مقاله پژوهشی

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی ایران در مقابل حوادث و بالیا
*4

سید حسام سیدین ،1ادریس حسنپور ،2ابراهیم حسنزاده ،3محمدرضا شیخی چمان
 دریافت مقاله79/1/6 :

 دریافت مقاله اصالح شده79/4/11 :

 پذیرش مقاله79/5/2 :

چکیده
مقدمه :بیمارستانها به عنوان یکی از اولین مراکز پذیرش مصدومین به هنگام بروز بالیا ،باید از آمادگی الزم برخوردار باشنند پاسنوگویی
اورژانسی بیمارستانها در مقابله با حوادث و بالیا الزمه موفقیت آنها در ارائه خدمات با کیفیت است هدف از اینن مطالعنه بررسنی مینزان
پاسوگویی اورژانسی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران در مقابله با حوداث و بالیا بود
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال 1176و در  14بیمارسنتان تتنت پوشنا دانشنگاه علنوم
پزشکی ایران انجام شد ابزار جمع آوری اطالعات مطالعه چک لیست استاندارد پاسوگویی اورژانس بیمارستانی طراحی شده توسن سنازمان
جهانی بهداشت مشتمل بر  7بُعد کنترل و فرماندهی ،ارتباطات ،ایمنی و امنیت ،تریاژ ،ظرفیت موجی ،تداوم خدمات ضروری ،مننابع انسنانی،
مدیریت مواد و موجودی ،بازیابی و در قالب  79سؤال بود دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسوه  15وارد شدند
یافتهها :میانگین پاسوگویی اورژانسی بیمارستانهای مورد مطالعه در مقابله با حوداث و بالیا 56/71 ،بود .بیشترین پاسنوگویی در زمیننه
بعد منابع انسانی با میانگین  61/59و بدترین وضعیت آمادگی مربوط به مدیریت مواد و موجودی بود که تنها  59/91بود
بحث و نتیجهگیری :برنامه ریزی و ارائه چارچوبی مدون و اجرای آن برای مقابله با حوداث و بالیا در تمنام بیمارسنتان ضنروری اسنت و
نباید از نقا برجسته بیمارستانها در خدماترسانی در مواقع بتران غافل ماند و اولویت آن را در برنامهها و بودجهها در نظر گرفت
واژگان کلیدی :پاسوگویی اورژانسی ،بیمارستان ،حوداث و بالیا ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
ارجاع :سیدین سید حسام ،حسنپور ادریس ،حسنزاده ابراهیم ،شیخی چمان محمدرضا .بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقابل حوادث و بالیا .مجله پژوهشهای سالمت محور 9911؛ .951- 71 :)2(4

 .9دانشیار ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :تهران ،خیابان پورسینا ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
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 .9دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی

سید حسام سیدین و همکاران

مقدمه

یکپارچه برنامهریزی و اقداما

بالیا و حوادث غیر مترقبه که بخش بزرگی از منابع و

ملی دارد .در مطالعه  Remmenدر کشاور هلناد74 ،

برنامههای دولتهاا را باه داود ادت ااد دادهاناد،

درصد بیمارستانهای نمومی بهطور کام آماده مقابله

اغلااو وقااایع غیرقاباا قبول کنترلاای بااوده کااه در

با حوادث غیرمترقباه بودناد  .)12در مطالعاه انجاام

شک هاای متفااو ی رخ مایدهناد  )1-4و در یاک

شده در شهر لسآنجلس آمریکا در  45بیمارستان این

قسیمبندی کلی به حوادث طبیعی مانند زلزله ،سای ،

شهر نلیرغم امکانا

موجود ،آماادگی و

طوفان و حوادث غیرطبیعای مانناد نظاامی ،حماال

ظرفیت نیروی انسانی محدود گزارش شد .)13

بیولوژیکی و نشست مواد رادیواکتیو قسیم میشاوند

 Mirta Roses Periagoمدیر ک سازمان بهداشات

 .)5 ،6کشور ایران نیز باه نناوان یکای از ده کشاور

پان آمریکن در سال  2111اظهار داشت که ایاران در

حاوادث و بالیاایی زیاادی

زمره کشورهایی قرار دارد که از بیمارستانهای ایمان

قرار دارد؛ بنابراین وجه به مدیریت حاوادث و بالیاا

و اورژانسهای آمااده در مقابلاه باا حاوادث طبیعای

در کشور بر کسی پوشیده نیست .)3

بیبهره است  .)1 ،14به داطر اهمیت داد و نقش

بالدیز جهان در معار

و جهیزا

با طرحهای محلای و

از طرفی نیز بیمارستانها به ننوان نهادهای پیچیاده

حساساای کااه اورژانااس بیمارسااتانهااا در ارائااه

که به طور بالقوه آسیوپا یر هساتند و بایش ارین و

مراقبت های پزشکی دارند ،سازمان سالمت جهانی باا

مهم رین نقش را در سیستمهای بهداشاتی و درماانی

همکاری دفتر ساالمت منطقاه اروپاا اقادام باه هیاه

هر کشوری ایفا میکنناد  ،)3بارای ایان کاه بتوانناد

ابزاری برای سنجش میزان و آماادگی اورژاناسهاای

مراقبتهای با کیفیت دود را در هر شارایطی فاراهم

بیمارستانی در هنهام بروز حوادث و بالیا کرده است

کنند ،باید از زمان و بودجاه ززم بارای آماادهساازی

کاه مؤلفااههاای کلیاادی ایان راهنمااا بارای ساانجش

مناسو و انجام مدیریت بالیا بردوردار باشند چرا که

پاسخهویی اورژانس بیمارستانی شام موارد کنترل و

استاندارد،

فرماندهی ،ار باطا  ،ایمنی و امنیت ،ریااژ ،ظرفیات

ددما

پشتیبانی دارجی یا نرضه مواد ززم می واند

مااوجی ،ااداوم داادما

ضااروری ،منااابع انسااانی،

نملیا

بیمارستانی را مخت کند و همچناین کمباود

مدیریت مواد و موجاودی و بازیاابی پاس از حادثاه

در زمان بروز حادثه ،یک وقفه در ار باطا

کارکنااان ،جهی ازا

و ملزومااا

حی اا ی م ای وانااد

میباشد .)15-17

ضروری است بیمارساتانهاا هماواره داود را بارای

که میزان آمادگی اورژانسها در برابر بالیاا در حیطاه

حوادث غیرمنتظره آمااده نهاه دارناد  .)7-9ززم باه

کنترل و فرماندهی  83/8درصد و حیطه مدیریت مواد

ذکر است اگر به هنهام وقوع بحران و بالیا آمادگی و

و موجودی  57درصد بود و در ک میانهین آماادگی

پاسخهویی وجود نداشته باشد هماین نادم آماادگی

بیمارستان  71/7درصد بود  .)18همچنین در مطالعاه

دود بحرانی است که ممکن است جان انسانها را به

دیهری در بیمارستانهای شهر کرج ،بیشاترین ساط

دطااار بینااادازد  .)8 ،11 ،11مااادیریت اورژانسااای

آمادگی مر بط با ریاژ بیمارستانها با  71/31درصد و

بیمارستان یک فرآیند مداوم است که نیااز باه ادغاام
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دسترسی به مراقبتهای ایمن را کاهش دهد؛ بنابراین

مطالعه انجام شده در شهر قزوین حااکی از آن باود

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی

سید حسام سیدین و همکاران

بیمارستان و همچنین مشاهده مستقیم باود.

کمترین آن با  24/87درصد مربوط به بازساازی پاس

مستندا

از حادثه گزارش شد .)19

جمااعآوری دادههااا بااا رضااایت آگاهانااه مساا ولین

چک لیست اورژانسی بیمارستانی ابازار مدادلاهای

بیمارستانها رئیس ،مدیر و حراسات بیمارساتان) و

مناسبی برای ار قاء سط نملکارد بیمارساتانهاا در

و

مواجهه با حوادث و بالیا میباشد .با اساتفاده از ایان
چک لیست می وان میزان پاسخهویی بیمارستانها را
برآورد و اطالنا

باا فاارم معرفااینامااه از طاارف معاوناات حقیقااا
فناوری دانشهاه نلوم پزشکی ایران صاور
ابزار جمعآوری اطالنا

گرفات.

در این مطالعه چک لیسات

حاص از آن را در جهت آگااهی

استاندارد پاسخهویی اورژانس بیمارستان طراحی شده

از وضعیت فعلی پاسخهویی اورژانس بیمارستانها و

وسط سازمان جهاانی بهداشات باود کاه ایان ابازار

همچنین برنامهریزی برای بهبود سطوح فعالیاتهاای

حاص همکاری اسا ید دبره دانشهاههای معتبار دنیاا

بیمارستان به کار گرفت .با وجه به مطالو گفته شده،

است  .)15روایی و پایایی این چک لیست نیز وسط

نادم اساتحکام بیمارساتانهاا و مراکاز ارائاه دهناده

حسنپور و همکاران مورد أییاد قارار گرفتاه اسات

بهداشتی و درمانی به دلی فرسودگی و ندم

 .)19چک لیست م کور مشتم بر  9قسمت اساسی

وجه کاافی باه ایمنای و همچناین نادم پایشبینای

با عداد  91سؤال و نه بعد شام کنترل و فرمانادهی

بیمارسااتانهااا در جهاات پاسااخهویی اورژانساای،

 7سؤال) ،ار باطا

 9سؤال) ،ایمنای و امنیات 11

حادثهدیز بودن کشور ایران و شاهر هاران و کمباود

سؤال) ،ریاژ  11سؤال) ،ظرفیت موجی  13سؤال)،

مطالعه در این زمینه ،هدف از این حقیق ارزیابی وان

داوم ددما

ضروری  8سؤال) ،منابع انساانی 15

پاسااخهویی اورژانساای بیمارسااتانهااای آموزشاای-

سااؤال) ،ماادیریت مااواد و موجااودی  11سااؤال) و

درمانی حت پوشش دانشهاه ایران در مقاب حوادث

نن ر بازیابی پاس از حادثاه  8ساؤال) بودناد .هار

و ضعف آنها در این زمیناه

طیف سه گزینهای انجام نشاده ،در

ددما

و بالیا بود ا نقاط قو

مشااخگ گشااته و سااپس بااا انجااام ماادادال

سؤال به صور

ززم

حال پیشرفت و کمی شده) طراحی شده بود که باه

ارزیابی مجدد انجام دواهد شد ا قلمروهاا و ماوارد

ر یو نمرههاای  51 ،1و  111باه آنهاا ادت ااد

ززم ار قاء یابند.

یافت که هر چه به نمره  111نزدیک شود نشاندهنده
وضعیت بهتر در آن بعد است  .)19روشهاای آماار

مطالعه حاضر از نوع وصیفی بود که به شیوه مقطعی

حلی دادهها استفاده شد .دادهها در نرمافازار آمااری

در سااال  1396در  14بیمارسااتان حاات پوشااش

 SPSSنسخه  15وارد شدند.

دانشهاه نلوم پزشکی ایران که برابر با ک نمونههاای
مورد بررسی بودند ،انجام شد.

یافتهها

روش گردآوری دادههاا از طریاق پرساش و پاسا

جدول  1نشان میدهاد کاه ناما مادیریت ماواد و

پژوهشهر با مدیران بیمارستانها ،مدیران اورژاناس و

موجودی دارای کمتارین میاانهین امتیااز  )57/13و

کمیته مدیریت بحاران و ایمنای بیمارساتان ،بررسای

نام منابع انسانی  )63/57بیشترین میانهین امتیاز را
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روش بررسی

وصیفی نظیر میانهین ،انحراف معیار ،درصاد بارای

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی

سید حسام سیدین و همکاران

داشت .میانهین امتیاز میزان آمادگی ک بیمارستانهاا

از حد متوسط قرار داشت و نشاندهنده وضاعیت در

در پاسخهویی به حوادث و بالیا  56/93بود که باز ر

حال پیشرفت اورژانس بود.

جدول  :1میانگین امتیاز ابعاد پاسخگویی اورژانسی در بیمارستانهای مورد بررسی
ردیف

متغیرها

انحراف معیار ±میانگین

9

کنترل و فرماندهی

79/92±95/97

2

ارتباطات

79/82±91/82

9

ایمنی و امنیت

79/82±94/42

4

تریاژ

51/77±91/44

5

ظرفیت موجی

51/51±98/99

7

تداوم خدمات ضروری

51/74±22/97

1

منابع انسانی

79/51±91/95

8

مدیریت مواد و موجودی

51/99±92/29

1

بازسازی پس از حادثه

79/92±91/88

کل

پاسخگویی در مقابل حوادث و بالیا

57/19±99/19

بحث و نتیجهگیری

بیمارستانهای آموزشی این شهر  54/26بود .میانهین

در بسااایاری از مواقاااع وقاااوع حاااوادث و بالیاااا

هر بعد از ابعاد پاسخهویی اورژانسی نیز باین 48/17

اساات  )21و بااه همااین ر یااو

بعد ظرفیت موجی) و  58/95بعد ار باطا ) متغیار

غیرقاب اجتنااا

آسیوهای ناشی از حوادث نیز شایع و بعضاً غیرقاب

بود  )14که نمره میانهین آمادگی کلی بیمارساتانهاا

کنترل میباشند  .)21نالوه بر این با وجه به حیا ی

همراستا با نتایج مطالعه حاضر بود .به نظر میرسد که

بودن اقداما

پیشهیری از حوادث و بالیاا ،آماادگی

بخشهاای مختلاف و نحاوه برداورد باا قربانیاان و
آسیودیدگان در مراکز درمانی اهمیات ویاژهای پیادا

آموزشی باودن بیمارساتانهاای ماورد بررسای دلیا
شابه نتایج باشد.
جاللی و همکاران در مطالعهای طبیقای باه منظاور

آمادگی کلای بیمارساتانهاای ابعاه دانشاهاه نلاوم

مقاب حوادث و بالیا اذنان داشتند که بیمارستانهای

پزشکی ایران در زمینه پاسخهویی اورژانسای باا دارا

سوئد در سط  Aو بیمارستانهای ایران در سط B

بودن میانهین  56/93متوسط رو به باز بود .بیشاترین

آمادگی قرار داشاتند کاه ایان اداتالف باه وضاعیت

پاسخهویی در زمینه بعاد مناابع انساانی باا میاانهین

اقت ادی -اجتماانی هار کشاور ار بااط داده شاد و

 63/57و بد رین وضعیت آمادگی مربوط به مادیریت

آمادگی پایین بیمارستانها ناشی از نبود برنامه مناسو

مواد و موجودی بود که نها  57/13بود.

پاسخهویی اورژانسی و کمبود منابع باود  .)22نکتاه

پژوهش جنتای و همکااران در شاهر بریاز و باا باه

مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که هماه

کارگیری چک لیست سازمان جهانی بهداشات نشاان

بیمارستانها بدون وجه به قدر

اقت ادی آن کشور

داد میاااانهین آماااادگی پاساااخهویی اورژانسااای

باید برای حوادث و بالیا آمادگی داشته باشند.
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میکند .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد کاه ساط

مقایسه آمادگی بیمارستانهای کشور سوئد و ایران در

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی

سید حسام سیدین و همکاران

پر وی شایان و همکاران باا انجاام مطالعاهای حات

بررسی نشد.

ننوان بررسی میزان آمادگی اورژانسی مراکز آموزشی

طبق مطالعه حجات و همکااران باا نناوان آمادگی

درمانی دانشهاه نلوم پزشکی قازوین در مواجهاه باا

مقابله با حوادث غیرمترقبه در بیمارستانهای دانشهاه

بالیا از دیدگاه مدیریتی و سازمانی ننوان کردناد کاه

نلااوم پزشااکی جهاارم در سااال  1389میزان آمادگی

میانهین بیش ارین و کمتارین امتیااز میازان آماادگی

بیمارستانها از نظر انتقال و خلیه در حد دیلی

اورژانسها در برابر بالیا به ر یو در حیطه کنتارل و

ضعیف ،از نظر پ یرش ،ار باطا

و مدیریت در حد

فرماندهی  )83/8و حیطه مدیریت مواد و موجاودی

ضعیف ،از نظر فوریتهااااا ،رافیک ،نیروی انسانی،

 )57را دارا بود و بهطورکلی میزان آمادگی اورژانسی

امنیت و پشتیبانی در حد متوسط و از نظر آموزش در

مراکز آموزشی -درمانی مورد مطالعه در مقابله با بالیا

حد دیلی دو

ارزیابی شد و آمادگی کلی نیااااز در

 71/72ارزیابی شد  )18که از میانهین امتیاز آماادگی

حد متوسط بود .)23

اورژانسای بیمارساتانهاای آموزشای دانشاهاه نلااوم

بااا انجااام بااا وجااود ابااال برنامااه Hospital

پزشکی ایران بیشتر بود که باه نظار محقاق اداتالف

Emergency Incident Command System
 )HEICS:سیسااتم فرماناادهی حااوادث اضااطراری

موقعیت جغرافیایی شهرهای هران و قازوین در ایان
ادتالف نتیجه بی أثیر نیست .همچنین نوع دطار نیاز
در این رابطه مهم است بهطوریکه شهر هران بیشاتر
مستعد زلزله و قزوین مستعد سی میباشد.
حسنپور و همکاران بر اساس چکلیست ساازمان
جهانی بهداشت در مطالعه دود حت ننوان وضعیت
پاسخهویی بیمارستانهای کرج در مقابله با حوادث و
بالیا نشان دادند که در بین حیطههای ماورد بررسای،
بایش اارین امتیااز سااط آمااادگی ،ماار بط بااا ری ااژ
بیمارستانها با  71/31و کمترین آن باا  24/87امتیااز
مربوط به بازسازی پس از حادثه بود .در این مطالعاه
بیمارستانهای کرج در حد  44/17درصد در مواجهاه
نتایج این مطالعه که شام بیمارساتانهاای دولتای و
د وصی شهر کرج بود با مطالعه حاضار از جهاا
مختلف فاو

داشت که در این مورد هام مای اوان

نوع مالکیت بیمارستانهای مورد مطالعاه را در نتاایج
به دست آمده ددی دانست به گونهای که در مطالعاه
حاضر وضعیت پاسخهویی بیمارستانهای د وصای
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صور

رسامی در کشاور اجرایای نشاده اسات .در

حوزه مدادال

روانای و رفتااری بیمارساتانهاا در

زمان بحران نیز حقیقا
انجام مطالعا

انادکی وجاود دارد کاه باه

در این زمینه نیاز است .)24-27

آمااادگی در براباار حااوادث و بالیااا مشااابه انجااام
واکسیناسیون در برابار اباتال باه بیمااری مایباشاد و
همااانطااور کااه نااا وانی در واکسیناساایون موفااق
دطرآفرین است ،آمادگی در مقابله با بحرانها و بالیا
نیز باید به حاداکرر میازان داود برساد  .)14میازان
آمادگی کلی بیمارستانهاا در ایان مطالعاه در ساط
باز ر از حد متوسط بود؛ اما نیاز هست ا برنامههاایی
جهت ار قای سط آمادگی وجود داشته باشد اا باه
میزان آمادگی کام برساند .در کا مای اوان نتیجاه
گرفات کاه بیمارساتانهاای ماورد مطالعاه در حاال
پیشرفت برای کمی این نوام هساتند و در االش
هستند ا به حالت ایدهآل نزدیک شوند؛ اما باید ایان
پیشرفت با سرنت بیشتری صور

گیرد چرا که زمان
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با حوادث و بالیا قاادر باه پاساخهویی بودناد .)19

بیمارستان) باه بیمارساتانهاا ،ایان برناماه هناوز باه

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی

وقوع حوادث و بالیا از قب

عیین شده نیست و هار

آن احتمال وقوع وجود دارد.

سید حسام سیدین و همکاران

گرفتااهانااد ،پیشاانهاد ماایشااود مطالعااا ی نیااز در
بیمارساااتانهاااای غیردولتااای ،اااک خ

مدیران مراکز بهداشتی و درمانی باید اطالنا

ماورد

ی صور

چند خ

ااای و

گیرناد و نتاایج حاصاله ماورد

نیاز در راستای مدیریت حوادث را فرا گرفتاه اا باه

مقایسه قرار گیرند ا بتوان به یک جمعبنادی بهتار و

هنهام وقوع بالیا وانایی پاس مناسو به آن را داشته

ارائه وصیههای نملی ر برای بیمارستانهاای ساط

باشند .از اورژانس به ننوان قلو پنده بیمارساتان در

کشور مبادر

ورزید.

مقابله با حوادث و بالیا یاد میشود؛ بناابراین وصایه
ماایشااود شااروع ایمناای بیمارسااتان از ایاان نقطااه

پیشنهادها

اسااترا ژیک باشااد .همچن این بااا وجااه بااه ای ان کااه

آمادگی اورژانسها در مقابله با حوادث و بالیا بایاد

بیمارستانهای استان هران به ننوان مرجع در ساط

به حداکرر دود برسد .با وجه به نتایج حاص از این

کشور فعالیت میکنند باید هار لحظاه آماادگی بارای

حقیق و سایر مطالعا

پاسخهویی به سی انبوهی از مراجعهکنندگان را داشته

کشااور در وضااعیتی در حااال پیشاارفت بااه لحااا

باشند .در آدر با وجه به نتایج این مطالعه و بررسای

پاسخهویی اورژانسی قرار دارند و باه دلیا ایان کاه

انجام شده در این حوزه می وان نتیجه

زمااان وقااوع حااوادث مشااخگ نیساات ،ساارنت

گرفت که ار قای سط آمادگی بیمارستانها می واناد

بیمارستانها باید شاتا

بیشاتری باه داود گرفتاه و

با وجه باه مراحا ارزیاابی پاساخهویی اورژانسای

مدیران بهداشتی و درمانی با انجام بررسیهای دقیاق

بیمارسااتانهااا بااا اسااتفاده از ماادل سااازمان جهااانی

وضعیت هر بعد از پاساخهویی را مشاخگ کارده و

بهداشت ،حلی دادههای حاص از ارزیابی در قالاو

اقداما

ززم را در جهت رساندن مراکز به وضاعیت

جااداول و نمودارهااا ،برنامااهری ازی باارای آمااادگی و

کمی شده انجام دهند.

سایر مطالعا

انجام شاده ،بیمارساتانهاای

پاسااخهویی کاماا بیمارسااتانهااا ،اجاارای برنامااه
پاسخهویی اورژانسی با استفاده از مدلهای سناریو و
ارزشیابی برنامه پاسخهویی اورژانسای بیمارساتانهاا
می واند مورد وجه سیاستگ اران و برنامهریازان در
سط کالن قرار گرفته و در نهایت در ساط کشاور
محدود بودن مطالعاه باه بیمارساتانهاای آموزشای
حاات پوشااش دانشااهاه نلااوم پزشااکی ایااران از
محدودیتهای مطالعه حاضر میباشد و همچناین باا
وجه باه ایان کاه مطالعاا

انجاام گرفتاه در زمیناه

پاسخهویی اورژانسی بیمارستانها در مقاب حاوادث

این مقاله حاص طارح حقیقاا ی م او
نلوم پزشکی و ددما
و با شماره م او

دانشاهاه

بهداشتی ایران در سال 1396

طارح  95131932951-3و کاد

اداااااااال IR.IUMS.REC1395.95-04-193-

 30204بااود .نویسااندگان از معاوناات حقیقااا
فناوری دانشهاه نلوم پزشاکی و دادما

و

بهداشاتی

ایااران بااه ساابو حمایاات مااالی و کلیااه مساا ولین
بیمارستانهای دانشهاه به سابو همکااری در انجاام
حقیق نهایت سپاسهزاری را دارند.

و بالی اا نموماااً در بیمارسااتانهااای نمااومی انجااام
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انجام شود.

سپاسگزاری

بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستانهای آموزشی

سید حسام سیدین و همکاران

تضاد منافع

.دیهر سازمانها نداشتند
ااری

باادینوساایله نویسااندگان مطالعااه حاضاار

مینمایند که هیچگونه ضاد منافعی باا یکادیهر و باا
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Abstract
Background & Objectives: In case of disasters, hospitals as one of the first centers to admit
casualties, need to be well prepared. Emergency response of hospitals to deal with disasters is
essential to success in providing qualified emergency services. The aim of this study was to
evaluate emergency response of teaching hospitals affiliated to Iran University of Medical
Sciences against disasters.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 14 teaching hospitals
affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2017. To collect data, hospital emergency
response checklist provided by WHO (2011) with 90 questions in 9 domains (command and
control, communication, safety and security, triage, surge capacity, continuity of essential
services, human resources, logistics and supply management, and post-disaster recovery), was
used. Data were analyzed using descriptive tests by SPSS version 15.
Results: Mean score of emergency response of the hospitals against disasters was 56.93. The
highest and lowest levels of response were related to human resources (63.57) and Materials
and inventory management (57.03), respectively.
Conclusion: Planning and providing a systematic framework to deal with disasters is
essential, and the major role of hospitals in providing services should not be ignored, it should
be considered as a priority in planning and budgeting for disasters.
Keywords: Emergency response, Hospital, Disasters, Iran University of Medical Sciences
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