مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال سوم/شماره  /1بهار1313

تاریخ دریافت1991/9/21 :

تاریخ پذیرش1992/11/21 :

بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مواجهه با
حوادث غیرمترقبه
لیال والی ،1علی مسعود ،2حسین جباری بیرامی ،3برمک یعقوبیان

چکیده
مقدمه :حوادث غیرمترقبه و بالیا ،اغلب وقایعی غیرقابل کنترل هستند که در سراسر دنیا و همچنین ایران نیز اتفاق میافتندد
مراکز درمانی به ویژه بیمارسدتانها ،که نقش مهمی در درمان مصدومان و مجروحان و مدوفقیت در زمان بحدران هدا را ایددفا
میکند نیازمند آمادگی مناسب هستند مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریدز
برای مواجهه با بحران طراحی شده است
روشها :این مطالعه به روش مقطعی -توصیفی در سال  1991و در شش بیمارستان تحدت پوشدش دانشدگاه علدوم پزشدکی
تبریز انجام پذیرفت دادهها با استفاده از چک لیستی که پایایی آن در حد قابل قبول برآورد شد ،روایی آن نیز به وسیله صداحب
نظران در دسترس مورد تأیید قرار گرفت ،گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11تحلیل شد
نتایج :بیمارستانهای مورد پژوهش با کسب  %91از امتیاز کل مربوط به پذیرش ،کمترین آمادگی را از لحاظ مقابله با بحدران
برخوردار بودند اورژانس ( ،)%45پشتیبانی ( )%45و ترافیک ( )%45همچنان از وضعیت متوسطی برخوردار بودند ،اما نسدبت بده
سایر عوامل در وضعیت بهتری قرار داشتند همچنین بیمارستانهای مورد پژوهش از حیث نیروی انسانی ،ساختار و تشدکیال
به ترتیب با امتیاز  %55و  %11در وضعیت خدو قدرار داشدتند و از نظدر ففدای فیزیکدی ( ،)%55نمدودار عملکدرد ( )%55و
پروتکلها ( )%51از وضعیت متوسط برخوردار بودند
بحث و نتیجهگیری :مطابق با استانداردهای الزم برای مدیریت بحران در شرایط اضطراری بیمارستانهای مورد مطالعده در
تبریز با داشتن آمادگی متوسط در زمینههای اورژانس ،تخلیه و انتقال ،ترافیک ،ارتباطا  ،امنیدت ،آمدوزش ،پشدتیبانی ،نیدروی
انسانی و مدیریت و مخصوصاً پذیرش نیاز به بهبود دارند و ضروری است تدابیر مناسبی در این زمینه اتخاذ گردد
واژگان کلیدی :آمادگی ،بیمارستان ،حوادث غیرمترقبه
مقدمه

حداقل بخشی از آنها با عوارض شدید نوالی ،جوانی

انسان از روزی که آفریده شده دستخوش حوواد

و

و روانی همراه هستاد (.)1

و بووگرب بوووده اس و  .حووواد

و

از طرفی هر سال  022نیلیون انسوان درگیور حوواد

اتفاقوواک کو و

بالیای طبیعوی و غیرطبیعوی هموواره ناوابم نوادی و

غیر نترقبه نیشوود و صودها نفور در ا ور آن از بوین

انسانی بشر را تهدید نیکاد .هر ساله در گوشه وکاار

در

جهان سوانح و حوواد

بسویاری روی نویدهود کوه

نیروند .کشورهای حاد ه خیگ بر ا ر این حوواد

هر سال به طوور نتوسوم نعوادل  3درصود از تولیود

 -1استادیار ،كميته تحقيقات دانشجویی ،معاونت تحقيقات و فن آوری ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،كرمان ،ایران
 -2دانشجوی كارشناسی ارشد ،كميته تحقيقات دانشجویی ،معاونت پژوهشی ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،كرمان ،ایران
 -3دانشيار ،گروه پزشكی اجتماعی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران
 -4دانشجوی دستياری ،گروه پزشكی اجتماعی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران
نویسندهی مسؤول :علی مسعود

Email: Ali.Masoudmj@gmail.com

آدرس :کرمان ،بزرگراه هفت باغ علوی ،پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی
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علی مسعود و همکاران

آمادگی بیمارستانهای تبریز برای حوادث

اد بُعدی که نحدودی های پگشکی و

ناخالص داخلی خود ،نتحمل زیان اقتصادی نیشوند

واژهای اس

( .)0در این نیان کشور نا به لحاظ وسع  ،نوقعی

سایر نوارد نربوط را در بر نیگیورد ( .)3بیمارسوتان

بالخیگ جهان نحسوب نویشوود و از نجمووع هول

حفظ ساختار (فیگیکی ،نودیریتی ،تجهیگاتوی ،نیوروی

نوع بالیای طبیعی شااخته شده در جهوان ،وقووع 31

انسانی و  )...و نیگ حفوظ فرآیاودها و ارایوه عملکورد

نوع آن در ایران گگارش شده اس

( .)3در ی

نطلوب را داشته باشد ( .)7نعمووال بیمارسوتانهوا در

اخیر  052زنوین لورزه در ایوران رخ داده و نتیجوه آن

شورایم بحرانوی ناشوی از حوواد

 373هگار نفر کشوته و  533هوگار نفور زخموی بووده

کمبووود نی ورو ،تووداخل و ووایف و تووداخل عملیوواک

اس  .البته تلفاک زلگله بم را نیوگ بایود بوه ایون آنوار

نیگردند ( .)3عودم برنانوه ریوگی و سوازناندهی بوه

افگود (.)4

ناظور ن ابله با حواد  ،آناده نبودن بیمارسوتانهوا و

بالیای طبیعی رخهای از بیماری ،رنو ،،خسوارک و

عدم آنوزش کارکاان بورای کاتورل بحوران نویتوانود

نابودی را به همراه نیآورد .به عاوان نثوال در زلگلوه

ناجوور بووه خسوواراک جبووران ناپووذیری بوورای سیسووتم

 31خرداد  1330گیالن و زنجان کوه در ن یواس 7/3
درجه ریشوتر در نیموه شو

بهداش

غیرنترقبوه د ووار

و درنان کشور گردد (.)8

اتفواا افتواد ،در اولوین

در پووژوهش اجوواقی نی وگان آنووادگی بیمارسووتانهووای

لحظاک این حاد ه ،در سطح  13شهر و  3333روسوتا

دانشگاه علوم پگشکی کرنانشاه در رویارویی با بحران

با فورو ریخوتن  014هوگار واحود نسوکونی بور سور

 03/8درصد برآورد شود ( .)8در تح یو حجو

در

ساکاان آن بیش از  15هووگار نووفر کشوته و توعووداد

سال  1384بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پگشکی

بیشماری نصدوم شدند ،که رقم بسوتریشودگان در

تهوران نموره  51/04را کسو

کورد کوه بیوانگر قورار

بیمارستانها نتجاوز از  5هگار نفر بود .با ایون وجوود

گرفتن در حد نتوسم آنوادگی اسو

وقتی یو

( .)4از طرفوی

حاد وه غیرنترقبوه اتفواا نویافتود افکوار

دیگر طب نطالعه عرب و همکواران نیوگان آگواهی و

عمونی از آژانس های کم رسان و دیگر شاخه هوای

عملکرد ندیران اجرایی بیمارستان های تابعه دانشوگاه

و یاری دارنود ( .)5بخوش

علوم پگشکی تهران و نیگان آنوادگی بیمارسوتانهوای

فعالیو هوایش و

آنان در ن ابل خطر زلگله بسیار پوایین

دولتی نرتبم ،انتظار کم
بهداش

و درنان به سوب

ناهیو

ن شی که در درنوان و بوازتوانی نجوروحین و کاتورل
وضعی

سالن

استراتژی

جانعه دارد از بخشهای حسواس و

بووده و نراکوگ ایون بخوش بوه خصوو

تح

ندیری

برآورد شد ( .)7این نطالعه بوا هودب بررسوی نیوگان
آنادگی بیمارستانهای تبریگ برای نواجهه با حوواد
غیر نترقبه طراحی گردید.

بیمارستانهای آن باید به صورک شبانهروزی و بدون
وقفه در زنان بروز حواد

فعالی

داشته باشاد و بوه

ارایه خدناک بپردازند .این انر زنانی انکانپذیر اس
که نراکگ نربوطه قبل از بروز حوواد
الزم را کس

آنوادگیهوای

کرده باشاد و بتواناود بوا تموام نیورو و

توان به کاترل بحران بپردازند ( .)0آنادگی بیمارسوتان
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مواد و روشها

این نطالعه ی

پژوهش ،از نووع ن طعوی -توصویفی

بود .جانعه پژوهش را بیمارستانهای دانشوگاه علووم
پگشکی شهر تبریوگ کوه بویش از  122تخو

داشوتاد

تشکیل داد و نمونه پژوهش شوانل شوش بیمارسوتان
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جغرافیایی و تاوع اقولیمی جوگء یکوی از ده کووشور

به عاوان ی

دهه

سازنان باید در نواقوم بحرانوی توانوایی

علی مسعود و همکاران

آمادگی بیمارستانهای تبریز برای حوادث

انام رضوا (ع) ،کودکوان ،الگهورا (س) ،سویاا ،رازی و

 13استفاده شد.

شهدا بود که به روش نمونهگیری غیراحتمالی انتخاب

نتایج

گردیدند.

به طور کلی بیمارستانهای نورد پژوهش از دو بُعود،

ابگار جممآوری دادهها،
ای ن

و همکواران ()4

از نطالعوه حجو

حیطههای شش گانه ضروری برای ن ابله با حوواد

اخذ و پایایی آن در نطالعه با آزنون کاپا در حد قابول

غیرنترقبووه (جوودول  )0نووورد بررسووی قوورار گرفتاوود.

قبول ( )2/8ارزیابی شد و روایی صوری و نحتووایی

همانطور که در جدول شماره  1نشواهده نویگوردد،

بووه وسوویله  15نفوور از خبرگووان و

 %32از انتیواز

وو

لیسوو

صاحباظران در دسترس نورد تأیید قرار گرفو  .ایون

بیمارستانهای نورد پژوهش با کسو

کل نربوط به پذیرش ،ضعیفترین وضعی

را از این

شووانل  002سوؤال (بلوی /خیور) در ده

حیث دارا بودند .پس از آن تخلیه و انت ال ،آنوزش و

هودب اورژانوس ( 32سوؤال) ،پوذیرش ( 04سووؤال)،

 %45از انتیواز

و

لی س و

( 15سووؤال)،

در نظر گرفتوه بورای ایون حیطوه هوا شودند .انایو ،

( 17سوؤال) ،آنووزش

بوا کسو %48، %47

تخلی وه و انت ووال ( 32سووؤال) ،ترافی و
ارتباطاک ( 13سوؤال) ،انایو

نیروی انسانی هر کدام نوف به کسو

( 17سؤال) ،پشتیبانی ( 08سؤال) ،نیروی انسوانی (01
سووؤال) و فرنانوودهی و نوودیری

( 00سووؤال) بووود.

سؤاالک برای هور کودام از واحودهای پوژوهش در 3

ارتباطاک و ندیری

بوه ترتیو

و %40در جایگاه نتوسم قرار گرفتاد .اورژانس ،%54
پشووتیبانی  %57و ترافیو

 %58همچاووان از وضووعی

نتوسطی برخوردار بودند .انا نسب

به سوایر عوانول

حیطه تجهیگاک ،نیروی انسانی ،ساختار و تشوکیالک،

در وضعی

فضای فیگیکی ،پروتکلها و نمودار عملکرد (فرآیاود،

در نجموع واحدهای پوژوهش  %48انتیواز را کسو

نحوه اجرا شرح و ایف) تاظیم گردید.

کردند .بیمارستان شوماره  4کمتورین انتیواز ( )%18و

به گگیاه خیر ،نمره صفر و به گگیاوه بلوه ،نموره یو

شماره  3بیشترین انتیاز ()%38را به خوود اختصوا

تعل گرفو  .حوداکثر انتیوازی کوه یو

بیمارسوتان

بهتری جای داشتاد.

دادند.

کاد  002بود .نحوه انتیازباودی در

همان طور که در جدول شماره  0نالحظه نویگوردد،

و همکواران ( )4بوه

بیمارستانهای نورد پژوهش از حیث نیروی انسوانی،

ایوون شوورح بووود 2-02درصوود خیل وی ضووعیف-42 ،

با انتیاز  %77و  %33در

نیتوانس

کس

پا ،دسته بر طب نطالعه حجو

ساختار و تشکیالک به ترتی

01درصود ضووعیف 41-32 ،درصوود نتوسووم31-82 ،

وضعی

درصد خوب و  81-122درصد خیلی خووب .روش

فضووای فیگیکووی ( ،)%47نمووودار عملکوورد ( )%44و

جممآوری دادهها نشاهده و نصاحبه بود .پژوهشوگر،

نتوسووم برخوووردار

پس از اخذ نجوز و تواف های الزم با رؤسا و ندیران

خوب قرار داشتاد و پوس از آنهوا ،از نظور

پروتکوولهووا ( )%42از وضووعی
بودنود .تجهیوگاک بوا کسو

تاهوا  %08انتیوواز ،دارای

را تکمیل کورد .بوه ناظوور

ضووعف در نیووان شووش حیط وه نووورد بررسووی بووود.

نحاسبه شاخصهای توصویفی شوانل شواخص هوای

بیمارستان شماره  4کمتورین انتیواز ( )%10شوماره 3

بیمارستان ها،

لی س

نرکگی و پراکادگی از نرم افگار آنواری SPSSنسوخه

24

بیشترین انتیاز ( )%71را به خود اختصا

دادند.
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لیسو

لیسوتی اسوتاندارد بوود،

یکی از بُعد اهداب ده گانه (جودول )1و دوم از بُعود

علی مسعود و همکاران

آمادگی بیمارستانهای تبریز برای حوادث

جدول شماره  :1بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر عوامل دهگانه ضروری برای مقابله با
حوادث غیرمترقبه
بیمارستان
عوامل

1

2

3

4

5

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز)

امتیاز)

امتیاز)

امتیاز)

امتیاز)

6
امتیاز (درصد

میانگین امتیاز

حداکثر

(درصد کل

نمره

امتیاز)

امتیاز)

پذیرش

(5 )61

(1 )31

(3 )13

(6 )6

(5)61

(15 )51

(5 )36

64

تخلیه و انتقال

(13 )43

(15 )65

(11 )35

(5 )63

(14 )45

(11 )23

(13/6 )46

36

ترافیک

(16 )16

(13 )15

(6 )33

(1 )5

(2 )46

(16 )166

(1 )61

16

ارتباطات

(11 )21

(1)66

(3 )11

(2 )31

(1 )66

(11 )21

(1 )41

12

امنیت

(1 )45

(13 )52

(3 )11

(6 )16

(5 )41

(16 )11

(5/6)45

15

آموزش

(16 )51

(13 )52

(2 )36

(6 )16

(5 )41

(2 )36

(2/6)46

15

پشتیبانی

(66 )11

(12 )65

(64 )12

(6 )6

(16 )43

(11 )21

(15/6 )65

61

نیروی انسانی

(16 )41

(6 )64

(13 )26

(6 )64

(11 )66

(13 )26

(16/6 )46

61

مدیریت و فرماندهی

(13 )61

(16 )46

(16 )66

(2 )65

(16 )46

(13 )41

(11 )41

66

جدول شماره  :2بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر حیطههای ششگانه ضروری برای مقابله با
حوادث غیرمترقبه
بیمارستان
حیطهها

1

2

3

4

5

6

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

امتیاز (درصد

کل امتیاز)

کل امتیاز)

کل امتیاز)

کل امتیاز)

کل امتیاز)

کل امتیاز)

میانگین امتیاز

حداکثر نمره

(درصد کل

( از )111

امتیاز)

ساختار و تشکیالت

(63 )55

(15 )65

(11 )26

(16 )33

(64 )16

(62 )15

(66/6 )22

36

پروتکلها

(33 )66

(61 )44

(63 )35

(3 )6

(64 )31

(31 )26

(62 )46

23

نیروی انسانی

(62 )11

(66 )51

(61 )22

(5 )66

(64 )56

(36 )14

(64/6 )55

36

فضای فیزیکی

(14 )46

(11 )64

(11 )64

(13 )35

(13 )35

(66 )65

(12/6 )45

36

تجهیزات

(16 )46

(14 )62

(4 )12

(6 )1

(3 )16

(15 )21

(5 )61

66

بحث

شد ،به گونهای با نتای ،تح ی حاضر همخووانی دارد.

در نطالعوووه حاضووور ،نیووانگین آنوووادگی اورژانوووس

در ایوون تح یو  %03 - 87از  32واحوودهای پووژوهش

بیمارستانهای نورد بررسی %54بود که نشوان دهاوده

تاها قوادر بودنود بوه  12نصودوم از هور  52نصودوم

وضعی

نتوسم این بخش نویباشود .نتوای ،تح یو

یعای %02پاسخ سریم دهاد ( .)0حج

درسال 1384

یاف

کوه آنوادگی

انجام شده توسم  Treatو همکارانش که بور روی32

در نطالعه خود به این نتیجه دس

بیمارستان با روش نصاحبه با پرسال بیمارستان انجام

اورژانس بیمارستانهای دانشگاههوای علووم پگشوکی
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اورژانس

(13)43

(11)26

(11)23

(16)33

(15 )65

(66 )25

(15/6)64

36

علی مسعود و همکاران

آمادگی بیمارستانهای تبریز برای حوادث

ایران ،تهران و شهید بهشتی در شهر تهران برای ن ابله
غیرنترقبه %48 ،بوود ( .)4نتوای ،بوه دسو

با حواد

بیمارستانی که از سال  1005تا  1003در لس آنجلوس
عمل تخلیوه بیمارسوتانی را انجوام داده بودنود ،شوش

اورژانس واحدهای نورد پوژوهش در قبوال حوواد

بودند ( .)14در نطالعه حاضور دالیول نختلفوی نظیور

غیر نترقبه نویباشود .اکثور نشوکالک ایون بخوش را

نبود نسیر نشخص برای خروج بیماران از بخشها به

و شوورح

فضای آزاد اطراب بیمارستان در هاگام وقوع حواد ،

و ووایف سووازنانی اعضووای توویم تریوواژ و همچاووین

بورای

نشخص نبودن سواختار تشوکیالتی بخوش در هاگوام
حواد

تشکیل نیداد.

نتای ،به دس

بررسی تاها %32از انتیاز کل بخش پوذیرش را کسو
ضعیفی به سر نویبردنود .ایون

نتیجه ت ریبا با نتای ،حاصل از نطالعه حج
 1384با کس

خارج کردن بیماران ناتوان از حرک
بیای نکردن فضای نااس

آنده نشان داد که بیمارستانهای نوورد

نمودند و در وضعی

عدم پیش بیاوی تجهیوگاک و انکانواک نااسو

در سوال

 %38از انتیواز کول کوه نشوان دهاوده
بود ( .)4ولی با

ضعف در این بخش نیباشد ،نگدی

نطالعاک سواالری در  1380در شویراز و عوانریون در
 1387در سه بیمارستان نرزی بوا کسو

و همچاین پیش

یا نبود فضای کوافی بورای

انجام عمل اسوکان در نحوطوه بیمارسوتان ناجور بوه
پایین آندن نیگان آنادگی در این زنیاه شده بود.
کاترل ترافی

نیگ بیمارسوتانهوای نوورد

در خصو

نطالعه  %58انتیاز را کس

نمودند کوه نشوان دهاوده

وضعی

نتوسم از این حیوث بوود .نتوای ،حاصول از

نطالعه دانشمادی و همکواران و حجو
نشان داد که وضعی

کاترل ترافی

و همکواران

در بیمارستانهای

 %34و %72

نورد نطالعه آنان با  %40و  %33/3انتیواز از وضوعیتی

که بیانگر قورار گورفتن در حود خووب آنوادگی بوود

( .)10 ،15اکثور

تفوواوک داشوو

( .)12 ،11جهوو

بیماران در هاگام حواد
این حواد

پووذیرش نااسوو

ادان نطلوبی برخوردار نبوده اسو

نشکالک در این زنیاه در نطالعه حاضر عبارک بودند

غیرنترقبه باید قبل از وقووع

از نبود فضای کافی برای پارکیاگ ،نبود نیروی انسانی

برنانهریگی نااسبی در این زنیاه صوورک

و افگایش نیوگان

و تجهیگاک الزم برای کاترل ترافی

گیرد .نثال با برآورد تعداد قربانیان احتموالی حوواد

عبور و نورور در سواعاک خاصوی از روز نخصوصوا

نختلف ،یا با گاجاندن عمل تریاژ در ایون زنیاوه کوه

ساعاک نالقاک و تغیور شویف هوا .نتیجوه حاصول از

عدم پیش بیای آن نشکل برخی از واحدهای پژوهش

نطالعه نشان داد که بیمارسوتانهوای نوورد نطالعوه از

حاضر بود ،نیتوان عمل پذیرش را در نواقم نیازناود

کردند کوه

واکوواش فوووری ،تسووهیل نمووود .انت ووال و تخلیووه در
بیمارستانهای نورد نطالعه بوا کسو

نظر ارتباطاک %40 ،انتیاز نربوطه را کس
از وضعی

نتوسطی برخوردار بود که با نتیجه نطالعه

 %45انتیواز ،در

دانشمادی و همکاران در سال 1388با  %54و زابلی و

شوده در

همکاران در سال  1385بیانگر حود نتوسوم آنوادگی

تح یو انجوام شوده توسوم دانشومادی و انیوری بوه

( .)3 ،10عمووده نشووکالک

حد نتوسم ارزیابی گردید که با نتای ،کس
ترتی

بوا کسو

 %48و  %40/5انتیواز نطاب و

دارد

( .)10 ،13همچاین در نطالعوه شوولتگ از بوین هشو
21

بووود ،همخوووانی داشوو

نشاهده شده در این زنیاه ،نبود فرآیاودهای نشوخص
اطالع رسانی و نشخص نبودن شرح و ایف ارتباطی
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آنده در نطالعه حاضور همگوی نؤیود ضوعف بخوش

بیمارستان نوف به تخلیه در نودک  04سواع

کمبووود تجهیووگاک ،روشوون نبووودن ترکی و

شوده

آمادگی بیمارستانهای تبریز برای حوادث

اعضا بود .ولی با این حال فرص

علی مسعود و همکاران

ارت ا و بهبود در آن

هووای آنوزشووی بوورای پرسووال شوواغل در واحوودها را

نیوگ

جهانی نیگ کمبوود آنووزش

نیگ نثل زنیاههای دیگر به شم نیخورد .انای
عانوول در وضووعی

نتوسووم بووود .پووژوهشهووای

جه

ایجاد آنادگی با بالیا را در بخشهای نختلوف

جانعه ،یکی از عوانل نؤ ر بر نیگان خساراک نعرفوی

دانشمادی و همکاران و ساالری و همکاران به ترتی

کرده اس

بووا نموورههووای  %53و  %45بووا نتووای ،نطالعووه حاضوور

نتای ،نشان داد که نمره کس

همخوانی دارد ( .)12 ،10ضعف این هودب ناشوی از

توسم کلیه بیمارستانها  %57بوده که در حد نتوسوم

نبووود دسووتورالعمل و فرآیاوودهای نشووخص اجرایووی

و

جه

(.)17
شوده از نظور پشوتیبانی

ارزیابی نیگردد .این نتیجه با نتای ،نطالعاک حج

حفظ انای

بیماران ،پرسال و تجهیوگاک بوود.

همکاران ،ساالری و همکاران و عانریون و همکواران

این در حالی اس

این نوارد باید جگ

که همگی بیانگر قرار گرفتن در حود خووب آنوادگی

که حفظ انای

اولین اقداناک هر نرکگی در نواقم بحرانی باشد.
همچاین نمره کس

( )4،12،11و بیانگر ضوعف

هستاد ،همخوانی نداش

شده توسم کلیه بیمارستانهوا در

بیمارستان هوای نوورد پوژوهش در زنیاوه هوایی نثول

بُعد آنوزش نعادل  %45انتیاز در نظر گرفته شده بوود

پشتیبانی ،کمبود انکاناک و تجهیگاک برای پشوتیبانی،

نتوسم

ف دان برنانههای نشخص برای انجام تدارکاک الزم و

که حاکی از قرار گرفتن این عانل در وضعی

بود .در نطالعهای که نصیریپور و همکواران)1383( ،

 ...بود.

که در کرنانشاه انجام دادند بیمارسوتانهوا  %52انتیواز

نتای ،نشوان داد کوه نموره کسو

این حیطه را کس

کورده بودنود ،کوه بوا ایون نتیجوه

همخووانی داشو  ،ولوی بوا نتووای ،نطالعووه حجو
همکوواران در تهووران کووه  %33انتیوواز کس و

و

شووده را

شوده توسوم کلیوه

بیمارستانها از نظر نیوروی انسوانی  %77بووده کوه در
حد خوب ارزیابی نیگردد .و بیانگر وجود ی
قوک نااس

ن طه

برای واحدهای نورد پوژوهش بوود .بوا

گگارش نموده بوود و تح یو اجواقی و همکواران در

این حال نیتوان با روشنترکردن و ابالغ ناظم شورح

 %18از انتیوواز کول بووود

و ایف و ساختار سازنانی پرسوال درگیور در بحوران

( .)4، 8 ،13عدم توجه به دستاوردهای

زنیاههای بهبود بیشتر آن را فراهم ساخ  .این نتیجوه

کرنانشواه کوه بیووانگر کسو
تفاوک داش

آنوزش ،در نظر نگرفتن آنوزشهوای ویوژه حوواد
غیرنترقبه و فراهم نبودن شرایم برای تمرین عملی و
انجام نانور از نشکالک یاف

شده بورای ایون هودب

نیباشد .به طور کلی دورههوای آنوزشوی بایود قوادر
باشاد نیازها و نهارکهای نورد نیواز در زنوان وقووع
حواد

از جمله نحوه تریاژ ،روش ن ابله با حوواد

نختلف و کاترل عفون ها در هاگوام حوواد
نمایاد .رفم این نشکالک ،هم
بیمارستان هوا را جهو

نات ول

با نتیجه نطالعه ساالری با نموره  %33همخووانی دارد،
ولوی بووا نطالعوواک حجو

و دانشوومادی بووا آنووادگی

نتوسم تفاوک دارد (.)4،12،10
نتای ،نطالعه حاضر نشان داد که نمره کسو
نظر ندیری

و فرناندهی حواد

شوده از

غیر نترقبوه توسوم

کلیه بیمارستانها  %48بوده که در حد نتوسم ارزیابی
نیگردد .نتای ،به دس

آنده از نطالعوه دانشومادی و

نسئولین دانشوگاه و

همکاران کوه وجوود فرنانودهی بحوران را  %82بیوان

نیازسواجی و برگوگاری دوره

ندارد ( ،)10نتای ،نطالعوه Milsten

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 3شماره  / 1بهار 1313
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 %47انتیاز را کس

نمود که حاکی از قرار گرفتن این

نیطلبد .سازنان بهداش

علی مسعود و همکاران

آمادگی بیمارستانهای تبریز برای حوادث

و همکاران در آنریکا نشان داد که یکی از الشهای
اساسی بیمارستانهوا در هاگوام حوواد
ضعف در ندیری

اس

بالیا را نداشتاد (.)02

غیور نترقبوه

( .)18همچاین نتوای ،اعوالم

نتیجهگیری

آنادگی ( ،)8نشان دهاده ضوعف نسوبی نوا در زنیاوه

تجهیووگاک و حجووم کووار بوواال از ن ووایص اغلوو

سیستم ندیری

در زنان حواد

و فرناندهی نااس

غیر نترقبه نیباشود و دالیول آن نبوود نوواردی نثول
برنانههای نشخص ن ابلوه بوا حوواد
ساختار ندیری
حواد

غیور نترقبوه،

حواد
حووواد

غیر نترقبه بوده که با توجه بوه سواب ه وقووع
در شووهر نووورد نطالعووه ،توجووه بیشووتر

و شورح و وایف نودیران ن ابلوه بوا

سیاستگگاران و برنانه ریوگان را در زنیاوه نواجهوه بوا

و فرنانودهی

غیرنترقبوه و لوگوم آنوادگی بیشوتر را نتوذکر

غیر نترقبه نیباشد؛ لذا ندیری

از نباحثی اس

بیمارسووتانهووای نووورد پووژوهش در زنیاووه ن ابلووه بووا

که نیاز به توجه خا

دارد.

درنجموع واحدهای پژوهش هم در بُعد اهداب و هم
در بُعد حیطههای پژوهش به ترتی

با نمرههوای %48

حواد

نیشود .قابل ذکور اسو

کوه بیمارسوتانهوای نوورد

پژوهش از حیث دو بُعد نیروی انسوانی و سواختار و
تشکیالک در وضعی

خوبی از آنادگی قرار داشتاد.

و  %40در حد نتوسم آنادگی قورار گرفتاود کوه ایون
نتیجه با نتای ،نطالعاک حج  ،نل

شواهی در خورم

تقدیر و تشکر

آبوواد و  Cliffدر بیمارسووتانهووای روسووتایی آنریکووا

ن اله حاضر حاصل پایان نانوه دانشوجویی نویباشود.

( .)0 ،4 ،10ولی با نطالعاک اجواقی و

بدین وسیله از کلیه ندیران و پرسال بیمارسوتانهوای

همکاران در کرنانشاه و ساالری و همکاران در شیراز

دانشگاه علوم پگشکی تبریگ که پژوهشگر را در زنیاوه

ضوعیف و خووب آنوادگی

اجرای این تح ی یواری نمودنود ،تشوکر و قودردانی

نطاب

داش

که به ترتی

در وضوعی

بودند ،نتفاوک بود ( .)8،12همچاین نطالعهای توسم

نیشود.
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بیمارستانهای عمونی آنادگی کانل برای نواجهوه بوا
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Abstract
Background: Unexpected events and disasters are often uncontrollable events occurring
around the world, including Iran. Health care delivery centers, especially hospitals play the
most important role in treating injured and wounded people and accomplishing the mission in
the time of crisis. They need to be in a proper level of readiness.This study aimed to evaluate
the readiness of hospitals affiliated with Tabriz University of Medical Sciences for dealing
with crisis and disaster.
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in six hospitals affiliated with
Tabriz University of Medical Sciences in 2011. Data is collected using a checklist that it’s
reliability and validity was estimated at an acceptable level. The gathered information was
analyzed using descriptive statistics in SPSS version 16.
Results: In all of six hospitals, reception units only meet 30% of standards and were the least
ready for dealing with disasters. There was an average level of readiness in the fields of
emergency (54%), support (57%) and traffic (58%) while they were in a readier condition
than other fields. Scores concerning human resources (77%) and organization and structure
(66%) represent a satisfactory level of readiness. There was an average level of readiness
regarding physical space (47%), performance chart (44%) and protocols (40%).
Conclusion: According to the average standard necessary requirements for disaster
management in emergencies, the studied hospitals need improvement in the fields of
transportation, traffic, communication, safety, training, support, human resources and
administration and especially reception, and it is recommended to implement a holistic policy
for promoting the current situation.
Keywords: Readiness, Hospital, Disasters
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