
improve medical issues via EMS is an
essential need.
This study aimed to
evaluate the causes, variety and factors
associated with patients' dispatch via
Medical Emergencies from different
townships of Ilam province to Ilam city or
cities from the other provinces and by a
practical suggestion helps to improve the
emergency cares at the event place.

(449 patients) were due to accident and
others were due to other different diseases
and the highest rate of referrals (30.7) had
surgical reasons and 22.9% was associated
with cardiovascular diseases. In this study,
the most patients' referrals (65.3%) were
ordered by general medics and destination
of 94% of referrals was Ilam city, inside the
province. 97.3% of referrals was due to
absent of relevant specialist and only 21.3%
of referrals were due to emphasis of
specialists upon the actual need of patients
and the highest rate of referrals were due to
lateral and unimportant reasons.

Materials & methods: By a descriptive
study all dispatched patients during March
to August 2010 by Ilam province EMS
were
investigated
consecutively.
Demographic data and all information
about causes and factors related to patients
dispatch were collected via a valid
questionnaire and finally the data were
entered into the SPSS version16 and using
descriptive tables and relevant tests were
analysed.

Discussion & conclusions: The most
patients' dispatches were due to absence of
relevant specialist and the highest rate of
referrals had surgical reasons; therefore,
employment of specialists particularly
surgeon and settlement of diagnostic tools
such as sonography, radiology and CT scan
can considerably reduce the number of
dispatches. Also, the highest number of
referrals was ordered by general medics,
which reveals lack of enough specialists in
Ilam townships and absence of a regular
referral system in this province.

Findings: Totally 960 cases were referred
to Ilam or other provinces during study
project among which the highest figure
(196 patients (20.4%)) was from Abdanan
city and the least figure was from Ilam (59
(6.1%)) and 59% of patients was attributed
to males. Also, the rates of patients from
urban and rural areas were 73.1% and
26.3% respectively and 0.5% was among
emigrants and visitors. 48% of referrals
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