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  دهيچک

. باشـد  يها مـ  مارستانيجانبه ب همه يازمند آمادگياست که ن يضرور يها به هنگام وقوع زلزله امر مارستانيلزوم ارائه خدمات مناسب در ب :نه و هدفيزم شيپ

  . ديبه انجام رس خطر زلزله در برابر ۱۳۹۰در سال  هيارومدانشگاه علوم پزشکي  تحت پوششهاي  ميزان آمادگي بيمارستان يابيارزپژوهش حاضر با هدف 

. دياند، اجرا گرد ه که در مرکز استان واقع شدهيارومپزشکي دانشگاه علوم  تحت پوشش يها ه بيمارستانيکلدر  مقطعي توصيفيپژوهش  نيا :روش کارمواد و 

با استفاده و  SPSS19 افزار نرم به کمکها  تحليل داده ه ويتجز. شدآوري  جمعمستندات موجود  و مشاهدهو به صورت مصاحبه  ليست چکاز  با استفاده ها داده

  . رفتيرمن صورت پذياسپ يب همبستگيشر و ضريق فيدق يآمار هاي آزموناز 

 يزان آمادگيم ترين کمو  مديريت برنامه حوادث غيرمترقبهطه يدر برابر خطر زلزله در ح يآمادگزان ين ميشتري، بيطه مورد بررسيح هشتاز مجموع  :ها افتهي

و  در سطح ضعيف بيمارستان سه، ضعيف يليخدر سطح  بيمارستان ششکه ها نشان داد  يافته. بود ها مارستانياقدامات بهداشت محيط ب يزير برنامه طهيدر ح

. درصد بود ۰۷/۲۰در برابر خطر زلزله،  مورد مطالعه يها مارستانيب يآمادگ ين کليانگيم. داشتند زلزله قرار در برابر آمادگيمتوسط ز در سطح ين بيمارستان يک

، رابطه آماري پشتيباني خدمات حياتي يزير برنامهطه يبا ح تجهيزات ضروري و لوازم مصرفي يزير برنامه حيطهن يرمن، بياسپ يب همبستگيبر اساس آزمون ضر

  ). =۸۲۴/۰rو  =۰۰۳/۰p( مشاهده گرديد داري عنيم

شود  پيشنهاد مي. شد يابيف ارزيمورد مطالعه در برابر خطر زلزله، در سطح ضع يها مارستانيب يزان آمادگيم يج، به طور کليبر اساس نتا :يريگ جهيبحث و نت

ها به عنوان  بيمارستان يا سازه ريغسازي  المقدور توجه به مقاوم ، حتيها آنمدت در زمينه مديريت بحران و اجراي مداوم  کوتاههاي آموزشي  ضمن تدوين برنامه

  .اولويت مد نظر قرار گيرد يک
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  دانشگاه علوم پزشكي اروميهکارشناس امور بيمارستان، معاونت درمان،  ١
  ، دانشگاه علوم پزشكي اروميهپزشک عمومی ٢
  رئيس بيمارستان شهيد مطهري، دانشگاه علوم پزشكي اروميه ٣
  ناسي ارشد، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشجوي کارش ٤
  رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشجوي دکتراي تخصصي، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطالع ٥
  )نويسنده مسئول( دانشجوي دکتراي تخصصي، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ٦

  مقدمه

و باليا، اغلـب وقـايعي غيرقابـل کنتـرل     حوادث غيرمترقبه 

). ۱(پيوندند  هستند و همواره در نقاط مختلف جهان به وقوع مي

بندي کلي به حوادث طبيعـي   حوادث غيرمترقبه در يک تقسيم

بشـر  و نيز حوادث تکنولوژيکي يا ... مانند زلزله، سيل، طوفان و 

مـواد   بيولوژيکي، نشـت  مانند حمالت نظامي، حمالت ساخت

ــو و ر ــي ... اديواکتي ــيم م ــوند  تقس ــوان   ).۲(ش ــه عن ــه ب زلزل

و  يکامالً اتفاق معموالً به صورت ،ترين حادثه غيرمترقبه مخرب

  وافتد  اتفاق ميگونه هشدار و پيش آگاهي قبلي  بدون هيچ
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 ۱۳۹۰اروميه؛ هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  بيمارستانخطر زلزله در ارزيابي ميزان آمادگي مقابله با 
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روز وجـود   شبانه در طول زمان از سال و امکان وقوع آن در هر

زلزله مخـرب و   ۷۵تا  ۷۰حدود به طور متوسط در هر سال، . دارد

ـ  لـرزه  نيزمـ  ).۳( دهد رسان در سراسر دنيا رخ مي آسيب  زلزلـه،  اي

 انرژياز رها شدن ناگهاني که است  نيزمد يا شديف يخف جابجايي

مـردم در سراسـر    يزنـدگ  يبـرا  را يجد يديتهد شود و يجاد ميا

توانـد باعـث    ين ميزم جابجايين يا). ۴،۵( آورد مي به وجود جهان

ها؛ مختل کردن خدمات گاز، برق و تلفن و  ها و پل سقوط ساختمان

 يو سـونام  يسـوز  ل، آتشيزش کوه، بهمن، سياوقات باعث ر يگاه

  ). ۳( شود

دهنـد، زلزلـه از    ايـران روي مـي   در کـه از بين بالياي طبيعي 

خـاص   تيـ موقع ليـ ان به دلريا ).۶( اي برخوردار است جايگاه ويژه

 از يکـ ي ا،يـ ماليه کمربنـد آلـپ   يو قرار گـرفتن بـر رو   ييايجغراف

 يشگيان همياز قربانو  شود يجهان محسوب م زيخ زلزله يکشورها

حــوادث در ميــان کــه  طــوريه بــ؛ )۷،۸( بــوده اســتلــرزه  نيزمــ

 بـوده اسـت  علت مرگ و ميـر   نيتر عيشا زلزله ،غيرمترقبه طبيعي

را تجربـه   يمتعـدد  يها زلزله چند دهه گذشتهطول  در رانيا). ۹(

شـده   يقابل جبران ريو غ نيخسارات سنگ و کرده و متحمل تلفات

 و از شـهرها  ياريبسـ  ينـابود  و نفر هزاران مرگکه عالوه بر  است

 شـده اسـت   يا گسـترده  ياقتصـاد  يها بيآس جاديباعث ا، روستاها

)۱۱،۱۰.(   

هـا   مارستانيب، رمترقبهيکه به هنگام وقوع حوادث غ يياز آنجا

دگان حـوادث تلقـي   يـ ب ديپـذيرش آسـ   مرکز نيتر مهمبه عنوان 

 ير عوارض ناشيدرگ هستند که ييها سازمانن يشوند و جزو اول مي

 يا برنامـه  تـدوين نيازمنـد  گردنـد،   يمـ رمترقبه ياز وقوع حوادث غ

ارائـه  ). ۲،۱۲( باشـند  يم رمترقبهيغمقابله با حوادث جهت  منسجم

يکي از وظايف بسـيار مهـم در    دگانيسانحه دخدمات اورژانسي به 

د قبل از وقوع يبا ها مارستانيببنابراين ). ۹( شرايط وقوع زلزله است

الزم برخوردار باشند تـا بتواننـد در هنگـام وقـوع      يحادثه از آمادگ

هاي سالمت را به بهترين  مراقبتع، يحادثه با واکنش مناسب و سر

مارسـتان در برابـر زلزلـه    يآمـادگي ب ). ۱۳( نحو ممکن ارايه دهنـد 

هاي جسمي ناشي از  مير و آسيب کاهش قابل توجه مرگ وموجب 

   ).۹( شود ميهاي اضطراري  حوادث و وضعيت

ر يـ توان به مـوارد ز  ينه مين زميانجام شده در ا يها از پژوهش

زان آمـادگي  يـ م يا شکوه و همکاران در مطالعه ينيحس. اشاره کرد

ايـران در برابـر    پزشکيتحت پوشش دانشگاه علوم  يها مارستانيب

را در  يآموزش يها برنامه ينمودند و برگزار يابيزلزله را متوسط ارز

در ). ۹( هـا مـؤثر دانسـتند    مارسـتان يايـن ب  يزان آمادگيش ميافزا

هـاي تحـت    مارسـتان يب يزان آمادگيمطالعه عرب و همکاران نيز م

). ۱۴( ن گزارش شدييار پايتهران بس پزشکيپوشش دانشگاه علوم 

هـاي وابسـته    در ميان بيمارستان کشتکارانو  کواريجه مطالعه ينت

آمـادگي  ميـزان   کـه شـيراز نشـان داد    پزشـکي به دانشـگاه علـوم   

متوسط بـه   يط بحرانيدر مقابله با شرا مورد مطالعههاي  بيمارستان

  ).۱۵( باشد يمباال 

ها در جهت حفظ، بازگشت  بيمارستان کليديبا توجه به نقش 

رود اين  انتظار مي، و ارتقاي سالمت جسماني و روانـي افـراد جامعه

ضمن  ،غيرمترقبه طبيعي نظير زلزله حوادثمراکز در هنگام رخداد 

به عنوان پناهگاهي آرامش بخش  ،برخورداري از استانداردهاي الزم

هاي بهداشتي و درماني پيش آمـده را بـه    و مطمئن، بتوانند بحران

ترين خدمات درماني به  کننده مطلوب خوبي مديريت نمايند و ارائه

هـاي   مسلم است که اين امر جز با آمـادگي  .کنندگان باشند مراجعه

. نخواهد بود يابي قابل دستهاي هميشگي  ممارست و الزم و تمرين

فرعـي تخصصـي بهداشـت و درمـان      کميته ملي و ۱۳۸۰در سال 

طبيعي کشور، اقدام بـه تـدوين، ارائـه و ابـالغ      کاهش اثرات بالياي

ريـزي   راهنمـاي برنامـه  « اجرائي زلزلـه تحـت عنـوان    دستورالعمل

بعـد از   حال .ها نمود به بيمارستان» براي مقابله با زلزله بيمارستان

تـا   ميبـر آن شـد   ،دسـتورالعمل  ابـالغ ايـن  ن سال از يگذشت چند

 هيـ واقع در شـهر اروم  يها در بيمارستانرا شدن آن  ييميزان اجرا

ميـزان   يابيـ ن پژوهش بـا هـدف ارز  يا؛ لذا ميدهمورد بررسي قرار 
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ه يـ ارومپزشکي دانشگاه علوم  تحت پوششهاي  بيمارستان آمادگي

ــر  ــه در براب ــوع زلزل ــو ن خطــر وق ــاهي  ي ــش و آگ ــردن دان ــاال ب ز ب

گيرندگان بخش بهداشت و درمان کشور به منظور اطـالع و   تصميم

ش آمـادگي  يريـزي و افـزا   رفع نقـايص احتمـالي در زمينـه برنامـه    

  . صورت گرفته است يعيرطبين حادثه غيها در برابر ا بيمارستان

  

  مواد و روش کار

 به صـورت تحليلي است که  توصيفي يا مطالعهپژوهش حاضر 

ه يـ ن مطالعـه کل يـ در ا .انجام گرفتـه اسـت   ۱۳۹۰مقطعي در سال 

ه کـه در  يـ ارومپزشـکي  دانشگاه علوم  تحت پوشش يها مارستانيب

قـرار   يمورد بررس) مارستانيب ۱۰شامل ( اند مرکز استان واقع شده

 يابيـ ارز يها ستيل ن پژوهش چکيابزار مورد استفاده در ا. گرفتند

حيطـه   هشـت در ( خطر زلزله برابرها در  آمادگي بيمارستانزان يم

 ،در برابـر زلزلــه  خطرنــاک ريــزي ايمنـي تجهيــزات و مـواد   برنامـه 

ــه  برنامــه ــزي کــاهش خطــرات ســاختماني، برنام ــزي ري ــه  ري تخلي

ضروري و لوازم  ريزي تجهيزات ، برنامهييصحرابيمارستان و درمان 

محـيط بيمارسـتان، برنامـه     ريزي اقدامات بهداشـت  مصرفي، برنامه

ريزي  غيرمترقبه، برنامه بيمارستان، مديريت برنامه حوادث آموزشي

دسـتورالعمل   بـر اسـاس  باشـد کـه    مـي  )پشتيباني خدمات حياتي

ده يگرد يطراحزلزله  ريزي بيمارستان براي مقابله با راهنماي برنامه

 صورت مصاحبه الذکر به حيطه فوق هشتاطالعات مرتبط در . است

سيسـات،  أمسئول آموزش، مسـئول ت  حسب مورد با مدير، مترون،(

دبيـر  مسئول کارگزيني، مسئول بهداشت،  مسئول مدارک پزشکي،

آوري  جمعموجود و مشاهده مستندات ) ها بيمارستانبحران  کميته

 ۱۲۳هـا در مجمـوع شـامل     يسـت ل سؤاالت مطروحه در چـک . شد

بـر  . پاسـخگويي بـود   به صورت بلي و خير قابـل  کهباشد  ميال ؤس

نهايــت ميــزان آمــادگي  در ،امتيــاز کســب شــده ميــانگين اســاس

آمـادگي   سـطح  در قالـب پـنج   کل ها در هر حيطه و در بيمارستان

تـا   ۲۰( آمادگي ضعيف ،)درصد ۲۰از  تر کمصفر تا ( ضعيف يليخ

 ،)درصـد  ۶۰از  تـر  کمتا  ۴۰( آمادگي متوسط ،)درصد ۴۰از  تر کم

 خـوب  يلـ يخو آمـادگي  ) درصد ۸۰از  تر مکتا  ۶۰( خوبآمادگي 

مـذکور در   ليسـت  چـک . بنـدي شـد   تقسـيم ) درصـد  ۱۰۰تا  ۸۰(

و  گرفتـه ز مـورد اسـتفاده قـرار    يـ ن) ۱۴،۹( يگريمطالعات مشابه د

 به کمـک ها  تحليل داده ه ويتجز .د شده بودييآن تأ ييايو پا ييروا

 هاي آزمونو  يفيبا استفاده از آمار توصو   SPSS19يآمار افزار نرم

   .شر انجام گرفتيق فيو دق رمنياسپ يب همبستگيضر

 

  ها افتهي

ه که يواقع در شهر اروم يها مارستانيه بيحاضر کل پژوهش در

د ي، شـه ينـ يامـام خم ( يدرمـان  يمارسـتان آموزشـ  يب پـنج شـامل  

ــر ــ، آيمطه ــان تي ــهدايس، ياهللا طالق ــک روانو  دالش ــه، )يپزش  س

مارسـتان  يب يـک ، )و شـفا  يصولتجان، يآذربا( يمارستان خصوصيب

د يشـه ( يمارسـتان نظـام  يب يـک و )) ع( امام رضا( ين اجتماعيتأم

ن رتبـه  يبـه لحـاظ آخـر   . قـرار گرفـت   يبود، مورد بررسـ ) انيعارف

ــت، يابيارزشــ ــتان دارايب هف ــ يمارس ــه ارزش ــ يابيدرج  دوک و ي

تا زمان انجام  دالشهدايسمارستان يب. ز درجه دو بودنديمارستان نيب

مارســتان يب پــنجت، يــاز نظــر فعال. نشــده بــود يابيمطالعــه ارزشــ

ز، يت نيبوده و از نظر مالک يه عموميو بق يو فوق تخصص يتخصص

ن يانگيـ م. بودند يمارستان خصوصيب سهو  يمارستان دولتيب هفت

و متوسـط   ۴/۱۹۰، يمـورد بررسـ   يهـا  مارسـتان يتخت فعال در ب

 ۵/۴۶ران، ين سن مـد يانگيم. درصد بود ۷/۶۱تخت،  اشغالزان يم

سـال و   ۹/۱۴مارسـتان،  يران در بيسال و متوسط سـابقه کـار مـد   

از نظر مدرک . سال بود ۵/۱۰ت، يريمتوسط سابقه کار در پست مد

 يه دارايـ و بق يا حرفـه  يمـدرک دکتـرا   ينفـر دارا  پنج، يليتحص

 بـه صـورت  ان رينفـر از مـد   هفت. تر بودند نييسانس و پايمدرک ل

ـ . ت داشتنديفعال يز به صورت قراردادينفر ن سهو  يرسم ن يهمچن

 يهـاي  دورهنفر  دو، فقط يمورد بررس يها مارستانيران بين مدياز ب

  . مارستان گذرانده بودنديت بيريت بحران و مديرينه مديدر زم
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در  يزان آمـادگ يـ ن ميشـتر يپژوهش نشان داد که ب يها افتهي

 مـديريت برنامـه حـوادث غيرمترقبـه    طـه  يبرابر خطـر زلزلـه در ح  

 يزيـ ر برنامـه  طـه يدر ح يزان آمـادگ يم ترين کمو ) درصد ۱۷/۴۴(

ن يانگيـ م. بـود ) درصـد  ۳۷/۴( اقدامات بهداشت محيط بيمارستان

اقـدامات   يزيـ ر برنامـه  يهـا  طـه يحدر برابر زلزلـه در   يآمادگ يکل

 يزير ، برنامهآموزشي بيمارستان برنامه، بهداشت محيط بيمارستان

تخليه بيمارستان و  يزير طه برنامهيو ح کاهش خطرات ساختماني

 يزيـ ر برنامـه  حيطـه ف، در يضـع  يلـ يدر سطح خ ييصحرادرمان 

ايمني تجهيزات و مـواد  طه يو ح مصرفيلوازم تجهيزات ضروري و 

پشــتيباني  يزيــر برنامــهطــه يحف و در يدر ســطح ضــع خطرنـاک 

در سطح  برنامه حوادث غيرمترقبه طه مديريتيحو  خدمات حياتي

مـورد   يها مارستانيب يآمادگ ين کليانگيم. ديگرد يابيمتوسط ارز

ار يدرصد بدست آمد که بر اساس مع ۰۷/۲۰مطالعه در برابر زلزله، 

جدول شماره ( ديگرد يابيف ارزيدر نظر گرفته شده، در سطح ضع

ــه   ).۱ ــه مربــوط ب بيشــترين ميــزان آمــادگي در برابــر خطــر زلزل

. بود »د«ميزان نيز مربوط به بيمارستان  ترين کمو  »و«بيمارستان 

در سـطح   »و«بر اسـاس معيـار در نظـر گرفتـه شـده بيمارسـتان       

در سطح ضعيف و بقيه  »ه«و  »ب«، »ي« هاي متوسط، بيمارستان

ادگي در برابـر زلزلـه   ها در سطح خيلي ضعيف براي آمـ  بيمارستان

  ).۲جدول شماره (قرار داشتند 

ت يمقابله با خطر زلزله و وضع يزان آمادگيم ):۱( جدول شماره

 مورد مطالعه يها مارستانيمختلف در ب يها طهيح تفکيکآن به 

  يت کليوضع  نيانگيم  يمورد بررس يها طهيح

در برابر  ايمني تجهيزات و مواد خطرناک

  زلزله

  فيضع  ۳۶/۲۱

 يليخ  ۲۵/۶  کاهش خطرات ساختماني يزير برنامه

  فيضع

تخليه بيمارستان و درمان  يزير برنامه

  ييصحرا

 يليخ  ۸۴/۱۶

  فيضع

  فيضع  ۰۰/۲۰  مصرفيلوازم تجهيزات ضروري و  يزير برنامه

اقدامات بهداشت محيط  يزير برنامه

  بيمارستان

 يليخ  ۳۷/۴

 فيضع

 يليخ  ۲۸/۵  برنامه آموزشي بيمارستان

 فيضع

  متوسط  ۱۷/۴۴  مديريت برنامه حوادث غيرمترقبه

  متوسط  ۱۸/۴۱  پشتيباني خدمات حياتي يزير برنامه

  فيضع  ۰۷/۲۰  کليه ابعاد
  

  ها آن يت کليمورد مطالعه و وضع يها مارستانيب کيبه تفکمختلف  يها طهيمقابله با خطر زلزله در ح يزان آمادگيم ):۲( جدول شماره

     بيمارستان
  طه يح

  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  الف

  ۲۴/۲۴  ۲۴/۲۴  ۱۸/۱۸  ۱۵/۱۵  ۷۹/۲۸  ۳۳/۳۳  ۰۶/۶  ۱۵/۱۵  ۲۴/۲۴  ۲۴/۲۴  در برابر زلزله ايمني تجهيزات و مواد خطرناک

  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۵۰/۶۲  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  کاهش خطرات ساختماني يزير برنامه

  ۳۲/۲۶  ۵۳/۱۰  ۵۳/۱۰  ۵۳/۱۰  ۸۹/۵۷  ۰۵/۲۱  ۷۹/۱۵  ۰۰/۰  ۵۳/۱۰  ۲۶/۵  ييصحراتخليه بيمارستان و درمان  يزير برنامه

  ۰۰/۹۰  ۶۷/۶  ۶۷/۶  ۰۰/۰  ۶۷/۷۶  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۲۰  ۰۰/۰  مصرفيلوازم تجهيزات ضروري و  يزير برنامه

  ۲۵/۳۱  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۲۵/۶  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۲۵/۶  اقدامات بهداشت محيط بيمارستان يزير برنامه

  ۴۴/۱۹  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۵۶/۵  ۷۸/۲۷  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  برنامه آموزشي بيمارستان

  ۳۳/۵۸  ۰۰/۵۰  ۰۰/۵۰  ۶۷/۴۱  ۶۷/۶۶  ۰۰/۵۰  ۶۷/۱۶  ۳۳/۵۸  ۰۰/۵۰  ۰۰/۰  مديريت برنامه حوادث غيرمترقبه

  ۵۹/۷۰  ۱۸/۴۱  ۰۶/۴۷  ۴۷/۲۶  ۱۸/۴۱  ۱۸/۴۱  ۴۷/۲۶  ۵۳/۲۳  ۷۱/۶۴  ۴۱/۲۹  پشتيباني خدمات حياتي يزير برنامه

  ۱۳/۳۹  ۳۹/۱۷  ۶۷/۱۶  ۶۸/۱۲  ۰۳/۴۲  ۲۹/۲۰  ۳۳/۸  ۵۹/۱۱  ۷۴/۲۱  ۸۷/۱۰  مارستانيهر ب ين کليانگيم

 يليخ  مارستان در برابر زلزلهيب يآمادگ يت کليوضع

 فيضع
  فيضع

 يليخ

 فيضع

 يليخ

 فيضع
  متوسط  فيضع

 يليخ

 فيضع

 يليخ

 فيضع

 يليخ

 فيضع
  فيضع

 ايمنـي تجهيـزات و مـواد خطرنـاک در برابـر زلزلـه      طه يدر ح

 يهـا  طـه يدر ح. بـود  »ه«مارسـتان  ياز متعلـق بـه ب  يـ ن امتيشتريب

ــر برنامــه ــر ، برنامــهکــاهش خطــرات ســاختماني يزي ــه  يزي تخلي

مديريت و  برنامه آموزشي بيمارستان، ييصحرابيمارستان و درمان 
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» و«مارستان ياز مربوط به بين امتيشتريب برنامه حوادث غيرمترقبه

تجهيزات ضـروري و   يزير برنامه يها طهياز در حين امتيشتريب. بود

و  اقدامات بهداشـت محـيط بيمارسـتان    يزير ، برنامهمصرفيلوازم 

 »ي«مارسـتان  يمتعلـق بـه ب   پشتيباني خدمات حياتي يزير برنامه

  .بود

 يمـورد بررسـ   يها طهيکسب شده در ح يکلاز يبا محاسبه امت

 شـش ار در نظـر گرفتـه شـده،    يـ مارستان و بر اسـاس مع يدر هر ب

 در سطح ضعيف بيمارستان سه، ضعيف يليخدر سطح  بيمارستان

خطر زلزله در برابر متوسط آمادگي ز در سطح ين بيمارستان يکو 

  ).۳جدول شماره ( داشتند قرار

  ۱۳۹۰در سال هاي مورد مطالعه  هشتگانه بيمارستان يها طهيح سطح آمادگي يمطلق و نسب يع فراوانيتوز ):۳( جدول شماره

  يمورد بررس يها طهيح

  مقابله با خطر زلزله سطح آمادگي

  خوب يليخ  خوب  متوسط  ضعيف  ضعيف يليخ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  -  -  -  -  -  -  ۶۰  ۶  ۴۰  ۴  در برابر زلزله ايمني تجهيزات و مواد خطرناک

  -  -  ۱۰  ۱  -  -  -  -  ۹۰  ۹  کاهش خطرات ساختماني يزير برنامه

  -  -  -  -  ۱۰  ۱  ۲۰  ۲  ۷۰  ۷  ييصحراتخليه بيمارستان و درمان  يزير برنامه

  ۱۰  ۱  ۱۰  ۱  -  -  ۱۰  ۱  ۷۰  ۷  مصرفيلوازم تجهيزات ضروري و  يزير برنامه

  -  -  -  -  -  -  ۱۰  ۱  ۹۰  ۹  اقدامات بهداشت محيط بيمارستان يزير برنامه

  -  -  -  -  -  -  ۱۰  ۱  ۹۰  ۹  برنامه آموزشي بيمارستان

  -  -  ۱۰  ۱  ۷۰  ۷  -  -  ۲۰  ۲  مديريت برنامه حوادث غيرمترقبه

  -  -  ۲۰  ۲  ۴۰  ۴  ۴۰  ۴  -  -  پشتيباني خدمات حياتي يزير برنامه

  -  -  -  -  ۱۰  ۱  ۳۰  ۳  ۶۰  ۶  ها طهيحکليه 
   

 يزيـ ر برنامـه  حيطهن يرمن، بياسپ يبر اساس آزمون همبستگ

 يزيـ ر برنامـه  يهـا  طـه يبـا ح  تجهيـزات ضـروري و لـوازم مصـرفي    

مديريت برنامه و ) =۸۲۴/۰rو  =۰۰۳/۰p( پشتيباني خدمات حياتي

 داري معنــيارتبــاط ) =۶۴۵/۰rو  =۰۴۴/۰p( حــوادث غيرمترقبــه

 يهـا  طـه يبـا ح  برنامه آموزشـي بيمارسـتان   حيطه. ديمشاهده گرد

و ) =۶۴۴/۰rو  =۰۴۵/۰p( کاهش خطـرات سـاختماني   يزير برنامه

و  =۰۴۸/۰p( اقــدامات بهداشــت محــيط بيمارســتان يزيــر برنامــه

۶۳۶/۰r= (داشت داري معني يز ارتباط آمارين .  

 يب همبسـتگ يشـر و ضـر  يق فيدق يآمار يها آزمونبر اساس 

ها در برابر خطر زلزله و  مارستانيب يزان آمادگيرمن، ارتباط مياسپ

ت، تعداد تخت يت، نوع فعالينوع مالک( اهمارستانيب يمشخصات کل

 ياز لحاظ آمار) يابيفعال، متوسط درصد اشغال تخت و درجه ارزش

ها در برابر خطر زلزله  مارستانيب يزان آمادگيمن يب. نبود دار معني

سن، سـابقه کـار   ( يمورد بررس يها مارستانيران بيو مشخصات مد

الت، نـوع  يت، سطح تحصيريمارستان، سابقه کار در پست مديدر ب

ت يريمارسـتان و مـد  يت بيريمد ياستخدام و گذراندن دوره آموزش

  . مشاهده نشد داري معنيز ارتباط ين) بحران

  

 يريگ جهينتحث و ب

زمـان وقـوع    قيـ دق ينـ يبشيکـه پـ   قـت يحق نيـ با توجه به ا

 دربـاره  هـا  بيمارستان يدانش و آمادگ ست،ين ريپذامکان لرزه نيزم

برخـوردار اسـت؛    ياژهيو تيبا آن از اهم ييارويرو يزلزله و چگونگ

، يدولتـ هاي  آمادگي بيمارستانميزان  يابيارزبه اين مطالعه  درلذا 

دانشـگاه علـوم پزشـکي    تحت پوشـش   ين اجتماعيو تأم يخصوص

  . پرداخته شد ه در برابر زلزلهياروم

ــهي ــا افت ــه م  يه ــان داد ک ــژوهش نش ــپ ــادگي ــ يزان آم  يکل

درصد بود  ۰۷/۲۰مورد مطالعه در برابر خطر زلزله،  يها مارستانيب
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 يابيـ ف ارزيار در نظر گرفته شـده، در سـطح ضـع   يکه بر اساس مع

در  بيمارسـتان  شـش ، يمارستان مورد بررسـ يب ۱۰ن ياز ب. ديگرد

 يــکو  در ســطح ضــعيف بيمارســتان ســه، ضــعيف يلــيخسـطح  

 خطر زلزلـه قـرار  در برابر متوسط آمادگي ز در سطح ين بيمارستان

 چهـار مورد مطالعه در  يها مارستانيب يکل يزان آمادگيم. داشتند

طه در سـطح  يح دوف، در يضع يليدر سطح خ يطه مورد بررسيح

  . ز در سطح متوسط بوديطه نيح دوف و در يضع

ــم ــادگي ــتانيب يزان آم ــا مارس ــه در ح يه ــورد مطالع ــه يم ط

. درصد بـود  ۳۷/۴، اقدامات بهداشت محيط بيمارستان يزير برنامه

درصد و  ۰۸/۴۷طه ين حيدر ا يزان آمادگيم) ۱۴( در مطالعه عرب

ل يـ دل. درصد گـزارش شـد   ۹۸/۵۲) ۱۶( شکوه ينيدر مطالعه حس

ل ياز قب يتوان موارد يطه را مين حيدر ا يزان آمادگين بودن مييپا

ــدزداييجهــت کنتــرل مــواد غــذا يا ن برنامــهيعــدم تــدو  يي، گن

 يس بهداشـت يمارستان و احداث حمام و سرويمختلف ب يها بخش

مارستان؛ عـدم وجـود طـرح    يط بيموقت توسط بخش بهداشت مح

د تـا  يـ و انتقال آن از محـل تول  فاضالب يبهداشت يآور جهت جمع

ع يـ ن آب و توزيجهـت تـأم   يا ه؛ در نظر نگرفتن برنامهيمحل تصف

ن يمختلف پس از وقوع زلزله؛ عدم تـدو  يها آن در بخش يبهداشت

ــه ــرل ک  يا برنام ــت کنت ــفيجه ــي ــوژيو ب ييايميت ش آب  يکيول

ه يمارستان پس از وقوع زلزله و عدم وجود دستگاه پرتابـل تصـف  يب

  .آب پس از وقوع زلزله عنوان کرد ييظور گندزداآب به من

مـورد مطالعـه    هاي بيمارستان يزان آمادگيدر مطالعه حاضر م

. ديـ گرد يابيـ درصد ارز ۲۸/۵، برنامه آموزشي بيمارستانطه يدر ح

درصد و  ۴۱/۳۷طه ين حيدر ا يزان آمادگيم) ۱۴( در مطالعه عرب

ن ييل پـا يـ دل. درصـد بـود   ۶۷/۴۸) ۱۶( شکوه ينيدر مطالعه حس

ل در يـ از قب يتوان مـوارد  يطه را مين حيدر ا يزان آمادگيبودن م

مقابلـه بـا    يبرا ير خدمات آموزشيبه عنوان مد ينظر نگرفتن فرد

 يمارستان؛ نداشـتن برنامـه آموزشـ   يته حوادث بيکم يزلزله از سو

الزم بـه پزشـکان و کارکنـان     يهـا  ه آمـوزش يـ به منظور ارا يمدون

 يهـا  ک از گـروه يهر  يآموزش يازهاينبودن ن مارستان؛ مشخصيب

الزم بـه کارکنـان    يهـا  مارسـتان؛ عـدم ارائـه آمـوزش    يدر ب يکـار 

 يهـا  ن، کمـک ينه امداد و حمل و نقـل مصـدوم  يمارستان در زميب

 يات روانـ يافتن از خصوصي يز آگاهيحادثه و ن شناسي روانه و ياول

الزم بـه   يهـا  آمـوزش  ارائـه ن پـس از وقـوع حادثـه؛ عـدم     يمراجع

ن يشـده؛ عـدم تـدو    يبنـد  سـطح  يانجـام مانورهـا   يکارکنان بـرا 

 يماران در مـورد چگـونگ  يآموزش ب يمکتوب و مدون برا يا برنامه

الزم بـه   يهـا  واکنش در صورت وقـوع زلزلـه؛ عـدم ارائـه آمـوزش     

 آمـوزش و نحوه برخـورد بـا زلزلـه، عـدم      يماران در مورد آمادگيب

مارستان به کارکنان يان داخل بينجستجو و نجات قربا يها کيتکن

جبران کار کارکنان و پرداخـت حقـوق بـه     يها ن روشييو عدم تع

  . پس از بروز زلزله به صورت مکتوب دانست ها آن

زان يــ، مکــاهش خطــرات ســاختماني يزيــر طــه برنامــهيدر ح

در مطالعـه  . درصد بـود  ۲۵/۶مورد مطالعه،  يها مارستانيب يآمادگ

 ينيدرصـد و در مطالعـه حسـ    ۰۰/۴۵ يآمـادگ زان يـ م) ۱۴( عرب

در  يزان آمادگين بودن مييل پايدل. درصد بود ۱۷/۵۴) ۱۶( شکوه

ک يـ ل عدم انعقـاد قـرارداد بـا    ياز قب يتوان موارد يطه را مين حيا

ش از وقـوع  يمارستان پـ يب يبررس يساختمان برا يشرکت مهندس

 يهـا  ک از سـاختمان يـ هـر   يريپـذ  بيآسـ  ييزلزله؛ عـدم شناسـا  

مارسـتان  يب يهـا  ک از سـازه يـ خطر هر  ييمارستان؛ عدم شناسايب

و  يت سـاختمان يـ امکـان تقو  يي؛ عـدم شناسـا  يت عموميامن يبرا

در معرض خطر  يها سازهفهرست  يساز آن و عدم آماده يها نهيهز

  .ب عنوان کرديآس يه و بررسيتخل يزير استفاده در برنامه يبرا

 ييصـحرا تخليـه بيمارسـتان و درمـان     يزيـ ر طه برنامهيدر ح

در . درصـد بـود   ۸۴/۱۶مورد مطالعه  يها مارستانيب يزان آمادگيم

درصــد و در مطالعــه  ۵۴/۳۷ يزان آمــادگيــم) ۱۴( مطالعــه عــرب

ن ييل پـا يـ دل. ديـ درصد گـزارش گرد  ۹۲/۴۲) ۱۶( شکوه ينيحس

ر عـدم وجـود   يـ نظ يطـه مـوارد  ين حيـ در ا يزان آمـادگ يـ بودن م

 يا بخشـ يه تمام يم تخليتصم که اينمشخص کردن  يبرا يا برنامه
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و کجـا اخـذ شـود؛ عـدم      ي، چه زمانيمارستان توسط چه کسياز ب

آزاد  يفضـا هـا بـه    مـاران از بخـش  ير خروج بيمشخص نمودن مس

متحـرک   يهنگام وقوع زلزله با تابلو؛ عدم استقرار و وجود باالبرها

مارسـتان؛ عـدم   ياط بيـ ماران ناتوان از حرکت بـه ح يخروج ب يبرا

، چـراغ  يمنـ ير کلنـگ، کـاله ا  ينظ يو اضطرار يمنيل ايوجود وسا

مخصوص؛ عـدم وجـود    يا انبارهايها و  و طناب در بخش ييروشنا

که تحـت   يمارانيا بيماران در حال درمان يجهت انتقال ب يا برنامه

 يمناسـب بـرا   يفضـا  ينـ يش بيقرار دارند؛ عـدم پـ   يعمل جراح

مارستان پس از وقـوع  ياط بيکارکنان در حماران و ياسکان موقت ب

آزاد در  يمـاران در فضـا  يدرمـان ب  يبـرا  يزيـ ر زلزله؛ عدم برنامـه 

 ييجهــت برپــا يي؛ عــدم وجــود چادرهــايط نامناســب جــويشــرا

الزم بـا مقامـات    ي؛ عـدم همـاهنگ  ييمارستان صـحرا يب يها بخش

 يها ن دستورالعملييبه منظور تع) شهر يو شورا يشهردار( يمحل

و  ييصـحرا  يهـا  مراقبـت  بر اساسمارستان يب يبانيپشت يالزم برا

 يگانيدر با يو مدارک پزشک يگانيدن کارکنان بخش بايآموزش ند

  .باشد يم يينمودن سوابق درمان صحرا

زان يم مصرفيلوازم تجهيزات ضروري و  يزير طه برنامهيدر ح

در مطالعه . درصد بود ۰۰/۲۰مورد مطالعه  يها مارستانيب يآمادگ

درصد و در مطالعه  ۱۱/۵۵طه ين حيدر ا يزان آمادگيم) ۱۴( عرب

زان يـ ن بـودن م ييل پـا يدل. درصد بود ۴۹/۷۰) ۱۶( شکوه ينيحس

ر ير موجود نبودن ذخاينظ يتوان موارد يطه را مين حيدر ا يآمادگ

ماننـد   يليه وسـا يـ مارسـتان؛ عـدم ته  يکامل خون در بانک خون ب

مـاران بـه هنگـام    يب ييبه منظور جابجا چرخ دار يبرانکارد و صندل

 يزات مصـرف يـ داروهـا و تجه  يا دوره ينيوقوع زلزلـه و عـدم بـازب   

  .دانست

زان يدر برابر زلزله م ايمني تجهيزات و مواد خطرناکطه يدر ح

در مطالعـه  . درصد بود ۳۶/۲۱مورد مطالعه  يها مارستانيب يآمادگ

درصد و در مطالعه  ۲۰/۴۰طه ين حيدر ا يزان آمادگيم) ۱۴( عرب

زان يـ ن بـودن م ييل پـا يدل. درصد بود ۶۰/۷۳) ۱۶( شکوه ينيحس

ل عـدم حفاظـت از   ياز قب يتوان موارد يطه را مين حيدر ا يآمادگ

پشـت  محکـم کـردن، اتصـال     لهيبه وسو کمدها  يزات پزشکيتجه

در  ها آنحرکت از  يرير کردن به منظور جلوگيالزم و زنج يبندها

 يالزم بـرا  يمنـ يمارستان؛ عدم انجام اقـدامات ا يب يها تمام بخش

ها به هنگـام زلزلـه؛ عـدم     پنجره شيشهاز پراکنده شدن  يريجلوگ

ها؛ عـدم در نظـر گـرفتن     مواد خطرناک موجود در بخش ييشناسا

 يعفـون  يها يماريحفاظت پرسنل در صورت بروز ب يبرا يداتيتمه

خاص در صورت  يزلزله؛ عدم وجود برنامه درمانع پس از وقوع يشا

ــا مــواد راد و  ييايميشــ يهــا نــدهيو، آاليــواکتيمواجهــه پرســنل ب

-رهيـ ذخ دسـتورالعمل پس از وقوع زلزله و عدم وجـود   يکيولوژيب

  . ها عنوان نمود ح از مواد خطرناک در بخشيو استفاده صح يساز

 يآمـادگ  زانيم پشتيباني خدمات حياتي يزير طه برنامهيدر ح

 در مطالعـه عـرب  . درصد بـود  ۱۸/۴۱مورد مطالعه  يها مارستانيب

درصـد و در مطالعـه    ۱۸/۶۱طـه  ين حيـ در ا يزان آمـادگ يم) ۱۴(

زان يـ ن بـودن م ييل پـا يدل. درصد بود ۲۹/۷۳) ۱۶( شکوه ينيحس

ل عـدم انجـام   يـ از قب يتـوان مـوارد   يطـه را مـ  ين حيدر ا يآمادگ

بـه هنگـام    يژنراتور اضطرار يريکارگ بهالزم جهت  يها يزير برنامه

ر دسـتگاه  يـ مـاران ز يب ير الزم برايبحران؛ عدم در نظر گرفتن تداب

به هنگام قطع  ها آن ينگهدار يات برايل حفظ حيراتور و وسايرسپ

ل بـه منظـور اسـتفاده از    يکردن وسا يبند تيشدن برق و عدم اولو

امـه حـوادث   مـديريت برن طـه  يدر ح. دانست ياضطرار يژنراتورها

 ۱۷/۴۴مـورد مطالعـه    يهـا  مارسـتان يب يزان آمـادگ يم غيرمترقبه

طـه  ين حيـ در ا يزان آمـادگ يـ م) ۱۴( در مطالعه عـرب . درصد بود

  .درصد بود ۴۵/۶۹) ۱۶( شکوه ينيدرصد و در مطالعه حس ۷۸/۷۲

هـا در برابـر    بيمارسـتان  کلـي در مطالعه حاضر ميزان آمادگي 

ميزان آمادگي  )۱۴( در مطالعه عرب. درصد بود ۰۷/۲۰خطر زلزله 

درصد ۶۰حدود  )۱۶( شکوه ينيدرصد، در مطالعه حس ۵۴/۴۹ يکل

در مطالعـه  . ديگزارش گرد درصد ۹۴/۵۱) ۱۷( و در مطالعه حجت

مورد مطالعه  يها مارستانيب ين آمادگيانگيز مين) ۱۸( يدانشمند
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 ونيدرصـد و در مطالعـه عـامر    ۵/۵۴رمترقبـه،  ير حوادث غدر براب

ــم) ۱۹( ــادگي ــتان يزان آم ــا بيمارس ــدر رو ه ــران   يياروي ــا بح ب

 درصد ۲۲تنها  )۲۰( مطالعه مورفي شد و در يابيدرصد ارز۲۳/۷۸

مقابله با بحـران را   جهتآمادگي الزم  مطالعه موردهاي  بيمارستان

 دهديمطالعات فوق نشان ممطالعه حاضر با ج يسه نتايمقا .داشتند

در مقابـل خطـر    يمورد مطالعه از لحاظ آمـادگ  يها مارستانيکه ب

) ۱۴، ۱۶-۱۹( نسبت به مطالعات يتر نامطلوب تيوضع يزلزله دارا

  . باشد يم) ۲۰( يمشابه مطالعه مورف يتيوضع يداراو 

مورد مطالعه در برابر  يها مارستانيب يزان آمادگيم يکل طور به

شـود ضـمن    پيشنهاد مي. شد يابيف ارزيخطر زلزله، در سطح ضع

مدت در زمينه مديريت بحـران و   کوتاههاي آموزشي  تدوين برنامه

 يا ســازه ريــغســازي  المقــدور مقــاوم ، حتــيهــا آناجــراي مــداوم 

ـ  همچنين،. اولويت مد نظر قرار گيرد يکها به عنوان  بيمارستان ه ب

عالوه بر مديران  بهتر است ،هاي آموزشي تأثير برنامه فزايشا منظور

هـاي   برنامـه  هـا، سـاير مسـئولين و کارشناسـان نيـز در      بيمارستان

صـورت   بـه  هـا  د تا آمادگي بيمارستاننينماآموزشي مذکور شرکت 

  . کندپيدا ميزان بيشتر افزايش  متوازن و به

  

  ر و تشکر يتقد

 پزشـکي اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم 

باشد،  مي ۸۸۹ه به شماره قرارداد يو خدمات بهداشتي درماني اروم

 .شود قدرداني مي مرکزاين  همکاراناز رياست و  لهيوس نيبد
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