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Abstract
Background and Aim: Hospital disaster risk management accreditation standards have been developed since
2016. However, the country's hospitals are still not well prepared in this regard. This study aimed to identify the
implementation challenges of the disaster Risk Management Program in the country's hospitals and provide
solutions to improve it.
Methods: This study was conducted as qualitative research in 2019. Purposeful semi-structured interviews
were conducted with 35 managers of disaster management centers of the Ministry of Health, medical universities
and, hospitals in the country and continued until the saturation stage. Graneheim and Landman's contractual
content analysis method was used for data analysis and MAXQDA 12 software was used for data management.
Lincoln and Guba's criteria were used to ensure the accuracy and reliability of the data.
Results: By analyzing the interviews, 6 main challenges (gap in the policy of the Ministry of Health, limited
resources, weakness in planning, lack of coordination and information management, negative attitude at the
managerial level, challenges of knowledge, skills, and attitude of human resources) and 31 sub-challenges in
disaster risk management were identified in hospitals. Inadequate structures and weaknesses in planning at various
levels, lack of transparency of laws, burnout of hospitals, weaknesses in the information management process,
weaknesses in knowledge, skills and attitudes of managers and employees were the main side challenges. twentyseven solutions were detected that reforming management structures, securing hospitals, effective and efficient
management of resources, reforming policies, creating databases and, using new methods in training and practicing
hospital preparedness were among the most important solutions presented.
Conclusion: The implementation of disaster risk management programs in the country's hospitals at the levels
of policy-making, planning, and implementation is associated with challenges and problems. Paying attention to
the structure and organization of disaster management at the Ministry of Health, universities, and hospitals,
reforming the structure, laws and national instructions and processes in the programs of the Ministry of Health
can lead to improving disaster preparedness in hospitals.
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زمینه و هدف :استانداردهای اعتباربخشی مدیریت خطرحوادث و بالیا از سال  1395در بیمارستانهای ایران توسعهیافته است .با وجود
این ،بیمارستانهای کشور از آمادگی مطلوبی در این زمینه برخوردار نیستند .این مطالعه با هدف شناسایی چالشهای برنامه مدیریت خطر
حوادث و بالیا در بیمارستانهای کشور و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن انجام گردید.
روشها :این مطالعه بهصورت پژوهش کیفی در سال  1398انجام شد .مصاحبه نیمهساختاریافته هدفمند با  35نفر از مدیران مراکز
مدیریت حوادث وزارت بهداشت ،دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بیمارستانها انجام و تا مرحله اشباع ادامه یافت .برای تحلیل دادهها از
روش تحلیل محتوای قراردادی گرانهیم و الندمن و جهت مدیریت دادهها از نرمافزار  MAXQDAنسخه  12استفاده گردید .برای اطمینان
از صحت و پایایی دادهها ،از معیارهای لینکلن و گوبا بهره گرفته شد.
یافتهها :تعداد  31چالش بر سر راه برنامه مدیریت خطر حوادث و بالیای بیمارستانهای کشور وجود دارد که به  6دسته شکاف در
سیاستگذاری وزارت بهداشت ،محدودیت منابع ،ضعف در برنامهریزی ،نقص در هماهنگی و مدیریت اطالعات ،نگرش منفی در سطح
مدیران ،چالشهای دانش ،مهارت و نگرش نیروی انسانی گروهبندی شدند .ساختارهای نامناسب و ضعف در برنامهریزی در سطوح مختلف،
شفاف نبودن قوانین ،فرسودگی بیمارستانها ،ضعف در فرایند مدیریت اطالعات ،ضعف در دانش ،مهارت و نگرش مدیران و کارمندان از
مهمترین چالشهای برنامه مدیریت خطر حوادث و بالیای بیمارستانهای کشور هستند 27 .راهکار شناسایی شدند که اصالح ساختارهای
مدیریتی ،ایمنسازی بیمارستانها ،مدیریت مؤثر و کارآمد منابع ،اصالح سیاستها ،ایجاد بانکهای اطالعاتی و استفاده از روشهای نوین
در آموزشها و تمرین آمادگی بیمارستانی از مهمترین راهکارهای ارائهشده بودند.
نتیجهگیری :اجرای برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانهای کشور در سطوح سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا با
چالش ها و مشکالتی همراه است .توجه به ساختار و تشکیالت مدیریت بحران در سطوح وزارت بهداشت ،دانشگاهها و بیمارستانها ،اصالح
ساختار ،قوانین و دستورالعملهای کشوری و فرایندها در برنامههای وزارت بهداشت میتواند منجربه ارتقای آمادگی بیمارستانها در حوادث
و بالیا گردد.
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در دنیای امروز همزمان با پیشرفت فناوری و تکنولوژی ،با
افزایش میزان بروز حوادث و بالیا در کشورهای جهان روبرو
هستیم .بروز حوادث و بالیا همیشه تأثیر چشمگیری بر بهداشت،
سالمت عمومی و رفاه جمعیت آسیبدیده برجای میگذارد .مرکز
تحقیقات اپیدمیولوژی حوادث و بالیا ،در سال  2020میالدی حدود
 389مورد بالیای طبیعی شامل زلزله ،آتشفشان ،سیل ،رانش
زمین ،خشکسالی ،آتشسوزی و  ...گزارش نموده که براثر آن
 15080نفر فوت کردند ،حدود  98/4میلیون نفر تحت تأثیر
قرارگرفتهاند و خسارت اقتصادی آن به ارزش  171/3میلیارد دالر
بوده است .سهم قاره آسیا از این حوادث حدود  41درصد و 64
درصد از افراد تحت تأثیر دنیا بوده است (.)1
حوادث و بالیا به هر علتی که روی دهند ،نیازمند آمادگی مراکز
بهداشتی درمانی هستند ،تا میزان مرگومیر و صدمات ناشی از
آنها را در جامعه کاهش یابد .در اغلب حوادث طبیعی بیمارستانها
بهطور مستقیم از حادثه متأثر شده و از نظر سازهای ،غیرسازهای،
تجهیزات ،کارکنان و حتی سازماندهی و مدیریتی آسیب میبینند.
درنتیجه ،قادر به ارائه خدمات به مصدومین ناشی از حوادث و بالیا
نخواهند بود .نظام سالمت کشورهای مختلف جهان در ارتباط با
پاسخ به حوادث و بالیا در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی با
چالشهای متعددی روبهرو هستند .در زلزله  6/6ریشتری سال
 2003میالدی در بم تمامی بیمارستانهای منطقه حادثه ،عملکرد
خود را از دست دادند و قادر به ارائه خدمات نبودند ( .)2در زلزله
 7/6ریشتری پاکستان در سال  2005میالدی نیز  68درصد از
مراکز بهداشتی درمانی تخریب و غیرفعال شدند ( .)3در سیل جده
در سال  2009میالدی همه بیمارستانهای منطقه در وضعیت
بحرانی قرار گرفتند و دستگاههای کامپیوتری و نرمافزارها مختل
شدند .اکثر دستگاههایی که در زیرزمین بیمارستانها قرار داشتند،
بهدلیل آب گرفتگی دچار اختالل شدند و بسیاری از خدمات
بیمارستانی قابل ارائه نبودند ( .)4در زلزله  7ریشتری  2010میالدی
در هائیتی  22درصد از بیمارستانها تخریب شده و یا به شدت
آسیب دیدند (.)5
سازمان جهانی بهداشت همواره درخواست کرده که دولتها
باید بهطورجدی در جهت ارتقای سطح آمادگی بیمارستانها و
مراکز بهداشتیدرمانی مداخله نمایند .اهمیت سالمت در تمامی
اسناد بینالمللی مطرحشده بهطوریکه در سند سندای در سال
 2015میالدی ،حدود  30مورد اشاره مستقیم به امر سالمت کرده
و بر لزوم تابآوری حوزه سالمت ،آموزش و افزایش آمادگی
کارکنان سالمت ،لزوم ادغام سیاستهای مدیریت خطر در سطوح
پیشگیری تأکید نموده است (.)6
عدم برنامهریزی و سازماندهی بهمنظور مقابله با حوادث ،آماده
نبودن بیمارستان و عدم آموزش کارکنان برای کنترل بحران،
میتواند خسارات جبرانناپذیری را برای نظام سالمت کشور ایجاد

کند .مطالعات نشان داده بیشتر بیمارستانها در کسب آمادگی و
ارائه پاسخ مناسب به بالیا ،با تأخیر و کاستی عمل میکنند و میزان
آمادگی بیمارستانهای ایران در مقابله با حوادث و فوریتها پایین
است ( .)7،8یکی از علل آن عدم وجود استانداردهایی در ارزشیابی
بیمارستانها جهت آمادگی و مقابله با حوادث و بالیا بود ( .)9با
توجه به اهمیت وجود برنامه جامع مدیریت خطر حوادث و بالیا در
بیمارستانها ،در تغییرات دور سوم اعتباربخشی بیمارستانی،
استانداردهای مدیریت خطر حوادث و بالیا در قالب  7استاندارد و
 37سنجه توسعه یافت .این استانداردها با توجه به رویکردهای
بینالمللی و ملی تدوین شدند ( .)10نتایج ارزیابی اعتباربخشی
بیمارستانهای کشور در دور سوم ( )1395-96در محور مدیریت
خطر حوادث و بالیا نشان داد که میانگین امتیاز کسبشده 48/8
درصد بوده است و بیمارستانها همچنان از امتیاز مطلوبی برخوردار
نیستند .بیش از  75درصد استانهای مرزی کشور ،امتیاز کمتر از
 50درصد را کسب کردند ( )11که با توجه به اهمیت زیاد آمادگی
بیمارستان در این استانها ،بایستی در اولویت برنامهریزی مدیران
قرار گیرند.
بازنگری و توسعه استانداردهای اعتباربخشی بر اساس چالشها
و تجربیات بیمارستانها در حوادث و بالیا ،یکی از موارد مهم در
ارتقای کیفیت خدمات و آمادگی بیمارستانها است که کشور امریکا
پس از حادثه  11سپتامبر  2001آن را تجربه نمود و طی چندین
سال با موفقیت اجرا کرد ( ) 12و در حال حاضر کاملترین
استانداردهای بینالمللی در این حوزه را دارا میباشد ( .)13انجمن
بینالمللی کیفیت در بهداشت و درمان International society
) for quality in health care (ISQuaکه وظیفه اعتباربخشی
مؤسسات اعتباربخشی سازمانهای بهداشتی و درمانی را بر عهده
دارد ،الزاماتی را برای فرایند توسعه و بازنگری استانداردها در
ساختار ،محتوا و سیستم ارزیابی استانداردها تعریف نموده است .این
الزامات شامل بازنگری استانداردها بر اساس شواهد علمی و
مطالعات بینالمللی ،دریافت بازخورد از ذینفعان مختلف ،ارزشیابی
ویرایش قبلی استانداردها و استفاده از نتایج آن برای بازنگری
استانداردها و داشتن فرایند منطقی و برنامهریزیشده برای توسعه
یا بازنگری استانداردها میباشند (.)14
بنابراین برای توسعه برنامههای آمادگی بیمارستانهای کشور
در حوادث و بالیا ،انجام اقدامات پژوهشی برای استخراج
چالشهای اجرایی این استانداردها در بیمارستانها الزامی است تا
بر اساس تحلیل نتایج این پژوهشها ،بازنگری استانداردها ،قوانین
و مقررات و اقدامات اصالحی در سطوح مختلف وزارت ،دانشگاه و
بیمارستان صورت پذیرد .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی و شناسایی
چالشهای اجرایی این استانداردها و ارائه راهکارهایی برای بهبود
آن انجام گردید .نتایج این پژوهش اطالعات مفیدی را در اختیار
سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سالمت کشور بهمنظور اصالح
برنامههای بیمارستانی مدیریت خطر حوادث و بالیا قرار میدهد.
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روشها
برای دستیابی به هدف تبیین چالشهای بیمارستانی مدیریت
خطر حوادث و بالیا ،مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبههای نیمه
ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الندمن و
گرانهیم استفاده شد .مصاحبه با افراد کلیدی از طریق نمونهگیری
هدفمند و با حداکثر تنوع از متخصصین و صاحبین تجربه و مدیران
مرتبط در سطح وزارت بهداشت ،دانشگاهها و بیمارستانهای مختلف
کشور انجام گرفت .معیار ورود به مطالعه ،تجربه و دانش مرتبط با
مدیریت بحران و تمایل به شرکت در مطالعه بود .مصاحبهها تا
زمان اشباع زمانی که مفهوم یا کد جدیدی استخراج نمیشد ،ادامه
یافت .در مجموع در این مطالعه  35نفر از متخصصین ،افراد کلیدی
و تأثیرگذار در سیاستگذاری ،ارزیابی و اجرای برنامههای مدیریت
خطر حوادث و بالیا در بیمارستانهای کشور مشارکت داشتند.
بیشتر شرکتکنندگان در این مطالعه مرد ( 60درصد) ،دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی ( 34/2درصد) ،از دبیران کمیته مدیریت
خطر بیمارستانها ( 40درصد) و دارای  11تا  15سال سابقه کار
( 45/8درصد) بودند .اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در
مصاحبهها در جدول  1بیانشده است.
جدول .1-مشخصات مصاحبهشوندگان
مشخصات دموگرافیک

تعداد (درصد)

جنسیت

سن

39-30
49-40

(11 )31/4
(19 )54/3

 50و باالتر

(5 )14/3

سابقه کار

5 -10

(13 )37/1

15-11
15 -20

(16 )45/8
(6 )17/1

محل کار

گروه آموزشی سالمت در حوادث و بالیا

(3 )8/6

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

(9 )25/7

وزارت بهداشت

(9 )25/7

دبیر کمیته مدیریت خطر بیمارستان

(14 )40

کارشناسی

(12 )34/2

کارشناسی ارشد

(7 )20

پزشک عمومی

(4 )11/5

دکتری سالمت در حوادث و بالیا

(4 )11/5

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

(3 )8/6

متخصص طب اورژانس

(3 )8/6

فوق دکتری

(2 )5/6

2022, Volume 24, Issue 3

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.3.1150

مقطع آموزشی

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-08-09

مرد
زن

(21 )60
(14 )40

برای گرداوری دادهها ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته عمیق و
انفرادی از اردیبهشت تا مهرماه 1398در محلی مناسب که مورد
توافق مشارکتکنندگان بود و در آنجا احساس راحتی میکردند،
انجام گردید .در ابتدای مصاحبهها به مشارکتکنندگان در مورد
اهداف پژوهش ،روشهای مورداستفاده و مراقبت از دادهها توضیحاتی
داده میشد .جهت انجام مصاحبهها ،فرم عناوین راهنما که حاوی
 5سؤال کلی برای روشن کردن اهداف مطالعه بود ،با کمک اساتید
راهنمای پژوهش تهیه شد .بهمنظور تعیین روایی و اطمینان از
معنیدار بودن سؤاالت از نظر پاسخدهندگان ،دو مصاحبه با افرادی
که جزء مشارکتکنندگان منتخب نبودند ،انجام شد و برحسب نظرات
آنها و اساتید ،اصالحات الزم در جهت رفع نواقص انجام شد.
کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه (IR.USWR.REC.
 ،)1396.290کسب رضایت مشارکتکنندگان ،حفظ محرمانگی
اطالعات ،داشتن حق کنارهگیری به مشارکتکنندگان از ادامه
همکاری در هر زمان دلخواه از اصول رعایت شده پژوهش بودند.
مصاحبه ابتدا با سؤاالت کلی شروع شد که بهعنوان راهنمای
مصاحبه طراحی گردید و پاسخ باز و تشریحی داشت .پاسخ افراد
روند مصاحبه را در جهت دستیابی به هدف اصلی تحقیق هدایت
میکرد .سؤاالت اصلی شامل :از نظر شما چه عواملی بر اجرای
استانداردهای مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانها مؤثر
است؟ بر اساس تجربیات شما چه چالشهای در اجرای استانداردهای
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانها وجود دارد؟ برای رفع
این چالشها چه اقداماتی انجام دادهاید؟ به نظر شما چه راهکارهایی
میتوان برای بهبود این شرایط انجام داد؟ سؤاالت هدایتکننده و
اکتشافی برای درک عمیقتر چالشها و راهکارها نظیر"در مورد
این مسئله یا چالش میتوانید نمونهای که با آن مواجه شدهاید ذکر
کنید؟ میتوانید در مورد این موضوع بیشتر توضیح دهید؟" پرسیده
شد .زمان انجام مصاحبه با هماهنگی قبلی با مشارکتکنندگان
تعیین شد طول مدت تقریبی مصاحبهها بین  35تا  94دقیقه بود
(میانگین  64دقیقه).
تحلیل داده ها به روش تحلیل محتواى قراردادى و مطابق با
روش استقرائى همزمان با جمعآوری دادهها و بر اساس رویکرد
گرانهیم و الندمن در پنج گام انجام شد ( .)15در گام اول پیادهسازی
کل مصاحبه به صورت کلمه به کلمه بالفاصله بعد از انجام هر
مصاحبه انجام شد و با فایل اصلی جهت اطمینان از صحت آن
مقایسه شد .در گام دوم کل متن برای درک کلى از محتوای آن
مرور گردید .در گام بعدی به واحدهای معنایی برچسب مناسب داده
شد و کدگذاری اولیه انجام شد واحدهای معنایی کلمات ،جمالت
یا پاراگرافهایی بودند که دارای جنبههایی مرتبط ازنظر محتوا و
زمینه بودند .مدیریت دادهها با استفاده از نرمافزار MAXQDA
نسخه  12انجام شد .در گام چهارم با انجام مقایسه مداوم و در نظر
گرفتن شباهتها و تفاوتها ،کدهای اولیه مشابه در طبقات کلیتر
طبقهبندی گردیدند و در مرحله آخر با مقایسه زیر طبقات با یکدیگر
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و تأمل عمیق و دقیق ،محتوای نهفته در دادهها بهعنوان طبقات
اصلی معرفی گردید.
برای اطمینان از صحت و پایایی دادهها ،از معیارهای دقت علمی
در تحقیقات کیفی که توسط  Gubaو Lincolnارائه شدهاند،
استفاده شد .این معیارها شامل  4مرحله مقبولیت یا قابلیت پذیرش،
قابلیت اعتماد و وابستگی دادهها ،قابلیت تایید و قابلیت انتقال است
( )16قابلیت پذیرش با استفاده از روشهایی مانند درگیری طوالنی
مدت و مشاهده مداوم ،تنوع حداکثری در انتخاب در نمونهها از
نظر تحصیالت ،محل کار در سطوح مختلف کشوری ،دانشگاهی و
بیمارستانی (بر اساس نوع وابستگی ،تعداد تخت و تخصص
بیمارستانها) ،بررسی کدها و طبقات توسط همکاران پژوهش
(بررسی همکار) و بررسی کدها و طبقات توسط شرکتکنندگان در
مطالعه انجام گردید .برای تأییدپذیری دادهها باید نتایج حاصل از
پژوهش ،توسط گروه پژوهشی مورد تأیید و صحت قرار بگیرد تا
امکان تأثیرگذاری ادراکات شخصی پژوهشگر بر فرایند تحقیق به
حداقل ممکن برسد .در این پژوهش فرایند تحقیق و نتایج آن
توسط گروه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

نتایج

یکی دیگر از چالشها در این حوزه مربوط به عدم وجود پست
سازمانی برای دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا در
بیمارستانها بود که اکثر مصاحبهشوندگان به آن اشاره داشتند و
خواستار پیگیری ایجاد آن در تشکیالت بیمارستانها بودند.
مصاحبهشوندگان دبیران این کمیته در بیمارستانها از گروه شغلی
پرستاری ،بهداشت حرفهای ،بهداشت محیط و یا مسئول تأسیسات
بیمارستان بودند و در کنار سایر وظایف محوله این مسئولیت را هم
بر عهده داشتند" .در بیمارستان پست سازمانی برای این کار

تعریفنشده مثالً پست من سوپروایزر بالینی است ولی در کنارش
دبیری کمیته را هم به من دادهاند و من عمالً به کارهایم نمیرسم
با اینکه هرروز عصرها مجبورم در بیمارستان بمانم و کارهایم را
انجام دهم .اکثر بیمارستانها و دوستانم هم همین مشکل را دارند
که در کنار بقیه کارها ،مسئولیت این کمیته را دارند که حجم کار
باالیی را میطلبد" (م  " )15اگر پست سازمانی داشته باشیم
مستقلتر بوده و انگیزه بیشتری برای انجام کارها خواهیم داشت"
(م .)13
یکی از کارشناسان مرکز مدیریت حوادث دانشگاه میگوید
"نامشخص بودن جایگاه دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

در مراکز تابعه و نامشخص بودن شرایط احراز ،منجربه انتخاب افراد
بهصورت سلیقهای میگردد و همچنین تغییر مکرر این افراد
متأسفانه منجربه این میگردد که در مراکز فقط به نکات
مستندسازی مطالب مطابق سنجهها میپردازند و اقدامات بهصورت
اساسی و واقعی انجام نمیگردد" (م .)14
از دیگر نکات اشارهشده در مصاحبهها ،مسئله نظارت بر
عملکرد بیمارستانها در حوزه مدیریت خطر حوادث و بالیا بود که
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در حال حاضر این واحد در سازمان اورژانس کشور است که اهم
مأموریت آن حوزه پیش بیمارستانی است لذا اختیارات الزم برای
تصمیمگیری در حوزه درمان و بیمارستانها را ندارد و از طریق
شورای سیاستگذاری سالمت نیز این امر بهصورت جدی پیگیری
نمیشود" (م  .)5یکی از اساتید دانشگاه میگوید "راهکار این است
که تشکیالت این اداره بایستی زیرنظرمستقیم وزیر باشد تا اختیارات
الزم برای هماهنگی بین معاونتهای وزارت بهداشت را داشته باشد
مشابه آنچه در تشکیالت مراکز مدیریت حوادث دانشگاهها دیده
شده و زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت میکنند" ( م .)2
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با تجزیهوتحلیل دادهها 368 ،کد اولیه استخراج گردید.
اطالعات در شش طبقه (چالشهای اصلی :شکاف در سیاستگذاری
وزارت بهداشت ،محدودیت منابع ،ضعف در برنامهریزی ،نقص در
هماهنگی و مدیریت اطالعات ،نگرش منفی در سطح مدیران،
چالشهای دانش ،مهارت و نگرش نیروی انسانی) و  31زیر طبقه
(چالش فرعی) در مدیریت خطر حوادث و بالیا و  27راهکار در
بیمارستانها شناسایی و جای گذاری شدند .ایجاد ساختارهای
مدیریتی ،ایمنسازی بیمارستانها ،مدیریت مؤثر و کارآمد منابع،
اصالح سیاستها ،ایجاد بانکهای اطالعاتی و استفاده از
روشهای نوین در آموزشها و تمرین آمادگی بیمارستانی از
مهمترین راهکارهای ارائهشده بود .خالصه چالشها و راهکارهای
ذکرشده در جدول  2آمده است.
شکاف در سیاستگذاری وزارت بهداشت
چالشهای فرعی شناساییشده در این محور شامل ساختار
نامناسب اداره کل مدیریت حوادث و بالیا در وزارت بهداشت ،عدم
وجود ساختار و چارت تشکیالتی بحران در بیمارستانها ،نقص در
تدوین پروتکلها و دستورالعملهای بومی ،نامشخص بودن نقش
بیمارستانهای خصوصی در حوادث و ضعف در نظام پایش و
ارزشیابی مستمر عملکرد بیمارستانها و دانشگاهها بودند .به استناد
اساسنامه سازمان اورژانس کشور ،اداره کل امور حوادث و بالیا با
هدف مدیریت حوادث و سوانح حوزه سالمت در این سازمان قرار
دارد .ساختار سازمانی آن شامل سه اداره آمادگی و پاسخ به حوادث،
مرکز پایش مراقبتهای درمانی )Medical Care MCMC
 )Monitoring Center,و مرکز مدیریت و هدایت عملیات

( )Emergency Operation Center, EOCاست .ازجمله
فعالیتهای این مدیریت ،تدوین و اجرای اسناد متناظردر قانون
مدیریت بحران کشور ،ایجاد هماهنگی درون و بین بخشی و
راهبری برنامهها و شورای سیاستگذاری حوادث و بالیا در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است .براساس مصاحبههای
انجامشده ،ساختار ایجادشده در سازمان اورژانس کشور باعث شده
هماهنگیهای بین معاونتهای وزارت بهداشت با مشکالتی همراه
باشد" .ساختار این واحد در وزارت بهداشت خوب چیده نشده است

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانهای ایران 1155 /
جدول .2-چالشها و راهکارهای مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانهای ایران
چالش اصلي

راهکارها

چالشهای فرعي

شکاف در سیاستگذاری
وزارت بهداشت

 ساختار نامناسب اداره کل مدیریت حوادث و بالیا در وزارت
بهداشت
 عدم وجود ساختار و چارت تشکیالتی بحران در بیمارستانها
 نقص در تدوین پروتکلها و دستورالعملهای بومی
 نامشخص بودن نقش بیمارستانهای خصوصی در زمان
حوادث
 ضعف در نظام پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد بیمارستانها

محدودیت منابع










فرسودگی بیمارستانها
هزینه زیاد کاهش آسیبپذیریهای سازهای و غیر سازهای
منابع مالی ناکافی بیمارستانها
کمبود تخت و فضای بستری در وضعیت عادی
عدم وجود مراکز پاسخگو در حوادث و بالیا()DBH
کمبود منابع و تجهیزات ( تخت -تجهیزات پزشکی -دارو
و )....
کمبود تجهیزات پزشکی با کاربری آسان در زمان بحران
محدود شدن تجهیزات  CBRNEبه بیمارستانهای نظامی

چالشهای مرتبط با
دانش ،مهارت و نگرش
( )KAPنیروی انسانی

بالتکلیف است و یکی از علل کمبود آمادگی بیمارستانها را ضعف
در پایش مستمر عملکرد بیمارستانها میدانستند "تمام واحدهای

بیمارستان بهصورت سالیانه مورد ارزیابی ارزیابان در معاونتهای
درمان ،بهداشت یا غذا و دارو هر دانشگاه قرار میگیرند ،اما دبیران
کمیته بحران بیمارستانها واحد نظارتی متناظر در ستاد ندارند و







تقویت دانشی مدیران
تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی
استفاده از شواهد پژوهشی و تجربیات سایر کشورها
راهاندازی سامانه تجارب و درس آموختهها
الزام هماهنگی بیمارستان با سایر سازمانهای امدادی در
دستورالعملها و استانداردهای اعتباربخشی
ایجاد بانک اطالعاتی جامع و واحد مدیریت بحران در وزارت بهداشت
تقویت و تجهیز  EOCدانشگاهها













 آموزش و توانمندسازی مدیران
 ارزشگذاری اقدامات مدیریت خطر حوادث و بالیا (درج امتیازات
در ارزشیابی دورهای مدیران ،ارتقاء کاری ،اعطاء فرصت شرکت در
دورهها و )...
 به اشتراکگذاری تجربیات دانشگاهها و بیمارستانها








بازنگری کوریکولوم آموزشی دانشجویان و آموزش ضمن خدمت
کارکنان
برنامهریزی آموزشی سطوح مختلف کارکنان
تشکیل تیمهای تخصصی و برگزاری دورههای آموزشهای ویژه
برگزاری تمرینهای شبیهسازیشده
تقویت تعامالت بین حرفهای ( )IPDاز طریق برگزاری کارگاه و
شبیهسازی
جبران مالی خدمات کارکنان در زمان بحران در قوانین ،دستورالعملها
و استانداردها

تنها در زمان اعتباربخشی عملکرد آنها مورد ارزیابی واقع میشود
که آنها ارزیابان تخصصی این حوزه نیستند .از طرفی نظارت بر
عملکرد مدیریت بحران بیمارستانها جزء شرح وظایف مراکز
مدیریت حوادث پیش بیمارستانی ،تعریفنشده است .لذا وقتی
واحدی مورد ارزیابی قرار نگیرد ،عملکرد آن بهبود پیدا نمیکند و
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نگرش منفی در سطوح
مدیریتی

 عدم اولویت بودن مدیریت خطر در بیمارستانها
 عدم تعهد مدیران ارشد بیمارستانها
 شکاف نگرشی بین علم و عمل و تفکر اجرایی نبودن
مباحث دانشگاهی
 غالب بودن نگرش پاسخ محور بودن نسبت به پیشگیری و آمادگی
 مدیریت سنتی و حل روزمره مشکالت بیمارستان
 ملموس نبودن تأثیرات اقدامات کاهش خطر
 مشکل تغییر چارچوب فکری از وضعیت عادی به وضعیت
بحران
 کمبود آموزش و آمادگی کارکنان با استانداردهای تغییریافته
در زمان هجوم مصدومین
 دانش و مهارت ناکافی کارکنان بیمارستانها
 کمبود آموزش و آمادگی کارکنان در حوادث خاص مثل ابوال
و  H1N1و  CBRNو ...
 ضعف در کار تیمی و عدم توجه به تعامالت بین حرفهای
در مدیریت بحران
 کمبود عوامل انگیزشی

نقص در هماهنگی و
مدیریت اطالعات



تأمین هزینههای مقاومسازی بیمارستانها از طریق قانون مدیریت
بحران
مشارکت مالی و استفاده از ظرفیت خیرین و سازمانهای مردمنهاد
مدیریت تختهای بیمارستان از طریق ارائه خدمات در منزل،
توانبخشی ،مدیریت تختهای ویژه ،استفاده از ظرفیت خصوصی
ایجاد بیمارستانهای جدید با رویکرد DBH
مدیریت تجهیزات پزشکی
همکاری با سازمان پدافند غیرعامل و تجهیز بیمارستانهای
منتخب برای حوادث CBRNE
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ضعف در برنامهریزی

 کمبود دانش مدیران در خصوص فرایند برنامهریزی
 نبود ارزیابی جامع خطرات و انجام برنامهریزیها بر اساس
نتایج آن
 عدماصالح برنامهها پس از حوادث و یادگیری از درس آموختهها
 عدم توجه به مشااارکت با سااایر سااازمانهای همکار در
کارگروهها و استانداردهای اعتباربخشی
 فقدان سیستم اطالعاتی جامع در وزارت بهداشت
 عدم ارائه اطالعات دقیق در زنجیره اطالعات



تشکیل اداره کل مدیریت حوادث و بالیا زیر نظر مستقیم وزیر
بهداشت
اختصاص پست سازمانی دبیران کمیته بحران در بیمارستانها
تدوین پروتکلها و دستورالعملها منطبق با شرایط بیمارستانهای
کشور
اصالح قوانین و استانداردها و استفاده از تمام ظرفیتهای نظام سالمت
ایجاد برنامه نظارتی مستمر بر عملکرد مدیریت بحران بیمارستانها
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برای مدیران ارشد بیمارستانها نیز اولویت نیست" (م .)7
یکی از دبیران کمیته مدیریت خطر بیمارستانی میگفت "ما

تنها واحدی در بیمارستان هستیم که از طرف دانشگاه و معاونت
درمان ارزیابی نمیشویم و هیچ گزارشی از وضعیت کاریمون رو
دریافت نمیکنیم و اشکاالتمون رو نمیفهمیم .رئیس بیمارستان
هم از اقدامات ما اطالعی نداره و فقط زمان اعتباربخشی مهم
هستیم اونهم وقتی ارزیاب اعتباربخشی میاد ما رو ارزیابی میکنه،
خودش به این موضوع احاطه نداره و نمیتونه ما رو راهنمایی کنه.
این حوزه تخصصی هست و باید ارزیاب تخصصی این واحد رو
ارزیابی کنه" (م .)17ایجاد برنامه نظارتی مستمر بر عملکرد مدیریت
بحران بیمارستانها و دانشگاهها از دیگر راهکارهای ارائهشده بود
و مصاحبهشوندگان معتقد بودند مرکز مدیریت حوادث دانشگاهها
میتوانند این امر را بر عهده بگیرند " کارشناسان مرکز مدیریت

حوادث آموزشدیده هستند و تجربه کافی دارند و میتوانند بحث
نظارتی بیمارستانها را بر عهده بگیرند و بیمارستانها را راهنمایی
کنند" (م .)9

بعضی از مصاحبهشوندگان از نبود دستورالعمل و قوانین برای
استفاده از ظرفیت بیمارستانهای خصوصی میگفتند .در زمان
حادثه تنها از ظرفیت بیمارستانهای دولتی استفاده میشود که اکثر
آنها هم بهدلیل ضریب اشغال تخت باال ،پذیرش کمی برای
مصدومین دارند" .یکسری مشکالت مربوط به این است که ما

پروتکل و گایدالین کشوری نداریم .در بم یک بیمارستان خصوصی
مجله طب نظامي
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دارند یکی فرسودگی بیشازحد بیمارستانها و دیگری کمبود تخت
و فضای بستری است .این فرسودگیها را اگر بخواهیم مرمت و
بازسازی کنیم ،گاها هزینه آن از ساخت بیمارستان بیشتر است و
نمیشود به آن دست زد .در زمان حادثه هم بیمارستان وقتی
خودش آسیب ببیند چگونه میخواهد خدمات ارائه دهد؟" (م .)4
مصاحبهشونده دیگری از تجربیات خود در زلزله کرمانشاه میگفت

"بیمارستانی در ورزقان بود سالم بود ولی ستونها ترکخورده بودند
و عمال هیچ کمکی نتوانست بکند و تعطیل شد .در حیاط بیمارستان
چادر زدند و ارائه خدمت کردند .خود آدمها جرأت نمیکردند وسایل
را از داخل بیمارستان بردارند .این آمادگی فیزیکی بیمارستانها
الزم است" (م  .)6تأمین منابع مالی برنامههای مدیریت خطر یکی
دیگر از مشکالت بیمارستانها است .یکی از متخصصین طب
اورژانس بیمارستانها میگوید "ما قانون داریم که یک درصد

بودجه باید به پدافند غیرعامل و بحران تخصیص یابد اما تحقق
پیدا نمیکند که این برمیگردد به تفکر مدیران ارشد که بودجه را
معموالً صرف توسعه بخشهای درآمدزا بیمارستان میکنند" (م .)7
مدیر یکی از مراکز مدیریت حوادث میگوید "هزینههای ایمنسازی
بیمارستانها باال است و دانشگاه هم بودجهای از وزارت دریافت
نمیکند بنابراین اولویت نیست تا زمانی که اتفاقی بیفتد (م .)21
یکی از کارشناسان اداره بحران وزارت بهداشت میگوید "در قانون
جدید مدیریت بحران ابالغی شهریورماه  1398بحث ایمنسازی
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بهداشت خیلی در بیمارستانهای ما قابلیت اجرایی ندارد زیرا ساختار
اولیه آن ایجاد نشده است بهطور مثال ما سیستم ( National
 )Response Framework, NRFو سطحبندی حادثه در نظام
سالمت را داریم اما زمانی که حادثهای پیش میآید ،حادثهای که
در سطح محلی است ملی میشود مثل حادثه پالسکو و  ...یا سامانه
فرماندهی حادثه در بیمارستان ( Incident Command System,
 )ICSکه چون با ساختار تشکیالتی بیمارستان متفاوت است در
زمان حادثه ناهماهنگی پیش میآید (م  )17به نظرم ترجمه کردن
دستورالعملهای کشورهای دیگر ،برای ما جواب نمیدهد .مثل
همین  ICSو یا سامانه هشدار اولیه زمان حادثه هرکسی کار
خودش رو میکنه .اینها باید ریشهیابی شود شاید ما نیاز به روش
دیگری برای مدیریت بحران داریم" (م .)12

چالشهای مرتبط با محدودیت منابع
فرسودگی بیمارستانها و هزینه زیاد برای کاهش آسیبپذیری
سازهای و غیرسازهای ،کمبود تخت و فضای بستری در وضعیت
عادی ،کمبود منابع و تجهیزات (تخت ،تجهیزات پزشکی ،دارو و
 ،)...کمبود تجهیزات پزشکی با کاربری آسان در زمان بحران ،منابع
مالی ناکافی بیمارستانها ،عدم وجود مراکز  DBHبرای ارائه
خدمات در زمان بحران و محدود شدن تجهیزات  CBRNبه
بیمارستانهای نظامی از چالشهای فرعی شناساییشده در این
محور بودند .ایمن بودن بیمارستانها جزء زیرساختهای اولیه برای
آمادگی در حوادث و بالیا است .طبق مطالعات انجامشده در 421
بیمارستان کشور ،میزان ایمنی سازه ( )%42و غیرسازهای بیمارستانها
( )47%گزارششده و در سطح پایین است ( .)17یکی از متخصصین
حوزه حوادث و بالیا میگوید "بیمارستانهای ما دو مشکل اساسی
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عالوه بر بحث ساختار و نظارت در وزارت بهداشت؛ دانشگاه و
بیمارستانها ،یکی دیگر از چالشهای سیاستگذاری مربوط به
عدم وجود دستورالعملهای بومی در بیمارستانها بود .بیشتر
مصاحبهشوندگان معتقد بودند اکثر دستورالعملهای تدوینشده،
ترجمهشده کشورهای دیگر است و با ساختار بیمارستانها و
دانشگاههای ما همخوانی ندارد و نیاز به بومیسازی فرایندها با
توجه به محدودیتهای بیمارستانها است .یکی از کارشناسان
مرکز مدیریت حوادث میگوید"دستورالعملهای ابالغی وزارت

بنام افالطونیان بود که تنها مرکز سالم شهر بود و هیچ مکانیسمی
از قبل تعریف نشده بود که چگونه در آن شرایط خدمات را رایگان
ارائه دهد .عمالً کار خیریه را انجام داد پرسنل و تجهیزات و فضا
را در اختیار ما قرار داد ولی خسارت اقتصادی زیادی را متحمل
شد" (م " .)4در زمان حادثه تمام فشار روی بیمارستانهای دولتی
هست درحالیکه میتوانیم در قوانین برای خدمات بیمارستانهای
خصوصی هم جبران خدمات را ببینیم ما بیمارستانها خصوصی با
ظرفیتهای خیلی خوب داریم چرا استفاده نکنیم" (م.)3
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بیمارستانها و تخصیص بودجه از طریق سازمان مدیریت بحران
دیدهشده است اما هنوز سازوکاری برای جاریسازی و فرایند تأمین
منابع مالی آن تعریفنشده است"  .استفاده از ظرفیت خیرین و
سازمانهای مردمنهاد یکی از راهکارهای اشارهشده توسط مصاحبه
شوندگان بود" .خیرین در بیمارستانها باید به این سمت هدایت شوند
خوشبختانه در ایران ما ظرفیتهای خوبی در این زمینهداریم" (م .)8
مسئله دیگری که مصاحبهشوندگان به آن اشاره داشتند بحث
کمبود تخت و فضای بستری در بیمارستانهای دولتی ،کمبود دارو
و تجهیزات برای ارائه خدمت در حال حاضر است که نمیتوان
برای دپوی آن و افزایش ظرفیت در زمان بحران کاری کرد.
"زیرساختها از نظر فضای درمانی بهشدت ضعیف هستند .طرح

تحول نظام سالمت هم باعث شده همه چی سوپرسچوریت بشه.
اورژانسهای بیمارستانها  Recycle binبیمارستانها شدند از
کلینیک از اورژانس بیمار میگیرند تا زمانی که تخت خالی بشه و
بیمارها برن بخش .در این وضعیت اگه بحرانی اتفاق بیفته،
اورژانس چجوری میتونه تخت خالی کنه .االن با این وضعیت
بیمارستانها باید فکری براش بشه" (م  .)16عدهای از مصاحبه

ما از بیمارستان برمیگردد .تخت بیمارستان در تمام دنیا باارزش
است .توجه به مسائل فرایندی تختهای ویژه ،خدمات ،Homecare
توانبخشی در جامعه و مراکز ( Hospiceحدفاصل بیمارستان و خانه)
تنها راه برونرفت از این مشکالت این است" (م .)17
بعضی مصاحبهشوندگان معتقد بودند وزارت بهداشت باید یکسری
بیمارستانهای اختصاصی و پاسخگو در حوادث و
بالیا ( )Disaster Base Hospital, DBHرا ایجاد کند (م )9
" راه برون رفت از این مشکالت ایجاد یکسری بیمارستانها

مختص حوادث و بالیا است که سانتر تروما باشند در خود تهران
واقعا ما نیاز به  3تا  4بیمارستان اینچنینی داریم مثل کاری که
ژاپن کرد و موفق هم بود" ( م .)10

از مشکالت تجهیزات است بعد از  5-6ساعت تجهیزات الزم
آنقدر کم و محدود میشود که حتی اگر نیروی انسانی خوبی هم
داشته باشیم کارایی ندارد .این مسئله را در راهپیمایی اربعین داریم
که نیرو میفرستید .اکثر نیروها شاکی میشوند که ما رفتیم ولی
نتوانستیم کاری بکنیم .جراح مغز و اعصاب به بم فرستادیم،
تجهیزات مرتبط نداشت" (م " ،)6همچنین کمبود تجهیزات

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and
) Explosives (CBRNEدر سالهای اخیر افزایشیافته است

و آمادگی بیمارستانها در این زمینه و داشتن تجهیزات تخصصی،
دارو و آلودگیزدایی مهم است .یکی از مدیران مرکز حوادث
دانشگاه در این زمینه میگوید"تجهیزات  CBRNبه بیمارستانهای

نظامی محدودشده است و استفاده از آن نیز امکانپذیر نیست زیرا
این بیمارستانها قوانین و مقررات خودشان را دارند .آالن در
بیمارستان بقیهاهلل (عج) ،اورژانس شیمیایی با تجهیزات و امکانات
کامل برای آلودگیزدایی مصدومین و ارائه خدمات ایجادشده است
اما استفادهای از آن نمیشود و فرایندی برای آن تعریفنشده
است" ،مسئول پدافند غیرعامل یکی از دانشگاهها میگوید " الزم
نیست همه بیمارستانها در این زمینه تجهیز باشند اما راهکار این
است که وزارت بهداشت چند بیمارستان دولتی را شناسایی کند و
هرکدام را سانتر یکی از حوادث  CBRNEکند و با کمک سازمان
پدافند غیرعامل آنها را تجهیز نماید .ما نیاز داریم در هر استان
حداقل یک بیمارستان سانتر داشته باشیم" (م .)18
ضعف در برنامهریزی
چالشهای فرعی این محور شامل کمبود دانش مدیران در
خصوص فرایند برنامهریزی ،نبود ارزیابی جامع خطرات و برنامهریزیها
بر اساس نتایج آن ،عدماصالح برنامهها پس از حوادث و یادگیری
از درس آموختهها بود .اکثر مصاحبهشوندگان معتقد بودند که مفهوم
برنامهریزی در بیمارستانها جاری نشده است و ضعف زیادی در
نوشتن و اجرای برنامه داریم" .بیمارستان آماده مثل یک سازمان

آماده ،یک جامعه آماده بیمارستانی است که ابتدا ریسکهای
خودش را بشناسد ،دوم اینکه توان اولویتبندی این ریسکها را
داشته باشد و حداقل برای  3-4اولویت اول برنامه پاسخ داشته باشد
اما این امر اتفاق نمی افته و مدیران بیمارستانها دانش کافی در
این زمینه ندارند" (م  )7یکی از مدیران مرکز حوادث دانشگاهها
میگوید "بیمارستان آماده باید فانکشنهای حیاتیاش رو شناسایی
کنه بخش اورژانس ،اتاق عمل ،ویژه ،آزمایشگاه و رادیولوژی و
برای اینها آب و برق و تجهیزات رو ببینه .حداقل تا  3روز .این
اتفاقات باید از قبل بیفته .ظرفیت آب موجود بیمارستان چند تا
بخش رو پوشش میده؟ گازوئیل چقدر ذخیره است؟" (م .)15
مصاحبهشونده دیگری میگوید "اکثر بیماران در زمان حادثه خودشان
به بیمارستان میآیند .یعنی چی؟ یعنی حدود  70-80درصد
مصدومین تریاژ نشدند و همینها باعث کالپس سیستم میشوند.
راهحل چیه؟؟ بیمارستان باید خارج از فضای خودش جایی را برای
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در مورد تجهیزات هم مصاحبهشوندگان معتقد بودند هم ازلحاظ
کمی و هم کیفی چالش داریم "در حوادث  mass casualtyیکی

عالوه بر حوادث طبیعی ،حوادث انسانساخت ازجمله حوادث
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شوندگان معتقد بودند درست است که ما تعداد تخت بیمارستانی در
کشور کم داریم اما از همین تعداد تخت موجود هم نمیتوانیم صحیح
استفاده کنیم و بهرهوری بیمارستانها خوب نیست و الزم است در
این زمینه اقدامات مؤثری در وزارت بهداشت صورت گیرد .مطالعات
نیز نشان داده میزان کارایی بیمارستانها در سطح خوبی قرار ندارد
(" .)18یکسری از مشکالت ما به مدیریت تخت و عدم بهرهوری

پزشکی با کاربری آسان در زمان بحران هم مهم است بسیاری از
تجهیزات ما تجهیزاتی نیستند که در آن شرایط جابجایی سریع
داشته باشیم و یا تجهیزی باشد که  userبتواند سریع با آن کار
کند .کار با آن سخت است( ".م .)27
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تریاژ ببیند .لیبل سبزها را بیرون بیمارستان مدیریت کند بفرستد
درمانگاه .لیبل زرد و قرمزها هم مدیریت کند تریاژهای متعدد تا
حدود زیادی جلوی سرج بیماران رو میگیرد اینها باید از قبل
برنامهریزی شود و به پرسنل آموزش داده شود .علت اینکه
بیمارستانها با هجوم مصدومین در حوادث ،کالپس میکنند اینه
که برنامه از قبل نداشتند و تمرین هم نکردند" (م  .)8بعضی
مصاحبهشوندگان معتقد بودند باید از طرف دانشگاهها همکاری
برای تدوین و اجرای این برنامهها صورت گیرد "مدیران ما در

زمینه بحران خوب آموزش ندیدند و دانشگاهها باید وارد کار شوند
بیمارستان نباید رها شود و باید کمک کنند هم در نحوه برنامهریزی
و هم اجرا راهنمایی کنند" (م  .)15یکی دیگر از مسائل اشارهشده
این بود که بعد از حوادث ،یادگیری از آنها اتفاق نمیافتد و درس
آموختهها مستند نمیشود .یکی از اساتید دانشگاه در این زمینه
میگوید" توسعه ،محصول  post action revisionاست در غیر

این صورت توسعه اتفاق نمیافتد .ما از حوادث درس نمیگیریم
این موضوع در تمام سطوح وزارت ،دانشگاه و بیمارستانها مشهود
است" (م .)4

بیمارستانها و دانشگاهها داشته باشیم به این صورت نتایج اقدامات
قابللمس و درک است و تأثیرات آن از آموزش صرف تئوری بسیار
بیشتر است .قرار نیست تمام بیمارستانهای ما همه حوادث را
تجربه کنند استفاده از تجربیات سایر کشورها و سایر دانشگاهها در
هزینه ،منابع و زمان ما بسیار صرفهجویی میشود" (م .)2
چالشهای مرتبط با نقص در هماهنگي و مدیریت

مجله طب نظامي
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بحران نیاز به یک سامانه جامع از موقعیت جغرافیایی بیمارستانها،
ظرفیت و توانمندی بیمارستانها در زمان حوادث داریم .در حال
حاضر سامانههای زیادی در وزارت بهداشت است اما اینها به هم
لینک نیستند .سامانه  ،HISآواب ،MCMC ،سامانه سیب و ...
مشکل دیگر اینکه ما در زمان بحران باید بدانیم ظرفیت آنالین
بیمارستانها برای تخت خالی ،تختهای ویژه ،اتاق عمل و  ...چقدر
است تا بتوانیم مدیریت مصدومین را بهدقت و سرعت انجام دهیم.
سامانه  MCMCنیز آفالین است و زمان بحران اطالعات 24
ساعت گذشته بیمارستانها کمکی نمیکند .ما از طریق سامانه
 EOCبا دانشگاهها در ارتباط هستیم که آنهم مشکالت خودش
را دارد و کامل نیست" (م " .)8بحثی که همیشه مطرح است،
هماهنگی ،هماهنگی و هماهنگی به نظرم مشکل زیادی داریم و
علت آن برمیگردد به مدیریت اطالعات .وقتی میتوانی هماهنگ
باشی که هدف مشخص داشته باشی ،نیاز را مشخص بدانی و
 resourceهم مشخص است (که چی داری و چهکاری میتونی
بکنی) در تمام حوادث میبینیم اطالعات ضدونقیض زیاد وجود دارد
و باعث به هدر رفتن منابع میشود" (م .)10
مصاحبهشونده دیگری ذکر میکرد "عدم وجود سیستم مدیریت
اطالعات باعث میشود ناهماهنگی به وجود بیاید .شما بهعنوان
یک بیمارستان نمیدانید بیمارستان بغلی در چه وضعیتی است؟ چه
تواناییهایی دارد؟ بیمارستان دانشگاه دیگر چه تواناییهایی دارد؟
و در حال حاضر چه تواناییهایی به آن اضافهشده است؟ در زلزله
کرمانشاه هم کامالً مشهود بود همه آمده بودند تعداد زیادی بازیگر،
سپاه ،ارتش ،هاللاحمر ،دانشگاههای قطب و  ...اما هیچکس
نمیدانست بغلی چهکاره است؟چه تواناییهایی دارد؟ آیا میتواند
مریض ارتوپدی را بهتر اداره کند؟ توانایی انجام خدمات پاراکلینیک
خاصی را دارد؟ چون این نبود ،مجبور بودند به دادههای خودشان

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.3.1150

اطالعات
چالشهای فرعی این محور شامل عدم توجه به مشارکت با
سازمانهای همکار در وزارت بهداشت و استانداردهای اعتبار
بخشی ،فقدان سیستم اطالعاتی جامع در وزارت بهداشت و عدم
ارائه اطالعات دقیق در زنجیره اطالعات (بیمارستان به ستاد ،ستاد
به بیمارستان) بود.
در زمان بروز حوادث و بالیا در سطح گسترده عالوه بر
بیمارستان ،سایر سازمانهای امدادی و امنیتی نظیر آتشنشانی،
اورژانس پیش بیمارستانی و پلیس هم درگیر هستند .تعامل و
هماهنگی برنامه مدیریت خطر حوادث و بالیا بیمارستان با
سازمانهای امدادی جامعه نقش مهمی در مدیریت حادثه دارد ()19
ولیکن ،در استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ایران به این
تعامالت و همکاریها قبل ،حین و بعد از حوادث اشاره نشده است.
مصاحبهشوندگان هم به این موضوع اشاره کردند.

یکی دیگر از چالشهای اشارهشده توسط اکثر مصاحبهشوندگان،
عدم یکپارچهسازی اطالعات مربوط به ظرفیتهای مراکز درمانی
است .یکی از کارشناسان وزارت بهداشت میگوید "ما برای مدیریت
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پیشنهادهای ارائهشده مصاحبهشوندگان برای حل این مشکالت
شامل تقویت دانشی مدیران ،همکاری در تدوین و هدایت برنامه
راهبردی و عملیاتی توسط دانشگاهها ،استفاده از شواهد پژوهشی و
تجربیات سایر کشورها و راهاندازی سامانه تجارب و درس آموختهها
بود" .ما نیاز داریم سامانهای برای ثبت تجربیات و درس آموختههای

"نکتهای که ما غافل هستیم و به آن توجه نداریم سازمانهای
همکار در منطقه هستند .اگر در شهر تهران را در نظر بگیریم
شهرداری است .ما در وزارت بهداشت به این مسئله کار نداریم .من
خودم رئیس بیمارستان  Xبودم همکاری زیادی با شهرداری داشتم.
برای پست برق با اداره برق با ما همکاری داشتند و یا آتشنشانی.
این همکاریها خیلی از مسائل رو کم میکنه .این حوزه رو فقط
درون بیمارستانی و صرفاً در حوزه وزارت بهداشت نبینیم و خودمان
خط بدهیم به نحو احسن با اینها تعامل کنیم و همکاری داشته
باشیم" (م " .)2هر چه بیمارستان هماهنگی داشته باشد تا زمانی
که با  local authorityهماهنگ نباشه کاری از پیش نمیره مثالً
دسترسی به خیابانها و یا یکطرفه کردن خیابان .ورود و خروج و
 ...هماهنگیهای این تیپی هم باید از قبل اتفاق بیفته" (م .)12

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانهای ایران 1159 /

اکتفا کنند .خودش باعث میشد بهصورت  singleکار کند و توانش
از بین برود و نتواند خوب اداره کند" (م  .)6همچنین نبود سامانه
جامع اطالعات باعث عدم برآورد دقیق از نیازها و اعزام نیروهای
مازاد نیز میشود .یکی از مصاحبهشوندگان از تجربیات خود در زلزله
بم میگفت "بیمارستانها در بم از بین رفتند و تعداد زیادی پرسنل

سرگردان در شهر داشتیم یکسری آمدند ولی تعادل بین پرسنل
تخصصی و حرفهای نداشتیم کلی جراح داشتیم ولی پرستار نداشتیم
مراقبت کند و جراحها بیکار شدند بازهم عمالً نتوانستیم کاری
بکنیم (م .)11
چند نفر از مصاحبهشوندگان به نقص در زنجیره اطالعات اشاره
کردند "یکی اینکه وقتی به بیمارستان آمادهباش میدهیم .اتفاقی

افتاده که مثالً باید بیمارستانهای حوزه جنوب آماده باشند،
بیمارستان دوست دارد بداند با چی طرفه؟ با  100نفر 1000 ،نفر یا
 10نفر ،تا بتونه فعالیتها رو تنظیم کنه و بگه االن من عملهایم
رو تعطیل کنم یا خیر .این وجود ندارد .این مطلب که ما چگونه
یک ارزیابی درست خواهیم داشت ،چگونه به واحدهای تصمیمساز
منتقل کنیم ،چگونه نیاز را به واحدهای اجرایی (بیمارستانی) اعالم
نماییم؟ و دوباره چگونه از واحدهای اجرایی نیازهای بیمارستانی را
به ستاد برگردانیم .همه اینها که به زنجیره اطالعات معروف است
این سیستم را نداریم .این نقص کلی در کشور را داریم" (م .)16

را در زمان حوادث ایفا کند باید اطالعات مربوط به ظرفیت
بیمارستانها و سایر مراکز تحت پوشش را داشته باشد تا بتواند
تصمیمگیری مناسبی در حوادث و اعزام مصدومین داشته باشد" (م
" ،)4ما نیاز به تجهیز  EOCدانشگاهها به نرم افزارها و بانکهای
اطالعاتی سازمانهای هواشناسی و زلزله نگاری و  ...داریم تا
سامانه هشدار سریع را بتوانیم فعال کنیم" (م .)7

متخصص و پزشک هستند که در اکثر جلسات ما حضور ندارند و
در جریان کار نیستند و در زمان بحران نمیدانند چکار کنند" (م .)12
نگرش مدیریت سنتی و حل روزمره مشکالت بیمارستان از دیگر
چالشهای این حوزه است که مصاحبهشوندگان به آن پرداختند

وزارت بهداشت ،مدیریت خطر بالیا اولویت نیست و مسئولین اصلی
وزارت بهداشت به این موضوع حساس نیستند .درواقع در زمان
پاسخگویی همه میآیند وسط و هیجان دارند و میخواهند مداخله
کنند ،مشارکت کنند میخواهند منابع را به کار بگیرند اما این نیست
که اونها خیلی قائم به برنامهها باشند یا آن را پیگیری کنند" (م .)2
یکی دیگر از اساتید دانشگاه میگوید "فعالیتهای پاسخ
قابللمس است و تقدیر میشود اما فعالیتهای پیشگیرانه و آمادگی
زمان زیادی طول میکشد تا اثرات آن مشخص شود لذا در کشورهای
درحال توسعه در اولویت نیست و اینکه در زمان پاسخ چقدر چادر
توزیع کردیم ،چقدر افراد را اسکان دادیم و یا خدمت ارائه کردیم
بهصورت آماری بیشتر موردتوجه است اما اقدامات پیشگیرانه چون
باعث میشه اون اتفاق نیفتد ،قابللمس و توجه نیست و عمق کار
را نشان نمیده لذا مدیران تمایلی به آن ندارند" (م .)9
بیشتر راهکارهای ارائهشده توسط مصاحبهشوندگان ،فرهنگسازی
در این زمینه بود که وزارت بهداشت و دانشگاهها از طریق آموزش
و توانمندسازی مدیران ،ارزشگذاری اقدامات مدیریت خطر حوادث
و بالیا در قوانین و مقررات (درج امتیازات در ارزشیابی دورهای
مدیران ،ارتقای کاری ،اعطای فرصت شرکت در دورهها و  )...و به
اشتراکگذاری تجربیات دانشگاهها و بیمارستانها میتواند آن را
ایجاد و تقویت کند" .ما باید در کشورمان خدمات بحران را ویژه

کنیم و اهمیت بدیم در کشورهای غربی ارزشگذاری ویژهای برای
این موارد دیدهشده است .شرکت در دورههای آموزشی ،ارتقای
اساتید وابسته به این خدمات است .در بحث اعتباربخشی هم این
دیده نشده است" (م .)9
چالشهای مرتبط با دانش ،مهارت و نگرش
()knowledge, attitude, and performance, KAP
نیروی انساني
چالشهای فرعی این محور شامل مشکل تغییر چارچوب
فکری از وضعیت عادی به وضعیت بحران ،دانش و مهارت ناکافی
کارکنان بیمارستانها ،کمبود آموزش و آمادگی کارکنان و پزشکان
با استانداردهای تغییریافته در زمان هجوم مصدومین ،کمبود
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نگرش منفي در سطوح مدیریتي
عدم اولویت بودن مدیریت خطر در بیمارستانها ،عدم تعهد
مدیران ارشد بیمارستانها ،شکاف نگرشی بین علم و عمل و تفکر
اجرایی نبودن مباحث دانشگاهی ،غالب بودن نگرش پاسخ محور
بودن نسبت به پیشگیری و آمادگی ،مدیریت سنتی و حل روزمره
مشکالت بیمارستان و ملموس نبودن تأثیرات اقدامات کاهش خطر
ازجمله چالشهای فرعی مرتبط با این محور بودند .از دیدگاه اغلب
مصاحبهشوندگان ،تعهد مدیران به اجرای برنامههای مدیریت خطر
حوادث و بالیا در کشور کم است .دبیر کمیته حوادث و بالیا
بیمارستان در مورد این موضوع میگوید" :مدیران ارشد همگی

موضوع دیگر غالب بودن نگرش پاسخ محور بودن نسبت به
پیشگیری و آمادگی است .یکی از اساتید دانشگاه در این زمینه
میگوید "یک قضیه این است که در سازمانهای دولتی ازجمله در
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تقویت و تجهیز  EOCدانشگاهها نیز از راهکارهای ارائهشده در
این چالش بودند EOC" .در دانشگاهها باید بتواند نقش اصلی خود

"مسئله این است که سوانح را میترسیم بهش بپردازیم یا اولویتمان
نیست میگیم اگر زلزله آمد اگر طوفان آمد و  ...درحالیکه میگیم
حاال فعالً امروز را دریاب تا بعد  ...من االن تو کارهای امروزم
موندم" یکی دیگر از دبیران کمیته بیمارستانها میگوید "بحث
بحران در بیمارستان یک موضوع الکچری شده مدیران میگن ما
توی وضعیت اقتصادی االن پول آب و برق بیمارستان رو نمی
تونیم بدیم چطور کارهایی انجام بدیم و هزینه کنیم که شاید یک
روز اتفاق بیفته" (م .)13

 / 1160عباسآبادی عرب و همکاران

آموزش و آمادگی کارکنان در حوادث خاص مثل :ابوال و  H1N1و
 CBRNو  ،...ضعف در کار تیمی و عدم توجه به تعامالت بین
حرفهای در مدیریت بحران و کمبود عوامل انگیزشی بود.
هنگام بروز حوادث و بالیا با مصدومین انبوه شرایط کار در
بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی بهطور کامل تغییر میکند.
پروتکلها و قوانین تغییر میکند .مهمترین مشکلی که در زمان
بروز حوادث در بیمارستانها ایجاد میشود و در مصاحبهها به آن
اشاره شد تغییر پارادایم و درک کارکنان از وضعیت عادی به
وضعیت حادثه است.
عضو هیئتعلمی یک دانشگاه در این خصوص میگوید"تغییر

عدم کافی بودن آموزش و مهارت در کارکنان یکی دیگر از
چالشها در این حوزه است که مصاحبهشوندگان معتقد بودند باید
از زمان دوران تحصیل برای گروه علوم پزشکی برنامهریزی شود
و در کوریکولوم آنها قرار گیرد .رئیس یکی از مراکز مدیریت
حوادث دانشگاهها میگوید "یک مورد نقص که دیده میشود بحث
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مشکل دیگر مشکل سایکولوژیست است که این دوستان خیلی زود
خسته میشوند و ظرف  6-8ساعت و حداکثر 1-2روز ،دچار مشکل
میشوند .در آموزشهای روانی و آموزشهای خاص در نیروی
انسانی  gapداریم" (م " ،)18یک چیزی هم من در سیرالئون یاد
گرفتم یکزمان نیز نیروی آموزشدیده داریم ولی با یک پدیدهای
مواجه هستیم مثل ابوال که یا خوفناک است و یا پرسنل آموزش
خاص ندیدهاند .حوادث  CBRNEاز این دسته است .در این موارد
نیز بیمارستان به هم میریزد پرسنل خیلی ترسیده بودند و حاضر
نبودند کار کنند .بنابراین آمادگی روحی روانی برای پرسنل هم مهم
است .مثالً بیمارستان  Yکه در حوادث ترومایی خوب عمل میکند
با آنفوالنزای  H1N1نتوانست برخورد کند" (م .)6
یکی از عواملی که باعث افزایش مهارت و توانمندی کارکنان
در زمان بروز حوادث میشود ،بحث تمرین است راهکاری که تقریباً
تمام مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردند" .نکته اساسی اینه که ما

تمرین نداریم .از سناریو خیلی خیلی ساده مثالً امروز  ITقطع شد،
سقف ریخت چکار کنیم؟ دور هم بنشینند و با هم بحث کنند و
بعد برن دنبال سناریوها و مانورهای پیچیدهتر .حداکثر بهرهوری
بیمارستانها در شرایط عادی و همین تمرینهای ساده و اتفاقهای
معمولی در بیمارستان است و اگر اتفاق افتاد  .debriefingما در
این مرحله هم ضعف داریم" (م .)7
دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا دریکی از بیمارستانها
میگوید" :چند وقت پیش گاز فرمالین در زیرزمین بیمارستان ما

آزاد شده علیرغم آموزشهای قبلی و برنامههای  MSDSبازهم
اشتباه کردند یکی آب بهش زد ،خدمات کار خودش رو کرد.
تأسیسات کار خودش رو کرد و  ...فقط خدا بخیر گذروند" (م .)15
"تنها برد کمیته بحران هماهنگی درونسازمانی است .مدیریت
سناریوهای داخلی در بیمارستان و سناریوهای کوچک تا متوسط در
سطح شهر ما دنبال سناریوهای خیلی پیچیده نباشیم .اگر زلزله 8
ریشتری در تهران اومد چکار کنیم؟ .تمرینهای دورمیزی در مرحله
اول و دریلهای کوچک خیلی کمککننده است .سالی یکبار یک
بخش رو تخلیه کنیم .سالی یکبار فراخوان پرسنل رو انجام بدیم
در نیم ساعت همه پرسنل خودشون رو برسونند .کشورهای خارج
آالن  disasterندارند ولی مدام  simulationانجام میدن و تمرین
میکنند" (م .)2
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نیروی انسانی  trainشده در این وضعیت است که نترسد و با
استانداردهای تغییریافته کار کند .با یک متخصص بیهوشی صحبت
میکردم میخواستیم یک گروه  DMATتشکیل دهیم .میگفت
من در دانشگاه آموزش دیدهام بیماران را منطبق با استانداردها
بیهوش کنم ولی  trainنشدم که یک عالمه بیمار را با دستگاه
بیهوشی صحرایی چگونه بیهوش کنم؟ .بنابراین ما آدمهایی داریم
که بسیار  specialistهستند اما در مورد  mass casualtyکه
شرایط درمانی فرق میکند  trainنشدند و انگیزهای هم ندارند.
این مشکل را در پرستاران کمتر داریم اما در پزشکی این مشکل
هست" (م .)6
یکی از اعضای هیئتعلمی دانشگاه میگوید "آمادگی پرسنل

دیگری که مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردند بحث آمادگی روانی
پرسنل است که در سایر مصاحبهها به آن اشاره گردید" .یک
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پارادایم از وضعیت عادی به شرایط  disasterمهم است .بیمار با
لیبل قرمز در شرایط عادی ممکن است  4ساعت برایش وقت
بگذارید اما در شرایط  disasterاینطور نیست .بیشترین خدمت به
بیشترین افراد باید داده شود .یعنی آدمهایی مهم هستند که با
خدمت کم ،بقای بیشتری داشته باشند .پارادایم طب اورژانس،
پرستار و یا حتی نگهبان باید تغییر کنه که اگر یکی با جیغ و فریاد
و خونی اومد اورژانس او را اولویت قرار ندهد .و راهکارش هم این
است که این تغییر پارادایم با آموزش و تمرین ایجاد میشود .با
سناریونویسی که سناریو شرایط عادی و سناریو شرایط disaster
را برای افراد بگذاریم و بگیم آالن اقداماتتون چیه؟" (م  .)4رئیس
بخش اورژانس یکی از بیمارستانها میگوید "بیمارستانها معموالً
مشکل دارند که از وضعیت عادی به شرایط بحرانی تغییر پیدا کنند.
اگر این شرایط پیش بیاید و شما بهعنوان مدیر یا مترون باشید .باید
بالفاصله اعمال جراحی الکتیو را کنسل کنید ،بخش اورژانس را
آماده کنید .ظرفیت تختها رو باال ببرید ولی عمالً این اتفاق نمیافته
و یک هیجان و بینظمی در بیمارستان رخ میدهد" (م .)7

هم خیلی الزم است مثل آن چیزی که در سیالخور لرستان بود.
پرسنل توانایی هندل کردن حجم زیاد را نداشتند .زمانی که حادثه
مترو طرشت اتفاق افتاد  30-35نفر رو با تروما مینور به بیمارستان
 xفرستادند حتی ماژور هم نبود ولی اورژانس بیمارستان  xچندین
ساعت نتوانست کارهای خودش رو انجام دهد و مشکل جدی پیدا
کرد" (م  .)24عالوه بر بحث مهارت و توانمندی کارکنان موضوع
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موضوع دیگری که برخی مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردند ،تقویت
کارگروهی و تعامالت بین حرفهای ()Inter personnel Development, IPD
است" .تعامالت بین حرفهای ما ضعیف است .که نیاز به تقویت

دارد که بهصورت تمرین باشد سناریو بگذاریم و  simulationشود
در بحث مدیریت بحران خیلی کاربردی است که افراد یاد بگیرند
چگونه بهصورت تیمی باهم کار کنند"(م  .)2این موضوع در
مدیریت خطر حوادث و بالیا و ایجاد فرهنگ ایمنی ،کار تیمی و
مشارکت با سایر سازمانها نقش پررنگتری خواهد داشت.
مصاحبهشوندگان معتقد بودند هم در سطح وزارت و هم در سطح
بیمارستانها در این زمینه کار زیادی انجامنشده است و نیاز به
تقویت دارد.
در خصوص ایجاد انگیزه در کارکنان و حمایت از آنها و جبران
خدمات آنها در زمان بحران ،مصاحبهشوندگان معتقد بودند در
ایران ما به کارکنان بها نمیدهیم و حمایت نمیکنیم و همین عامل
باعث میشود انگیزه کارکنان کاهش پیدا کند" .این مهم است که

بحث
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این پژوهش با هدف شناسایی چالشهای مدیریت خطر
حوادث و بالیا در بیمارستانهای ایران و ارائه راهکارهای مناسب
برای رفع این چالشها انجام شد .تعداد  31چالش فرعی بیمارستانی
شناسایی شد که در قالب  6چالش اصلی (شکاف در سیاستگذاری
وزارت بهداشت ،محدودیت منابع ،ضعف در برنامهریزی ،نقص در
هماهنگی و مدیریت اطالعات ،نگرش منفی در سطح مدیران،
چالشهای دانش ،مهارت و نگرش نیروی انسانی) طبقهبندی
شدند .تعداد  27راهکار اجرایی نیز از مصاحبهها استخراج گردید.
اصالح ساختارهای مدیریتی ،ایمنسازی بیمارستانها ،مدیریت
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پرسنل بعد از حادثه ازشون قدردانی بشه ما کارکنانمون رو برای
یک حادثه نمیخواهیم برای یکعمر میخواهیم .حفظش باید
بکنیم .سالمتیش برامون مهمه .این آدم میتواند تبدیل به یک
قهرمان شود و یا اگر به او نرسیم تبدیل به یک معضل .منتهی ما
پاداش بهموقع به پرسنل نمیدهیم وقتی عملکرد پرسنل خوب باشد
و  rewardخوبی نگیرند ،اینها مودشان افت پیدا میکنه منظورم
این نیست که هزینه زیادی بدیم حتی یک پاداش و تقدیر کالمی
هم مؤثر هست .ما همیشه این تکه را گیر داریم .حادثه که تموم
میشه فراموش میکنیم اینها چه ازخودگذشتگیهایی رو انجام
دادند" (م  .)4یکی از رؤسای بیمارستانها میگوید "رهبری،
همدلی و توسعه و ترویج فرهنگ داوطلبانه خیلی میتواند کمک
کند که این انگیزش را ایجاد کند .در این زمینه کم کار کردهایم.
قوانین ،دستورالعملها و استانداردها بهعنوان شالق است نه
بهعنوان انگیزش برای پرسنل .ایجاد همدلی ،جو ،team work
ارائه خدمات داوطلبانه و  ...تم خاصی است که به رهبری و مدیریت
برمیگردد و الزم است روی آن کار شود" (م .)2

مؤثر و کارآمد منابع ،اصالح سیاستها ،ایجاد بانکهای اطالعاتی
و استفاده از روشهای نوین در آموزشها و تمرین آمادگی
بیمارستانی از مهمترین راهکارهای ارائهشده بود.
بیمارستانها با توجه به اینکه در یک سیستم پیچیده سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی قرار دارند ،تحت تأثیر عوامل
بسیار زیادی هستند .بیمارستان تابآور نیازمند حمایت دولت،
تدوین قوانین و سیاستهای مرتبط ،برنامهریزی دقیق ،نیازسنجیها
و تأمین منابع و امکانات است .یک بیمارستان تابآور نیاز به تعداد
کافی نیروی انسانی ،تجهیزات ،ملزومات و دارو ،سیستم اطالعات
سالمت قوی ،منابع مالی کافی و یک سیستم مدیریت و رهبری
قوی است تا بتواند خدمات باکیفیت و عادالنه را به هنگام بروز
حوادث و بالیا ارائه کند ( .)20ایجاد ساختار و تشکیالت منسجم
برای سیاستگذاری برنامههای مدیریت خطر در سطوح وزارت
بهداشت الزم و ضروری به نظر میرسد .درصورتیکه دستورالعملها
و برنامههای مدیریت خطر در واحدهای مختلف وزارت بهداشت
هماهنگ نباشد ،دانشگاهها و بیمارستانها با چالش مواجه خواهند
شد .در سطح دانشگاه این مشکل وجود ندارد و مراکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت دارند
اما در بیمارستانها پست سازمانی برای مدیریت خطر حوادث و
بالیا دیده نشده است .ضرورت ایجاد جایگاه سازمانی در بیمارستانی
در مطالعه کولیوند و همکاران نیز ذکرشده است ( .)21با توجه به
تعداد قابلتوجه فارغالتحصیالن در رشتههای مرتبط پدافند
غیرعامل و دکتری تخصصی سالمت در حوادث و بالیا ،استفاده از
این ظرفیتها پیشنهاد میشود.
حدود نیمی از بیمارستانهای کشور ( 55درصد) دارای بیش از
 20سال قدمت هستند و حدود  15درصد بیمارستانها نیز باالی
 50سال قدمت دارند .نزدیک به سهچهارم بیمارستانهای شهر
تهران بیش از  20سال و حدود یکچهارم بیمارستانها بیش از
 50سال قدمت دارند .قدمت بیمارستانها منجربه افزایش هزینهها،
کاهش کارایی و افزایش نارضایتی کارکنان و بیماران میشود (.)22
درصد قابلتوجهی از نقاط ضعف مدیریت بحران در بیمارستانهای
دولتی ایران مربوط به نامناسب بودن زیرساختهای سازهای
بیمارستان و ناکافی بودن فضای فیزیکی مراکز درمانی در مطالعات
ذکرشده است ( .)21،23در مطالعه امیری و همکاران نیز میزان
آمادگی زیرساختهای بیمارستانهای شمال ایران ضعیف گزارش
شده است ( .)24سایر پژوهشهای داخلی و خارجی نیز بر ضرورت
ایمنیسازه و غیرسازهای بیمارستانها جهت افزایش تابآوری
بیمارستانها در حوادث تأکید نمودهاند ()7،25،26
حدود یکچهارم ( 26/6درصد) بیمارستانهای کشور آموزشی
درمانی هستند .این بیمارستانها حدود  45درصد تختهای
بیمارستانی کشور را به خود اختصاص دادند ( )22که در زمان
حوادث و بالیا روی آن سرمایهگذاری میشود .از طرفی درآمد
بیمارستانهای دولتی کمتر از هزینههای جاری بیمارستان شامل
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تأمین و نگهداری نیروهای انسانی ،دارو ،تجهیزات و پشتیبانی است
و از محل درآمد خود قادر به تقویت و توسعه ایمنی سازهای و
غیرسازهای نیستند .کمبود منابع مالی و بودجه جهت تأمین ایمنی
سازهای و غیرسازهای بیمارستانها از مهمترین تهدیدات معرفی
شده در بیمارستانهای دولتی ایران بود ( .)21این بیمارستانها نیاز
مبرم به کمکهای ملی ،استانی و یا خیرین دارند .مطالعات نیز
نشان داده خیرین و مؤسسات خیریه نقش بسزایی در تأمین مالی،
ارائه خدمات سالمت و توسعه منابع در ایران داشتهاند (.)27
مشارکت خیرین در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال
 1395حدود  15هزار میلیارد ریال و در سال  1396حدود  17هزار
میلیارد ریال بوده است که صرف احداث بیمارستان ،درمانگاه ،مرکز
بهداشتی و درمانی ،خانه بهداشت ،اورژانس شهری و بینراهی و
سایر نیازهای حوزه سالمت شده است ( .)28بنابراین ،سیاستگذاران و
مدیران ارشد نظام سالمت با برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و
نظارت صحیح ،باید از این فرصت برای توسعه زیرساختها ،تجهیزات،
تأمین منابع و ایمنسازی بیمارستانها استفاده کنند و وزارت
بهداشت نیز تأمین منابع مالی برای ایمنسازی بیمارستانها را از
طریق قانون سازمان مدیریت بحران بهصورت جدی پیگیری نماید.
شاخص تعداد تختهای بیمارستانی در ایران ( 1/5تخت به
ازای هر هزار نفر) است که با میانگین این شاخص در دنیا (2/6
تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت) ،فاصله دارد ( .)22بنابراین ،یک
برنامه راهبردی برای مدیریت تختهای بیمارستانی کشور باید
تدوین شود تا در زمان بروز حوادث مشکالت آن تشدید نشود .ارائه
مراقبتهای پرستاری در خانه برای بیمارانی که نیاز به خدمات
تخصصی پزشکان و خدمات تشخیصی ندارند ،یا استفاده از خدمات
خانه های پرستاری برای بیمارانی که به دالیلی امکان مراقبت در
منزل برای آنها یا خانواده آنها وجود ندارد ،از اشغال غیرضروری
تختهای بیمارستانی جلوگیری میکند ( .)29از سویی دیگر عالوه
بر کمبود تختهای بیمارستانی ،میزان کارایی بیمارستانهای ایران
در بیشتر مطالعات کم تا متوسط گزارششده است ( .)18با توجه به
کمبود منابع نظام سالمت ضروری است که با افزایش کارایی
بیمارستانها ،ارزش بیشتری از منابع صرف شده به دست آورد.
مهمترین تهدید بحران برای بیمارستانها نامناسب بودن
موقعیت جغرافیایی بیمارستانها ذکرشده است ( .)21نتایج نشان
میدهد نزدیک به نیمی از بیمارستانهای تهران در پهنههای
نامناسب مکانیابی شدهاند که در صورت عدم مقاومسازی
نمیتوانند نقش حیاتی خود را در زمان بحران ایفا نمایند ( .)30لذا
در خصوص مکان احداث بیمارستانهای جدید باید به مخاطرات
جغرافیایی منطقه نیز توجه نمود و قوانینی در این خصوص در وزارت
بهداشت تصویب گردد .ایجاد بیمارستانهای پاسخگو در حوادث و
بالیا ( ،)DBHمشکالت مربوط به کمبود تخت و آمادگی در
حوادث و بالیا را برطرف مینماید .این بیمارستانها ساختوساز
مقاوم در برابر زلزله دارند و مرکزی برای پذیرش بیماران و یا اعزام

کارکنان موردنیاز در هنگام وقوع حوادث و بالیا باشد .ژاپن در سال
 1996این بیمارستانها را راهاندازی نمود که نقش مهمی در ارتقای
آمادگی بیمارستانها داشتند ( .)9ایجاد بیمارستانهای  DBHبرای
ارائه آموزش و انجام پژوهشهای تخصصی میتواند منجربه تقویت
ظرفیت متعادل هر استان کشور برای مقابله با بحرانها و بالیا
شود .در حال حاضر بیمارستانهای نظامی با توچه به مأموریتهای
اصلی خود در حوادث و بالیا به نوعی نقش بیمارستانهای DBH
را دارند ولیکن بر اساس پژوهشها این بیمارستانها آمادگی
باالتری نسبت به سایر بیمارستانها ندارند (.)31
مدیریت و رهبری نقش بسزایی در افزایش تابآوری بیمارستانها
دارد .تعهد مدیران ،آگاهی ،توانایی و مهارت برای اجرای برنامههای
مدیریت خطر بسیار مهم است .مطالعات متعددی میزان آگاهی
مدیران در مواجهه با بالیا را متوسط و پایین نشان داده است .این
مطالعات همچنین نشان دادند که بین آگاهی مدیران بیمارستانها
با میزان آمادگی بیمارستانها ارتباط معنیداری وجود دارد و مدیران
آگاهتر بیمارستانهای آمادهتری در حوادث و بالیا داشتند (.)32،24
سرمایه انسانی شامل دانش ،مهارت و تجربه کارکنان برای
انجام درستکارهای درست است .مطالعات نشان دادند میزان
آگاهی و مهارت کارکنان در سطح مطلوبی قرار ندارد ( .)33مطالعهای
در سال  2015میالدی سطح دانش ،نگرش و مهارت  757پرستار
در بیمارستانهای هفتکشور آسیای شرقی را موردبررسی قرارداد.
نتایج نشان داد که شرکتکنندگان درمجموع دارای سطوح پایین
تا متوسط دانش ،مهارتها و آمادگی در برابر بالیا بودند که در آن
شکافهای مهم شناسایی شدند ( .)34مطالعهای دیگری در سال
 2016میالدی بر روی میزان آمادگی کارکنان بیمارستانهای ایتالیا
در حوادث و بالیا انجام شد .نتایج نشان داد کارکنان اطالعات کافی
از مسئولیت و وظیفه خود در زمان حوادث و بالیا ندارند و در زمان
بروز حوادث ،عملکرد صحیح و قابل قبولی ارائه نمیدهند (.)35
مدیران و کارکنان بیمارستانها باید آموزشهای الزم را در
زمینه ارائه خدمات در شرایط اضطراری به تعداد زیاد بیماران،
اولویتبندی بیماران و نحوه برخورد با بیماران دریافت کنند .ارتقای
سطح دانش و آگاهی کارکنان از مهمترین راهکارهای ارائهشده در
مطالعات است ( .)21برگزاری تمرینها بهمنظور سنجش میزان
آمادگی ،هماهنگی و تکرار آموختهها برای کسب مهارت و بررسی
میزان درستی سیاستها و برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا
به کار میرود .تمرینهای شبیهسازیشده جهت تقویت و ارتقای
آمادگی سازمان و کارکنان در راستای پاسخ به حوادث و بالیا مؤثرتر
هستند زیرا فرد را در موقعیت مشابه قرار میدهند ( .)36دورههای
آموزشی حل مسئله خالقانه و جانبی باید برای کارکنان بیمارستانها
ارائه شود تا بتوانند بهسرعت در موقعیتهای چالشی بهترین تصمیم
ممکن را اتخاذ کنند .بازنگری قوانین و مقررات ،ارزشگذاری ویژه
برای خدمات در زمان بحران و جبران خدمات کارکنان بهصورت
مادی و غیرمادی برای تقویت انگیزه کارکنان به هنگام بروز
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بحرانها باید استفاده کرد .دانشگاهها باید در دورههای آموزشی
خود اصول و مبانی تابآوری فردی و سازمانی و کار در زمان بحران
را به دانشجویان گروه علوم پزشکی آموزش دهند.
مشارکت و همبستگی بین کارکنان برای مقابله با بحرانها و
بالیا حیاتی است .همکاری و هماهنگی بین سازمانهای بهداشتی
و درمانی هم در این زمینه الزم و تأثیرگذار است .تقویت مشارکت
بخش دولتی و خصوصی منجر به پاسخدهی بهتر به بحران و بالیا
و کاهش اثرات آنها در آینده میشود .امکان توسعه همکاری و
هماهنگی با سایر ارگانها و سازمانها و جلب حمایت آنها به
عنوان باالترین فرصت مطرحشده در مطالعه کولیوند و همکاران
ذکرشده است ( .)21شبکههای اجتماعی موجب تبادل بهتر اطالعات،
استفاده بهینه از ظرفیتهای برونبخشی و بسیج منابع به هنگام نیاز
میشود .مشارکت بخش دولتی و خصوصی در این راستا باید تقویت
شود .دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت باید بومیسازی شده
بیمارستانها تدوین شود و میزان اجرای آن ارزیابی شده و در
صورت لزوم بازنگری شوند .همچنین وجود ساختار مناسب برای
نظارت و کنترل بر عملکرد بیمارستانها در این حیطه میتواند باعث
ارتقای عملکرد بیمارستانها و افزایش آمادگی آنها در حوادث و
بالیا گردد.

نتیجهگیری

 بر اساس سند راهبردی بهداشت ،امداد و درمان نیروهای
مسلح ،بیمارستانهای نظامی مأموریت امداد ،انتقال و درمان
مصدومین در حوادث غیرمترقبه را بر عهده دارند و به نوعی
نقش بیمارستانهای پاسخگو در حوادث و بالیا ( )DBHرا
ایفا میکنند .از طرفی پذیرش و درمان مصدومین حوادث شیمیایی،
بیولوژیکی ،پرتوی و هستهای توسط این بیمارستانها صورت
میپذیرد .لذا آمادگی کامل بیمارستانهای نظامی و دارا بودن
استانداردهای تخصصیتر در حوزه حوادث و بالیا نسبت به
سایر بیمارستانها مورد انتظار است .بر اساس راهکارهای
ارائهشده در این مطالعه ،از جمله اقدامات بیمارستانهای
نظامی در این زمینه افزایش ظرفیت در حوزه نیروی انسانی
شامل ارتقا دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی کارکنان
نظامی ،پیادهسازی روشهای نوین در آموزش و تمرینهای
شبیهسازیشده ،تشکیل تیمهای تخصصی و ماهر ،DMAT
افزایش ظرفیت در حوزه تجهیزات پزشکی شامل تأمین
تجهیزات پزشکی موردنیاز در زمینه پدافندغیرعامل و جنگهای
نوین (داروها ،کیتهای تشخیصی) ،افزایش تختهای بستری
و ایجاد بیمارستانهای سیار ،افزایش ظرفیت در حوزه تأمین
فضای فیزیکی شامل ایجاد سازههای مناسب جهت رفع
آلودگی ،تشخیص و درمان موارد  ،CBRNتأمین فضای
الزم جهت وسایل امدادی (آمبوالنس ،پد بالگرد و  ،)...و
همچنین برنامهریزی و هماهنگی با سایر سازمانهای
امدادی ،استفاده از شواهد پژوهشی و تجربیات سایر کشورها
در سطح منطقه و بینالمللی برای ارائه خدمات اثربخش در
زمان بروز حوادث و بالیا است.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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