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Abstract
Background and Aim: Since the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the world, hospitals
have played a major role in managing the crisis; therefore, the hospital's readiness to continue medical care in the
crisis of COVID-19 has particular importance to communities. The aim of the current study was to determine the
readiness of hospitals in Sistan and Baluchestan province, Iran in the COVID-19 crisis.
Methods: This is a cross-sectional study and the research population includes all hospitals in Sistan and
Baluchestan province, which includes 24 hospitals. The data collection tool was the Comprehensive Hospital
Preparedness Checklist for COVID-19, which was translated and validated. Data were collected by sending an
online questionnaire to the province's hospitals.
Results: The average score obtained out of 100 in the hospital readiness checklist for COVID-19; in the
general information part was 36, the structure for planning and decision making was 53.3, development of a
written COVID-19 plan was 40.9, elements of a COVID-19 plan was 46.7, facility communications were 15,
consumables and durable medical equipment and supplies were 37.9, identification and management of ill patients
were 54.2, visitor access and movement within the facility was 33.3, occupational health was 30.7, education and
training was 49 and healthcare services/surge capacity was 19.1. The average total hospital readiness score for
COVID-19 was 40.12, which is classified as weak.
Conclusion: The hospitals of Sistan and Baluchestan province received the lowest level of readiness in facility
communications among other items of hospital readiness. This indicates that these hospitals are not ready to
cooperate and coordinate with each other, and this slows down the process of fighting with COVID-19 in the
province. The low amount of healthcare services/surge capacity at the peak of COVID-19 is one of the reasons in
which the province's hospitals have not been able to perform well, therefore, it is necessary for the authorities to
pay attention to this issue and create serious and quick solutions to increase the readiness of the hospitals in this
field in order to reduce casualties and further harm of the society.
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چکیده
زمینه و هدف :از زمان شیوع بیماری کووید 31-در جهان ،بیمارستانها نقش مهمی در مدیریت بحران در جامعه دارند؛ بنابراین آمادگی
بیمارستان برای استمرار خدمات درمانی در بحران کووید 31-از اهمیت ویژهای برای جوامع برخوردار است .مطالعه حاضر با هدف تعیین
میزان آمادگی بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید 31-انجام شد.
روشها :مطالعه حاضر از نوع مقطعی است و جامعه پژوهش شامل همه بیمارستانهای موجود در سطح استان سیستان و بلوچستان
بوده که شامل  02بیمارستان است .ابزار گردآوری اطلاعات ،چکلیست استاندارد  332سؤالی آمادگی در برابر بحران کووید 31-انجمن
بیمارستانهای آمریکا بود که بعد از ترجمه و بومیسازی در این مطالعه استفاده شد .دادهها از طریق ارسال پرسشنامه آنلاین به بیمارستانهای
یافتهها :میانگین نمره کسبشده از  322در چکلیست آمادگی بیمارستان برای بیماری کووید ،31-در قسمت اطلاعات عمومی ،13
ساختار برنامهریز و تصمیمگیری  ،31/1تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید 31-معادل  ،22/1اصول طرح کووید 31-معادل ،23/7
تسهیل ارتباطات  ،33تأمین و تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی  ،17/1شناسایی و مدیریت بیماران  ،32/0حضور عیادت کنندگان در
مرکز  ،11/1بهداشت حرفهای ،12/7آموزش و تعلیم  21و افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری  31/3بود .میانگین نمره کل آمادگی
بیمارستان برای مقابله با بیماری کروناویروس  22/30بود که در محدوده ضعیف طبقهبندی میشود.
نتیجهگیری :بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان از نظر تسهیل ارتباطات کمترین میزان آمادگی را در بین سایر زمینههای
آمادگی بیمارستان کسب کردند ،این بیانگر این موضوع است که بیمارستانهای استان آمادگی لازم برای همکاری و هماهنگی با یکدیگر را
ندارند و این روند مقابله با این بیماری را در استان کُند مینماید .افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری از زمینههایی است که بیمارستانهای
استان نتوانستند آمادگی خوبی از خود نمایش بدهند بنابراین نیازمند توجه مسئولین به این موضوع و ایجاد راهکارهایی جدی و سریع جهت
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استان ،جمعآوری شد.

افزایش میزان آمادگی بیمارستان در این زمینه جهت کاهش تلفات و آسیبدیدگی بیشتر جامعه است.

*نویسنده مسئول :محبعلي رهدار .پست الکترونیکm.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir :

دریافت مقاله3111/20/13 :

پذیرش مقاله3111/21/31 :

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.6.553

کلیدواژهها :کووید ،31-کروناویروس ،آمادگی بیمارستان.

میزان آمادگی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید333 / 31-

مقدمه

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-19

2020, Volume 22, Issue 6

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.6.553

در بحرانها ،تلفات و قربانیان زیادی برای دریافت خدمات
مراقبتهای بهداشتی به بیمارستانها ارجاع میشوند .واکنش
مناسب در برابر بحرانها آمادگی بیمارستان برای چنین شرایطی را
ضروری میکند؛ بنابراین ،هر بیمارستان باید قبلاً برای مقابله با
بحرانها برنامه عملی را تدوین کرده باشد .آمادگی بیمارستان یک
اصطلاح چندبعدی است که مربوط به محدودیتهای پزشکی و
سایر شرایط مرتبط است .مدیران مؤسسات بهداشتی باید خطرات
بحران را کاملاً بشناسند و سعی کنند آمادگی خود را برای مقابله با
این شرایط بهبود بخشند ( .)3در شرایط بحرانی ،آمادگی مجموعه
بیمارستانی ،آسیبپذیری کم در برابر حادثه ،آگاهی و آشنایی
کارکنان با خطرات بالقوه و مدیریت بحران ازجمله ویژگیهای
ضروری بیمارستان است .سطح کیفی خدمات بیمارستان با ارزیابی
آمادگی آن در بلایا و حوادث مشخص میگردد .ارزیابی جامع
آمادگی بیمارستان در قبل و در حین بروز حادثه میزان کارایی
بیمارستان را میسنجد و جهت برنامهریزی و سازماندهی امکانات،
نیروی انسانی ،منابع و اقدامات پیشگیرانه بسیار مفید خواهد بود
( .)0تعیین سطح آمادگی بیمارستانها گامی اجتنابناپذیر برای
کاهش خطرات بیمارستانها است .شاخص ایمنی بیمارستان ابزاری
مفید و گسترده است که توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه
میشود و سطح آمادگی بیمارستان را از طریق ارزیابی معیارهای
ساختاری ،غیرساختاری و عملکردی تعیین میکند ( .)1برنامهریزی
برای آمادگی در زمان شیوع بیماری برای اطمینان از اینکه سلامت
و سایر سیستمهای حساس همچنان در طول همهگیری ادامه
خواهند یافت ،ضروری است و از این طریق هزینههای اقتصادی و
اجتماعی را کاهش مییابد ( .)2کمیته مشترک اعتبار سنجی مراکز
بهداشتی و درمانی آمریکا ،آمادگی بیمارستان را آن دسته از
فعالیتهایی که بیمارستان برای افزایش ظرفیت پاسخگویی خود
موظف است انجام بدهد تعریف مینماید ( .)3شیوع ناگهانی کرونا
از چین به  031کشور ،جامعه جهانی و بهویژه سیاستگذاران
بهداشت در سراسر جهان را شوکه کرده است .این شیوع خاص
کروناویروس نشان داده است که چگونه میتوان یک مشکل
بیولوژیکی و اپیدمیولوژیک را به یک معضل اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی تبدیل کرد ( Coronaviruses .)3ویروسهای بزرگ
حاوی تکرشتهای مثبت هستند که باعث آلوده شدن انسان و
همچنین طیف گستردهای از حیوانات میشوند .کرونا ویروس برای
اولین بار در سال  3133توسط  Tyrellو  Bynoeتوصیف شد که
ویروسهای بیماران مبتلابه سرماخوردگی را پرورش میدادند .بر
اساس مورفولوژی آنها به شکل ویروسیهای کروی با هسته و
برآمدگیهای روی سطح شبیه به تاج خورشید هستند .چهار زیر
خانواده از کرونا ویروسها وجود دارد ،آلفا ،بتا ،گاما و دلتا .اگر در
ابتدا به نظر میرسید که تنها آلفا و بتا کرونا ویروس از پستانداران
همچون خفاش مشتق شده است اما منشأ گاما و دلتا کرونا ویروس

نیز حیواناتی مانند خوک و پرندگان است .از میان  7زیرگروه
کروناویروس که میتوانند انسان را آلوده کنند ،بتاکرونا ویروسها
میتوانند باعث بیماری شدید و مرگ شوند ،درحالیکه آلفا-کرونا
ویروسها باعث عفونتهای بدون علامت یا کمی علامتدار
میشوند ( .)7تا به امروز متأسفانه محققان نتوانستهاند واکسن و یا
داروی ضدویروسی برای کرونا ویروس نوین 0231-پیدا کنند که
ازنظر بالینی برای این بیماری مؤثر واقع شود .تب ،دردهای
عضلانی ،پنومونی و خستگی از علائم اولیهی فرد مبتلا به کرونا
ویروس نوین 0231-است .نرخ مرگومیر این بیماری ()% 2/1
عنوانشده است ( .)8بر اساس دادههای جمعآوریشده شش
میلیون و  230هزار و  231مورد از بیماری کوویدCOVID-( 31-
 )19ناشی از ویروس تازه کشفشده به نام سندرم حاد تنفسی
) ،coronavirus2 (SARS-CoV- 2تا  1ژوئن  0202تأییدشده
است .از زمان ظهور این بیماری عفونی در آسیا (ووهان ،چین) در
اواخر سال  ،0231متعاقباً در تمام قارههای جهان بهجز قطب جنوب
گسترشیافته است ( .)1اگرچه همه کرونا ویروسها توانایی آلوده
کردن انسان و ایجاد سندرم شدید تنفسی را دارند ،اما ویروس جدید
نسبت به سایر کروناویروسها ،یعنی سارس ،مرس و آنفولانزا برتر
است .ازآنجاکه تعداد عفونتهای کووید 31-تأییدشده بیشتر از کل
موارد مشکوک سارس است ،کرونا ویروس جدید ازنظر شیوع و
شدت در جامعه از سارس مسریتر است ( )32و هر فرد آلوده
میتواند به طور متوسط حداقل  1نفر را آلوده کند ( .)33در بین
مطالعاتی که در زمینه آمادگی بیمارستان ،بیماریهای همهگیر و
کرونا ویروس تحقیق کردهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 Ambatبه ارزیابی آمادگی بیمارستانهای خصوصی هند در
برابر بیماریهای عفونی نوظهور پرداخت .یافتهها حاکی از نیاز به
آمادگی بیمارستانها در برابر ظهور بیماریهای عفونی نوظهور بود.
نتایج بیانگر این بود که در اجرای برنامهها و پروتکلهای مختلف
برای آموزش کارکنان ،ارتباط با ریسک ،ظرفیتسازی ،ظرفیت
آزمایشگاهی و کنترل عفونت در بیمارستانها شکافهایی وجود
دارد ( Adini .)30و همکاران به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در
آمادگی شیوع آنفولانزا پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که بین آمادگی
تخمین زدهشده بیمارستانها و توانایی مقابله با شیوع آنفولانزا و
همچنین بین آمادگی و آشنایی تخمین زدهشده با این بیماری
ارتباط معنیداری وجود دارد ( Dewar .)31و همکاران به بررسی
آمادگی برای شیوع آنفولانزای حاد تنفسی در بیمارستان ویکتوریا
در استرالیا ،با تمرکز بر برنامهریزی و مدیریت پرداختند ( .)2بیگی
و همکاران به بررسی آمادگی شیوع آنفولانزای و شناسایی مشکلات
متداول در بین بیمارستانهای زایمان ایالات متحده و شناسایی
مشکلات اصلی در اقدامات برنامهریزی پرداختند ( .)32فرنوش و
همکاران به بررسی ،جنبههای مختلف پاتولوژیک آسیبدیدگی ریه
ناشی از گاز خردل و همچنین ارتباط این آسیبها و افزایش
حساسیت جانبازان شیمیایی گاز خردل به کووید 31-را مورد بحث
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قرار دادند (.)33
بااینوجود مطالعهای با عنوان بررسی میزان آمادگی مراکز
درمانی در حوادث بیماریهای همهگیر همچون بیماری کووید31-
در کشور ما انجامنشده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و
کمبود مطالعات انجامشده در این زمینه این مطالعه با هدف بررسی
میزان آمادگی مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان در مقابله
بیماریهای همهگیر انجامشده است تا چهارچوبی گردآوری شود
که برای چگونگی برنامهریز یک فاجعه ،مانند کووید 31-به مدیران
و سیاستگذاران بیمارستان کمک کند.

روشها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی است .چکلیست
استاندارد آمادگی بیمارستان برای بیماری کروناویروس
Comprehensive Hospital Preparedness Checklist for
 )Coronavirus Disease 2019 (COVID-19که توسط

موسسه ملی بیمارستانهای آمریکا تدوینشده است ( .)30بهمنظور

ارزیابی آمادگی بیمارستان انتخاب گردید .چکلیست از دو بخش
تشکیلشده و دارای  332سؤال سه گزینهای (بله ،تا حدودی و
خیر) است .بخش اول؛ شامل  32سؤال در خصوص مشخصات کلی
بیمارستان (نام و محل احداث بیمارستان ،مأموریت بیمارستان،
تعداد بخشهای بیمارستان و  )...بود .بخش دوم؛ از  32بخش
تشکیلشده شامل :ساختار برنامهریز و تصمیمگیری  3سؤال ،تدوین
برنامه مکتوب برای مقابله با کرونا 0سؤال ،اصول طرح کووید31-
تعداد 3سؤال ،تسهیل ارتباطات  7سؤال ،تأمین و تجهیزات ابزارهای
پزشکی و مصرفی  3سؤال ،شناسایی و مدیریت بیماران  3سؤال،
حضور عیادت کنندگان در مرکز  3سؤال ،بهداشت حرفهای  8سؤال
و آموزش و تعلیم  00سؤال است.
پس از مطالعه مقالات در زمینه آمادگی بیمارستان در حوادث
غیرمترقبه و نیز بر اساس چکلیست استاندارد آمادگی بیمارستان
برای بیماری کروناویروس ابعاد آمادگی بیمارستان برای مقابله با
کووید 31-شناسایی شد .این ابعاد که هرکدام دارای اجزایی
میباشند در  3دسته طبق جدول 3-طبقهبندی شد.

جدول .9-ابعاد و زمینههای آمادگی برای مقابله با کووید)33،37( 31-
ساختار و تشکیلات

فرآیندها و دستورالعملها
هماهنگي درون و برون سازمان
تجهیزات
آموزش و تعلیم
فضای فیزیکي
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در شکل 3-جهت درک کلی وضعیت عمومی آمادگی برای
مقابله با کووید 31-و شناخت ابعاد مدیریتی پاسخ به حوادث مدلی
طراحی گردیده است .در این مدل ارتباط بین هر یک از ابعاد
آمادگی بیمارستان نمایش دادهشده است .چکلیست انتخابی ابتدا
به فارسی ترجمهشده و سپس برای ارزیابی روایی آن گروه خبرگانی
مرکب از صاحبنظران این حوزه شامل یک نفر متخصص پزشک
عفونت ،سه نفر دکترای مدیریت بلایا ،سه نفر دکترای مدیریت
خدمات بهداشتی -درمانی ،دو نفر دکترای سیاستگذاری سلامت،
یک نفر دکترای مدیریت پرستاری ،سه نفر متخصص طب
اورژانس ،سه نفر مدیر باسابقه و مجرب بیمارستان و دو نفر
کارشناس تجهیزات پزشکی انتخاب شد .در خصوص پایایی
چکلیست نیز ،بهمنظور تعیین پایایی از آزمون مجدد استفادهشده

است .به همین منظور ،چکلیستها در بین  32نفر از مدیران،
پزشکان ،پرستاران بیمارستان و متخصصین طب اورژانس در دو
بازه زمانی با اختلاف دو هفته توزیع گردید .نتایج ضریب همبستگی
بیانگر میزان  2/13بود که دلیلی بر صحت پایایی چکلیست شد.
با توجه به هشدارهای ستاد مقابله با کرونا بر لزوم رعایت فاصله
اجتماعی و نیز پرهیز از خروج از خانه و رفتوآمد در محیطهای
شلوغ بهمنظور قطع زنجیرهی انتقال بیماری و به دلیل تاکید
مدیران بیمارستان بر عدم مراجعه حضوری به بیمارستان برای
جمعآوری اطلاعات تصمیم گرفتهشده از پرسشنامهی آنلاین استفاده
بشود .برای این منظور با استفاده از قابلیت docs.google
چکلیست ارزیابی آمادگی بیمارستان بهصورت پرسشنامه آنلاین
طراحی گردید و برای مدیران بیمارستان ارسال شد و قرار بران شد
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آمادگي بیمارستان

برای مقابله با بیماری کووید91-

ابعاد

زمینه
ساختار برنامهریز و تصمیمگیری
شناسایی و مدیریت بیماران
حضور عیادت کنندگان در مرکز
بهداشت حرفهای
تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید31-
اصول طرح کووید31-
تسهیل ارتباطات
تأمین و تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی
آموزش و تعلیم
خدمات بهداشتی
ظرفیت در زمان پیک بیماری
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که مدیران از طریق پرتال بیمارستان پرسشنامهی طراحیشده را
برای بخشهای اورژانس ،پرستاری ،بخش مراقبتهای ویژه ICU
و پزشکان متخصص عفونت ارسال نمایند .بعد از ارسال پرسشنامه
آنلاین به مدیران بیمارستان و تکمیل پرسشنامه از جانب آنها اقدام
به جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها شد .شیوه امتیازبندی سؤالات
به این صورت بود که سوالاتی که با (بله) پاسخدادهشده بود  0امتیاز
منظور شد و برای سؤالاتی که با (تا حدودی) پاسخدادهشده بود
امتیاز  3و سوالاتی که با (خیر) پاسخدادهشده بود صفر امتیاز در نظر

گرفته میشد .جهت رعایت اصول اخلاقی از ذکر نام بیمارستانها
در مقاله خودداری میشود .در تحلیل دادهها از شاخصهای آمار
توصیفی استفاده شد .نمره بعد از جمع امتیازات حاصله بر مبنای
عدد  322محاسبه شد .از جمع امتیازات حاصله چنانچه امتیاز مرکز
درمانی بین  2تا  32درصد بود بیمارستان موردنظر ضعیف ،بین 32
تا  73درصد متوسط و بین  73تا  322درصد مطلوب ارزیابی میشد
(.)38

نتایج
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استان سیستان و بلوچستان دارای  02بیمارستان میباشد که
همه آنها در این مطالعه شرکت داشتند 02 .بیمارستان در این استان
مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 0 ،بیمارستان مربوط به سازمان
تأمین اجتماعی و  0بیمارستان نیز نظامی هست 81/12 .درصد
بیمارستانهای این استان عمومی و  33/33درصد این بیمارستانها
تخصصی میباشد .با توجه به درگیر بودن بیمارستانهای نظامی
در حوادث چند سال اخیر و به دلیل وظایف ذاتی بیمارستانهای
نظامی در هنگام بحران و بلایا ،بیمارستانهای نظامی نسبت به
سایر بیمارستانها از آمادگی بیشتری برخوردار بودند.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها مربوط به چکلیست
استاندارد آمادگی بیمارستان برای بیماری کووید31-که از طریق

پرسشنامه آنلاین تکمیلشده بود ،بدین شرح است :میانگین نمره
کسبشده از  322در چکلیست آمادگی بیمارستان برای بیماری
کووید ،31-در قسمت اول پرسشنامه اطلاعات عمومی  13و در
قسمت دوم پرسشنامه ساختار برنامهریز و تصمیمگیری ،31/1
تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید 31-معادل  ،22/1اصول
طرح کووید 31-معادل  ،23/7تسهیل ارتباطات  ،33تأمین و
تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی  ،17/1شناسایی و مدیریت
بیماران  ،32/0حضور عیادت کنندگان در مرکز  ،11/1بهداشت
حرفهای  ،12/7آموزش و تعلیم  21و افزایش ظرفیت در زمان پیک
بیماری  31/3بود .میانگین نمره کل آمادگی بیمارستان برای مقابله
با بیماری کروناویروس  22/30بود که در محدوده ضعیف
طبقهبندی میشود .نتایج این پژوهش بر اساس نمودار 3-حاکی از
آن است که بیشترین میزان آمادگی بیمارستانها برای مقابله با
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و تعلیم برخوردار بودند و در زمینههای ساختار برنامهریز و
تصمیمگیری ،تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید،31-
اصول طرح کووید ،31-تسهیل ارتباطات ،حضور عیادت کنندگان
در مرکز و افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری بین
بیمارستانهای نظامی و بیمارستانهای دیگر تفاوتی چندانی وجود
نداشت.

کووید 31-معادل در زمینه شناسایی و مدیریت بیماران با نمره
( )32/0و همچنین کمترین میزان آمادگی آن در زمینه تسهیل
ارتباطات با نمره ( )33بوده است .در بین بیمارستانهای موردمطالعه
بیمارستانهای نظامی استان  %32نسبت به سایر بیمارستانها از
آمادگی بیشتری در زمینههای تأمین و تجهیزات ابزارهای پزشکی
و مصرفی ،شناسایی و مدیریت بیماران ،بهداشت حرفهای و آموزش

نمرات آمادگی بیمارستان ها در هر شاخص
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جدول .2-اطلاعات دموگرافی مدیران و کادر درمانی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان برای مقابله با کووید31-
تعداد (درصد)
متغیر
)20/21(330
مرد
جنسیت
)37/37( 330
زن
)38/31(28
از 02تا  12سال
سن
)27/70(303
از  12تا  22سال
)12/21( 12
از  22به بالا
)1/71(32
کمتر از لیسانس
تحصیلات
)72/02(313
لیسانس
)33/33(22
فوق لیسانس
)3/80(38
پزشک عمومی یا دکترای تخصصی
)38/73(333
کمتر از  32سال
سابقه
)01/10(71
از  33سال تا  02سال
)33/17(12
از  03سال تا  12سال
)33/33(313
پرستار
رشته تحصیلي
)30/3(11
مدیریت
)01/21(30
پزشک
)30/3(11
سایر
)03/73(38
آموزش دیده
وضعیت آموزش دیده در مواجهه با بلا
)37/0(333
تا حدودی آموزش دیده
)37/22(23
اصلاً آموزش ندیده

30.7

30
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19.1
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0
تسهیل
تدوین برنامه اصول طرح
ساختار
برنامهریز و مکتوب برای () COVID-19ارتباطات
مقابله با
تصمیمگیری
()COVID-19

تأمین و
تجهیزات
ابزارهای
پزشکی و
مصرفی

شناسایی و حضور عیادت
کنندگان در
مدیریت
مرکز
بیماران

نمودار .9-نمرات آمادگی بیمارستانها از  322در هر شاخص
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بهداشت
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تعلیم

افزایش
ظرفیت در
زمان پیک
بیماری
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در این پژوهش میزان آمادگی بیمارستانهای استان سیستان
و بلوچستان در مقابله با کووید 31-معادل  % 22/30برآورد شد که
در محدوده ضعیف ( 2تا  )%32میباشد .از دلایل ضعف عملکرد
بیمارستانها برای مقابله با کروناویروس میتوان به موارد زیر اشاره
کرد -3 :ارتباط و همکاری ضعیف بین بیمارستانهای استان
سیستان و بلوچستان و بیمارستانهای سایر استانها -0 .کمبود
کیتهای تشخیص بیماری ،طولانی بودن روند پاسخ آزمایش
بیماران مشکوک ،وجود محدودیتهای انتقال بیماران بدون علائم
کرونا به بیمارستانهای دیگر جهت جلوگیری از آلودگی این
بیماران -1 .اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی و اقلام
مصرفی در زمان پیک بیماری ،وابستگی بیمارستانهای استان
سیستان و بلوچستان به صنایع و کارخانههای استانهای دیگر
جهت تجهیز و تأمین اقلام موردنیاز ،مدتزمان نسبتاً طولانی
دریافت سفارشهای بیمارستانهای استان.
با توجه به اینکه مطالعهای در زمینه بررسی آمادگی
بیمارستانها برای مقابله با کووید 31-تا به امروز یافت نمیشود
میتوان این پژوهش را با مطالعاتی که درزمینه آمادگی
بیمارستانها در بیماریهای همهگیر مانند آنفولانزا ،سارس و ابولا
مقایسه نمود.
زمینه ساختار برنامهریز و تصمیمگیری به بررسی کمیته
برنامهریزی و نحوه تشکیل این کمیته و اعضای آن میپردازد .نمره
آمادگی بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان در زمینه ساختار
برنامهریز و تصمیمگیری  % 31/1میباشد ،درحالیکه در مطالعه
 )30( Ambatنمرهی این زمینه برابر است با  % 02/2که این
نشاندهنده این موضوع است که بیمارستانهای استان سیستان و
بلوچستان در زمینه ساختار برنامهریز و تصمیمگیری از آمادگی
بیشتری برخوردار هستند.
زمینه تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید 31-به مفاد
نسخه برنامهریزی آمادگی بیمارستان و شرح وظایف پرسنل و
بخشهای بیمارستان متمرکز میشود .میزان آمادگی
بیمارستانهای سیستان و بلوچستان در این زمینه برابر است با
( )% 22/1درحالیکه نمره این زمینه در مطالعه )30( Ambat
( )% 10/1برآورد شده است .آمادگی بیمارستانهای سیستان و
بلوچستان در این زمینه مورد مقبول نیست .در برنامهی تدوینشده
توسط بیمارستانهای استان قسمتهای کلیدی ،ساختار سازمانی
مورداستفاده و هیئتی که برای اجرای طرح دارای اختیار میباشد
بهصورت تفصیلی تشریح نشده بود.
زمینه اصول طرح کووید 31-اصول و چهارچوب برنامه
تدوینشده را شرح میدهد .میزان آمادگی بیمارستانهای سیستان
و بلوچستان در این زمینه ( )% 23/7برآورد شده است که در محدوده
ضعیف قرارگرفته است.

زمینه تسهیل ارتباطات این زمینه به نحوه ارتباطات بیمارستان
با کارد درمانی و پرسنل بیمارستان ،بیماران بستری و خانوادههای
بیماران و ارتباطات با ارگانهای ذیربط محلی ،استانی و کشوری
میپردازد .میزان آمادگی بیمارستانهای استان سیستان و
بلوچستان در این زمینه بسیار پایین و برابر  %33است و کمترین
امتیاز از بین زمینههای آمادگی بیمارستان میباشد؛ این در حالی
است که در مطالعه  )30( Ambatنمره این زمینه  % 77/3برآورد
شده است .بیمارستانهای استان فرد مشخصی که مهارتهای
ویژه ارتباطی را از قبل آموزشدیده باشد را برای برقراری ارتباط با
یکدیگر و با بیمارستانهای سایر استانها انتخاب نکرده بودند.
بیماران از بیمارستانهایی که برای بیماران کرونا اختصاص
گرفتهشده بود ،اطلاع کمی داشتند.
زمینه تأمین و تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی در این
زمینه نحوه مدیریت ،نگهداری و تأمین دارو ،تجهیزات و اقلام
مصرفی بیمارستان ارزیابی میشود .در این زمینه میزان آمادگی
بیمارستانهای استان ( )% 17/1ارزیابی شد ،نمره حاصله در
محدوده ضعیف قرار دارد؛ این در حالی است که نمره این زمینه در
مطالعات  )30( Ambatبرابر ( ،)% 17/00بیگی و همکاران ()32
برابر ( )%33برآورد شده است .از دلایل نقص بیمارستانهای استان
میتوان به اختلال در زنجیره تأمین بیمارستانهای استان به دلیل
شیوع ناگهانی بیماری ،عدم خود اکتفایی استان سیستان و
بلوچستان در تأمین اقلام و تجهیزات بیمارستانی .به دلیل استفاده
نکردن از روشهای بروز نگهداری و تعمیرات تجهیزات بیمارستان
و توجه کم به استفاده از روش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه،
تعمیرات و یا تهیه دستگاههای جدید یکی از مشکلات
بیمارستانهای استان است.
زمینه شناسایی و مدیریت بیماران به بررسی روند بیمارستان
برای تریاژ و پذیرش بیماران هنگام شیوع بیماری میپردازد .میزان
آمادگی بیمارستانهای استان در این زمینه برابر است با % 32/0
که این نمره در محدودهی متوسط ارزیابی میگردد و بیشترین
امتیاز اخذشدهی بیمارستانهای استان در بین سایر زمینههای
آمادگی بیمارستانی است .درحالیکه نمرهی این زمینه در مطالعه
بیگی و همکاران ( )32برابر است با  %37که در این زمینه نیز
بیمارستانهای استان نمرهی کمتری را اخذ نمودهاند .آشنایی کم
به معیارهای اولویتبندی پذیرش بیماران ،بر اساس بیشترین نیاز
بیمار به خدمات درمانی .کمبود متخصصین بیماریهای عفونی،
اپیدمیولوژی ،تصویربرداری تشخیصی (رادیولوژی) ،خدمات
آزمایشگاهی ،خدمات کنترل عفونت (استریل و ضدعفونی) در
بیمارستانهای استان .آشنایی کم بیمارستان با برنامههای ترخیص
زودهنگام جهت تخلیه تختهای بخش مراقبتهای ویژه برای
بیماران کرونایی.
زمینه حضور عیادت کنندگان در مرکز ،در این زمینه روند
برخورد بیمارستان با عیادت کنندگان و همراهان بیمار ارزیابی
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نقش نویسندگان :همه نویسندگان در ارائه ایده و طرح
اولیه ،جمعآوری دادهها ،تکمیل پرسشنامهها ،تحلیل و تفسیر دادهها
و همچنین در نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن سهیم بودند و همه
با تابید نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج
در آن را میپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان در زمینههای
شناسایی و مدیریت بیماران ،ساختار برنامهریزی و تصمیمگیری،
آموزش و تعلیم ،اصول طرح کووید 31-و تدوین برنامه مکتوب
برای مقابله با کووید 31-بیشترین امتیازات را نسبت به سایر

تشکر و قدرداني :بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی
دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان ،روسا و
مدیران بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان و همه عزیزانی
که ما را در انجام این مطالعه یاری دادند ،قدردانی میگردد
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میگردد؛ و روشهای عیادت از بیماران ،نحوه ارتباط و اطلاعرسانی
بیمارستان با خانوادهی بیمار بررسی میگردد .نمره بیمارستانهای
استان در این زمینه برابر است با  % 11/1که این زمینه نیز در
محدوده ضعیف قرار دارد.
زمینه بهداشت حرفهای به بررسی برنامه بیمارستان برای
مراقبت از پرسنل مراقبت بهداشتی ( )HCPو برقراری امنیت شغلی
آنها از طریق کنترل منظم ازنظر تب و علائم بیماری کووید 31-و
شناسایی و مدیریت  HCPبا تب و علائم بیماری .نمره آمادگی
بیمارستانهای استاد در این زمینه برابر است با  % 12/7که در
محدودهی ضعیف قرارگرفته است .درحالیکه نمره این زمینه در
مطالعه  Dewarو همکاران  % 33/1و مطالعه بیگی و همکاران
 %33برآورد شده است ( .)2،32محدودیتهای کاری برای پرسنل
مراقبت بهداشتی بیمار و یا در معرض خطر بهدرستی اعمال
نمیشود .نظارت کمی به ارزیابی پزشکی و آموزش پرسنل جهت
حفاظت از پرسنل مراقبت بهداشتی ( )HCPدر معرض خطر صورت
گرفته است.
زمینه آموزش و تعلیم به بررسی برنامهها و مطالب بیمارستان
برای آموزش شغلی خاص  HCPکه شامل اقدامات توصیهشده
برای کنترل عفونت و برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید31-
است .نمره این زمینه در بیمارستانهای استان برابر است با ()%21
که نزدیک به محدوده متوسط میباشد.
در زمینه افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری به بررسی
راهکارهای بیمارستان برای حفظ مأموریتهای اصلی و ادامه
مراقبت از بیماران مبتلابه بیماریهای مزمن (همودیالیز ،زنان و
زایمان و ،)...خدمات اورژانس و سایر انواع مراقبتهای غیر کرونایی
میپردازد .نمره آمادگی بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان
در این زمینه  % 31/3شده است که در محدودهی ضعیف قرار
میگیرد .این دومین زمینه آمادگی بیمارستانی است که
بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان نمره بسیار پایینی را
اتخاذ کردند.

زمینهها کسب کردهاند و در این زمینهها در محدوده آمادگی متوسط
قرارگرفتهاند .این نتیجه بیانگر این موضوع است که بیمارستانها
در بعد فرآیند و دستورالعملها عملکرد خوبی داشتهاند و از نظر
برنامه و فرآیند مقابله با کووید 31-توانایی دارند؛ آموزش پرسنل
در مورد فرآیندهای شناسایی سریع و ایزوله موارد مشکوک به
کووید 31-بهخوبی صورت گرفته است تقریباً تمام بیمارستانها،
فردی را مسئول نظارت بر فرآیند تریاژ و مسئول مراقبت ویژه از
پرسنل بهداشتی منسوب کردهاند که درمجموع باعث شده است
بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان در زمینه شناسایی و
مدیریت بیماران عملکرد قابل قبولی داشته باشند .اما
بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان در زمینههای تسهیل
ارتباطات ،خدمات بهداشتی ،بهداشت حرفهای ،حضور عیادت
کنندگان در مرکز و تأمین و تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی
عملکردی در محدودهی ضعیف دارند به این دلیل که بیمارستانها
در فرآیند اجرا و نظارت بر نحوه صحیح انجام مسئولیتها نقص
داشتهاند البته باید مضیقه بودجه و محدودیتهای مالی که عموم ًا
ناشی از تحریمهای کشور هست را هم در نظر داشت.
پیشنهاد میشود که مدیران و مسئولین بیمارستانها باید
سیاستگذاریها را مبتنی بر ادغام منابع ،بسیج اجتماعی ،منابع
مالی ،تأمین دارو ،توسعه واکسن و همکاریهای بینالمللی قرار
بدهند .باید یک سیستم مدیریت اضطراری بسیار واکنشپذیر،
چندمنظوره و کارآمد ایجاد شود (.)31
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