مقاله پژوهشی

ميزان آمادگي مقابله با خطر زلزله در بيمارستانهای آموزشي :یک مطالعه مقطعي در
شهر یزد
مهدیه عابدی ،1خاطره خانجانخانی ،1محمدمهدی کیانی ،*2سیدعبدالحسین موسوی ریگی ،3مرضیه
پذیرش مقاله99/2/9 :

چکیده
مقدمه :از آنجا که پیشبینی دقیق زمان وقوع زلزله امکانپذیر نیست ،دانش و آمادگی بیمارستانها درباره زلزله و چگونگی رویارویی با آن
از اهمیت ویژهای برخوردار است .این مطالعه با هدف بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در مقابلهه بها
زلزله انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقطعی در چهار بیمارستان آموزشی یزد در سال  4091اجهرا
شد .چک لیست دارای  420سؤال بود که ایمنی بیمارستانها را در مقابله با زلزله در  8حیطه مورد بررسی قرار داد .در ایهن مطالعهه از آمهار
توصیفی و آزمون آماری تحلیلی نظیر همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  49استفاده شد.
یافتهها :میزان آمادگی بیمارستانهای مورد مطالعه در برابر خطر زلزله برابر با  98/87درصد بود .بیشترین آمادگی بیمارستانهها در حیطهه
مدیریت برنامه حوادث غیر مترقبه با  89/38درصد در سطح خیلی خوب و کمترین آمادگی در حیطه برنامه آموزشی بیمارستان با  29درصهد
در سطح ضعیف ارزیابی شد .بیشترین همبستگی بهین تعهداد تخهت و حیطهه برنامهه ایمنهی تجهیهزات بیمارسهتان ( )r=3/987و کمتهرین
همبستگی بین تعداد تخت و برنامههای آموزشی ( )r=3/274بود.
بحث و نتیجهگیری :میزان آمادگی بیمارستانها در برابر زلزله در سطح متوسط ارزیابی شد و کمترین میزان آمادگی در برابر خطر زلزله
در حیطه برنامهریزی آموزشی بود؛ لذا پیشنهاد میشود برگزاری دورههای آموزشی موردنیاز ،به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :آمادگی بیمارستان ،بیمارستانهای آموزشی ،زلزله
ارجاع :عابدی مهدیه ،خانجانخانی خاطره ،کیانی محمدمهدی ،موسوی ریگی سید عبدالحسین ،صالحی مرضیه .میزاا ممزاي ی مباب زه بزا خلزر لالزه ير
بیمارستا های ممو شی :یک ملالعه مبلعی ير شهر یاي .مج ه پژوهشهای سالمت محور 1931؛ .1-11 :)1(9
 .1کارشناس ارشد ،يانشکده بهداشت ،يانشگاه ع وم پاشکی و خدمات بهداشتی يرمانی شهید صدوقی یاي ،یاي ،ایرا .
 .2يانشجوی يکتری ،يانشکده بهداشت ،يانشگاه ع وم پاشکی و خدمات بهداشتی يرمانی تهرا  ،تهرا  ،ایرا .
 .9کارشناس ارشد ،يانشگاه ع وم پاشکی بوشهر ،بوشهر ،ایرا .
 .4کارشناس ارشد ،يانشکده مدیریت و اطالعرسانی پاشکی ،يانشگاه ع وم پاشکی شیرا  ،شیرا  ،ایرا .
* نویسنده مسئول :تهرا  ،ب وار کشاور  ،روبهروی پارک الله ،خیابا قدس ،يانشگاه ع وم پاشکی تهرا  ،يانشکده بهداشت ،طببه چهارم ،روه ع وم
مدیریت و اقتصاي بهداشت.
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دریافت مقاله99/9/03 :



دریافت مقاله اصالح شده99/2/7 :



صالحی4

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

حوادث غیرمترقبه مانند آتشفشان ،زلزله ،سیل ،تندباد

استان یزد ،از نظر وس  .چهارمین استان وسیع کشور

و مواردی از این قبیل هموواره در طووز زموان ،وان

اس .و در قسم .مرکزی فوالت ایوران و در حاشویه

انسانها را تهدیود کورده اسو .در ایون میوان ،زلزلوه

دش.های کویر لوت قرار گرفته اس .شوهر یوزد بوه

بهعنوان یک حادثوه مخور  ،دارای توأثیرات ناگهوانی

عنوان اولین شهر خش .خام و دومین شوهر تواریخی

اس .و به ابه ایی خفیف یا شدید زمین در اثر رها

هان ،به دلیل و وود اذبوههوای شورلی ،رفواهی و

شدن ناگهانی انرژی اطالق میشود ( )1درحالیکه در

تمرکز اداری ،پر م ی.ترین شهرستان این اسوتان بوه

کشووورهای درحووازتوسوو ه نسووب .بووه کشووورهای

شمار میرود و تقریباً نیمی از کل م یو .اسوتان در

توس هیافته ،مرگومیر ناشی از بالیای طبی وی  3توا 4

آن سکون .دارند این شهرسوتان بوا داشوتن وسو تی

برابر و ت داد مصودومین  44برابور اسو )2( .کشوور

م ادز  2317کیلومتر مربع ،بین دو رشته کوه شویرکوه

ایران با داشتن 124هزار نفر تلفوات انسوانی از ملوه

و خرانق واقع شده اس )8( .به طور کلی ،با بررسوی

میآیود

روند تکتونیکی استان ،دو گسل بزرگ ایوران مرکوزی

از بین  31بالی طبی ی ممکن الوقوع ،زلزله مهمتورین

این منطقوه مشواهده کورد

کشورهای پرتلفات در حوزه زلزله به حسا
آن ها در ایران اس )3( .موق ی .خوا

را میتوان در شرق و غر

ررافیوایی

که شوامل گسول چابودونی از منطقوه شورق و گسول

ایران و قرار گرفتن آن روی کمربند آلپ-هیمالیوا بوه

دهشیر -در امتداد شیرکوه از منطقه غور

اسو)1( .

عنوان یکی از ف ازترین مناطق تکتونیک دنیا ،ایران را

اگرچه در پهنه تاریخ ،تواکنون زلزلوه مخربوی در ایون

به عنوان یکی از کشورهای زلزلوهخیوز هوان تبودیل

استان صورت نگرفته اس ،.اما بوا و وود گسولهوای

کرده اس ،.به طوری که  11درصود از خواک کشوور

پهناور در منطقه و احتمواز وقووع زموینلورزه ،ایجواد

روی گسل قرار گرفتوه و در اعصوار مختلوف ،زلزلوه

آمادگی ه .مقابله با خطور زلزلوه م قووز بوه نظور

یکی از مهمترین بالیای طبی ی و عامل مرگ ومیور در

میرسد

کشور بوده اسو )4-6( .در شوهرهای ایوران پوز از

هرچند که زلزله شدید میتوانود آسویب زا باشود ،اموا

وقوع زلزلههای بزرگ ،تخریب به طور کامل صوورت

بسیاری از ویرانیهای ناشی از زلزله ،به دلیول و وود

گرفته و پز از وقوع زلزله مردم منطقه از نظر ذهنوی،

ساخ .وسازهای ناپایدار انسانی اس )14( .از طرفی،

مالی و انی آسیب فراوان دیدهانود در هشوتاد سواز

روند رو به رشد زندگی شهری ،عدم تو ه به نکوات

گذشته 1/5 ،میلیون و در ایران بیش از صد هوزار نفور

ایمنی در سواخ.وسواز شوهری خصوصواً در منواطق

هوووان

حاشیه شهر و تمرکز م ی .در محلههوای پرتوراکم،

ازدس.دادهاند ( )7در سازهای اخیر ،زمینلورزههوای

پیشبینی خسارتهای سونگین در آینوده را ضوروری

مخربی در کشور اتفاق افتواده اسو .کوه نوه تنهوا در

ساخته اس )11( .ازآنجاکه بیمارسوتانهوا بالفاصوله

ایران ،بلکه در هان نیز در زمره زمینلرزههای بزرگ

پووز از وقوووع حوووادث غیرمترقبووه نظیوور زلوووزله از

قرار گرفتهاند مانند زلزلههای منجیل -رودبار در سواز

نخستین سازمان های درگیر در شرایط بحرانی هستند،

 ،1114چنوگوره -آوج در سواز  2442و بوم در ساز

لذا تودوین بورنامهای منوسجم وه .موقابوله با ایون

در اثووور زلزلوووه ،وووان خوووود را در سوووط
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مقدمه

 2443و در  -آستانه سویالخور در سواز )5( 2446

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

گونووه حوووادث از ضووروریات آنهووا اسوو)12( .
پووهوهشهووای انجووام شووده در ای ون زمینووه ،آمووادگی
داده اند پهوهشی که بر روی بیمارستانهوای منتخوب
شووهر کرمووان انجووام شوود ،نشووان داد بیمارسووتان در
واحوودهای تخلیوووه و انتقووواز ،امنیووو .و آمووووز
ترافیووووک نیووووازمند گسوووتر

و

فضووواها و تووودوین

دستورال مل انتقاز و تخلیوه بیمواران دارد همچنوین،
آموز

به پرسنل در خصو

حوادث نیز از الزامات

این پهوهش شمرده شد ( )13پهوهش دیگری کوه در
بیمارستان گلستان انجام شد ،نشان داد این بیمارسوتان
به یک استراتهی بازنگری در خصو

مقابله با زلزلوه

احتیاج دارد ( )14پهوهشی که در نیوزلند و با هود
پاسخگوویی سیسوتم سوالم .در مقابول زلزلوه شوهر
کرایس .چرچ انجام شود ،نشوان داد نیواز بوه بخوش
اورژانووز بوورای مووداوای بیموواران بووا آسوویبهووای
غیرم موز ،بیمیلی بیمار برای مرا ه به بیمارسوتان،
قطع برق ،کنتورز رسوانههوا و داشوتن کوارگروهی بوا
رهبری روشن از مله الزامات پوز از وقووع زلزلوه
اسوو )15( .پهوهش وی در ژاپوون نشووان داد بیشووترین
شکا

بین وض ی .بیمارستانها و آنچوه بایود بورای

موارد بحرانی و ود داشته باشد ،در تودارک منوابع در
کالنشهرها و همچنین ذخوایر بیمارسوتانهوای دارای
تخ.های مراقب .مزمن دیده میشود ( )16بوا تو وه
به اهمی .موضوع ،این مطال ه با هد

بررسی میوزان

آمادگی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
یزد در مقابله با خطر زلزله بوه دنبواز ایون بوود توا بوا
ارزیابی عوامل مؤثر در میزان آمادگی بیمارسوتانهوای
تحو .پووشش دانوشگاه علوم پوزشکی شهور یوزد از
نقطهنظور مقابله با زلوزله ،نوقاط قووت و ضو ف این
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آگاهی تصمیمگیرندگان دانشگاه در زمینه حوادث غیر
مترقبه کمک کند
روش بررسی

این پهوهش ،مطال های توصیفی -تحلیلی بود کوه بوه
صووورت مقط ووی در سوواز  1314ا وورا شوود نمونووه
پهوهش شوامل کلیوه بیمارسوتانهوای تحو .پوشوش
دانشگاه علوم پزشکی شوهید صودوقی شوهر یوزد کوه
چهار بیمارستان بودند ،شود کوه بوا ام وه پوهوهش
یکسان بود دو بیمارسوتان عموومی ،یوک بیمارسوتان
تخصصووی و یووک بیمارسووتان تخصصووی و فوووق
تخصصی در مطال ه مورد بررسی قرار گرفتند در این
مطال ه از چکلیس .استاندارد ایمنوی بیمارسوتان کوه
پای وایی آن توسووط صوواحبنظووران تأیی ود شووده و در
مطال ات مشابه دیگری نیز مورد اسوتفاده قورار گرفتوه
بود ،استفاده شد ( )17 ،18چکلیسو .در دو بخوش
طراحووی شوووده بوووودخ در بخوووش اوزخ مشخصوووات
بیمارستانهای مورد مطال ه نظیر نوع بیمارستان ،سواز
تأسیز ،نوع ف الی ،.ت داد تخو .مصوو  ،میوانگین
درصد اشراز تخ ،.ت داد بخشهای بسوتری ،نتیجوه
آخرین ارزشیابی و ت داد کول کارکنوان بیمارسوتان در
نظر گرفته شدند و در بخش دومخ ایمنی بیمارستانهوا
در مقابلوووه بوووا زلزلوووه در  8حیطوووه و  123سو وؤاز
موردبررسی قرار گرف .سواختار و اب واد بخوش دوم
پرسشنامه به ایون شور بودنودخ  12سوؤاز در حیطوه
مدیری .برنامه حوادث غیرمترقبه 17 ،سؤاز در حیطه
برنامهریوزی پشوتیبانی خودمات حیواتی در مقابلوه بوا
خطرات زلزله 17 ،سؤاز در حیطه برنامهریوزی تخلیوه
بیموارستان و درمووان صحورائی 8 ،سوؤاز در حیوطه
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بیمارستانها را از اب واد مختلفوی موورد بررسوی قورار

بیموارستانهوا را شناسوایی و بوه بواد بوردن دانوش و

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

حیطه برنامه ریزی ایمنی تجهیزات و مواد خطرناک6 ،

بیمارستانها  725نفر بود بیمارستان الوف بوا  1424و

سووؤاز در حیطووه برنامووهریووزی تجهیووزات ضووروری

بیمارستان د بوا  243نفور بیشوترین و کمتورین ت وداد

پزشکی و غیر پزشکی و لوازم مصرفی 18 ،سوؤاز در

کارکنان را به خود اختصا

دادنود از لحواظ ت وداد

حیطه برنامه ریزی آموزشی بیمارستان و  16سوؤاز در

تخ ،.بیمارستان الف با  317تخ .بیشترین ت وداد و

حیطه برنامهریزی اقدامات بهداش .محیط بیمارسوتان

بیمارستان د با  45تخ .کمترین ت داد تخ .مصوو

سؤادت چکلیس .به صورت دو گزینهای بلوه ( )1و

را بووه خووود اختصووا

خیر ( )4امتیازدهی شد چکلیس.ها توسط مودیری.

بیمارستان ج قودیمیتورین بیمارسوتان شوناخته شود

بیمارستان ها ( 4نفر) ،مسئوز کمیتوه بحوران ( 4نفور)،

بیشترین و کمترین میزان اشوراز تخو .بوا میوزان 16

مترون ( 4نفور) ،مسوئوز بهداشو .محویط ( 4نفور) و

درصد و  85درصد مربوط به بیمارسوتانهوای الوف و

مسئوز تأسیسات بیمارستان ( 4نفور) تکمیول گردیود

دادنوود از لحوواظ قوودم .نیوز

بود

ه .امتیازدهی و ت یین وض ی .ایمنی بیمارستان ،از

بیشترین آمادگی بیمارستانهای مورد مطال ه در حیطه

میانگین امتیاز کسب شده استفاده شود کوه در نهایو.

مدیری .برنامه حوادث غیر مترقبوه بوا  81/48درصود

میزان آمادگی بیمارستانها در هر حیطه و در مجمووع

در سط خیلی خوو

و کمتورین آموادگی در حیطوه

در قالب پنج سط آمادگی خیلی ض یف (صفر تا 24

برنامووه آموزشوی بیمارسووتان بووا  25درصوود در سووط

درصد) ،آمادگی ض یف ( 21تا  44درصود) ،آموادگی

ضوو یف ارزیووابی گردیوود بیشووترین میووزان آمووادگی

( 61توا 84

بیمارستانها برای مقابلوه بوا خطور زلزلوه مربووط بوه

( 81توا  144درصود)

با 53

متوسط ( 41تا  64درصد) ،آمادگی خو
درصد) و آمادگی خیلی خوو

بیمارستانهای ج با  ،44/75الف با  41/37و

تقسیمبندی شود ( )18هو .حفوم محرموانگی نوام

درصد بود که در سط متوسط قرار داشتند و کمترین

 ،ج و د به وای نوام

میزان آمادگی مربوط به بیمارستان د با  37درصد بوود

بیمارستانها از حرو
آن ها اسوتفاده شود

الف،

هو .تجزیوه تحلیول دادههوا از

که در سط ض یف قرار داش ( .دوز )1

نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده و از آموار توصویفی

دوز  2همبسوتگی ت وداد تخو.هوا و حیطوههوا بوا

و آزمون آماری تحلیلی همبسوتگی پیرسوون اسوتفاده

یکدیگر را نشان مویدهود بیشوترین همبسوتگی بوین

شد

ت داد تخ .و حیطه برنامه ایمنی تجهیزات بیمارستان
( )r=4/187و کمترین همبستگی بین ت داد تخ .و

یافتهها

برنامه های آموزشی ( )r=4/271بود بین ت داد تخو.

از میان بیمارستانهای مورد مطال ه به لحاظ اخذ رتبه

و حیطهها و حیطههوا بوا یکودیگر رابطوه م نویداری

بر مبنای آخرین ارزشیابی هر چهوار بیمارسوتان دارای

مشاهده نشد
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بورنامهریزی کاهش خطرات ساختمانی 21 ،سوؤاز در

در ه ارزشیابی یک بودند میوانگین ت وداد کارکنوان

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

جدول  :1وضعیت امتیاز کسب شده آمادگی بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعه در برابر زلزله
الف

بیمارستانها

ج

ب

کل

د

حیطهها
برنامهریای ایمنی تجهیاات و مواي خلرناک

%49

%11

%47

%21

%99

تخ یه بیمارستا و يرما صحرایی

%92

%41

%25

%97

%99

تجهیاات ضروری پاشکی و غیرپاشکی و لوا م مصرفی

%51

%41

%49

%29

%93

پشتیبانی خدمات حیاتی

%71

%94

%52

%14

%17

برنامههای ممو شی بیمارستا

%92

%21

%27

%29

%25

کاهش خلرات ساختمانی

%27

%91

%29

%19

%21

اقدامات بهداشت محیط بیمارستا

%41

%47

%29

%97

%99

%43/97

%59

%41/75

%97

%59/97

کل

جدول  :2همبستگی تعداد تختها و حیطهها با یکدیگر
تخت و حیطهها

تعداد تخت

بیمارستان

مدیریت برنامه

حوادث غیرمترقبه در

درمان صحرایی

تخلیه بیمارستان و

و مواد خطرناک

برنامه ایمنی تجهیزات

و لوازم مصرفی

تجهیزات ضروری

پزشکی و غیرپزشکی

حیاتی

پشتیبانی خدمات

بیمارستان

برنامههای آموزشی

ساختمانی

مدیریت برنامه حوايث غیرمترقبه ير

مبدار م مو همبستگی

1/219

کاهش خطرات

P- Value

اقدامات محیط

تعداي تخت

مبدار م مو همبستگی

1

بهداشتی بیمارستان

حیطهها

1/219

1/574

1/397

1/114

-1/932

1/271

-1/121

-1/421

1/134

1/421

1/119

1/991

1/119

1/723

1/973

1/574

1

1/111

1/411

1/971

-1/522

1/259

-1/577

-1/512

بیمارستا
P- Value
تخ یه بیمارستا و يرما صحرایی

مبدار م مو همبستگی
P- Value

برنامه ایمنی تجهیاات و مواي

مبدار م مو همبستگی

1/134

1/111

1/534

1/191

1/479

1/742

1/422

1/499

1

-1/139

-1/499

1/911

1/997

1/912

1/797

1 /912

1/517

1/134

1/119

1/139

1/219

1

1/191

-1/393

1/197

-1/123

-1/522

1/914

1/111

1/535

1/231

1/479

1

-1/919

1/179

-1/315

-1/991

1/192

1/921

1/135

1/121

1

-1/174

1/315

1/799

1/921

1/135

1/217

1

-1/934

-1/349

1/921

1/111

1/157

1/315

-1/934

1

1/379

1/135

1/111

1/799

-1/349

1/379

1/121

1/217

1/157

1/127

-1/574

1/111

1/421

1/111

1/397

1/411

-1/139

1/119

1/534

1/912

1/114

1/971

-1/499

1/191

1/991

1/191

1/517

1/914

-1/932

-1/522

1/911

-1/393

-1/919

1/119

1/479

1/134

1/111

1/192

1/271

1/259

1/997

1/197

1/179

1/723

1/742

1/119

1/535

1/921

-1/121

-1/577

1/912

-1/123

-1/315

1/973

1/422

1/139

1/231

1/135

-1/421

-1/512

1/797

-1/522

-1/991

1/574

1/499

1/219

1/479

خلرناک
P- Value
تجهیاات ضروری پاشکی و

مبدار م مو همبستگی

غیرپاشکی و لوا م مصرفی
P- Value
پشتیبانی خدمات حیاتی

مبدار م مو همبستگی
P- value

برنامههای ممو شی بیمارستا

مبدار م مو همبستگی
P- Value

کاهش خلرات ساختمانی

مبدار م مو همبستگی
P- value

اقدامات محیط بهداشتی بیمارستا

مبدار م مو همبستگی
P- value

1/127
1

بیمارستانهای موردمطال ه در برابر خطر زلزله برابر با

بحث و نتیجهگیری

یوافتههای این موطال ه نشان داد میزان آموادگی کولی

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

-1/174

– سال سوم  /شماره / 1بهار 1931

 58/87درصد اس .و در سط متوسط قرار دارد

5

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:39 +0430 on Wednesday June 20th 2018

مدیریت برنامه حوايث غیرمترقبه ير بیمارستا

%39

%111

%91

%79

%93/19

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

میزان آموادگی بیمارسوتانهوای موردمطال وه در برابور

احداث سورویز بهداشوتی و حموام موقو .پوز از

حوادث غیرمترقبوه در مطال وه عوامریون و همکواران

وقوع زلزله توسط بخش بهداش .محیط بیمارستانها،

برابر با  78/23درصود ( ،)11دانشومندی و همکواران

و نداشتن محلی

عدم تأمین دستگاه پرتابل تصفیه آ

 51/14درصد ( )21و در سط متوسوط قورار داشوتند

محل دفن زبالههای شهری یا داخل محوطه بیمارستان

که نتایج مطال وه دانشومندی و همکواران و حجو .و

پز از وقوع زلزله دانس.

همکاران به مطال ه حاضر نزدیک اس .در مطال وهای

میانگین درصد آمادگی بیمارستانهای موورد مطال وه

کووه در آمریکووا صووورت گرفوو .فقووط  22درصوود از

در حیطه مدیری .برنامه حوادث غیرمترقبوه و حیطوه

بیمارستانهای مورد مطال ه آمادگی دزم ه .مقابلوه

پشتیبانی خدمات حیاتی در بیمارستانها به ترتیب 81

با بحران را داشتند ( )1بور اساس موطال ه انجام شده

و  67درصد در سوط خیلوی خوو

قورار

در هلند نیوز 74 ،درصود از بیمارسوتانهوای عموومی

داشتند در مطال ه والی و همکاران حیطه پشتیبانی 57

آمادگی کامل بورای مقابلوه بوا حووادث غیرمترقبوه را

درصوود بووود ( )24مقوودار ایوون دو حیطووه در مطال ووه

نداشتند ( )22بیمارستانها نیاز به تو وه بیشوتری در

حسووینی شووکوه و همکوواران ( 61/45 ،)25و 73/21

زلزله

درصد و در مطال ه ربی یان و همکاران ( )18برابور بوا

میباشند و به نظر میرسد که باید با تنظیم یک برنامه

 78/25و  72درصد بود که مطال ه حاضر با نتایج این

منظم به منظور لوگیری از حادثهای ناگوار از طریوق

دو مطال ه تشابه بیشتری داش .که علو .ایون امور را

بهبود هتلینگ بیمارستان اقدام فووری نموود چورا کوه

موویتوووان برنامووهریووزی و سووازماندهووی مناسووب

بیماران به منظور بهبود بیماریشان به بیمارسوتان کوه

بیمارستانها در این دو حیطه مذکور دانس.

یک مکان امن و بیخطر از نظر بیموار اسو .مرا وه

میزان آمادگی بیمارسوتانهوای موردمطال وه در حیطوه

کردهاند و دلیل این بیتو هی شاید به ددیول کمبوود

کوواهش خطوورات سوواختمانی  26درصوود و در سووط

بود های باشد که بیمارستانها با آن روبوهرو هسوتند،

ض یف قرار داش .که نشان دهنده نیاز به برنامهریزی

باشد

بیشووتر در ایوون زمینووه اسوو .نتیجه پهوهش سازمان

زمینه برخورد با حوادث غیر مترقبه به خصو

و خوو

در این مطال ه ،میزان آمادگی بیمارسوتانهوا در حیطوه

هانی بهداش .در برخی بیمارستان ها بیانگر آن اس.

اقدامات بهداش .محیط برابر بوا  38درصود بوود در

که یکی از ددیل تخریب بیووومارستانهووا در بووورابر

مطال ه ربی یوان و همکواران ایون میوزان برابور بوا 44

زلزله ،کمبود مصال ساختمانی مووووووجاز در ساختار

درصود ( )18و در موطال ه امویری و هموکاران 56/2

فیزیکی بیمارستانها اس .که باعﺚ کمبود مقاوم.

درصد گزار

شود ( )23علو .پوایین بوودن میوزان

ساختمان در برابر زلزله میشود ( )26علوو .ض و یف

آمادگی در این حیطه را میتوان مواردی از قبیل عدم

بووودن ای ون حیطووه را م ویتوووان در عووواملی از قبی ول

طراحی برناموهای بوه منظوور گنودزدایی بخوشهوای

مشخص نکردن آسیبپذیری هور یوک از سوازههوای

مختلف بیومارستان ،عودم و ود بورنامهریزی وه.

بیمارستان در صورت بروز زلزله و عدم ان قاد قرارداد
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 54/5درصوود ( )24و حجوو .و همکوواران برابوور بووا

ه .دفن بهداشتی زبالههای خطرناک بیمارستانی در

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

بیمارستان پز از وقوع زلزله ،دانس .عالوه بر ایون،

در مورد حیطه تخلیه بیمارسوتان و درموان صوحرایی،

میزان آمادگی بیمارستانهای موورد مطال وه در حیطوه

میزان آمادگی بیمارستانهای مورد مطال ه  33درصد و

برنامهریزی ایمنی تجهیزات و مواد خطرناک برابور بوا

در سووط ضوو یف بووود در مطال ووه دانشوومندی و

 33درصود و در سوط ضو یف بوود کوه بوه مطال ووه

همکوواران ،میووزان آمووادگی را  48/8درصوود ارزیووابی

حکمو.خووواه و همکوواران بووا میوزان  41/18درصوود،

کردهانود ( )24علو .عموده نقوص ایون قسوم .در

نزدیوکتوور اسوو Klein )27( .و همکوواران یک وی از

بیمارسووتان را عوودم و ووود برنامووه تخلیووه اضووطراری

موشکالت مو ود در زموینه آموادگی در مووا هه بوا

دانسوتهاند علو .پایین بودن میوزان آموادگی در ایون

حوادث در  4بیمارستان آمریکای شمالی را مربوط بوه

حیطه در مطال ه حاضر را مویتووان موواردی از قبیول

مسائل ارتباطی دانستند ( Hsu )28و همکاران نیز به

عدم و ود ت داد کافی در های خرو ی از بخشها

این مسئله اشاره کردند که ارتباطوات یکوی از ا وزای

به فضای باز ،عودم و وود بادبرهوای متحورک بورای

اصلی پاسخگوویی در برابور سووان اسو .و پرسونل

ابه ایی بیمارانی که قادر به حرک .نیسوتند کوه بوا

بهداشتی -درمانی باید آگاه باشند که ض ف ارتباطات

نیروی دستی و یا برقکار میکنند ،عودم برناموهریوزی

باعﺚ عدم پاسخگویی اثوربخوش خواهود بوود ()21

بوورای درمووان بیموواران در فضووای بوواز ،عوودم داشووتن

عل .پوایین بوودن میوزان آموادگی در ایون حیطوه را

چادرهای مناسب ه .برپایی بیمارستان صحرایی و

میتوان موواردی از قبیول عودم اسوتفاده از دیوههوای

عدم و ود فضوای مناسوب در حیواط بیمارسوتانهوا

پالستیکی یا سیمی ه .لوگیری از پراکنده شودن

ه .درمان بیماران در صورت بروز زلزلوه دانسو.

شیشه هوا بوه هنگوام وقووع حادثوه ،عودم اسوتفاده از

میزان آمادگی بیمارستانهای موورد مطال وه در حیطوه

پش.بندهای دزم ه .ثابو .نگوه داشوتن کمودها،

برنامههای آموزشی بیمارستان  25درصد بود و همانند

قفسهها و تجهیزات پزشکی ،مشوخص نبوودن درموان

مطال ه حکم.خواه و همکاران با میزان  5/28درصود

پزشوکی موووردنیواز بووه هنگوام موا هووه بووا هوور موواده

در سطو پاییون قوورار داشوو )27( .مطال ات نشان

خطرناک در هر بخش و عودم و وود برناموه درموانی

میدهند که در صوورت باتوجربه بووودن کادر درمانی

خاصووی در صووورت موا هووه پرسوونل بووا مووواد و

و پرستاری ،ایمنی بیووووماران افووووزایش مییووووابد و

آدیندههای شویمیایی و یوا بیولوژیوک پوز از وقووع

آگاهیبیماران و کارکنان نسب .به مسائل آسیب پذیری

زلوزله دانس .همچنین عودم اطوالع کوارکونان تومام

منوجر به کاهش حووادث در بیموارستان و کوارکونان

شیف.ها از محل و چگونگی قطوع گواز و اکسویهن و

پرستاری به عنوان خط مقدم در ارائه خدمات میشود

بیمارستان به هنگام وقوع حادثوه و عودم داشوتن

و

آ

( )34مواردی از قبیل نداشتن برناموههوای مکتوو

منبع ایگزین سیستم تلفن بیمارسوتان ،مویتوانود در

مدون برای آموز

پایین بودن میزان آمادگی بیمارستوانها در این حویطه

مورد چگونگی واکنش در صورت بروز زلزله و عودم
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بووا ی وک شوورک .مهندس وی سوواختمان بوورای بررس وی

مؤثر باشد

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

آموز

تکنیکهای

ستجو و نجات برای یافتن

و

ساختمانی

اقدامات

بهداش.

م حی ط ،

در

بیمارستانها در این حیطه را در سط ض یف قرار

بیمارستانها و همچنین سیاس.گذاران و برنامهریزان

داده اس .میزان آمادگی بیمارستانهای مورد مطال ه

بهداشتی را در زمینه موا هه با حوادث غیرمترقبه

در حیطه تجهیزات ضروری پزشکی و غیرپزشکی و

مخصوصاً زلزله را متذکر میشود ت یین نیازهای

لوازم مصرفی نیز 31 ،درصد و در سط ض یف قرار

بیوموارسوتانها ،تدوین مو یارهوای ارزیوابی و ارائووه

داش .این میزان در مطال ه حکم.خواه و همکاران

رو

ارزیابی مناسب بر اساس این م یارها و تدوین

 24درصود ( ،)27در مطوال ه امویری و همکواران

برنامه ارتقاء سط آمادگی مراکز درمانی و همچنین

و همکاران 55/11

در توانمندسازی کارکنان،

64درصد ( ،)23در مطال ه عر

تو ه به اهمی .آموز

درصد ( ،)17در مطال ه حسینی شکوه و همکاران

برگزاری دورههای آموزشی در زمینه بالیا برای

 74/41درصد ( )25و در مطال ه ربی یان و همکاران

مدیران و پرسنل ،میتواند نقش مؤثری در افزایش

برابر با  55درصد بود ( )18از این منظر ،مطال ه

سط

آمادگی بیمارستانها ایفا کند لذا پیشنهاد

حاضر با مطال ه حکم.خواه و همکاران همخوانی

میگردد در کنار برنامهریزیهای دزم

بیشتری دارد که عل .را میتوان به مواردی از قبیل

مقاومسازی بیمارستانها ،برنامههای آموزشی موردنیاز

و قفل

نیز به عنوان یک الوی .مدنظر قرار گیرد از مله

برای قرار دادن دارو و تجهیزات و همچنین عدم

محدودی.های این مطال ه این بود که برخی از افراد

پیشبینیهای دزم برای تأمین وسایل مصرفی

پاسخگو به دلیل مشرله کاری به خوبی مشارک .دزم

بیمارستانها که وابگوی نیازمندیهای بیمارانی که

را نداشتند و یا این که ب ضی از کارکنان نظرات

ممکن اس .در اثر وقوع زلزله در استان و یا

شخصی خود را وارد میکردند

عدم ایجاد مکانی امن ،مسقف و دارای در

ه.

استانهای هم وار به این بیمارستانها مرا ه کنند
دانس .در این مطال ه  4بیمارستان آموزشی مو ود

پیشنهادها

در شهر یزد که تح .پوشش دانشگاه علوم پزشکی

با تو ه به اهمی .موضوع زلزله و مخاطرات احتمالی

شهر یزد بودند از لحاظ میزان آمادگی در برابر زلزله

آن پهوهشگران باید تو ه بیشتری به این مقوله کرده

در  8حیطه مورد بررسی قرار گرفتند کسب امتیاز

و در زمینه زیرساخ.ها و کیفی .ساختاری و هتلینگ

کمتر در زمینههای مدیری .برنامه حوادث غیرمترقبه

بیمارستانها تحقیقات بیشتری به عمل آید

در بیمارستان ،تخلیه بیمارستان و درمان صحرایی،
برنامه ایمنی تجهیزات و مواد خطرناک ،تجهیزات
ضروری پزشکی و غیرپزشکی و لوازم مصرفی،
برناموههای آموزشی بیومارسوتان ،کواهش خوطورات
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Abstract
Background & Objectives: Since it is not possible to accurately predict the time of
earthquake, knowledge and preparedness of hospitals in relation to earthquake and strategies
of facing earthquake are of a particular importance. The aim of this study was to evaluate the
rate of earthquake preparedness in hospitals affiliated to Yazd University of Medical
Sciences.
Methods: This was a cross-sectional descriptive-analytic study performed in four hospitals
affiliated to Yazd University of Medical Sciences in 2015. A checklist including123 questions
evaluating the safety of hospitals in facing earthquake in eight dimensions were used Data
analysis was performed using descriptive statistics and Pearson correlation and through
SPSS16 statistical software package.
Results: The hospitals’ preparedness against earthquake disaster was 58.87%. The highest
rate of preparedness was found for dimension of disaster management plans and the lowest
rate of preparedness was related to the dimension of hospital training plans (89.08% vs. 25%).
The highest correlation was between the number of hospital beds and the dimension of safety
of hospital equipments (r=.987) and the lowest correlation was between the number of
hospital beds and the training plans (r=.271).
Conclusion: Generally, hospitals preparedness against earthquake was at a moderate level
and since the lowest level of preparedness against earthquake was in the dimension of
educational planning, implementation of training courses should be considered as a priority.
Keywords: Readiness, Teaching hospital, Earthquake.
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