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Abstract
Background and Aim: An accurate evaluation of hospitals' performance in dealing with disasters can be a
major role in improving hospital preparedness. The Hospital Disaster Risk Management Evaluation (HDRME)
Model was developed and approved in 2018 using international models and the opinion of experts. This research
was conducted with the aim of validating a questionnaire for evaluating disaster risk management in hospitals
based on the standards and measures of this model.
Methods: In this validation study, a questionnaire based on the HDRME Model including 200 measures in 8
domains (management and leadership, risk assessment, planning, prevention and mitigation, preparedness, response,
recovery, and key performance results) was designed. The face validity and content validity were verified both
qualitatively and quantitatively (using experts’ opinions, CVR, and CVI). The reliability of the questionnaire was
evaluated by Cronbach's alpha method and Inter class correlation coefficient (ICC). The questionnaires were
completed by two surveyors separately and independently in 30 hospitals at Tehran University of Medical
Sciences, and the results were compared and analyzed.
Results: The face validity and content validity of the questionnaire were approved by experts. The results
showed that Cronbach's alpha and Inter class correlation coefficient (ICC) was 0.99, which showed that the
questionnaire had good reliability. The average score of the hospitals from the questionnaire was 36%. The highest
score was related to the domain of prevention/mitigation (51/22) and risk assessment (44/81), and the lowest score
was related to the domain of planning (24/75) and recovery (26/97).
Conclusion: The questionnaire designed from the disaster risk management evaluation model has good validity
and reliability and could be used as a valid questionnaire to evaluate this issue in the country's hospitals.
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 1سازمان اورژانس کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 2گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3گروه آمار زیستی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،تهران ،ایران

چکیده
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زمینه و هدف :ارزشیابی دقیق از عملکرد بیمارستانها در مقابله با حوادث و بالیا میتواند نقش مهمی در ارتقای آمادگی بیمارستانی
داشته باشد .مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در سال  1398با استفاده از مدلهای بینالمللی و نظر متخصصین داخلی تدوین و
تأیید گردید .این پژوهش با هدف اعتبارسنجی پرسشنامه ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانها بر اساس استانداردها و
سنجههای این مدل انجام گردید.
روشها :در این مطالعه اعتبارسنجی ،پرسشنامهای شامل  200سنجه در  8محور (مدیریت و رهبری ،ارزیابی خطر ،برنامهریزی،
پیشگیری و کاهش اثر ،آمادگی ،پاسخ ،بازیابی و نتایج کلیدی عملکرد) بر اساس مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا طراحی گردید.
برای سنجش روایی صوری و روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات  22نفر از متخصصین مدیریت خطر حوادث و بالیا استفاده شد .برای
بررسی پایایی ابزار از روش آلفایکرونباخ و بررسی پایایی دو آزمونگر استفاده شد .تعداد  30بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
تهران توسط دو ارزیاب بهصورت جداگانه و مستقل با استفاده از پرسشنامه ارزیابی شدند و سپس نتایج مقایسه و تحلیل گردید.
یافتهها :بر اساس نتایج روایی محتوایی کمی و کیفی کلیه سنجهها مورد تأیید متخصصین قرار گرفت .نتایج ،ضریب پایایی دو آزمونگر
و آلفایکرونباخ عدد  0/99بهدست آمد که نشان داد تفاوت آماری زیادی بین نتایج دو آزمونگر وجود نداشته و پرسشنامه از پایایی خوبی
برخوردار است .میانگین امتیاز کسبشده بیمارستانها از پرسشنامه  36درصد بود .بیشترین امتیاز مربوط به محورهای پیشگیری ،کاهش اثر
( )51/22و ارزیابی خطر ( ،)44/81و کمترین امتیاز مربوط به محورهای برنامهریزی ( )24/75و بازیابی ( )26/97بود.
نتیجهگیری :پرسشنامه طراحیشده از مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و میتواند
بهعنوان یک پرسشنامه معتبر برای ارزشیابی این محور در بیمارستانهای کشور مورداستفاده قرار گیرد.
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نیروپاما ( )2013مدل مفهومی مدیریت خطر حوادث و بالیا را
طراحی نمود (شکل  .)2او هفت عنصر را در مدیریت جامع خطر
حوادث و بالیا الزامی میداند که به ترتیب شامل )1 :شناسایی
مخاطره ،خطر و آسیبپذیری )2 ،ارزیابی و تحلیل خطر )3 ،کنترل
خطر ،اقدامات سازهای و غیر سازهای ،تحلیل هزینه اثربخشی)4 ،
برنامهریزی استراتژیک ،مالحظات و حمایتهای سیاسی ،اقتصادی
و سازمانی )5 ،پاسخ ،بازیابی ،توانبخشی )6 ،مدیریت دانش ،توسعه
پایدار ،و  )7تابآوری و مشارکت جامعه .منطبق با این مدل اجرای
ارزیابی خطر ،برنامهریزی ،مراحل چرخه مدیریت خطر و استفاده از
تجربیات (مدیریت دانش و توسعه پایدار) باعث افزایش تابآوری
و مشارکت جامعه خواهند شد ( .) 9این مدل عناصر اصلی را ذکر
کرده ولی فاقد ارتباط معنایی با یکدیگر است و استانداردی هم ذکر
نشده است.
 Zhongو همکاران ( )2014مدل تابآوری بیمارستان در
حوادث و بالیا (شکل  )3را که شامل  8محور اصلی (ایمنی
بیمارستان ،رهبری و هماهنگی ،برنامهریزی ،مدیریت پشتیبانی و
انبارها ،کارکنان فوریت ،آموزش و تمرین ،توانمندی ارائه خدمات
فوریت ،بازیابی و مکانیسمهای تطابق) است ،را توسعه دادند .در
مدل  Zhongو همکاران نیز به ارزیابی خطر و نتایج کلیدی
عملکرد اشارهای نشده است (.)10
مدل مفهومی ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در سال
 1398در ایران با استفاده مدلهای بینالمللی و نظر متخصصین

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.6.1405

افزایش وقوع حوادث و بالیا در طی دهههای اخیر مشکالت
سالمتی ،اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای مردم و دولتها
بهوجود آورده است .بین سالهای  2001تا  2020بهطور میانگین
 347حادثه طبیعی در جهان رخداده است .در سال  2021این میزان
به  432مورد حادثه افزایش پیدا کرده است و میزان خسارتهای
اقتصادی بالغ بر  252میلیارد دالر بوده که نزدیک به  100میلیارد
دالر نسبت به میانگین دو دهه اخیر بیشتر بوده است .حدود 40
درصد از این حوادث 49 ،درصد از مرگها و  66درصد از افراد تحت
تأثیر حوادث ،سهم قاره آسیا در سال  2021بوده است ( .)1ایران
نیز بهعنوان یک کشور درحالتوسعه با درآمد متوسط در آسیا ،در
معرض انواع حوادث و سوانح طبیعی و انسانساخت قرار دارد.
مجامع بینالمللی اقداماتی را برای ایجاد یک اجماع جهانی
برای مواجهه با حوادث و بالیا ایجاد کردهاند .اجالسهای جهانی
یوکوهاما ،هیوگو و سندای ،چارچوب و نقشه راه برای دولتها
بهمنظور کاهش خطر حوادث و بالیا ترسیم کردند ( .)2رویکرد
مدیریت خطر حوادث و بالیا جایگزین مدیریت بالیا شده است که
هدف آن شامل توسعه و اجرای استراتژیهای مناسب برای تمام
مراحل چرخه بالیا شامل پیشگیری و کاهش اثر ،آمادگی ،پاسخ و
بازیابی است (.)3
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 ( .)4سازمان جهانی
بهداشت همواره از دولتها درخواست کرده که بهطور جدی در
جهت ارتقای سطح آمادگی بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی
مداخله نمایند .علیرغم این تأکیدات ،مطالعات نشان داده وضعیت
آمادگی بیمارستانهای کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .نتایج
ارزشیابی سال  1396محور استانداردهای مدیریت خطر حوادث و
بالیا در بیمارستانهای ایران نشان داد میانگین امتیاز کسبشده
بیمارستانهای کشور در محور مدیریت خطر حوادث و بالیا 48/8
درصد بود ( .)5همچنین مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز مقاالت
مرتبط با بررسی آمادگی بیمارستانهای ایران در حوادث (-1396
 )1385میزان آمادگی بیمارستانها را  53درصد و در سطح متوسط
نشان داد (.)6
سیستم ارزشیابی عملکرد کارآمد ،برای رشد و توسعه در هر
سازمانی ازجمله سازمانهای خدمات بهداشتی الزم است (.)7
سنجش عملکرد بیمارستان در زمان حوادث و بالیا در دورههای
مختلف مورد توجه بوده است .با توجه به افزایش روزافزون دانش
مدیریت خطر حوادث و بالیا و نقش مهم مراکز درمانی در ارتقای
سالمت جامعه ،ارائه یک مدل ارزشیابی عملکرد بیمارستانها در
حوادث و بالیا بر اساس الگوهای تعالی سازمانی میتواند مفید باشد.

در زمینه طراحی مدل ارزشیابی عملکرد و مدیریت بیمارستان در
حوادث و بالیا چندین مدل در ایران و جهان ارائه گردیده است (.)8
قدیمیترین مدل ،مدل مفهومی چرخه مدیریت بالیا (شکل )1
است که شامل چهار مرحله کاهش اثرات ،آمادگی ،پاسخ و بازیابی
است ( .)3این مدل فرایندهای بیمارستانی را پوشش میدهد ولی
زیرساختها ی مدیریت خطر و همچنین نتایج و پیامدهای آن را
نشان نمیدهد.
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روشها
این پژوهش از نوع اعتبارسنجی میباشد .پرسشنامه تهیهشده
از استانداردها و سنجه های مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و
بالیا در بیمارستان در چندین مرحله روایی و پایایی آن مورد بررسی
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داخلی تدوین و طی جلسات بحث گروهی متمرکز توسعه
یافت .برای تأیید روایی مدل ،ابعاد مدل و استانداردها از گروه
خبرگان استفاده گردید .مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا
دارای هشت محور اصلی (مدیریت و رهبری ،ارزیابی خطر،
برنامهریزی ،پیشگیری و کاهش اثر ،آمادگی ،پاسخ ،بازیابی و نتایج
کلیدی عملکرد) 27 ،زیر محور 58 ،استاندارد و  200سنجه است.
سلسله مراتب و ارتباط اجزای مدل در شکل  4و جدول  1آمده
است .این مدل دارای یک ساختار سیستمی جامع دارای جهتگیری
نوین در مدلهای مدیریت کیفیت بوده و در ایجاد تعادل پایدار بین
ساختارها ،فرایندها و پیامدهای آن برای ذینفعان (سازمان ،کارکنان،
بیماران و جامعه) کمک میکند .این مدل ارزشیابی نسبت به
الگوهای مشابه ،از جامعیت کاملی ازلحاظ پوشش دادن تمام ابعاد

مدیریت خطر حوادث و بالیا ،ارتباط منطقی بین سازههای آن ،نگاه
سیستمی و توجه به استانداردهای ساختاری ،فرایندی و پیامدی
دارد همچنین مدل مناسب و کاربردی برای بیمارستانهای ایران
است ( .)8برای عملیاتی نمودن این مدل در بیمارستانها،
پرسشنامهای شامل استانداردها و سنجههای آن طراحی گردید .این
مطالعه باهدف اعتبارسنجی این پرسشنامه طراحی و اجرا گردیده
است.
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شکل .3-عناصر تابآوری بیمارستانی ()10
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شکل .4-مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا )(HDRME

جدول .1-ابعاد و زیرمحورهای مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا
مدیریت و رهبری




تعهد ،حمایت و مشارکت مدیران ارشد
ارتباط و مشارکت با سازمانها و جامعه
سازماندهی

آمادگي




ارزیابي خطر


آموزش و تمرین
افزایش ظرفیت
سامانه هشدار اولیه




شناسایی و اولویتبندی مخاطرات
شناسایی آسیبپذیریها و نقاط قوت
تحلیل و اولویتبندی خطر

پاسخ






سطحبندی حادثه و فعالسازی
مدیریت مصدومین
مدیریت کارکنان و داوطلبین
مدیریت منابع
مدیریت اطالعات
ایمنی و حفاظت



بازیابي








نتایج کلیدی عملکرد

تداوم خدمات حیاتی
برگشت به حالت عادی و بازسازی
حمایت کارکنان و بیماران
توسعه پایدار





نتایج برای سازمان
نتایج برای کارکنان
نتایج برای جامعه

از روش  Waltz & Bausellبرای سنجش شاخص روایی
محتوا استفاده شد و از متخصصان خواسته شد تا «مربوط بودن»،
«واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر اساس طیف لیکرت
چهارقسمتی مشخص کنند 27 .متخصص مربوط بودن هر گویه را
ال
از « 1غیر مرتبط»« 2 ،نسبتاً مرتبط»« 3 ،مرتبط» و « 4کام ً
مرتبط»؛ ساده بودن گویه را به ترتیب از « 1پیچیده»« 2 ،تا
حدودی پیچیده»« 3 ،ساده» و « 4کامالً ساده»؛ و واضح بودن
گویه را به ترتیب از « 1واضح نیست»« 2 ،نسبتاً واضح است»3 ،
«واضح است» و « 4کامالً واضح است» ،مشخص کردند .برای
محاسبه شاخص روایی محتوا از فرمول زیر استفاده شد .حداقل
مقدار قابلقبول برای شاخص  CVIبرابر با  0/79است (.)13
تعداد متخصصینی که به گویهها نمره  3و  4دادند
تعداد کل متخصصین

= CVI

تعداد  22نفر از متخصصین اعتباربخشی بیمارستانی و مدیریت
خطر حوادث و بالیا شامل اساتید دانشگاه ،مدیران و کارشناسان
وزارت بهداشت ،مدیران مراکز مدیریت حوادث دانشگاههای علوم
پزشکی و دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای بیمارستانها
2022, Volume 24, Issue 6
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قرار گرفت .اخذ نظرات متخصصان یکی از روشهای مناسب و قابل
قبول و مناسب برای ارزیابی اعتبار محتوایی سؤاالت پرسشنامه است
و در بیشتر مطالعات اعتبارسنجی از این روش استفاده میگردد (.)11
در گام اول برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه ،از دو
روش نسبت روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی محتوا ()CVI
استفاده شد .شاخص نسبت روایی محتوا بهمنظور اطمینان از
مهمترین و صحیحترین محتوا (ضرورت گویه پرسشنامه) ازنظر
کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون موردنظر ،توسط
 Lawsheطراحی شد .از متخصصان خواسته شد تا هر یک از
گویهها را بر اساس طیف لیکرت سهقسمتی «گویه ضروری است»،
«گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد»
طبقهبندی کنند .سپس ،بر اساس فرمول زیر ،نسبت روایی محتوا
محاسبه میشود .در این فرمول  nEتعداد متخصصانی است که به
گزینه "ضروری" پاسخ دادند و  Nتعداد کل متخصصان است.
حداقل مقدار  CVRقابلقبول برای  22متخصص حدود 0/40
است (.)12





ایمنی سازهای
ایمنی غیرسازهای
ایمنی محیط
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برنامهریزی

تدوین برنامه مدیریت خطر
حوادث و بالیا
پایش و ارزشیابی برنامه ها

پیشگیری و کاهش اثر
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جدول .2-مشخصات بیمارستانهای ارزیابیشده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگي

تعداد تخت

دانشگاه علوم پزشکی
تأمین اجتماعی
خصوصی
خیریه
وابستگی به نیروهای مسلح
وابستگی به سایر دانشگاهها

14
2
8
3
1
2

زیر  100تخت
 100- 250تخت
 250- 700تخت
باالی  1000تخت

نوع تخصص

10
13
5
2

عمومی
تک تخصصی چشم و ENT

تخصص اطفال
تخصص زنان
تخصص روان

20
2
2
3
3

تعداد کل  30 :بیمارستان
جدول .3-امتیازدهی به پرسشنامه ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا

0
1
2
3
4
5

هیچ شواهدی وجود ندارد.
شواهد خیلی کمی وجود دارد .عمل موردنظر در واحدهای محدودی به کار گرفتهشده است.
تا حدودی شواهدی موجود است.عمل موردنظر بهتازگی در برخی از واحدها به کار گرفتهشده است.
همه شواهد موردنیاز وجود دارد /عمل موردنظر در برخی از واحدها به کار گرفتهشده است.
همه شواهد موردنیاز وجود دارد /نتایج خوبی در بیشتر واحدها مشهود است
نتایج عالی در تمام واحدها مشهود است

بررسي روایي پرسشنامه
نتایج مربوط به شاخص روایی محتوی و نسبت روایی محتوی
در سؤاالت مربوط به پرسشنامه ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و
بالیا در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به نتایج ،در
سنجههای موردنظر ،توافق کلی بین متخصصین وجود داشت و
هیچ سنجهای حذف نشد.
بررسي پایایي پرسشنامه
پس از ارزشیابی بیمارستانها ،نتایج در نرمافزار  SPSSوارد
گردید و ضریب  ICCو آلفایکرونباخ محاسبه گردید .ضریب
 ICCعدد  0/99و آلفایکرونباخ نیز  0/99بهدست آمد .طبق
مطالعات ضریب پایایی دو آزمونگر ( )ICCباالتر از  0/75خوب،
بین  0/50و  0/75متوسط ،و پایینتر از  0/50ضعیف است (.)14
ضریب  ICCعدد  ،0/99نشان داد تفاوت آماری زیادی در بین
نتایج دو آزمونگر وجود نداشته است و ابزار از پایایی خوبی برخوردار
است.
ارزشیابي بیمارستانها
بیشتر بیمارستانهای مورد ارزیابی ( 46درصد) آموزشی درمانی،
با تعداد تخت  43( 100-250درصد) و عمومی ( 66درصد) بودند.
نتایج ارزیابی محور مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانها
نشان داد که بیمارستانها در طیف وسیع و متفاوتی (آمادگی
مطلوب تا بسیار ضعیف) قرار دارند (نمودار  .)1میانگین امتیازات
کسبشده  36درصد بود .بیمارستانهای نظامی ،دانشگاهی جدید
و تأمین اجتماعی باالترین امتیازها را کسب نمودند.
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برای اعتبارسنجی استانداردها و سنجهها انتخاب شدند و پرسشنامه
از طریق ایمیل برایشان ارسال گردید .سپس پاسخها جمعآوری و
تحلیل شد.
پرسشنامه طراحیشده از مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث
و بالیا شامل دو قسمت اطالعات مربوط به مشخصات بیمارستان
و گویهها بود .جامعه مورد پژوهش بیمارستانهای تحت پوشش
دانشگاه علومپزشکی تهران ( 30بیمارستان) انتخاب شدند این
بیمارستانها از لحاظ وضعیت بیمارستانی شامل (تعداد تخت ،نوع
وابستگی ،نوع تخصص و قدمت بیمارستان) دارای تنوع بوده و
جامعیت کاملی داشتند .جدول  2مشخصات بیمارستانهای مورد
ارزیابی را نشان میدهد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها
بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه طراحیشده ،از روش آلفای
کرونباخ و بررسی پایایی دو آزمونگر (Inter class correlation
) coefficient: ICCاستفاده شد .در این روش دو آزمونگر بهصورت
مستقل ارزیابی را انجام داده و نتایج ارزیابی آنها از طریق روشهای
آماری مقایسه و تحلیل میشوند ( .)14بیمارستانها توسط دو نفر
ارزیاب ،بهصورت جداگانه و مستقل ارزیابی شدند .این ارزیابان
دانشآموخته دکتری سالمت در حوادث و بالیا و مسلط به ارزیابی
این محور بودند .از مقیاس  6امتیازی ( )0-5برای گویهها استفاده
شد .روش ارزیابی از طریق مصاحبه ،بررسی مستندات و مشاهده بود.
پرسشنامه دارای راهنمای ارزیاب بود که روش بررسی هر گویه،
مستندات مورد بررسی ،مصاحبه با افراد و مشاهده مکانها در آن
درج شده بود .جدول  3روش امتیازدهی به سنجهها را نشان میدهد.
نتایج ارزیابی دو نفر وارد نرمافزار  SPSSشده و نتایج آنها با
یکدیگر مقایسه گردید.
مالحظات اخالقي
مطالعه حاضر دارای تأییدیه کد اخالق IR.USWR.REC.

 1396.290از کمیته اخالق دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت
اجتماعی میباشد .پیش از انجام پژوهش ،مکاتبات اداری و موافقت
مدیران بیمارستانها برای تکمیل پرسشنامه اخذ گردید.

ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان 1411 /
جدول .4-شاخص روایی محتوی و نسبت روایی محتوی پرسشنامه ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان

سازمانها و جامعه

ارتباط و مشارکت با

سازماندهي
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تعهد ،حمایت و مشارکت
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مدیریت و رهبری
مدیران ارشد در جلسات تدوین برنامهها و دستورالعملهای مدیریت خطر حوادث و بالیا حضور دارند.
برنامهها ،قوانین ،مقررات ،روشهای اجرایی و دستورالعملهای مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین و ابالغشده است.
مدیران ارشد بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای مدیریت خطر حوادث و بالیا نظارت مینمایند.
منابع و هزینههای الزم برای اجرای برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا تخصیص دادهشده است.
بر هزینه کرد منابع برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا نظارت میشود.
افراد و کارکنان در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت خطر حوادث و بالیا مشارکت داده میشوند.
خدمات کارکنان در زمینه مدیریت خطر حوادث و بالیا جبران شده و از آنها قدردانی و حمایت میشود.
بیمه مسئولیت برای کارکنان و داوطلبین پیشبینیشده است.
بیمارستان جلسات هماهنگی را با نهادهای پاسخ به فوریتهای جامعه(آتشنشانی ،اورژانس  ،115پلیس منطقه ،سایر
بیمارستانها ،معاونت درمان و دانشگاه) برگزار مینمایند.
بیمارستان جلسات هماهنگی را با نهادهای جامعهمحور برگزار مینمایند.
بیمارستان توافقنامههایی برای همکاری،تأمین منابع ،آموزش و تخصیص نیرو و ....با سایر نهادها تنظیم نموده است.
برنامهها ی آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی و دانش جامعه در زمینه مدیریت خطر حوادث و بالیا اجرا میشود.
فرصتها ی بالقوه همکاری و تأمین منابع شناسایی و منابع برای کمک در شرایط حوادث و بالیا جذب میشود.
زمینه مشارکت داوطلبین برای کمک در شرایط حوادث و بالیا ایجادشده است.
کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا با حضور مدیران ارشد بیمارستان و مشارکت فعال اعضاء بهصورت ماهیانه تشکیل میشود.
دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا مسئولیت پیگیری و پایش برنامههای مدیریت خطر بیمارستانی را بر عهده دارد.
عملکرد کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا بهصورت دورهای پایش میشود.
ساختار فرماندهی حادثه در زمان بروز حوادث و بالیا مطابق با دستورالعملهای کشوری تدوینشده است.
افراد از شرح وظایف و مسئولیتهای خود در سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان آگاهی دارند.
مرکز هدایت عملیات فوریت ( )HCCدر مکانی محافظتشده ،ایمن و در دسترس قرار دارد.
امکانات الزم برای مرکز هدایت عملیات فوریت فراهم است.
ارزیابي خطر

1
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و نقاط قوت
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تدوین برنامه

4

برنامه پاسخ به حوادث و بالیا با رویکرد تمام مخاطرات با مشارکت مدیران و کارکنان بیمارستان ازجمله پزشکان ،افراد جامعه /ذینفعان جامعه،
مقامات دانشگاه ،سازمانهای همکار محلی ،منطقهای و استانی ،مراکز اورژانس و نمایندگان سایر سازمانهای خدمات بهداشتی تدوین میشود.
بیمارستان نیازها و آسیبپذیریهایش را با سازمانها و نهادهای جامعه مطرح و توانایی جامعه برای برآوردن این نیازها را
شناسایی کرده است.
برنامه پاسخ به حوادث و بالیا با رویکرد تمام مخاطرات منطبق با برنامههای سازمانهای باالدستی و هماهنگ با قوانین،
اختیارات و مقررات کشوری است.
محدوده نقش تعاملی بیمارستان با سازمانهای امدادی( پلیس ،آتشنشانی ،مراکز اورژانس و  )...و منابعی که باید تأمین کند ،در
برنامه مشخصشده است.
محدوده نقش تعاملی بیمارستان و نقش ذینفعان جامعه و سایر نهادها در برنامه مشخصشده است.
برنامه مدیریت خطر حوادث و بالیا برای مخاطرات ویژه با مشارکت کارکنان ،افراد جامعه /ذینفعان جامعه  ،مقامات دانشگاه،
سازمانهای همکار محلی ،منطقهای و استانی ،مراکز اورژانس و نمایندگان سایر سازمانهای خدمات بهداشتی تدوین میشود.
برنامهریزی مدیریت خطر حوادث و بالیا برای مخاطرات ویژه مبتنی بر سناریو تدوینشده است.
برنامه مخاطرات ویژه شامل برنامههای پیشگیری و کاهش اثر ،آمادگی ،پاسخ ،تداوم خدمات حیاتی و بازیابی است.
محدوده نقش بیمارستان و نقش ذینفعان جامعه و سایر نهادها در برنامه مشخصشده است.
پیشرفت برنامهها از طریق اندازهگیری شاخصهای عملکردی برنامه بهصورت فصلی انجام میشود.
برنامهها بهصورت دورهای تمرین شده و نتایج ارزیابی آنها منجربه بازنگری برنامه میشود.
بیمارستان میزان تأثیر برنامه بر اهداف اختصاصی را ارزشیابی و از نتایج آن برای بازنگری برنامه استفاده مینماید.
بازنگری برنامهها بر اساس نتایج تمرینهای برگزارشده ،پایش برنامه و یا تغییر در نتایج ارزیابی خطر انجام میشود.
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شناسایي و اولویت

2

بیمارستان با مشارکت مدیران و کارکنان/مسئولین واحدها و دفتر فنی بیمارستان ،مخاطرات داخلی خود را شناسایی و اولویتبندی
نموده است.
بیمارستان با مشارکت مدیران و کارکنان ،سازمانهای امدادی ،هواشناسی و سایر سازمانهای مرتبط و افراد جامعه ،مخاطرات
خارجی را با توجه به موقعیت جغرافیایی بیمارستان ،شرایط منطقه ،فوریتهای جامعه ،اپیدمیها و بالیای طبیعی و بر اساس
شواهد علمی و تجربی تعیین و اولویتبندی نموده است.
اولویتبندی مخاطرات داخلی بیمارستان بر اساس نتایج محاسبهشده از ضرایب (احتمال ،تکرارپذیری و شدت مخاطرات) انجام
شده است.
اولویتبندی مخاطرات خارجی بر اساس نتایج محاسبهشده (احتمال ،تکرارپذیری و شدت مخاطرات) انجامشده است.
اثرات احتمالی مخاطرات اولویتبندی شده بر سالمتی افراد ،اموال و ارائه خدمات ثبتشده است.
آسیبپذیریهای بیمارستان در برابر حوادث و بالیا شناسایی و مستند شده است.
نقاط قوت بیمارستان و جامعه در برابر حوادث و بالیا شناسایی میشود.
بیمارستان خطرات شناساییشده در بررسی مخاطرات و آسیبپذیری ( )HVAرا مستند نموده است.
خطرات شناساییشده اولویتبندی میشوند.
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نیازسنجی جهت آموزشهای عمومی کلیه کارکنان (بدو ورود و حین خدمت) در زمینه مدیریت خطر حوادث و بالیا بهصورت
سالیانه و طبق برنامه انجام میشود.
آموزشهای تخصصی برای کارکنانی که در کنترل حوادث نقش کلیدی دارند ،برحسب شرح وظایف و مسئولیتهای آنها داده میشود.
برای کارکنان بالینی منتخب (تیم ) دورههای آموزشی تخصصی رفع آلودگی  CBRNو نحوه مراقبت از این بیماران برگزارشده است.
برای داوطلبین دورههای آموزشی متناسب با نقشها و مسئولیتهای آنان برگزار میشود.
مدیران و کارکنان با شرح وظایف و مسئولیتهایشان در زمان فعالسازی برنامه آشنایی دارند.
مسئوالن و کارکنان هر بخش/واحد در بیمارستان از عملکرد خود در زمان بحران آگاهی دارد.
برنامههای آموزشی بهصورت دورهای و بر اساس نتایج ارزشیابی اثربخشی ،مورد بازبینی قرار میگیرد.
تمرینها بر اساس نتایج ارزیابی خطر و سناریوهای محتمل بالیا برنامهریزی و اجرا میشود.
تمرینها با مشارکت پزشکان متخصص ،مدیران ،پرستاران و سایر کارکنان و بهصورت سالیانه برگزار میشود.
تمرین دورمیزی با مشارکت اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا برگزارشده است.
تمرینهای عملکردی با مشارکت سایر سازمانهای خدمات فوریت با موضوعات حوادث محلی برگزار میشود.
نتایج پایش تمرینها در جلسه  Debriefingارائه و تحلیل میشود.
برنامههای تمرین بر اساس نتایج جلسات  Debriefingبازنگری میشود.
مکانهایی که برای مراقبت ،درمان و ارائه خدمات جایگزین برای بیماران در حین فوریتها در بیمارستان میتوان استفاده نمود
(اتاق بیماران ،راهروها ،بخشهای بستری  ،فضای باز بیمارستان و  )...شناسایی و مستند شدهاند.
مکانی برای نگهداری موقت بیماران نزدیک به ترخیص وجود دارد /پیشبینیشده است.
فضای الزم جهت وسایل امدادی (آمبوالنس ،پد بالگرد و  )...پیشبینیشده است.
سازههای مناسب جهت رفع آلودگی ،تشخیص و درمان موارد  CBRNپیشبینیشده است.
بیمارستان تفاهمنامه با سایر مراکز درمانی ،نهادها و سازمانها برای افزایش ظرفیت فضای فیزیکی دارد.
کارکنان از تغییر کاربریها و موضوع تفاهمنامهها در زمان حوادث و بالیا مطلع هستند.
بیمارستان ظرفیتهای بالقوه نیروی انسانی خود را نظیر افرادی که در یک یا چند تخصص مهارت دارند ،کارکنان کمکی و افراد
بازنشسته را شناسایی مینماید.
لیست بروزرسانی شده از کارکنان و شمارههای تماس آنها برای فراخوان ،موجود است.
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شواهد و مستندات نشان میدهند که استانداردهای ایمنی و مقاومسازی در ساختمان بیمارستان رعایت شده است.
شواهد و مستندات نشان میدهند که استانداردهای ایمنی در تعمیرات ساختمان رعایت شده است.
شواهد و مستندات نشان میدهند که قبل از تغییر کاربریها ،توسعه فضای فیزیکی جدید و نصب تجهیزات پزشکی سنگین مثل
 ،CT scan ،MRIمطالعات مقاومسنجی صورت پذیرفته است.
برنامه ارزیابیهای دورهای از وضعیت ایمنی ساختمان و سازهها اجرا میشود.
نتایج ارزیابیها منجر به انجام مداخالت بهموقع و اصالح وضعیت ایمنی ساختمان میشود.
روش اجرایی" نگهداشت سرمایش ،گرمایش و تهویه بیمارستان" تدوینشده و کارکنان از آن آگاهی دارند و بر اساس آن عمل
مینمایند.
ایمنی تولید ،توزیع و مصرف گازهای طبی در بیمارستان منطبق با دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت اجرا میشود.
سوابق بازدیدهای دورهای از تأسیسات و تجهیزات بیمارستان بیانگر مداخالت بهموقع در رفع نواقص و مشکالت است.
دستورالعمل "ایمنی تجهیزات الکتریکی" ( تابلوهای برق ،سیمکشی ،تابلو برق ایزوله در اتاقهای عمل و بخشهای ویژه)
تدوینشده و بر اساس آن عمل میشود.
دستورالعمل "کنترل عملکرد ژنراتورها و سیستمهای تأمینکننده برق اضطراری" تدوینشده و بر اساس آن عمل میشود.
روش اجرایی "ایمنی در مقابل آتشسوزی" تدوینشده و کارکنان از آن آگاهی دارند و بر اساس آن عمل مینمایند.
وسایل و تجهیزات اطفاء حریق (کپسول آتشنشانی ،فایرفاکسها و  )...در تمامی بخشها/واحدها /فضاها مشخص و در دسترس است.
سیستم شناسایی و اعالم حریق حساس به دود/حرارت آماده و سالم بکار گرفتهشدهاند.
سوابق بازدیدهای دورهای از تجهیزات و سیستمهای کنترل آتشسوزیهای ،بیانگر مداخالت بهموقع در رفع نواقص و مشکالت
است.
ایمنی سطوح و دیوارها ،پنجرهها ،کفپوشها ،دربهای ورودی و خروجی و  ..در بیمارستان ایجادشده است.
دستورالعمل استفاده از آسانسورها در زمان حریق و یا تخلیه اضطراری تدوینشده است.
مسیرهای تخلیه سریع و ایمن و پلکان اضطراری با عالئم تصویری مشخصشدهاند و در تمام اوقات باز و قابلدسترسی هستند.
ایمنی وسایل و تجهیزات پزشکی بیمارستان و ثابت نمودن تجهیزات فراهمشده است.
سوابق بازدیدهای دورهای از ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح ،دیوارها و تجهیزات بیمارستان بیانگر مداخالت بهموقع در رفع نواقص
و مشکالت است.
اقدامات امنیتی شامل ساختارها و موانع فیزیکی ،کنترل دسترسیها ،استفاده از قفلها و آژیرها  ،سیستمهای دوربین مداربسته
برای منطقههای مهم و حساس بیمارستان پیشبینیشده است.
برنامه ایمنی محل ذخیره آب ،مواد غذایی  ،دارو و تجهیزات ،سوخت و  ...تدوین و اجرایی شده است.
برنامه ایمنی بر سیستمهای ارتباطی (شبکههای کامپیوتری  ،سایت بیمارستان  ،سیستم  HISتدوینشده و بروزرسانی میشود.
فرایند گزارش دهی حوادث بیمارستان و افراد مسئول برای رسیدگی به آن ،در بیمارستان تعیینشده است.
حوادث گزارششده بیمارستان در زمینههای ساختمان ،تأسیسات ،برق اضطراری ،سیستم اطالعات بیمارستان ،خرابی تجهیزات
اصلی و  ..در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا بررسی و تحلیلشده و اقدامات اصالحی انجامشده است.
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لیست بروزرسانی شده از داوطلبین واجد صالحیت و شمارههای تماس آنها برای فراخوان ،موجود است.
بیمارستان تفاهمنامه با سایر مراکز درمانی ،نمادها ،سازمانهای تأمینکننده منابع برای افزایش ظرفیت منابع انسانی دارد.
بیمارستان فهرستی از موجودی منابع و داراییهای موردنیاز در زمان بروز حوادث و بالیا و محل استقرار آنها را مستند کرده است.
بیمارستان برنامهای برای افزایش تعداد تختهای بیمارستانی در زمان بروز حوادث و بالیا دارد.
وسایل و تجهیزات پزشکی الزم برای افزایش تختهای بیمارستانی و پذیرش مصدومین پیشبینیشده است.
بیمارستان منابع جایگزین برای برق ،گازهای طبی و ساکشن را فراهم نموده است.
بیمارستان منابع ذخیره برای تأمین آب و غذای بیماران ،کارکنان و مراجعین را به مدت حداقل  72ساعت فراهم میکند.
بیمارستان منابع جایگزین برای سیستمهای ضروری (سیستمهای سرمایش و گرمایش و بخار برای سیستم استریلیزاسیون) را
فراهم نموده است.
بیمارستان منابع جایگزین برای سوخت موردنیاز عملکرد ساختمانها ،ژنراتورها و سرویسهای حملونقل ضروری را تأمین میکند.
آمبوالنسها ،وسایل نقلیه و منابع موردنیاز برای انتقال بیماران در زمان حوادث پیشبینیشدهاند.
بیمارستان قراردادهایی با فروشندگان و شرکتها برای تأمین سریع نیازهای دارویی ،تجهیزات پزشکی و  ...در زمان بروز حادثه دارد.
تجهیزات پزشکی موردنیاز در زمینه پدافند جنگ نوین (داروها ،کیتها ،کیفهای تشخیصی جنگ نوین ) موجود است.
بیمارستان تفاهمنامه با سایر مراکز درمانی ،نهادها ،سازمانهای تأمینکننده منابع ،سازمانهای امدادی و امنیتی برای افزایش
ظرفیت منابع و تجهیزات دارد.
بیمارستان مطمئن میشود که منابع جایگزین تجهیزات پزشکی و سایر منابع در زمان حوادث ،در دسترس و آمادهبهکار هستند و
کارکنان میتوانند به سهولت با آن کار کنند.
دستورالعمل اولویتبندی خدمات و لغو خدمات غیرضروری (جراحی الکتیو) در زمان بروز حوادث و بالیا تدوینشده است.
دستورالعمل هماهنگی برای ترخیص زودتر از موعد بیماران بستری و یا هماهنگی برای انتقال بدون اینکه عوارضی برای آنها
داشته باشد با مشارکت پزشکان و مسئول فنی بیمارستان تدوینشده است.
برنامهای برای پایش مخاطرات داخلی و خارجی بیمارستان با کمک نهادها و سازمانها و کارکنان بیمارستان تدوینشده و عالئم
صدور هشدار اولیه تدوینشده است.
منابع معتبر برای اطالعرسانی و شروع عملیات پاسخ فوریتها مشخصشده است.
نحوه اطالعرسانی هشدار به تمام قسمتهای بیمارستان مشخص و فراهم است و کارکنان مفهوم هشدار را میدانند.
روش اجرایی سامانه هشدار اولیه* بهمنظور پاسخدهی به مخاطرات داخلی و خارجی تدوینشده است.
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شاخصهای شروع پاسخ فوریت و فرد مسئول در بیمارستان مشخصشده است.
بر اساس دستورالعمل"نحوه فعالسازی برنامه پاسخ" فعالسازی  HICSو برنامه در بیمارستان انجام میشود.
فرایند فراخوان کارکنان بر اساس سطحفعال سازی انجام میشود.
فرایند انجام ارزیابی سریع بیمارستانی (اطالعات اولیه حادثه ،وضعیت موجود بیمارستان و نیاز به منابع) تدوینشده است.
شمارههای ارتباطی با مراکز امدادی EOC ،دانشگاه ،سایر بیمارستانها ،آتشنشانی و  ...و مسیرهای ارتباط با آنها در دسترس است.
روشهای ارتباطی جایگزین پیشبینیشده و در مواقع لزوم فعال میشود.
فرد مسئول برای اطالع دادن به مرکز مدیریت فوریت منطقه و  ...تماس با مقامات محلی مشخصشده است.
افزایش ظرفیت تختهای بیمارستان بر اساس دستورالعملهای "افزایش خدمات درمانی" اجرا میشود.
مکانهای انجام تریاژ و مسیر ورود و خروج مصدومین مشخصشده و افراد از آن اطالع دارند.
نحوه تریاژ ،پذیرش ،تعیین هویت و رهگیری مصدومین و ثبت اطالعات مصدومین ورودی به بیمارستان تعیینشده است.
در صورت قطع سیستم  ،HISنحوه پذیرش و ثبت اطالعات مشخصشده است.
ارائه خدمات بالینی به مصدومین بر اساس تریاژ انجامشده صورت میگیرد.
نحوه انتقال مصدومین به بیمارستانهای دیگر و یا ترخیص به مراقبت در منزل مشخصشده است.
فرایند ترخیص مصدومین مشخصشده است.
بیمارستان نیازهای بهداشتی مصدومین را مدیریت میکند.
امکانات اسکان موقت برای همراهان مصدومین وجود دارد (سازه موقت ،چادر ،پتو ،کیسهخواب و .)...
دستورالعمل مدیریت اجساد شامل شناسایی ،نحوه پذیرش ،نگهداری و ترخیص متوفیان از سردخانه تدوینشده است.
افزایش ظرفیت برای پذیرش اجساد شامل ایجاد سردخانه موقت ،قرارداد با سایر مراکز برنامهریزیشده است.
هماهنگی فعالیتها و اجرا در طی حوادث بر اساس سامانه فرماندهی حادثه اجرایی میشود.
نقش و مسئولیت کارکنان برای ارتباطات ،منابع و داراییها ،امنیت و حفاظت ،تجهیزات و مدیریت بیماران در طی فوریت
مشخصشده است.
شرح وظایف کارکنان کمکی و داوطلبین مشخصشده است.
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برنامه پیشگیری از خستگی کارکنان (چرخش در شیفت و بخش) و خودمراقبتی اجرایی میشود.
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نیازهای حمایتی خانواده کارکنان (نگهداری از بچه ،سالمند) در شیفتهای طوالنی شناسایی و تأمین میشود.
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نیازهای بهداشتی کارکنان شناسایی و تأمین میشود.
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مدیریت کارکنان و داوطلبین
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مدیریت مصدومین
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برنامه برای اسکان نیروهای داوطلب وجود دارد.
نظارت بر حضوروغیاب کارکنان در حین حوادث صورت میگیرد.
نحوه نظارت بر عملکرد کارکنان در حین فوریتها تعیینشده است (بهطور مثال نظارت مستقیم ،مشاوره و یا با بازبینی پروندههای پزشکی).
نحوه نظارت بر عملکرد داوطلبین در حین فوریتها تعیینشده است (بهطور مثال نظارت مستقیم ،مشاوره و یا با بازبینی
پروندههای پزشکی).
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مجله طب نظامي
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حمایت از مصدومین و کارکنان
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خدمات حیاتی بیمارستان تعیینشده و روشهای تداوم ارائه این خدمات درمانی در زمان وقوع حادثه پیشبینی و اجرایی میشود.
سیستمهای پشتیبان برای تداوم خدمات حیاتی در حوادث و بالیا تعریفشدهاند.
بخشهای حیاتی بیمارستان توان تأمین منابع (فضا -تجهیزات و نیروی انسانی) برای ارائه خدمت تا  72ساعت رادارند.
شاخصهای اعالم پایان پاسخ به حوادث و بالیا و فرد مسئول در بیمارستان مشخصشده است.
بر اساس دستورالعمل"نحوه غیرفعال سازی برنامه پاسخ" بازگشت به حالت عادی در بیمارستان انجام میشود.
ارزیابی بیمارستان ازلحاظ سازهای و غیر سازهای پس از حوادث انجامشده و اولویتهای آن مشخص میشود.
تمهیدات الزم برای جایگزینی منابع ازدسترفته (تجهیزاتی ،منابع نیروی انسانی ،مواد مصرفی ،ترمیم خسارتها و  )...اجرایی میشود.
بازسازی و تأمین ساختارها و تجهیزات انجام میشود.
برنامه ثبت و ردیابی هزینهها در شرایط اضطرار انجام میشود.
برآورد خسارات ،تلفات و هزینههای ناشی از حادثه ،ثبت دقیق اطالعات و مستندسازی هزینههای مربوط به حادثه انجام میشود.
تأمین منابع مالی برای جبران خدمات کارکنان انجام میشود.
بیمارستان برنامهریزی برای ارائه خدمات درمانی به افراد آسیبپذیر در بیمارستان (کودکان ،سالمندان ،ناتوانان و یا معتادان و
بیماران با بیماریهای جدی مزمن) را انجام میدهد.
بیمارستان از تیمهای تخصصی (مددکاران ،مشاورین و روحانیون) برای ارائه خدمات حمایتی روانی به مصدومین و خانواده آنها
بهصورت کوتاه مدت و بلندمدت استفاده مینماید.
پایش وضعیت جسمی و روانی کارکنان درگیر در حوادث و بالیا بهصورت دورهای انجام میشود.
برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت برای اصالح آسیبهای جسمی و روانی کارکنان تدوین و اجرا میشود.
بیمارستان افراد مشارکتکننده در مدیریت حادثه (کارکنان -داوطلبین) را مورد تشویق و حمایت قرار میدهد.
پس از حوادث داخلی و خارجی گزارش عملکرد بیمارستان و سازمانهای همکار در جلسه با حضور اعضا تحلیل میشود.
گزارشها تجزیه و تحلیل ،نواقص برنامه و اجرای آن تعیین شده و درس آموختهها نیز مستند میشود.
بازنگری برنامهها و اجرای اقدامات اصالحی براساس درس آموختهها انجام میشود.
تغییر در برنامه -افراد -سامانه فرماندهی حادثه -اصالح پروتکلها و گایدالینها -اصالح سیاستها براساس تحلیل دادهها انجام شده است.
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فرایند تأمین و جایگزینی منابع و تجهیزات موردنیاز در مرحله پاسخ و بازیابی از طریق دسترسی به انبارهای بیمارستان تدوین و اجرایی میشود.
در صورت لزوم تأمین و جایگزینی فوری منابع از طریق تأمینکنندگان خدمات ،تجهیزات در طی حوادث و بالیا صورت میگیرد.
بیمارستان وضعیت منابع و داراییهای خود را در طی فوریت پایش میکند.
بیمارستان با سایر بیمارستانها جهت به اشتراکگذاری منابع و داراییها ارتباط برقرار میکند.
منابع و داراییهای که از سایر مراکز بهداشتی درمانی خارج از جامعه دریافت میشود ،پایش و ثبت میشود.
بیمارستان دارای نظام ثبت اطالعات در پاسخ به حوادث و بالیا میباشد.
اطالعات بهصورت سازمانیافته منتشر میشود.
محلی برای اطالعرسانی و ارتباط با رسانهها مشخصشده است.
فرد مسئول ،محتویات و نوع اطالعرسانی را با هماهنگی فرمانده حادثه مرکز انجام میدهد.
بیمارستان با سایر سازمانهای خدمات بهداشتی برای پیگیری اسامی مصدومین ،وضعیت درمانی ارتباط برقرار میکند.
ردیابی مصدومین پذیرششده در بیمارستان و اطالعرسانی به مراجعین و همراهان در خصوص وضعیت مصدوم انجام میشود.
بایگانی و حفاظت از پرونده بیماران بهصورت ایمن و محرمانه انجام میشود.
ارائه اطالعات بیماران را به مراکز ازجمله سایر سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی ،پلیس و  ...بهصورت ایمن و با توجه به
قوانین بیمارستان و قوانین باالدستی انجام میشود.
سازماندهی بیمارستان برای حفاظت و امنیت داخلی مشخصشده است.
مسئولیتهای آژانسهای امنیت جامعه (پلیس ،کالنتری و  )...در زمان حوادث با بیمارستان هماهنگ شده است.
نحوه کنترل ورودی و خروجیهای بیمارستان و محدودیت دسترسی به ساختمانها و محوطه بیمارستان در طی یکفوریت
تعیینشده است.
نحوه ورود و خروج مصدومین و انتقال افراد به مراکز بهداشتی درمانی در طی فوریت تعیینشده است.
نحوه کنترل ازدحام مراجعهکنندگان تعیینشده است.
بیمارستان نحوه شناسایی کارکنان ،افراد داوطلب را در زمان فوریت تعیین نموده است.
شاخصهای اعالم تخلیه بخش و یا بیمارستان و نوع تخلیه مشخصشده و افراد از آن مطلع هستند.
وسایل و تجهیزات تخلیه بیماران در دسترس است و افراد از نحوه کار با آنها آشنایی دارند.
مکانهای امن و محافظتشده برای تجمع نجاتیافتگان مشخصشده است.
منطبق با دستورالعمل "تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه" ،تخلیه بیماران انجام میشود.
تجهیزات حفاظت فردی موردنیاز کارکنان و بیماران تأمینشده و در دسترس قرار دارد.
تیم بهداشتی بیمارستان بر آب آشامیدنی و مواد غذایی قبل از مصرف نظارت میکند.
تیم بهداشتی بیمارستان بر سیستم تصفیهخانه فاضالب نظارت میکند.
تیم بهداشتی بیمارستان بر دفع پسماند و مواد خطرناک نظارت میکند.
نحوه جمعآوری و دفع زبالههای مواد رادیواکتیو در بیمارستان مشخصشده است.
تیم بهداشتی بیمارستان نظام کنترل بیماریهای واگیردار را اجرا مینماید.
در صورت بروز اپیدمی بیمارستان اتاقهای ایزوله را برای بیماران فراهم میکند.
بیمارستان ایزوله رادیواکتیو ،بیولوژیکی و شیمیایی و آلودگیزدایی آن را فراهم میکند.
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ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان 1415 /
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فعال شدن برنامههای پاسخ به حوادث و بالیا در کمترین زمان انجامشده است.
غیرفعالسازی برنامه و برگشت به حالت عادی بیمارستان در زمان منطقی انجامشده است.
بیمارستان توانایی افزایش ظرفیت به میزان  10درصد تختهای فعال خود را دارد.
اجرای برنامههای مدیریت خطر باعث کاهش بروز حوادث داخلی در بیمارستان شده است.
تحلیل پس از حادثه و درس آموختهها منجربه اصالح پروتکلها ،روشهای اجرایی و قوانین و فرایندهای بیمارستان شده است.
ارزیابی عملکرد بیمارستان در زمینه مدیریت خطر حوادث و بالیا بیانگر بهبود مستمر فعالیتها است.
دانش و مهارت کارکنان بیمارستان در مقابله با حوادث و بالیا ارتقا یافته است.
کارکنان از عملکرد خود در تمرینها و مقابله با حوادث و بالیا رضایت دارند.
در صورت بروز حادثه مجدد ،کارکنان بهصورت داوطلبانه تمایل به همکاری با بیمارستان در برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا رادارند.
اجرای برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا موجب کاهش بروز آسیب جدی به کارکنان شده است.
فرایند پذیرش و ارائه خدمات درمانی مصدومین بدون مانع و در زمان منطقی انجامشده است .
خدمات درمانی به مصدومین بر اساس اصول علمی و بهصورت صحیح ارائه شده است.
نهادها و سازمانها در برنامههای مدیریت خطر بیمارستان مشارکت فعال دارند.
دانش افراد جامعه در مقابله با حوادث و بالیا ارتقا یافته است.
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نمودار .2-مقایسه محورهای مدل  HDRMEبر اساس نتایج ارزیابی

نمودار  2میانگین امتیاز کسب شده از هر محور مدل ارزشیابی
را در بیمارستانها نشان میدهد .بیشترین امتیاز مربوط به محورهای
پیشگیری ،کاهش اثر ( )51/22و ارزیابی خطر ( ،)44/81و کمترین
امتیاز مربوط به محورهای برنامهریزی ( )24/75و بازیابی ( )26/97بود.

نمودار  3میانگین امتیازات کسب شده هر محور را به تفکیک
زیرمحورها نشان میدهد .در بین زیرمحورها مدیریت و حمایت از
کارکنان ،داوطلبین و بیماران ،ارتباط و مشارکت با سایر سازمانها
و جامعه کمترین امتیاز را کسب نمودند.
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این مطالعه بهمنظور اعتبارسنجی پرسشنامه ارزشیابی مدیریت
خطر حوادث و بالیا در بیمارستانها بر اساس مدل ارزشیابی
مدیریت خطر حوادث و بالیا انجام گرفت .پرسشنامه شامل 200
سنجه در  8محور (مدیریت و رهبری ،ارزیابی خطر ،برنامهریزی،
پیشگیری و کاهش اثر ،آمادگی ،پاسخ ،بازیابی و نتایج کلیدی
عملکرد) بود .نتایج مطالعه نشان داد که این پرسشنامه از نظر
متخصصان از روایی محتوایی مطلوبی برخوردار است و هیچکدام
از سنجهها حذف نشدند .علت این امر هم این بود که استانداردهای
پرسشنامه منطبق با اصول مدیریت خطر حوادث و بالیا و تجربیات
بینالمللی و تجربیات متخصصین داخلی تدوین شده بود و از روایی
مطلوبی برخوردار بود ( )15و سنجهها نیز بر اساس استانداردها
تدوین شده بود .نتایج ضریب پایایی دو آزمونگر نیز نشان داد تفاوت
معناداری در امتیازات دو ارزیاب وجود ندارد و پرسشنامه از پایایی
خوبی برخوردار است.
امروزه ابزارهای آمادگی بسیاری در جهان بهمنظور ارزیابی
میزان آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا تدوین شده است .این
ابزارها توسط سازمانها و آژانسهای متفاوتی طراحی شده ،برخی
از این ابزارها بهصورت خودارزیابی هستند مانند ابزار ایمنی
بیمارستانی  145( Hospital Safety Indexگویه در سه محور
ایمنی سازهای ،غیرسازهای و عملکردی) که توسط سازمان بهداشت
جهانی و پان امریکن در سال  2008طراحی شد ( )16و یا ابزار دفتر
منطقهای سازمان بهداشت جهانی در اروپا که شامل  9مؤلفه کلیدی
(فرماندهی و کنترل ،ارتباطات ،ایمنی و امنیت ،تریاژ ،افزایش ظرفیت،

تداوم ارائه خدمات حیاتی ،منابع انسانی ،مدیریت تجهزات و
پشتیبانی ،بازتوانی پس از بالیا) و  91گویه است .برخی دیگر جهت
ارزیابی خارجی از طرف سازمانهای دیگر مانند  TJCو CDC
طراحی شده اند.
مطالعات مرور نظاممند بر روی ابزارهای موجود آمادگی بیمارستانی
نشان داده است که این ابزارها نیز جوابگوی کامل ابعاد مورد نیاز
برای آمادگی بیمارستانی نیست ( .)17،18اکثر ابزارهای آمادگی
کارکنان اجرایی را قادر میکند که نقشهای از موضوعات رایج برای
آمادگی فوریتها داشته باشند اما یک مکانیسم اثربخش برای
ارزیابی آمادگی و آماده بودن بیمارستان نمیدهد .ابزار ارزیابی باید
بر اساس استانداردهای مشخصشده عملکردی ،شاخصهای تعریف
شده از آمادگی و پاسخ و یک سیستم پیشرفته برای مقایسه و تحلیل
دادهها باشد (.)19،20
بیمارستان یک سازمان اجتماعی تخصصی بسیار پیچیده بوروکراتیک
است که با تغییرات سریع و شدید محیط داخلی و خارجی مواجه
است .اداره چنین سازمانی نیاز به یک مدل مدیریت سیستمی دارد
که شامل الزامات مدیریت و رهبری ،برنامهریزی ،فرهنگسازمانی،
مدیریت کارکنان ،مدیریت بیماران ،مدیریت منابع ،مدیریت
فرایندها و نتایج مرتبط با کارکنان ،مشتریان ،سازمان و جامعه است
( .)21ابعاد مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا با این
الزامات مطابقت داشته و جامعیت کاملی ازلحاظ پوشش دادن تمام
ابعاد مدیریت خطر حوادث و بالیا ،ارتباط منطقی بین سازههای آن،
نگاه سیستمی دارد .پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه نیز بر
اساس استانداردهای معتبر و بومی شده کشور در ابعاد ساختاری،

ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان 1417 /

با توجه به افزایش روزافزون دانش مدیریت خطر حوادث و
بالیا و نقش مهم مراکز درمانی در ارتقای سالمت جامعه ،ارائه یک
مدل ارزشیابی عملکرد بیمارستانها در حوادث و بالیا بر اساس
الگوهای تعالی سازمانی بسیار مؤثر میباشد .مدل ارزشیابی مدیریت
خطر حوادث و بالیا نسبت به الگوهای مشابه در جهان ،از جامعیت
کاملی از لحاظ پوشش دادن تمام ابعاد مدیریت خطر حوادث و بالیا،
ارتباط منطقی بین سازههای آن و نگاه سیستمی و توجه به استانداردهای
ساختاری ،فرایندی و پیامدی دارد .همچنین مدل مناسب و کاربردی
برای بیمارستانهای ایران است .در این مطالعه روایی و پایایی
پرسشنامه این مدل تأیید گردید و میتواند به عنوان یک ابزار معتبر
برای ارتقای پاسخگویی بیمارستانهای کشور در حوادث و بالیا
مورداستفاده قرار گیرد .سیاستگذاران و مدیران اجرایی در وزارت
بهداشت میتوانند برای تدوین استانداردهای اعتباربخشی ملی و طراحی
سیستمهای تصمیمگیری و برنامهریزی از آن بهرهبرداری نموده و
همچنین میتواند بهعنوان مبنایی برای دریافت لوح بیمارستانهای
ایمن در حوادث و بالیا در بیمارستانهای ایران مطرح شود.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

این پژوهش ابزاری معتبر و پایا حاوی کاملترین استانداردها و
سنجهها در زمینه مدیریت خطرحوادث و بالیا را معرفی میکند
 ایجاد الگوی علمی مناسب برای تدوین و اجرای برنامههای
مدیریت خطر حوادث و بالیا.
 تقویت اجرای برنامههای ایمنیسازه و غیرسازهای بیمارستان.
 ارتقای دانش و مهارت کارکنان نظامی در آمادگی و پاسخ به
حوادث و بالیا.
 افزایش ظرفیت در حوزه تأمین فضای فیزیکی شامل ایجاد
سازههای مناسب جهت رفع آلودگی ،تشخیص و درمان موارد
.CBRN
 افزایش ظرفیت در حوزه تجهیزات شامل تأمین تجهیزات
پزشکی مورد نیاز در زمینه پدافندغیرعامل و جنگهای نوین.

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

که به بیمارستانهای نظامی در موارد ذیل کمک میکند:

 ارائه الگوی علمی برای پایش برنامههای مدیریت خطر
حوادث و بالیا.
تشکر و قدرداني :این مقاله حاصل بخشی از رساله دکتری
با عنوان "طراحی مدل اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بالیا در
بیمارستانهای ایران" در دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
در سال  1396با کد اخالق IR.USWR.REC.1396.290
است .از همکاری مدیران و کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی تهران در اجرای این طرح کمال تشکر و قدردانی میگردد
2022, Volume 24, Issue 6
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فرایندی و پیامدی است .بیمارستان میتواند از بررسی نتایج کلیدی
عملکرد ،خودارزیابی انجامشده ،مشکالت و نواقص خود را استخراج
نموده و برای اصالح آن برنامهریزی نماید.
نتایج ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
تهران نشان داد میانگین درصد کسبشده بیمارستانها  36درصد
است که با نتایج سایر مطالعات که میزان آمادگی بیمارستانهای
کشور را متوسط و پایین عنوان کردند ،همخوانی دارد (.)5،6
همچنین بیمارستانها در طیف وسیع و متفاوتی از سطح آمادگی،
مطلوب ( 82درصد) تا بسیار ضعیف ( 5/51درصد) قرار دارند .که
سایر مطالعات نیز آن را تأیید میکنند ( .)6،22بیمارستانهای نظامی،
دانشگاهی با ساختار جدید و تأمین اجتماعی باالترین امتیازها را
کسب نمودند .در مطالعه پارسایی و همکاران نیز میزان آمادگی
بیمارستانهای تأمین اجتماعی بهصورت معناداری ()P<0/05
باالتر از بیمارستانهای دانشگاهی بود ( )23که می توان علت آن
را به وجود برنامههایی در سازمان تأمین اجتماعی شامل ایجاد
ساختار تشکیالتی کارشناس بحران در بیمارستانها ،برگزاری
دورههای آموزشی مستمر برای کارکنان و نظارت و ارزشیابی
بیمارستانها تعمیم داد.
پایینترین امتیاز در محورهای پرسشنامه مربوط به برنامه
بازیابی ( )24/94و برنامهریزی ( )26/97بود .نتایج ارزیابی جامع
اعتباربخشی بیمارستانهای کشور در محور حوادث و بالیا نیز نشان
داد میانگین امتیازات کشوری برنامهریزی جهت آمادگی بیمارستانها
برای پاسخ به فوریتها ( 45/5درصد) و برنامهریزی و اجرای فرایند
فعالسازی سامانههای پاسخ مدیریت حوادث و بالیا ( 32/3درصد)
بود که در وضعیت مطلوبی نیستند ( .)5مطالعات نشان داده برنامههای
بازیابی در اکثر کشورهای در حال توسعه مغفول شده است .همچنین
حمایت و توجه به کارکنان و بازیابی سالمت روانی آنها نیز جزو
محورهایی است که مورد غفلت قرار گرفته است ( )15که با نتایج
این مطالعه همخوانی دارد و کمترین امتیاز در زیرمحورها ( 15/7درصد)
مربوط به حمایت از کارکنان و بیماران در مرحله بازیابی را به خود
اختصاص داد.
بیمارستان آماده در برابر حوادث و بالیا نیازمند حمایت قوانین
و سیاستهای باالدستی ،تأمین بودجه برای ایمنسازی بیمارستان،
برنامهریزی دقیق و تأمین منابع و امکانات ،آموزش و تمرین 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 .اجرای برنامههای مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانهای
کشور در سطوح سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا با چالشها 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 (.)24
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