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مقاله پژوهشی

ارزیابی آمادگی بحران و بالیا در مراکز تروما و حوادث دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه در سال 1395

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ پذیرش95/10/28 :

تاریخ دریافت95/5/31 :

چکیده:
زمينه و هدف :بالیا و حوادث طبيعی و غيرطبيعی تأثير زیادی بر نحوه زندگی و سالمت انسانها میگذارند.
هدف اصلی بيمارستانها ،ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی سریع و بهموقع ،جهت کاهش ميزان مرگومير و
عوارض ناشی از حوادث و بالیا میباشد؛ ازاینرو هدف از انجام این مطالعه تعيين ميزان آمادگی بحران و بالیا در
مراکز تروما و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود.
روش بررسی :این پژوهش توصيفی -تحليلی از نوع مقطعی در  3بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
( )C،B،Aدر سال  1395انجام گرفت .اطالعات مطالعه بهوسيله پرسشنامه خودساخته با مصاحبه و مشاهده
جمعآوری شد .این پرسشنامه  220سوالی بهصورت بله /خير شامل  10حوزه اورژانس ( 30سوال) ،پذیرش
( 24سوال) ،تخليه و انتقال ( 30سوال) ،ترافيک ( 15سوال) ،ارتباطات ( 16سوال) ،امنيت ( 17سوال) ،آموزش
( 17سوال) ،پشتيبانی ( 28سوال) ،نيروی انسانی ( 21سوال) و مدیریت ( 22سوال) بود .به گزینه بله و خير نمره یک
و صفر داده شد .اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری توصيفی ارزیابی شد.
یافتهها :ميانگين نسبی آمادگی در مواجهه با بحران و بالیا در بيمارستان  B،Aو  Cبه ترتيب  %84/7 ،%99/1و %43/4
بود .بهطورکلی ميانگين آمادگی در بيمارستان های مورد مطالعه  %75بود .بيشترین و کمترین آمادگی به ترتيب مربوط
به حوزه مدیریت و ترافيک بود.
نتيجهگيری :بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش مشخص گردید که ميزان آمادگی بيمارستانها در سطح
مطلوب است .مسئولين مراکز درمانی باید برنامهها و آموزشهای الزم برای همه حوزههای آمادگی بحران در
بيمارستانها جهت واکنش سریع و بهموقع را داشته باشند.
واژههای کليدی :بحران ،بالیا ،بيمارستان ،آمادگی.

مقدمه:
رفتن میزان آسیب ،مرگومیری و هزینههای اقتصادی

بالیا و حوادث ،وضعیت و شرایطي غیر قابل

ميشود (.)6

اجتناب در هر مقطعي است كه تأثیر مخرب آن باعث
عدم توانایي جامعه در تأمین نیازها و مراقبتهای

ایران ازلحاظ میزان وقوع بالیا در آسیا مقام

سالمتي ميشود و نیز حسب شدت و اهمیت ،منجر به

چهارم و در دنیا مقام ششم دارد و از  40بالیای مختلف،

صدمات و خساراتهای مالي و جاني ميشوند (.)2،1

 31مورد آن در كشور ایران رخ داده و در آینده نیز
احتمال وقوع دارند (.)8،7

هر ساله بهطور متوسط  200میلیون نفر در سراسر
جهان تحت تأثیر آنها قرار ميگیرند و مرگومیر

كشور ایران بهعنوان یك كشور در حال توسعه

ناشي از آن را حدودا  65000مورد در سال بیان

با موقعیتي سیاسي جغرافیایي ویژه طي  30سال گذشته

كرده اند ( .)3-5افزایش شدت و وقوع بالیا باعث باال

همواره در معرض تحوالت و تغییراتي بحرانزا

*

نویسنده مسئول :کرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -تلفنE-mail: rasol_kavyan@yahoo.com ،09189699149 :
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سعید محمدی ،جواد امینی سامان ،حسنعلی کریم پور ،رسول کاویان نژاد* ،ابراهیم عزتی

سعید محمدی و همکاران

آمادگی بیمارستان ها در بحران و بالیا

قرارگرفته است ،بنابراین مدیریت بحران و ارزیابي آن

امکانات و تشکیالت بیمارستان ها در هنگام بحران

در جوامع كنوني و سازمانهای مسئول و پاسخگو الزم و

دچار تغییرات ،عوارض و اثرات منفي شده كه

ضروری است (.)9

مي تواند فعالیت كمي و كیفي در عرصه خدمات

بالیا و عوارض آنها بهعنوان یك چالش و دغدغه

توجه به آماده سازی بیشتر سازمان ها برای رویارویي با

پیش روی مسئولین است و با نگاهي به گذشته ميتوان

حوادث ،بیمارستان ها هم باید به گونهای توانایي مقابله

دریافت كه سیستم مدیریت بالی ایران همواره با

با هر بحران و وضعیت اضطراری را داشته باشند،

مشکالت جدی همراه ميباشد (.)10

بنابراین وجود پرسنل آگاه و مدیریت عملکرد كارآمد در

به علت وقوع بحرانهای چند سال اخیر در

این زمینه الزامي است و بایستي برنامه و طرحي دقیق و

كشورمان برنامهریزی ،هماهنگي و آمادگي سازمانها را

زمانبندیشدهای جهت مقابله با شرایط غیرمترقبه و

باید الزم و ضروری دانست .برنامه ریزی ،پیشگیری و

اضطراری را داشته باشند ( .)15،16غیرقابل پیش بیني

آمادگي در كاهش خسارات و عوارض بالیا و بحرانها

بودن حوادث از یك سو موجب افزایش فشار رواني

تأثیر به سزایي دارد (.)11

بر روی افراد حادثه دیده شده و از طرف دیگر فرصت
و امکان برنامه ریزی و تدوین استراتژی مداخله ای را

در زمینه كاهش خسارتها و مدیریت حوادث و

از بین مي برد.

بالیا نیاز به برنامههایي شامل چهار مرحله پیشگیری،
آمادگي ،مقابله و اسکان است و در جوامعي كه برنامههای

نتایج مطالعاتي در شهرهای مختلف ایران آمادگي

آمادگي پیش از بالیا داشتهاند ،خسارتها بهصورت بارزی

مواجهه با بحران و بالیا را در سطح قابلقبولي گزارش

كاهش داشته است .آمادگي شامل تمرین و ارزیابي

نکرده اند؛ بهطوریكه در بررسي بیمارستانهای شهر

برنامههای زمان بحران و آموزش در برابر حوادث و بالیا

سمنان آمادگي پاییني داشتند ( .)17بررسي میزان

است و همچنین این برنامهها چگونگي واكنش افراد در

آمادگي در بسیاری از حوزههای مدیریت بحران در

مقابل بالیا ،آگاهي و آموزشها ،چگونگي پیشگیری،

بیمارستانهای تهران در حد سطح ضعیف و متوسط

محافظت و پاسخگویي در مقابل تمامي حوادث و بالیا را

گزارش شد ( .)18حکمت خواه و همکاران در بررسي

در برميگیرد (.)13،12

بیمارستانهای ارومیه سطح آمادگي آنها را نیز در حد
ضعیف بیان كردند (.)19

نیازها و مراقبتهای بهداشتي و درماني یکي از
نیازهای اساسي و اولیه انسانها در شرایط اضطراری و

عدم برنامهریزی و سازماندهي بهمنظور مقابله با

بحران ها است .هنگام وقوع حوادث و بالیا نقش

حوادث ،آماده نبودن بیمارستان و عدم آموزش كاركنان

بیمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني بسیار حساس

برای كنترل بحران ميتواند خساراتهای جبرانناپذیری

بوده و جزء اولین واحدهایي هستند كه ارائه خدمات

را برای سیستم بهداشت و درمان كشور و مردم ایجاد

بهداشتي درماني بهینه و بهموقع آنان ميتواند در

كند ()20؛ بنابراین مراكز بهداشتي درماني قبل از وقوع

كاهش مرگ ومیر و افزایش تعداد نجات یافتگان،

بالیا باید از آمادگي الزم برخوردار بوده تا بتوانند

تقلیل عوارض معلولیت ها ،تسکین آالم جسماني و

اقدامات و واكنشهای سریع در موقع بالیا را انجام

رواني ،نقش حیاتي و تعیینكننده ای در مدیریت و

دهند؛ چراكه در صورت بروز هرگونه بالیا و حوادث

كنترل بحران داشته باشند ()14؛ چراكه سیل عظیمي

بزرگ و كوچك برای جامعه و مردم ،بیمارستانهای

از افراد جهت گرفتن نیازهای مراقبتي و درماني به این

مراكز تروما و حوادث هر منطقه اولین مراكز مراجعه

مراكز مراجعه ميكنند .از طرف دیگر خود ساختار،

جهت انجام و دریافت خدمات درماني خواهند بود.
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تجربیات گذشته در ایران نشان داده كه مقابله با

بهداشتي درماني را تحت تأثیر قرار دهد .امروزه با

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 1396

با توجه به افزایش دفعات وقوع و پیامدهای بالیا

مستندات موجود در كمیتههای بحران مستقر در

و نقش ویژه خدمات سالمتي در قبل ،حین و بعد از وقوع

بیمارستانها جهت افزایش دقت در تکمیل پرسسش

چنین حوادثي ،آمادگي مناسب ارائهدهنده خدمات

نامهها استفاده شد.

در كلیه بیمارستانها و مراكز بهداشتي درماني شهرها

پرسشنامه  220سوالي (بلي /خیر) خودساخته محقق

مدیریت بحران فعال داشته و آمادگي الزم برای مواجهه

ارزیابي شد .چك لیست به بررسي مشخصات و

اصولي با بحرانهای احتمالي كسب گردد.

اطالعات بیمارستان (تعداد تخت ،طبقات ،ضریب اشغال

با توجه به وقوع حوادث و بالیای در نقاط

تخت ،نوع بیمارستان و تخصصهای مربوطه ،موقعیت

مختلف در ایران و اهمیت مدیریت بحران در كاهش

بیمارستان ،تعداد نیروهای درماني ،دسترسي به

خسارات و عوارض ناشي از آن و شناسایي زیرساختها و

بیمارستان) پرداخته و سواالت پرسشنامه بررسي میزان

ارزیابي توان همه مراكز درماني جهت برنامهریزی و

آمادگي بیمارستانها در  10حوزه مجزا و مربوط به

عکسالعمل مناسب در موقع بحرانها ،این مطالعه با

واحدهای مختلف بیمارستان (قسمت پذیرش ،اورژانس،

هدف ارزیابي میزان آمادگي بحران و بالیا در

امنیت ،تخلیه و انتقال ،نیروی انساني ،ارتباطات ،ترافیك،

 3بیمارستان تروما و حوادث دانشگاهي شهر كرمانشاه

آموزش ،پشتیباني و مدیریت) ميباشد .برای ارزیابي

در سال  1395انجام شد.

واحد پذیرش  24سوال ،واحد اورژانس  30سوال ،انتقال
و تخلیه  30سوال ،ترافیك  15سوال ،ارتباطات

روش بررسی:

 16سوال ،امنیت  18سوال ،آموزش  17سوال ،پشتیباني

در این پژوهش توصیفي ،تحلیلي از نوع مقطعي

 28سوال ،نیروی انساني  21سوال ،فرماندهي و مدیریت

()C،B،A

 21سوال طراحي شده است .این پرسشنامه در مطالعات

تروما و حوادث دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه در سال

بیمارستانهای مختلف داخل كشور مورد تأیید و بررسي

 1395مورد ارزیابي قرار گرفت.

قرارگرفته است ( .)22،18هر سوال دو گزینه بلي و خیر

میزان آمادگي بحران و بالیا در  3بیمارستان

جامعه پژوهش  10مدیر و مسئول (مسئول

دارد ،برای گزینه بله نمره  1و خیر صفر در نظر گرفته

اورژانس ،مسئول واحد پذیرش ،مسئول واحد نقلیه،

شد و مجموع امتیازات و نمرات برای آمادگي هر حوزه

مسئول واحد حراست ،مسئول واحد آموزش نیروی

و آمادگي كلي محاسبه شد.

انساني ،مسئول نیروی انساني ،مسئول واحد پشتیباني،

به علت مساوی نبودن سواالت برای هر حیطه

فرمانده بحران و مدیر بیمارستان ،مسئول واحد ارتباطات و

جهت همگن نمودن ،نتایج نمره كسب شده در هر

مسئول نقلیه) این بیمارستانها ميباشد .با توجه به اینکه در

حیطه به  0-100رسانده شد و جهت نمره دهي از نمره

دو حوزه پشتیباني و نیروی انساني یك مدیر وجود دارد؛

 100استفاده گردید و این نمره بهطور قراردادی به

بنابراین در هر بیمارستان  9نفر جهت ارزیابي حوزههای

 5قسمت تقسیم شد .نمره صفرتا  20خیلي ضعیف،

مختلف در نظر گرفته شده كه با توجه به  3بیمارستان

 20تا  40ضعیف 40 ،تا  60متوسط 60،تا  80خوب و

درمجموع حدود  27نفر جامعه مورد پژوهش شد.

 80تا  100خیلي خوب در نظر گرفته شد .پرسشنامه

درصورتيكه مسئولي حضور یا همکاری نداشت ،از

جهت بررسي روایي صوری و محتوایي در اختیار

معاون و جانشین وی یا مدیر باالتر وی اطالعات

 15نفر از اساتید دانشگاههای تهران قرار گرفته بود و

جمعآوری شد .همچنین در صورت عدم اطالع و آگاهي

پایایي با انجام مطالعه پیلوت و انجام آزمون و باز

مسئول از وضعیت آمادگي واحدها ،از اطالعات و

آزمون بر روی یکي از واحدهای پژوهش و انجام
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سالمتي بسیار ضروری ميباشد ()21؛ بنابراین الزم است

میزان آمادگي با استفاده از چك لیست و

سعید محمدی و همکاران

آمادگی بیمارستان ها در بحران و بالیا

گردیده بود ( .)18تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده

كودكان ،جراحي عمومي و اعصاب ،ارتوپدی ،داخلي،

با استفاده از آزمونهای آماری توصیفي (فراواني مطلق

بیمارستان  Cدر حوزههای تخصصي جراحي عمومي و

و نسبي) و نرمافزار  SPSSانجام شد.

اعصاب ،ارتوپدی ،داخلي و بیمارستان  Bدر حوزههای
چشم ،گوش ،حلق ،بیني ،داخلي ،سوختگي و مسمومیت

یافتهها:

مشغول فعالیت هستند .محل استقرار بالگرد در محوطه هر
دو بیمارستان  Cو  Aمشخصشده است .بیمارستان  Bفاقد

بیمارستان  Cفاصله نزدیكتری نسبت به بیمارستان
 Aبه مركز شهر كرمانشاه دارد .بیمارستان  Aدر شمال شهر،

این مکان بود .قدمت ساختمان بیمارستانهای  A ،Cو

بیمارستان  Bدر جنوب شهر و بیمارستان  Cبه مركز شهر

به ترتیب  11،47و  37سال ميباشد.

B

نزدیك ميباشد .هیچكدام از بیمارستانها در محدوده طرح

بررسي اطالعات و مشخصات دموگرافیك 3

ترافیکي زوج و فرد واقع نبوده ولي مسیر دسترسي به

مركز تروما در قالب جدول نشان داده شده است (جدول

بیمارستان  Cو  Bبعضا با ترافیك همراه است .جهت

شماره .)1

دسترسي به بیمارستان  3 Aپل مرصالتي در  3مسیر مختلف

جدول شماره  :1مشخصات دموگرافيک  3بيمارستان تروما و حوادث شهر کرمانشاه
تعداد

تعداد پرستار و

پرسنل غير

تعداد تخت

درصد اشغال

بيمارستان

مساحت بيمارستان

طبقات

پزشک

پيراپزشک

درمان

فعال

تخت در ماه

585

1714

610

82/8

بيمارستان A

 120هزار مترمربع

10

120

151

220

55

بيمارستان B

 21هزار مترمربع

2

35

190

197

208

80

بيمارستان C

 44هزار مترمربع

4

24

178

نتایج در بیمارستان  Aنشان داد ،آمادگي همه

بیمارستان  %5/84 Cمشاهده شد كه در سطح خیلي

واحدها در برابر بحران و بالیا طبق امتیاز كسب شده

خوب بود .این بیمارستان در بسیاری از حوزههای

در سطح خیلي خوب بود .میزان آمادگي كلي در

آمادگي مقابله با بحران در سطح خیلي خوب بود و فقط

مواجهه با بحران و بالیا  %99/1بود كه این میزان

در حوزه ارتباطات و نیروی انساني به ترتیب آمادگي

آمادگي در سطح خیلي خوب قرار مي گیرد .آمادگي

خوب و متوسط داشت .آمادگي كلي این  3مركز تروما

كلي مواجهه با بالیا در بیمارستان  %4/43 Bو سطح

و حوادث در شهر كرمانشاه  %75/6است كه در سطح

آمادگي متوسط دارد كه در سطح آمادگي پایینتری

آمادگي خوب قرار دارند (جدول شماره .)2

نسبت به دو بیمارستان دیگر بود .آمادگي بیمارستان در

سطح آمادگي در حوزههای پذیرش و ترافیك

حوزه ترافیك در سطح خیلي ضعیف و حوزه پشتیباني و

در بیمارستان  Bضعیف و خیلي ضعیف بود .سطح

پذیرش در سطح ضعیف مشاهده شد .آمادگي بحران در

آمادگي اورژانس نیز در این بیمارستان پایین بود.
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آزمون كاپا با نمره  %80در حد قابلقبول ارزیابي

قرار دارد .بیمارستان  Aدر حوزههای تخصصي زنان،

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 1396

جدول شماره  :2ميزان آمادگی حوزه های بحران در  3بيمارستان تروما و حوادث شهر کرمانشاه

(درصد آمادگی)

(درصد آمادگی)

(درصد آمادگی)

حوزه  3بيمارستان

اورژانس

100

40

90

76/6

خوب

پذیرش

100

25

100

75

خوب

انتقال

100

53/3

80

77/7

خوب

ترافيک

100

6/6

100

68/8

خوب

ارتباطات

100

43/7

68/7

70/8

خوب

امنيت

100

55/5

83/3

79/6

خوب

آموزش

100

41/2

88/2

76/4

خوب

پشتيبانی

96/4

35/7

85/7

65/9

خوب

نيروی انسانی

95

65

50

70

خوب

مدیریت

100

68/2

100

89/4

ميانگين آمادگی بيمارستان

99/1

43/4

84/5

75

بيمارستان یا حوزه

خيلی خوب
خوب

بحث:
نتایج مطالعه نشان داد ،آمادگي مواجهه با بحران

همکاران همخواني دارد؛ ولي در مطالعه حجت و

و بالیا دو بیمارستان  Aو  Cدر سطح خیلي خوب قرار

همکاران این آمادگي در یکي از بیمارستانهای منتخب

دارد .این آمادگيها ميتواند به سبب سیاستهای

تهران در حد متوسط مشاهده شد ( .)23،18در بیمارستان

دانشگاه و برنامهریزیهای كمیته بحران در مواجهه با

مطالعه ما مراكز تروما مورد بررسي قرار گرفته بودند؛

بالیا در مراكز تروما و مهم درماني در شهر كرمانشاه

ولي در پژوهشهای قبلي ذكر شده نوع بیمارستان و

باشد؛ ولي بیمارستان  Bسطح آمادگي متوسط دارد .این

تخصص مربوطه بیان نشده بود.

آمادگي پایینتر ميتواند به علت قدمت بیمارستان ،نبود

بررسي  Liو همکاران نشان داد كه %85/2

زیرساختهای بیمارستان ازجمله فضا و امکانات الزم

بیمارستانها برنامه آمادگي اورژانس در بحران را

باشد .اشکال در پیادهسازی برنامه مدیریت بحران و

داشتند .بیشتر بیمارستانهای مورد مطالعه او جهت فراهم

نداشتن كمیتههای بحران فعال و پویا در عرصههای

نمودن سطوح مناسب تداركات اورژانسي شامل:

درماني و بیمارستاني و نداشتن برنامه منسجم آموزشي،

داروها ،تجهیزات پزشکي و الکتریکي ،آب و اكسیژن و

تمریني و نبود تجربه ميتواند از علل دیگر آمادگي

همچنین مواد گندزدا و غیره برنامههایي را تدوین

پایین در مقابل با بحران در بیمارستانها باشد.

نمودهاند ( Paganini .)24و همکاران در ارزیابي

بر اساس نتایج پژوهش سطح آمادگي بیمارستانهای

بیمارستانهای ایتالیا بیان كرد كه تنها  %45اورژانس

مورد مطالعه در حوزه اورژانس خوب بود كه با نتایج

بیمارستانها طرح بحران دارند ( .)25آمادگي این واحد

بررسي آمادگي بیمارستان های ایران توسط دانشمندی و

با توجه به ارتباط مستقیم اولیه با بیماران حادثه دیده در
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بيمارستان A

بيمارستان B

بيمارستان C

ميانگين آمادگی

سطح آمادگی

سعید محمدی و همکاران

آمادگی بیمارستان ها در بحران و بالیا

حوادث بهعنوان بخشي حساس در بیمارستانها در نظر

و سایر بخشها در جابجایي و انتقال بیماران باشد و عدم

گرفته ميشود (.)26

آمادگي در این حوزه ميتواند عملکرد حوزههای دیگر

شاخصهای كمي و كیفي خدمات درماني و

بیمارستانها ،عدم وجود برنامه تمرین تخلیه اضطراری

اعتباربخشي در بیمارستانها محسوب ميشود .یکي از

است (.)28

دالیل آمادگي خوب این حوزه در بیمارستانهای

میزان آمادگي در حوزه ترافیك بیمارستانهای

مورد پژوهش ما به دلیل مراكز تروما و حوادث بودن

مورد مطالعه نیز در سطح خوب مشاهده شد كه با نتایج

این بیمارستانها در شهر كرمانشاه و برنامهریزیهای

میزان آمادگي متوسط در مطالعات دانشمندی و

صورت گرفته در این باره است .واحد اورژانس در

همکاران ،حجت و همکاران و ساالری و همکاران

بیمارستانهای تروما ميبایست در آمادگي باالیي به

همخواني ندارد ( .)27،23،18در مطالعه دانشمندی و

سبب مراجعه حجم باالی بیماران در شرایط عادی و

همکاران  30بیمارستان منتخب ایران و در مطالعه حجت

بحراني باشد و در شهرهای كالن كه تأثیری پذیری

و همکاران  13بیمارستان دانشگاهي شهر تهران مورد

زیادتری از بحران دارند باید برنامهریزی جامعتر و

ارزیابي قرار گرفته بود .حوزه تخصص بیمارستانها

منسجمتر داشته باشند.

گزارش نشده بود و اینکه محل انجام پژوهشها متفاوت

نتایج حاصل از پژوهش ما آمادگي در سطح

بود؛ چراكه در شهری مثل تهران این حوزه با توجه به

خوب در حوزه پذیرش بیمارستانها را نشان داد كه با

شلوغي ترافیکي نیاز به برنامهریزی بیشتری برای مواقع

نتایج ضعیف این حوزه در مطالعه عامریان و همکاران،

بحراني وجود دارد .در بیشتر بیمارستانها به علت نبود

دانشمندی و همکاران همخواني ندارد ،در بخش پذیرش

نیروی نظارتي و در اولویت نبودن بحث بحران بیمارستانها

این بیمارستانها دستورالعملهای مختلف شرح وظایف

در این زمینه اقدام خاصي انجام ندادهاند ( .)18به دلیل

كاركنان ،پیشبیني فضا و ساختار تشکیالتي مشخص

اهمیت كنترل ترافیك و رفتوآمد در زمان حوادث

نشده است ()23،21؛ ولي با نتایج مطالعه ساالری و

ارائه دستورالعمل برای استفاده از پاركینگ در زمان

همکاران در ارزیابي بیمارستانهای شیراز همخواني

بحران و تجهیزات كنترل ترافیك در خارج بیمارستان

دارد ( .)27پس از هر حادثه و بحران بزرگي حدود 50

برای نقلوانتقال مصدومان الزم است.

الي  %80جهت دریافت كمكهای پزشکي به بیمارستانها

حوزه ارتباطات در پژوهش حاضر از آمادگي

مراجعه مينمایند و بسیاری از بیماران جهت پذیرش

خوبي برخوردار بود؛ درحاليكه با نتایج مطالعه زابلي و

بیماران دیگر باید سریعا ترخیص شوند ( .)1چارت

همکاران همخواني ندارد و میزان آمادگي را در حد

تشکیالتي و برنامه پرسنل در بیمارستانهای مورد مطالعه

ضعیف گزارش كرده بود و در پژوهش دانشمندی و

ما بهخوبي سازماندهيشده بود.

همکاران نیز آمادگي متوسطي گزارش شد ( .)23،29در

نتایج حوزه تخلیه و انتقال در مطالعه ما آمادگي

مطالعه زابلي و همکاران بیمارستان های منتخب شهر

در سطح خوب را نشان داد كه با نتایج مطالعه ساالری و

تهران مورد ارزیابي قرار گرفته بود و فقط سیستمهای

همکاران با میزان آمادگي متوسط همخواني ندارد و

ارتباطي جایگزین مورد بررسي قرار گرفته بود .عدم

همچنین با مطالعه حسیني شکوه و همکاران نیز در ارزیابي

پیشبیني محل جایگزین برای مخابرات و سیستمهای

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکي ایران همخواني

ارتباطي و همچنین ساختار سازماني زمان بحران و تهیه

نداشته و آمادگي پاییني را گزارش كردند ( .)28این

نشدن دستورالعمل نحوه ارتباط كاركنان با خانواده از

حوزه باید در هماهنگي با حوزههای اورژانس ،پذیرش

نقایص عمده بخش ارتباطات است ( .)23با توجه به
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آمادگي این بخش بهعنوان یکي از

را نیز تحت تأثیر قرار دهد .عمدهترین نقص این قسمت

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 1396

درمان و مردم در زمان بحران ،برنامهریزی و آمادهسازی

آمادگي كاركنان را بایستي افزایش داد تا استرس در

زیرساختها برای ارتقای سطح این آمادگي ضروری

زمان بحران كه با افزایش  45درصدی همراه است را در

به نظر ميرسد.

نیروهای درماني كاهش داد (.)33

میزان آمادگي واحد امنیت بیمارستان ها در

عدم آموزشهای كافي پرسنل و كاركنان

سطح خوب مشاهده شد كه مي تواند به علت تدوین

درماني و ستادی ميتواند تمام ابعاد و حوزههای درگیر

برنامه بحران در این بیمارستان ها و توجه مسئولین

در بحران را شامل شود .مسئولین این حوزهها باید افراد

باشد ،درحاليكه با نتایج مطالعه شجاعي و همکاران

با دانش و تجربه باال در این حیطه باشند و برنامههای

در ارزیابي تمام بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکي

آموزشي بهطور مداوم پیگیری و ارزیابي شود.

ایران با استفاده از پرسشنامه  6سوالي آمادگي واحد

آمادگي بیمارستانهای پژوهش حاضر در حوزه

امنیت همخواني نداشته و میزان آمادگي پاییني را

پشتیباني خوب بود كه با نتایج نصیری پور و همکاران،

گزارش كردند ()30؛ ولي با نتایج مطالعه دانشمندی و

حجت و همکاران همخواني دارد ( ،)32،18ولي با نتایج

همکاران در ارزیابي آمادگي حوزه امنیت در یکي از

مطالعه زابلي و همکاران ،اجاقي و همکاران همخواني

بیمارستانهای منتخب شهر تهران همخواني دارد (.)31

نداشت ( .)34،29واحدپرست و همکاران نیز در بررسي

آمادگي پایین در مطالعه شجاعي و همکاران به علت

آمادگي بیمارستانهای بوشهر میزان آمادگي حوزه

عدم برنامه ها و آموزش های كافي نظری و عملي به

پشتیباني را متوسط گزارش كرد ( .)9هر چه پشتیباني

نیروهای نگهباني و حراست مي باشد ()30؛ چراكه

بیمارستاني قویتر باشد ،تلفات ناشي از بالیا كمتر

آموزش پرسنل امنیتي و نگهباني ،بهبود تجهیزات و

خواهد بود .به نظر ميرسد تخصیص هزینه و امکانات

امکانات امنیتي در مدیریت بحران بسیار با اهمیت

الزم برای تجهیز بیمارستانها ميتواند باعث افزایش

مي باشد .آمادگي این حوزه ایمني و امنیت پرسنل و

سالمت عمومي و افزایش امید به زندگي شود (.)9
آمادگي این حوزه در بیمارستانها ميتواند به

بیماران در زمان وقوع بحران را فراهم كرده و از

علت مراجعه زیاد بیماران و نیاز به امکانات و وسایل

اختالل عملکرد سازمان جلوگیری مي كند.
حوزه آموزش در بیمارستانهای مورد بررسي

بهخصوص در هنگان بحران تحت تأثیر قرار گیرد.

در سطح آمادگي خوبي قرار دارد كه با نتایج مطالعه

اهمیت پشتیباني و برنامهریزی برای ارتقای توان آمادگي

حجت و همکاران ،عامریان و همکاران همخواني

بحران در نیروهای امدادی و مردم الزم است.

دارد ()21،18؛ ولي میزان ضعیف آمادگي در مطالعه

حوزه نیروی انساني نیز در سطح آمادگي خوبي

حسیني شکوه و همکاران و سطح متوسط در مطالعه

قرار دارد كه با نتایج مطالعه ساالری و همکاران در این

نصیری پور و همکاران گزارش شد (.)32،28

حوزه همخواني دارد ()27؛ ولي سطح آمادگي متوسطي

علت این اختالف ميتواند تفاوت درجه

در مطالعه حجت و همکاران ،دانشمندی و همکاران

بیمارستانها باشد و دیگر اینکه در دو مطالعه ذكر شده

گزارش شد ( .)23،18همواره كمبود نیروهای درماني

بیمارستانهای مرزی بودند ،ولي در مطالعه حاضر

با تجربه و آگاه در بیمارستان از مشکالت و دغدغههای

بیمارستانهای تروما و مهم شهر مورد بررسي قرار

حوزه درمان است .در بیمارستانهای مورد مطالعه ما

گرفتند؛ همچنین این عدم همخواني نتایج مطالعه كنوني

چارت سازماني نیروی انساني و آموزشها در وضعیت

با پژوهش های مذكور ميتواند به علت عدم انجام

خوبي بود .كمبود تعداد نیروی انساني با نداشتن

مانورها و كالسهای آموزشي آمادگي بحران در برخي

تخصص كافي ميتواند حتي با داشتن امکانات و
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اهمیت سیستمهای ارتباطي و اطالعرساني برای پرسنل

از مراكز درماني باشد ( .)9آموزشهای مرتبط با

سعید محمدی و همکاران

آمادگی بیمارستان ها در بحران و بالیا

ازآنجاكه منابع نیروی انساني نقش مهمي در اداره

رسیده است .این افزایش آمادگي ميتواند به علت

بیمارستانها و جلوگیری از اتالف منابع دارد ،بررسيها

برنامهریزی و مورد توجه قرار دادن اهمیت آمادگي در

مبین آن است كه كمبود نیروی انساني در شرایط

بحران و بالیا از جانب مسئوالن و مدیران دانشگاه باشد

بحراني محسوستر است (.)26

كه با تشکیل چارتهای بحران بیمارستاني و فعالیت

آمادگي حوزه مدیریت در بیمارستانهای

كمیتههای بحران و اقدامات مناسب به اهداف باالیي

پژوهش حاضر در سطح خیلي خوبي قرار دارد كه

دست یافتهاند .بااینوجود بیمارستان  Bنیاز به اقدامات،

بیانگر آن است كه در بیمارستانهای مورد مطالعه بر

برنامهها و زیرساختهای بیشتری دارد.

روی حیطه فرماندهي بهخوبي برنامهریزی گردیده و

مطالعه  Wetterو همکاران ،آمادگي بیمارستانها

مسئولین ،تیمهای فرماندهي ،ساختار و شرح وظایف

در برای مصدومان شیمیایي و بیولوژیکال تروریسم در

مشخص شده است .در مطالعه زابلي و همکاران این

 4ایالت آمریکا را ارزیابي كرده بود .كمتر از  20بیمارستان

میزان آمادگي در سطح خیلي پاییني گزارش شد ( )29و

در برابر مصدومان حوادث بیولوژیکي و شیمیایي طرح و

حتي در مطالعه مشابه چند سال قبل در شهر كرمانشاه

برنامه داشتند و درمجموع بیمارستانها در برابر این حوادث

توسط اجاقي و همکاران نیز میزان این آمادگي در سطح

آماده نبودند ( Murphy .)35در مطالعهای بیان كرد كه تنها

پاییني مشاهده شده بود ( .)34آمادگي این واحد برای

 %22بیمارستانها در آمریکا آمادگي مقابله با بحران را

فرماندهي ،ساماندهي ،بهكارگیری نیروها و تجهیزات و

داشتند ( .)36بیمارستانهای مورد مطالعه ما آمادگي خوبي

مدیریت آنها در هنگام بحرانها و بالیا از اهمیت باالیي

در مواجهه با بالیا داشتند؛ ولي در ارزیابي بحرانها و

برخوردار است.

بررسي آمادگيها درباره مصدومان شیمیایي و بیولوژیکال

در مطالعه امیری و همکاران میزان آمادگي

ارزیابي صورت نگرفته بود .با توجه به سابقه جنگ تحمیلي

بیمارستانهای استان سمنان در مقابله با بالیا را در سطح

در كشور و مصدومان در معرض قرارگرفته این سالحها،

متوسط مشاهده كردند ( .)17در مطالعه ما میزان آمادگي

به نظر آموزش و آماده بودن در برابر این سالحها و ارزیابي

كلي و بیشتر واحدهای مسئول در بحران دو بیمارستان A

این آمادگيها در حوزه درمان الزم به نظر ميرسد.

و  Cدر سطح خیلي خوب مشاهده شد كه همخواني

مطالعهای توسط  Fungو همکاران با عنوان آمادگي بحران

نداشته ،ولي با نتایج سطح آمادگي متوسط در بیمارستان

در پرستاران هنگ كنگ انجام شد .در این مطالعه سطح

 Cمطالعه ما همخواني دارد .یکي از دالیل این میزان

آمادگي پرستاران مورد ارزیابي قرار گرفته كه بر طبق نتایج

باالی آمادگي بیمارستان های مورد مطالعه ما ميتوان

 %97بیان داشتند كه در مقابل با بحران آمادگي كافي ندارند

به علت تعیین كردن این بیمارستانها بهعنوان مراكز

و به برنامههای آمادگي بحران نیاز دارند ()37؛ ولي در

تروما و حوادث اشاره كرد كه با داشتن بیشترین

مطالعه ما آمادگي خیلي خوب در زمینه آموزش و نیروی

متخصص و فوق تخصصهای حوزههای مختلف درمان

انساني مشاهده شد كه ميتواند به سبب ایجاد ساختارها و

و امکانات به روز مشغول فعالیت هستند.

برنامههای آموزشي كمیته بحران و چارت تشکیالتي فعال

در بررسي میزان آمادگي مواجهه با بحران

و موثر این واحد در بیمارستانهای مورد مطالعه و همچنین

مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه در سال 1387

برگزاری مانورها و كالسهای آموزشي در این زمینه در

نتایج میزان آمادگي بیمارستانهای  Aو  Cو  Bبه ترتیب

بیمارستانها باشد.

 %19 ،%54و  %25/7مشاهده شد ( .)34درحاليكه میزان

 Djalaliو همکاران در ارزیابي آمادگي بیمارستانهای

A

اروپا نشان داد كه بیشترین آمادگي در بیمارستانهای

آمادگي در سال  1395طبق بررسي ما در بیمارستان
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تجهیزات الزم ،آمادگي بحران را با مشکل مواجه كند.

 ،%1/99بیمارستان  %7/84 Cو بیمارستان %4/43 B

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 1396

آمادگي در بخش آموزش بود ( .)38درحاليكه سطح

پیشنهاد ميشود با توجه به اهمیت مدیریت بحران در

آمادگي این حوزه در بیمارستانهای پژوهش حاضر خوب

بحث درمان ،مدیران و مسئوالن سایر دانشگاهها این

بود .در پژوهش حاضر فقط  3بیمارستان مركز تروما و

برنامهها و اهداف را در بقیه بیمارستانها و نقاط مختلف

حوادث و در یك مجموعه دانشگاهي و شهر كرمانشاه

كشور مورد استفاده و توجه قرار دهند.

ارزیابيشده بود؛ درحاليكه مطالعه ذكر شده در تمامي
بیمارستانهای اتحادیه اروپا انجام شده بود .از طرف دیگر

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

در استانداردهای تعریف شده كشورهای جهان در ابعاد،

نتایج پژوهش آمادگي مراكز تروما و حوادث

سطح و میزان آمادگي در بیمارستانها در بحرانها و بالیا

برای اقدامات درماني در هنگام بالیا و بحرانهای ناگهاني

ميتواند اختالفاتي وجود داشته باشد.

را در حد مطلوب نشان ميدهد .ارزیابي این آمادگيها

بیمارستانها اولین مراكزی هستند كه تحت تأثیر

نقاط قوت و ضعف این مراكز را در اختیار مسئولین قرار

بحرانها قرار گرفته و بهعنوان متولي امور سالمت

ميدهد تا در صورت لزوم برنامهریزی درماني و

ميباشند ،الزم است كه آمادگي در برابر بالیا را در

اورژانسي برای رسیدگي به بیماران ترومایي ،حوادث

سرلوحه كار خود قرار داده و اولین قدم ارزیابي میزان

طبیعي و غیرطبیعي را انجام دهند و توان و ظرفیتهای

آمادگي و سپس تدوین طرح جامع مدیریت بحران است

مراكز درماني تحت مسئولیت خود را بشناسند.

كه باید در وضعیت عادی و پیش از رخداد بالیا موجود

آمادگيهای مطلوب مراكز درماني آرامش بیماران،

باشد و با بررسي و مانورهای مختلف ،موارد آسیبپذیری

پرسنل ،كیفیت مطلوب خدمات درماني و اقدامات

آن برطرف گردد (.)9

پزشکي را به همراه دارد؛ بنابراین این آمادگيها در
رسیدن به اهداف مراقبتي چه در حالت عادی مراكز و چه

نتیجهگیری:

در حالت بحران همواره باید مدنظر قرار گیرد.

آمادگي در مواجهه با بحران و بالیا در دو بیمارستان
 Cو  Aدرمقیاس خیلي خوبي قرار دارد كه ميتواند

تشکر و قدردانی:

نشان از برنامهریزی منسجم و ارائه دستورالعملهای الزم
در این زمینهها و در اولویت قرار دادن آنها در

این مقاله حاصل بخشي از طرح پژوهشي

برنامههای درماني و آموزشي دانشگاه باشد ،ولي در

مصوب دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه به شماره قرارداد

بیمارستان  Bدر سطح متوسط قرار دارد كه جهت حفظ

 95050تاریخ  94/8/20ميباشد و تمام هزینههای آن

این آمادگيها و برطرف كردن مشکالت و افزایش

توسط این سازمان تأمین گردیده است؛ همچنین

آمادگيها در حوزههای بحران باید برنامههای الزم

پژوهشگران از همکاری مسئوالن ،مدیران بیمارستانها،

تدوین و ارتقا یابند .این سطح آمادگي این مراكز

كمیتههای بحران جهت تکمیل پرسشنامه و شورای

ميتواند هنگام مواجهه با بالیا و حوادث بهطور سریعي

پژوهشي دانشگاه و دانشکده پیراپزشکي كرمانشاه در

واكنش نشان داده و ارائه خدمات درماني در شرایط

جهت بررسي و تصویب این طرح كمال تشکر و

بحراني را بهخوبي انجام دهد و حفظ این سطح نیازمند

قدرداني را داریم.
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انگلیس ،لیتواني و لوگزامبورگ بود و كمترین سطح

بررسي دورهای برنامهها و آمادگيها است؛ همچنین

سعید محمدی و همکاران

آمادگی بیمارستان ها در بحران و بالیا
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Background and aims: Natural and technologic disasters and accidents have great influence on
people's lifestyle and their health. Main object of hospitals is providing fast and timely health care
to reduce mortality and complications by the disaster. The aim of this study is to evaluate
preparedness crisis and disasters in centers of trauma of Kermanshah University of Medical
Sciences.
Methods: The present descriptive, cross-sectional study was conducted in three hospitals (A,B,C)
of Kermanshah university of medical sciences, Iran, 2016. Data were collected using a selfadministered checklist and questioner through observation and interview. The checklist included
220 yes/no questions in 10 domains of emergency (30 questions), admission (24 questions),
evacuation and transfer (30 questions), traffic (15 questions), communication (16 questions),
security (17 questions), education (17 questions), support (28 questions), human workforce
(21 questions), and leadership and management (22 items). Scores 0 and 1 were given to “No” and
“Yes” choices, respectively. Data were analyzed using SPSS and descriptive statistics.
Results: Overall, the relative mean of disaster preparedness in the study hospitals A, B and C was
99.1%, 43.4%and 84.7%, respectively. Generally, the average readiness score for all hospitals was
75%. The most and lowest preparedness was related to the management and traffic domains.
Conclusion: According to the results, preparedness of hospitals was in the suitable level. Officials
of medical centers have the necessary programs and educations in all areas of disaster preparedness
for quick response and timely in hospitals.
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