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Abstract
Aims: The aim of this study was to assess readiness of military hospitals against disaster in
Iran.
Methods: In this cross sectional study four military hospitals were considered regarding their
readiness against disasters. A previous self-administrated questionnaire was used in order to
gather data in 11 subjects. The answer for each question was pointed by the researcher as one,
two or three (as yes, somewhat or no) using the existed documents and direct audit. The
classification of total points in each subject was as desirable, intermediate and weak. The second
part of the questionnaire was designed for the opinion of the hospital managers about the
disaster and hospital readiness.
Results: Among 28 hospital managers, 24 were male and also the mean duration of their
management career was 5.64± 3.27 years. The managers’ main hospital priority regarding to
disasters was the absence of short and long time planning. On the other hand, except for the
implementation of maneuver and patient reception which were in intermediate readiness in
other subjects we saw desirable readiness. Of course in some subjects there was meaningful
difference between the hospital located in Tehran and the others.
Conclusion: A Comprehensive and appropriate outfit of military hospitals around Iran should be
considered as a priority by the military health organizations.
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چکیده
اهداف :هدف این مطالعه تعیین میزان آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه در بیمارستانهای یکی از نیروهای نظامی بود.
روشها :در این مطالعه توصیفی مقطعی ،چهار بیمارستان وابسته به یکی از نیروهای نظامی ،از نظر آمادگی در برابر بحران مورد ارزیابی
قرار گرفتند .با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،نسبت به جمعآوری اطالعات در  11حیطه اقدام گردید .پاسخ هر سؤال در قالب چکلیست
بر مبنای امتیازدهی از  1تا  3عخیر ،تا حدودی ،بلی توسط محقق با توجه به مطالعه مدارک موجود در بیمارستانها تکمیل گردید و به هر
حیطه با توجه به امتیاز کسبشده امتیاز ضعیف ،متوسط و خوب تعلق گرفت .قسمت دوم پرسشنامه مربوط به طرز تلقی مدیران راجع به
بحران و آمادگی محل خدمت آنان بود.
یافتهها : :از بین  28مدیر بیمارستانی  24نفر مرد و میانگین سابقه مدیریت بیمارستانی مدیران  5/64±3/27سال بود .از نظر مدیران
بیمارستانی اولویت اصلی در برخورد با شرایط بحرانی در بیمارستانها نقص در برنامهریزی کوتاه و بلندمدت بود .از سویی دیگر بهجز حیطه
اجرای مانور و پذیرش مصدومین که در شرایط متوسط آمادگی قرار گرفتند؛ در سایر حوزهها بهطور میانگین سطح آمادگی مناسب در برابر
بحرانها مشاهده گردید .البته در برخی از حیطهها تفاوت معنیداری بین بیمارستان مستقر در تهران و سایر بیمارستانها وجود داشت.
نتیجهگیری :تجهیز فراگیر و مناسب بیمارستانهای نظامی در تمامی نقاط کشور میبایست در اولویت سازمانهای سالمت در نیروهای
مسلح قرار گیرد.
کلیدواژهها :بحران ،بیمارستان نظامی ،شاخصهای آمادگی ،ایران
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مقدمه
بحران حادثهای است که بهطور طبیعی و یا بهوسیله بشر ،بهطور
ناگهانی و یا بهصورت فزاینده و تجمعی به وجود آید و برای برطرف
کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری و فوقالعاده باشد [ .]1بحران
یک مفهوم چند بعدی است و با تغییرات عمده در محیط فیزیکی
و اجتماعی و پیامدهای انسانی غم انگیز شناخته میشود .بحرانها
در هر شکل و اندازه ای ممکن است رخ دهند .برخی بحرانها
طبیعی و برخی ساخته دست بشر هستند .برخی بحرانها حتی از
چند روز قبل قابل پیشبینی و برخی دیگر تقریباً غیر قابل پیش
بینی هستند [.]2
انسان امروز علی رغم پیشرفتهای عظیم علمی ،اقتصادی،
اجتماعی و  ...هنوز نتوانسته به طور صحیح و کامل حوادث را تحت
کنترل خود در آورد .طبق آمارهای سازمان صلیب سرخ جهانی آمار
فجایع طبیعی جهان در فاصله سالهای  1998 – 1994میالدی
بهطور متوسط  428مورد در سال بوده ،درحالیکه بین سالهای
 1999تا  2003آمار فجایع طبیعی بهطور میانگین  707مورد در
سال اعالم شده است .از میان تمام بالیای طبیعی زلزله چه از نظر
آثار مخرب مادی و چه از نظر تخلفات انسانی ،مخاطره بارترین
بالیای طبیعی است؛ بهطوریکه در یک دههْ اخیر  950زمینلرزه
در ایران رخداده و نتیجه آن  376هزار نفر کشته و  533هزار نفر
زخمی بوده است .البته تلفات زلزله بم را نیز باید به این آمار افزود
[.]3
سامانه بهداشت و درمان هر کشور مانند دیگر سازمانهای
ارائهدهنده خدمات ،نقش بسیار مؤثر و کلیدی را بر عهده دارد و در
بین ساختارهای تدوینشده این سیستم ،شاید بیمارستانها،
مهمترین جلوهگاه بروز این خدمات به جامعه باشند که با جذب
بیشترین سرمایههای درمانی عمادی–انسانی کشور به
عملگراترین واحد این تشکیالت تبدیلشدهاند .در کشورهای
پیشرفتهی دنیا ،اغلب بیمارستانها باید یک برنامه مدون جهت
کسب آمادگی و ارتقاء توانمندیهای خود در سازمان مقابله با
حوادث غیرمترقبه داشته باشند .اهمیت تحقیق درباره حوادث
غیرمترقبه به این خاطر است که این تحقیقات به از بین بردن تکرار
اشتباهات گذشته کمک کرده ،در رشد و افزایش قابلیت پاسخگویی
به سوانح مؤثرند .درواقع این کار بهعنوان توصیف وضعیت موجود
این مراکز و مقایسه آنها با ادبیات استاندارد وجهانی مدیریت
بیمارستانها ،ارزیابی اولیه ایست جهت جمعآوری اطالعات موجود
که خود بهترین ابزار برای برنامهریزی در قسمتهای مختلف
مدیریت بحران بیمارستانی عپیشگیری ،آمادگی ،پاسخ ،بهبودی
است [ .]1ارزیابی میزان آمادگی بیمارستانها در برابر بالیا و حوادث
احتمالی یکی از عناصر اصلی ارتقاء کیفی این آمادگی است و
موجب ترغیب مجموعه مدیریتی بیمارستان در جهت افزایش
قابلیتها در این زمینه میگردد [.]5 ،4
یکی از عوامل تأثیرگذار بر آمادگی بیمارستانی در برابر حوادث،
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رویکرد دولت و سازمانهای ذیربط است [ ]1بیمارستانهای نظامی
در جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی از مهمترین مراکز
بهداشت و درمان کشور نقش ویژهای را در بحرانها بر عهدهدارند،
بهویژه به دلیل اهمیت بیمارستانهای مرزی در کمک به مصدومین
و مجروحان احتمالی حوادث و بحرانها و با توجه به امکان وقوع
چنین حوادثی در آینده ،لزوم آمادگی برای پاسخگویی بهتر،
دوچندان احساس میشود تا با اندیشیدن تدابیر و برنامههای مناسب
و منسجم در تمام ابعاد به کاهش اثرات بحران کمک نمایند .در
یکی از مطالعات مشابه ،عامریون و همکاران آمادگی  3بیمارستان
نظامی مرزی را مورد مطالعه قراردادند .در این مطالعه نشان داده
شد که برنامه بلندمدت برای مقابله با بحران در بیمارستانهای
مذکور در شرایط کامالً مطلوبی قرار ندارد [ .]6بر اساس مطالعات
انجامگرفته به سبب اینکه مطالعات معدودی در بیمارستانهای
نظامی انجام شده است .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی
مقابله با حوادث غیرمترقبه در بیمارستانهای یک نیروی نظامی
طراحی و اجرا شده است.

روشها
در این مطالعه توصیفی مقطعی چهار بیمارستان نظامی منتخب در
تهران و سه شهر اصفهان ،شیراز و تبریز بهعنوان بیمارستانهای
دارای آمادگی ،برنامه و آییننامههای مرتبط با بحران مورد ارزیابی
قرار گرفتند .الزم به ذکر است در کل کشور  8بیمارستان متعلق به
این نیروی نظامی وجود دارد که بهطور تصادفی  4بیمارستان فوق
جهت مطالعه انتخاب گردیدند .پس از انجام مطالعات کتابخانهای،
هماهنگیهای الزم با مبادی ذیربط انجام گرفت سپس با استفاده
از پرسشنامهای که روایی آن توسط  10نفر از صاحبنظران و اساتید
خبره در مطالعه عامریون و همکاران [ ]6به تأیید رسید ،نسبت به
جمعآوری اطالعات موردنیاز اقدام گردید .چکلیست موردنظر در
 11حیطه پشتیبانی و تدارکات ع 65سؤال  ،پاسخگویی به نیاز
مصدومین ع 10سؤال  ،سازماندهی ع 34سؤال  ،آموزش ع 41سؤال ،
منابع انسانی ع 29سؤال  ،طراحی مانور ع 10سؤال  ،اجرای مانور ع8
سؤال  ،تخلیه مصدومین ع 6سؤال  ،پذیرش ع 17سؤال  ،انتقال و
ترخیص ع 25سؤال و ارتباطات ع 27سؤال تهیه گردید .پاسخ هر
سؤال در قالب چکلیست بر مبنای امتیازدهی از  1تا  3عخیر ،تا
حدودی ،بلی توسط محقق با توجه به مطالعه و مشاهده مدارک
موجود در بیمارستانها تکمیل گردید و در قالب اهداف موردبررسی
به هر هدف با توجه به امتیاز کسبشده امتیاز ضعیف ع0%-50%
کل امتیاز ممکن  ،امتیاز متوسط ع %50-%75کل امتیاز ممکن و
امتیاز خوب ع %75-%100کل امتیاز ممکن تعلق گرفت .پرسشنامه
مربوط به مشخصات دموگرافیک و طرز تلقی مدیران نیز ابزار
دیگری برای جمعآوری دادهها بود که این قسمت توسط مدیران
ارشد بیمارستان تکمیل میگردید و حاوی  10سؤال در مورد نظر
آنان راجع به بحران و آمادگی محل خدمت آنان بود .با توجه به
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جدول  .1اطالعات فردی و دموگرافیک مدیران بیمارستانهای نظامی
موردمطالعه
انحراف معیار  ±میانگین یا

متغیر

(درصد) تعداد
میانگین و انحراف معیار سن

42/93±4/12

میانگین و انحراف معیار سابقه

5/64±3/27

میانگین و انحراف معیار سابقه

11/14±3/54

(سال)
مدیریت بیمارستاني (سال)
فعالیت در بیمارستان (سال)
جنسیت (نفر)
وضعیت تأهل (نفر)
تحصیالت (نفر)

گروه تحصیالتي (نفر)

نمودار  .1فراوانی نظرات مدیران بیمارستانهای نظامی در مورد حائز اهمیت
بودن هر بحران

مذکر :ع24 %85/71
مؤنث :ع4 %14/29
متأهل :ع28 %100
مجرد :صفر
کارشناسی ع5 17/86%
کارشناسی ارشد ع10 35/71%
دکترا ع8 28/57%
دکترای تخصصی ع5 17/86%
علوم پرستاری ع9 32/14%
علوم پزشکی ع13 46/43%
علوم مدیریتی ع6 21/43%

برابر بحران بود .بدین ترتیب که به ترتیب  14/29و  17/86درصد
آنان بر این عقیده بودند که برنامه میانمدت و بلندمدتی برای مقابله
با بحران در بیمارستان آنان وجود ندارد که تعداد مدیران خارج از
بیمارستان پایتخت در این زمینه بیشتر بود ع P<0/05؛ اما نظر غالب
آنان بر آن بود که بیمارستانهای متبوع آنها از نظر توان فعلی
پاسخ به بحرانها در وضعیت مناسبی قرار دارد.همانگونه که در
نمودار  1مشاهده میشود در پاسخ به سؤالی که مدیران
بااهمیتترین بحرانها را به ترتیب اهمیت عنوان مینمودند ،جنگ
و زلزله به ترتیب حائز اهمیتترین بحرانها بودند و سیل از کمترین
اهمیت برخوردار بود.
آمادگی بیمارستانهای موردمطالعه از نظر پاسخگویی به مصدومان
بهطور میانگین  80/83درصد برآورد گردید که در اینبین
بیمارستان تهران و تبریز بیشترین و کمترین آمادگی را داشتند عبه
ترتیب  93/33و  . 73/33در حیطه سازماندهی در برابر بحرانها،
بیمارستانهای موردمطالعه در وضعیت مطلوب ع %89/70به سر
میبردند که از این حیث وضعیت بیمارستان تهران اندکی بهتر بود
ع %93/14ع . P>0/05در حیطه آموزش در موضوعات مربوط به
بحران نشان داده شد که بهطور متوسط میزان آمادگی در برابر
بحران در بعد آموزش به میزان  %87/60میباشد و تفاوت
معنیداری بین درصد از کل امتیازات در بین بیمارستانها وجود
نداشت ع . P>0/05میزان آمادگی بیمارستانها در حیطه پشتیبانی
و تدارکات بهطور میانگین  %86/92بود که دراینبین کمترین
آمادگی مربوط به بیمارستان شیراز ع %82/05و بیشترین آن مربوط
به بیمارستان تهران ع %91/79به دست آمد ع . P>0/05میزان

نظامی بودن جامعه آماری از درج فردی و گروهی اطالعات بدون
هماهنگیهای الزم اجتناب گردید .پس از جمعآوری اطالعات با
استفاده از شاخصهای آماری مرکزی و پراکندگی و آزمون مجذور
کای بررسی گردیده و در موارد الزم با آزمون  Paired t testبا
 ،Wilcoxonمیانگین متغیرها مورد مقایسه قرار گرفتند .در
مقایسههای آماری نیز سطح معنیداری برابر با  0/05در نظر گرفته
شد.

نتایج
از بین  28مدیر بیمارستانی  24نفر مرد و  4نفر زن بودند .میانگین
سنی مدیران  42/93±4/12و میانگین سابقه مدیریت بیمارستانی
آنان نیز معادل  5/64±3/27سال بود عجدول  . 1بیستوشش نفر
ع 92/85%از مدیران سابقه تجربه و شرکت در بحران را بهعنوان
تیم سالمت داشتند.
همانگونه که در جدول  2مالحظه میگردد بیشترین نقص
بیمارستانها نداشتن برنامه میان و بلندمدت در زمینهی آمادگی در

جدول  .2نظر مدیران بیمارستانی در مورد بحرانهای منطقهای و آمادگی بیمارستانهای محل خدمت در برابر آنها
نظرات مدیران
حیطههای مورد سؤال از مدیران
شناسایي بحرانهای منطقهای توسط مدیران
توان پاسخگویي بیمارستان به بحرانها
سابقه رویارویي بیمارستان با بحران
داشتن برنامه کوتاهمدت بیمارستان برای رویارویي با بحران
داشتن برنامه میانمدت بیمارستان برای رویارویي با بحران
داشتن برنامه بلندمدت بیمارستان برای رویارویي با بحران

بلی
تعداد
27
24
28
26
16
14

درصد
96/42
85/71
100
92/85
57/14
0/50

تا حدودی
تعداد درصد
3/58
1
10/71
3
صفر صفر
7/15
2
28/57
8
32/14
9

خیر
تعداد
صفر
1
صفر
صفر
4
5
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درصد
صفر
3/58
صفر
صفر
14/29
17/86

جمع
تعداد
28
28
28
28
28
28

درصد
100
100
100
100
100
100
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آمادگی بیمارستانهای موردمطالعه ازنظر منابع انسانی بین
 %68/96عبیمارستان تبریز و  %93/10عبیمارستان تهران به دست
آمد ع . P<0/05با در نظر گرفتن دو بیمارستان دیگر میانگین میزان
آمادگی برابر با  %78/73بود .آمادگی بیمارستانهای موردمطالعه از
نظر طراحی مانور بهطور میانگین  75/83درصد محاسبه گردید که
دراینبین در بیمارستان تهران آمادگی بیشتر وجود داشت .اجرای
مانور آمادگی در برابر بحران نیز ازجمله حیطههای موردبررسی در
این مطالعه بود که در این میان شرایط بیمارستان تهران  %75حد
ایده آل به دست آمد و ارقام بهدستآمده برای بیمارستان شیراز
برابر با  41/66درصد محاسبه گردید ع . P<0/05میزان آمادگی
بیمارستانهای موردمطالعه ازنظر تخلیه مصدومین بین %77/78
عبیمارستان اصفهان و  %94/44عبیمارستان تهران به دست آمد
ع . P<0/05با در نظر گرفتن دو بیمارستان دیگر موردمطالعه میزان
آمادگی میانگین برابر با  %84/72بود .در حیطه پذیرش مصدومین
نتای) مطالعه حاکی از آن بود که بهطور میانگین میزان آمادگی
 74/01درصد میباشد؛ که در این زمینه مطلوبترین وضعیت
مربوط به بیمارستان تهران ع %88/23بود و بیمارستان شیراز
 %66/67امتیاز کل را کسب نمود ع . P<0/05میزان آمادگی
بیمارستانها در حیطه انتقال و ترخیص مصدومین بهطور میانگین
 95/66درصد بود که دراینبین کمترین آمادگی مربوط به
بیمارستان شیراز ع %93/33و بیشترین آن مربوط به بیمارستان
اصفهان ع %97/33به دست آمد ع . P>0/05در حیطه ارتباطات
درون و بیرون سازمانی نتای) حاصل از مطالعه نشان داد که آمادگی
بین  %85/18عبیمارستان تبریز و  %90/12عبیمارستان تهران و
بیمارستان شیراز وجود دارد ع P>0/05عجدول . 3
جدول  .3امتیاز و در صد از کل امتیاز آمادگی بیمارستانهای نظامی در برابر
بحران در حیطههای مختلف
نام حیطه
پاسخگویي به مصدومان
سازماندهي
آموزش
پشتیباني و تدارکات
منابع انساني
طراحي مانور
اجرای مانور
تخلیه مصدومین
پذیرش
انتقال و ترخیص
ارتباطات درون و برونسازماني

میانگین امتیاز

24/25
91/50
107/75
169/50
68/50
17/75
12/50
15/25
37/75
71/75
71/25

درصد از کل امتیاز
در هر حیطه

80/83
89/70
87/60
86/92
78/73
75/83
52/08
84/72
74/01
95/66
87/96

بحث
نتای) کلی این موارد حاکی از آن بود که نگرانی اصلی مدیران در
برخورد بیمارستانها با شرایط بحرانی نقایص موجود در برنامهریزی
کوتاه و بلندمدت است .از سویی دیگر یافتههای مربوط به
مجله طب نظامي

دوره  ،17شماره  ،1بهار 1394

چکلیست نشان داد که در دو حوزهی اجرای مانور و پذیرش
مصدومین ،شرایط آمادگی بیمارستانها در سطح متوسط قرار
گرفت .لیکن در سایر حوزهها بهطور میانگین سطح آمادگی مناسبی
در برابر بحرانها مشاهده گردید .البته در  5حوزه پاسخگویی به
مصدومان ،منابع انسانی ،اجرای مانور تخلیه مصدومان و پذیرش
مصدومان تفاوت قابل مالحظه ای بین بیمارستانهای خارج از
پایتخت و بیمارستان تهران وجود داشت.
نکته قابلتوجه در مورد نظرسنجی از مدیران آن بود که اکثریت
آنان نسبت به بحرانهای بالقوه منطقهای و بومی آشنایی داشتند
ع 27نفر از  28نفر  .در مطالعه عامریون تقریباً نیمی از مدیران
بیمارستانهای نظامی آشنا به این مسئله بودند [ .]6یادآوری این
نکته ضروری است و اولین و سنگبناییترین مسئولیت مدیران در
بحرانها شناخت دقیق آن بحران و ابعاد آن است [ ]1و یقیناً اشراف
قبلی نسبت به این موضوع ،کار مدیریتی را در هنگام وقوع بحران
آسانتر خواهد کرد .در مطالعات مربوط به جمعیت عمومی نشان
دادهشده که یکی از عوامل تأثیرگذار بر آمادگی عمومی در برابر
حوادث طبیعی ،سابقه قبلی رویارویی با این حوادث است [.]1
علیرغم نتای) متفاوت و متنوعی که در ارزیابی حوزههای مختلف
آمادگی با استفاده از چکلیست به دست آمد و حاکی از آن بود که
در برخی حیطهها آمادگی کامالً مطلوبی وجود ندارد ،بیش از 85
درصد از مدیران بر این عقیده بودند که بیمارستان تحت مدیریت
آن توان مقابله با بحران را داراست .این یافته برخالف نتیجه مطالعه
عامریون بود که در آن حدود نیمی از مدیران چنین عقیدهای را
داشتند [ .]6مدیران اورژانس در مطالعه سیلبر علیرغم فراهم بودن
زیرساختها و سختافزارها در آمادگی کامل بخش خود در برابر
بحرانهای نظامی تردید داشتند [.]7
نزدیک به نیمی از مدیران بر این عقیده بودند که بیمارستان آنها
دارای برنامه میانمدت و بلندمدت برای مقابله با بحران ندارد که
نسبت به مطالعات خارجی بهطور قابل مالحظهای پایینتر است
[.]7
با توجه به میانگین سنی و سوابق مدیریتی نسبتاً باال و نیز درجه
تحصیالتی و جایگاهی نظامی مدیران مورد سؤال واقعشده و اینکه
اکثر قریببهاتفاق مدیران سابقه تجربه مستقیم بحران را داشتهاند
این نظرات کامالً قابلتأمل بوده و نیازمند بررسی میدانی و علت
شناسی دقیقتر میباشند.
بررسی موضوعات مربوط به چکلیست حاکی از آن بود که در
حیطه «پاسخگویی به نیاز مصدومین» آمادگی بیمارستانها بهطور
متوسط برابر با  80/83درصد بود .البته اگر بیمارستان تهران در نظر
گرفته نشود میزان آمادگی میانگین به میزان قابلتوجهی پایینتر
از این مقدار به دست میآید که طبق تعریف ،یک آمادگی متوسط
است .پاسخگویی مناسب اصلیترین شاخصه یک بیمارستان است
که این مسئله در شرایط بحران اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پیشنیاز این شاخصه امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی کافی و
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ماهر است تا بتوانند ظرفیتها را با استفاده از ابزار باال ببرند [.]8
در مطالعه عامریون میزان آمادگی بیمارستانها در این بعد حدود
 73درصد به دست آمد که مراکز درمانی موردمطالعه شامل مراکز
پایتخت نمیشد [.]6
در بعد سازماندهی میزان آمادگی در حد مطلوب ع 89/70%بود.
سطح مطلوب سازماندهی در بیمارستانهای موردمطالعه نشانگر آن
است که برنامهریزیها در بعد تدوین دستورالعملها ،چارت مربوطه
و بهطورکلی مبانی تئوریک در وضعیت مطلوبی قرار دارد .در مطالعه
مشابه در بیمارستانهای نظامی میزان آمادگی مطلوب در بعد
سازماندهی به دست آمد [ .]6نکته جالبتوجه آنکه در برخی
مطالعات غیرنظامی ،آمادگی بیمارستانها در بعد سازماندهی به
میزان کمتر از مطلوب بوده است .با توجه به مأموریت تعریفشده
بیمارستانهای نظامی در بحران ،برنامهریزیها از اولویتهای
اساسی این بیمارستانها میباشد که خود منجر به این ارجحیت
نسبت به بیمارستانهای غیرنظامی است [.]10 ،9
آموزش در حوزه بحران در سطوح مختلف نیروی انسانی یکی از
اقداماتی است که بهصورت مداوم و در قالبهای مختلف نظری و
عملی میبایست صورت پذیرد .در مطالعه حاضر میزان آمادگی
بیمارستانها در این بعد برابر با  87/60درصد بود .نکته مهم در این
یافته آن بود که نرخ آمادگی در تمام مراکز موردبررسی تقریباً
یکسان به دست آمد و این یافته نشانگر آن است که برنامه آموزش
احتماالً از برنامهریزی ،اجرا و نظارت متمرکزی تبعیت مینماید و
مراکز بیمارستانی از این حیث نسبت به مراکز دیگر دچار تأخیر و
درجا زدگی نمیشوند .وضعیت آموزش در بیمارستانهای نظامی
بهتر از بیمارستانهای غیرنظامی بهدستآمده است بهطوریکه در
مطالعه عامریون این آمادگی برابر با  82/46و در مطالعه دیگر
 66/65درصد بوده است [ .]9 ،6در بعد پشتیبانی و تدارکات میزان
آمادگی مطلوب بود که در مطالعه عامریون و همکاران هم همین
نتیجه به دست آمد []6؛ این یافته حاکی از آن است که بیمارستانها
از نظر تأمین ذخایر غذایی ،دارویی و آب ،صدور نقشه نواحی
پرخطر ،تجهیزات امدادرسانی و درمانی ،سوخت واحدهای نقلیه و
همچنین نکات ایمنی مربوط به قسمتهای مختلف بیمارستان در
وضعیت مطلوبی هستند .لیکن ازآنجاکه هر میزان ضعف در مقوله
پشتیبانی و تدارکان مدیریت بحران را در حوزه سالمت با مشکل
مواجه میسازد و نیز این مقوله پیشنیاز ارائه مناسب خدمات است
لذا افزایش هر چه بیشتر تجهیزات و امکانات در قالب پشتیبانی و
تدارکات تا مرز  100درصد ایده آل ضروری به نظر میرسد [،1
.]11
یکی از مهمترین اجزاء مدیریت بحران ،مسئله منابع انسانی است.
در مطالعه حاضر میزان آمادگی بیمارستانها در این حوزه 78/73
درصد بود .اگرچه در نگاه اول این عدد شرایط مطلوب را بیان
میکند اما در نگاه تحلیلیتر مالحظه میشود که برخی
بیمارستانها از وضعیت پایینتری برخوردارند و نتیجه ارزشیابی

نیروی انسانی با در نظر نگرفتن بیمارستان تهران از وضعیت
مطلوب به وضعیت متوسط تنزل مینماید .در مطالعه عامریون در
بیمارستانهای نظامی مرزی آمادگی بیمارستانها در بعد نیروی
انسانی  %83/52بود که با توجه به مرزی بودن بیمارستانها در
وضعیت مطلوبتری از مطالعه حاضر قرار داشت [.]6
یکی از موضوعات مهم در مورد آمادگیهای بیمارستانی ،امور مربوط
به مانورهاست و در دو حوزه طراحی و اجرا تعریف میگردد .نتای)
این مطالعه حاکی از آن بود اگرچه در بعد طراحی بیمارستانهای
موردمطالعه در وضعیت متوسط تا مطلوبی قراردارند اما اجرای
مانورها احتماالً طبق برنامهریزیها نبوده و در این زمینه نسبت به
وضعیت کامالً مطلوب فاصله زیادی وجود دارد .بهطوریکه میزان
آمادگی برابر با  52/08درصد بود .در مطالعه عامریون این آمادگی
عاجرای مانور در حد  %62و در مطالعات مشابه دیگر کمتر از 50
درصد بود [ .]6 ،5این درحالی است که در کشور هند کمیت و
کیفیت اجرای مانور توجهی ویژه مبذول میگردد [ ]12و در
ایاالتمتحده سالی دو بار برنامه مانور در بیمارستانها به اجرا
درمیآید [.]13
در زمان وقوع بحران یکی از فاکتورهای تعیینکننده در موفقیت
عملکرد تیم بیمارستانی عبارت است از چگونگی تخلیه مصدومین،
انتقال آنها ،رسیدگیهای درمانی و ترخیص مصدومین .یکی از
ویژگیهای این مطالعه آن بود که این موارد به تفکیک موردبررسی
قرار گرفته بود .ارزیابی این موارد با توجه به امکانات بیمارستانها،
تعداد تختهای بیمارستانی ،تعداد پرسنل کارشناس و متخصص و
سطح دسترسی هنگام بحران تعریف میگردد .در مطالعه حاضر نیز
مشاهده شد در بعد تخلیه مصدومین و پذیرش بیمارستان تهران
دارای وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر بیمارستانهاست اما در
حوزه انتقال و ترخیص وضعیت بیمارستانها تقریباً یکسان و در
شرایط مطلوب است .نکته دیگر آنکه بیمارستانها در حوزه پذیرش
و انتقال و ترخیص احتماالً دارای شرایط به هم وابستهای بودند.
بدین ترتیب که بیمارستانهای با وضعیت پذیرش بهتر دارای انتقال
و ترخیص مناسبتری بودند و بالعکس .بههرحال آنچه مسلم است
آن است که کمترین نقایص نیز در بعد پذیرش ،انتقال و ترخیص
بهموقع و صحیح مصدومین در هنگام بحران هم مطلوب نیست.
ازاینرو مسلماً مدیران بیمارستانی میبایست در رفع نقایص این
حوزهها کوشا باشند.
در ارتباط با پذیرش آسیب دیدگان بحران توسط بیمارستان یکی از
مهمترین عوامل تغییر وضعیت سریع و کارآمد بیمارستان به
وضعیت بحران و ویژه است که در آن کاربری بسیاری از امکانات
تغییر پیدا میکند و این مهم در گرو پیشبینیهای درست قبلی،
سازماندهی مناسب و تمرین موارد با استفاده از مانور است .وضعیت
متوسط پذیرش در مطالعه حاضر شاید به آن دلیل باشد که تغییر
کاربری صحیح و سریع بیمارستان با توجه به نقایص در سایر ابعاد
آمادگی ،دارای نقایصی است .دلیل دوم احتمالی نیز محدودیت
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تختها و سایر امکانات و نیروی انسانی کافی است .در مطالعات
مشابه مشاهده مینماییم که وضعیت تخلیه مصدومین رقمی بین
 57تا  83درصد میباشد [ ]6 ،4جالب آنکه در برخی مطالعات تخلیه
مصدومین جزء موارد پیشبینینشده در بیمارستان تشخیص
دادهشده است [ .]5در مطالعه حاضر میزان آمادگی در این بعد بیش
از  84درصد بود که احتماالً وضعیت مطلوب تری نسبت به مطالعات
مشابه را از خود نشان داد.
در حیطه ارتباطات درونی و بیرونی وضعیت بیمارستانهای
موردمطالعه ما مطلوب بود و تفاوت کمی در بین بیمارستانهای
مختلف از این نظر وجود داشت .در مطالعه عامریون هم این حیطه
آمادگی  75/72درصدی را از خود نشان داد که نسبت به درصد
آمادگی مطالعه حاضر کمتر بود [ .]6کولک و همکاران نیز دریافتند
میزان آمادگی ارتباطاتی بیمارستانهای موردمطالعه در کانادا در حد
متوسط ع %78است [ ]5که البته ممکن است مقیاس ارزشیابی
مطالعه مذکور بامطالعه حاضر تفاوتهایی داشته باشد.
ازجمله ویژگیهای این مطالعه میتوان به در نظر گرفتن حیطههای
مختلف ارزیابی آمادگی بیمارستانی اشاره نمود .ضمن آنکه سعی بر
آن بود که هرکدام از موارد چکلیست توسط کارشناس توجیه شده
و با مشاهده مستقیم پاسخگویی گردد .استفاده از پرسشنامه معتبر
و استانداردشده نیز از دیگر ویژگیهای مطالعه حاضر بود.
در نظر نگرفتن تمامی بیمارستانها در این نیروی نظامی ،عدم
ارزیابی بیمارستانها در موارد بروز بحران منطقهای و عدم امکان
آنالیزهای آماری کامل از محدودیتهای مطالعه قلمداد میگردد.

یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه عدم امکان مشاهده روند
ارتقاء آمادگی در بیمارستانها بود .امروزه با استفاده از تکنیکهای
رایانهای و با استفاده از نرمافزارهایی قابلاجرا در شبکه اینترنت
اقدام به پایش زنده و مستمر بیمارستانها از نظر میزان آمادگی در
برابر بحران احتمالی میگردد.

نتیجهگیری
با استناد به یافتههای این مطالعه میتوان اینگونه نتیجه گرفت که
میزان آمادگی بیمارستانهای نظامی موردمطالعه در برابر
بحرانهای احتمالی در کل در وضعیت مطلوبی است .لیکن در بعد
توسعه منابع انسانی ،اجرای آموزشهای عملی بخصوص مانور و
پذیرش مصدومین و نیز برنامهریزی استاندارد و بومیشده
میانمدت و بلندمدت کاستیهایی وجود دارد که نسبت به آنها
باید اهتمام بیشتری صورت پذیرد .از سویی دیگر یکی دیگر از
دستاوردهای مهم این مطالعه آن بود که از جنبههای مختلف بین
شرایط بیمارستانهای خارج از پایتخت و بیمارستان مستقر در
کالنشهر تهران تفاوتهایی وجود دارد که نیاز هر چه بیشتر به
توسعه امکانات ،سازماندهی و افزایش کمی و کیفیتی نیروی انسانی
را در مراکز درمانی شهرستانها تداعی مینماید .یکی دیگر از نتای)
اخذشده از این مطالعه آن بود که به برنامهریزیهای بلندمدت در
زمینه تقابل با بحرانها توجه کمتری صورت پذیرفته است .یقیناً با
برنامهریزیهای طوالنیمدت تر بهتر میتوان به نواقص فعلی و
نیازهای آینده پرداخت و آنها را مرتفع نمود.
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