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در کاهش تعداد    یاتیح  یر یکه آنها تأثقرار دارند چرا    عملخط مقدم    دربیمارستان    ،یاضطرار  طیو شرا  ایدر هنگام بال:زمینه

های  پژوهش حاضر با هدف بررسی  ارزیابی آمادگی بیمارستان  .دارند  و ایجاد حس امنیت در جامعه  مجروحان و جان باختگان

  است مقطعی مطالعاتاز نوع  حاضر پژوهش  :روشبالیا انجام شده است. و حوادث در تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نسخه فارسی      ها،  داده  گردآوری  های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. ابزار  بیمارستان  در  1397  در سال  که

  های تجزیه و تحلیل داده ها، از آنالیز توصیفی )شاخص   .بود  جهانی    چک لیست شاخص ایمنی بیمارستانی سازمان بهداشت

پراکندگی( و آنالیز استنباطی )تی مستقل، آنالیز واریانس و غیره( استفاده گردید.نرم افزار آماری مورد    های  وشاخص  مرکزی

مخاطرات آب و هوایی و فناورزاد و انسان ساخت بیش از سایر  یافته ها نشان می دهند  :یافته ها  بود.  22نسخه    SPSSاستفاده،  

( و بیمارستان 9)سطح ایمنی    9۰.۵۵  امتیاز  مجموع  یمارستان توحید جم باب  را تهدید می کند. استان    مخاطرات بیمارستان های 

طور کلی بیمارستان های تحت بررسی با میانگین  به    ( را داشتند.۵کمترین ایمنی)سطح ایمنی     4۵.47شهید گنجی برازجان با  

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر ایمنی میان    .شتند(  قرار دا۸مناسب )سطح  آمادگی    در سطح    74.2۵امتیازات   



 
نتیجه    اختالف معنی داری وجود دارد.  در سه بعد سازه  ای، غیر سازه ای و  عملکردیآنها  بیمارستان ها نشان داد که بین  

قرار دارد، اما با توجه به خود ارزیابی بیمارستانها    مناسبدر سطح    در برابر بالیا  آمادگی بیمارستان های استان بوشهر:گیری

از    اختالف معناداری بین میزان آمادگی بیمارستان ها مورد بررسی مشاهده شد.. از طرف دیگرداردامکان بیش تخمینی وجود  

الزم است    لذا،  د بودنمخاطرات آب و هوایی و  انسان ساخت و فناورزاد مهمترین تهدید برای بیمارستان های استان  آنجا که  

 شود.  ارائه راهکارهای مناسب در برنامه های مدیریت بحران بیمارستان های استان ،مقابله با این مخاطراتآمادگی در  جهت 

 بالیا، بوشهر  بیمارستان،آمادگی ،  : کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

  



 
 مقدمه 

و صدها نفر به دلیل وقایع جان خود را از   طبیعی هستندمیلیون نفر درگیر بحران ها و بالیای    2۰۰هر ساله به طور متوسط  

 ,Charney, Rebmann, Esguerra, Lai, & Dalawari, 2013; Dewar, Barr, & Robinson)دست می دهند 

حوادث و بالیا میتوانند در    .می شود  در این کشورها  داخلی  ناخالص  تولید  اقتصادی  درصد ضرر  3حدود  که منجر به    (2014

زلزله سیل،  طبیعی)  حوادث  شامل  مختلف   رادیواکتیو اشکال   مواد  نشت  و  نظامی  بیولوژیکی،حوادث  حوادث  و..(،  ،طوفان 

کشورهای  یکی از آسیب پذیر ترین   کشور ایران    .(Ahmadi, Foroushani, Tanha, Abad, & Asadi, 2016)باشند

نوع آن در   31نوع بال طبیعی  4۰از  قرار دارد. زادحوادث و بالیای طبیعی و فناوروقوع در حال توسعه است که در معرض خطر 

بالیای طبیعی به    براثرات ایران  میزان تلف  .   (Salarifar, 2001)باشدایران اتفاق می افتد، که زلزله بیشترین سهم را دارا می

 . (K Jahangiri & TABIBI, 2003)درصد است 6نسبت جمعیت آن زیاد بوده و حدود 

و   نهیکنند که خدمات به  ی خط مقدم عمل م  یبه عنوان بخش ها  یو درمان   یمراکز بهداشت  ، یاضطرار  طیو شرا  ایدر هنگام بال 

از طرف   .(Amiri et al., 2013)در کاهش تعداد مجروحان و جان باختگان داشته باشد یات یح یریتواند تأث ی به موقع آنها م

این حوادث  دی  ,Goldman)دنکن  ایجاد  بیمارستانهابرای    ویژه  به،    بهداشتی  مؤسسات  برای  جدی  بحرانهای  دنتوان  میگر  

Eggen, Golding, & Murray, 2014; Hanfling, Powell, & Gostin, 2013).    ی  تمام بیمارستان هادر زلزله بم

استان  شهر   و  شهرها  به  بیماران  و  شدند  شدندویران  منتقل  اطراف   Safe hospitals: a collective") های 

responsibility; a 

global measure of disaster reduction," 2009) .   

جبران    یها  نهیتواند هز  ی م  ا یبال  تیریو عدم آموزش مناسب کارکنان مد   ایمقابله با بال   یبرا  ی و سازمانده  یزیعدم برنامه ر

 & ,Ojaghi, Nourizad, Mahboobi, Khazaei)به همراه داشته باشد  ی و درمان  یبهداشت  یها  ستمیس  یرا برا  یریناپذ

Najafi, 2009).  آماده باشد تا بتواند بدون اختالل   یو عملکرد  یرساختیغ   ،یاز نظر ساختار   مارستانیب  کیالزم است    نیبنابرا

 مارستانیب ی سطح آمادگ   نییتع . (Ghanbari, Maddah, Khankeh, & Karimloo, 2011) به خدمات خود ادامه دهد

و پرکاربرد است که توسط    دیمف  یابزار   مارستانیب  یمنیاست. شاخص ا  یمارستانیکاهش خطرات ب  یبرا  ریاجتناب ناپذ  یها گام 

و    یرساختاریغ   ،یساختار  ی ارهایمع  ی ابیارز  قیرا از طر  مارستانیب  ی بهداشت ارائه شده است که سطح آمادگ   ی سازمان جهان 

 . (Hospital Safety index," 2008; Katayoun Jahangiri & Fallahi, 2010")کند  یم نییتع یعملکرد

اظهار داشت که ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که از بیمارستانهای    2۰1۰سازمان بهداشت پان آمریکن در سال    لمدیر ک

یک مرور نظامند درباره میزان آمادگی بیمارستان های ایران   .بهره است  بیی  ایمن و اورژانسهای آماده در مقابله با حوادث طبیع

 و امیری مطالعه ی  .(.et al  انی)رحمانردسطح آمادگی بیمارستان های ایران را  متوسط گزارش ک  در برابر حوادث و بالیا  

 آمادگی بیمارستان میزان  شد، انجام گیالن و مازندران سمنان، های در استان بیمارستان ۵3 در  139۰ سال در که همکاران

 Mohammad et)است بوده ساختمانی مقاومت به مربوط خطر  بیشترین  و شده گزارش  متوسط  حد در مطالعه مورد های

al., 2013).      در مقابله با حوادث   ی شهر کرج  پاسخگویی اورژانسی بیمارستان ها  وضعیت  حسن پور و همکاراندر مطالعه دیگر

دث و بالیا پاسخگو از بیمارستان های مورد مطالعه درمقابل حوادرصد    7/44را بررسی نمودند نتایج پژوهش نسان داد تنها  و بالیا  

های    .  (et al., 2015)پور  بودند بیمارستان  مازندرانایمنی   ,Parsaei, Khankeh, HabibiSaravi)استانهای 

Masoumi, & Hosseini, 2019)،کردستان(Rabeian, Hosseini, Radabadi, Mirghaed, & Bakhtiari, 



 
مرکزی(2013  ،(Irannejad, Safarabadi, & Jadidi, 2017)    ارومیه ایمنی  (et al., 2012خواه  )حکمتو    وضعیت 

 شده بود.   ضعیف ارزیابی

استان  از جمله  از لحاظ    های  استان بوشهر  و هم   از لحاظ موقعیت جغرافیایی  موقعیت    استراتژیک کشور می باشد که هم 

پاسخگویی مراکز مراقبت بهداشتی  در    زیادی  قرار دارد ، لذا نیازمندست میزان   اقتصادی و صنعتیی در معرض وقوع مخاطرات

طراحی و اجرا   آنها  مقابله با    جهت  برنامه ریزی اصولی  ؛  ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف آنها    هنگام وقوع بحران  

 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر های  آمادگی بیمارستانارزیابی    بررسی  پژوهش  حاضر با هدف    در این راستا  گردد.

 بالیا انجام شده است.  و حوادث در

 روش  

های تحت پوشش دانشگاه    بیمارستان  در  1397  در سال  که  است  مقطعی   مطالعات  دسته  از  و   تحلیلی -توصیفی  حاضر  وهش پژ

که نسخه   سازمان بهداشت جهانی  بیمارستانی    چک لیست شاخص ایمنی  ها،  داده  گردآوری  علوم پزشکی بوشهر انجام شد. ابزار

آیتم     14۵  برگیرنده   در  مذکور  لیست  چک .  (Ardalan et al., 2016)بود   ( Farsi Hospital Safety Index)   فارسی آن 

  شناخت   -2  کلی بیمارستان،  اطالعات  -1:  شامل    فرم  ۵  ،  ایمنی سازه، ایمنی غیرسازه ای و ایمنی عملکردی  گروه کلی  3در  

خودگزارشی   که بصورت  است  ای  سازه  ایمنی  ارزیابی   -۵  و  ای  غیرسازه  ایمنی   ارزیابی  - 4عملکردی،    ایمنی   ارزیابی  -3  مخاطرات،

 . شد  تکمیل توسط شاغلین مدیریت بحران و تاسیسات این بیمارستان ها

استفاده از راهنما به آنها بود که با  دسته بندی شده    »خوب«، »متوسط« و »کم«    پاسخ های سواالت به صورت گزینه های    

با توجه به جدول    و   بیمارستان بر اساس  میانگین امتیازات کسب شده بیمارستان در هر سه بعد  سطح ایمنی   پاسخ داده شد. 

 تعیین خواهد شد.  1شماره 

 : تعیین سطح ایمنی بیمارستان براساس مجموع امتیازات بدست آمده ۱جدول شماره  

Safety class  
Safety score 

(minimum)  

Safety score 

(maximum)  

 امتیاز ایمنی )حداکثر(  امتیاز ایمنی )حداقل(  سطح ایمنی 

10 91 100 

9 81 90 

8 71 80 

7 61 70 

6 51 60 

5 41 50 

4 31 40 

3 21 30 

2 11 20 



 
1 0 10 

 

پراکندگی(    های  وشاخص  مرکزی  هایشاخص  و  آماری  نمودارهای  و  هاجهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آنالیز توصیفی )جدول

.سطح  بود  22نسخه    SPSS.نرم افزار آماری مورد استفاده،  گردید   و آنالیز استنباطی )تی مستقل، آنالیز واریانس و غیره( استفاده 

متغیر سن و قدمت ساختمان،  به دلیل امکان مخدوش شدن نتایج توسط  در نظر گرفته شد. ۰.۰۵معنی داری تمامی آزمون ها 

 این متغیراندازه گیری شد تا در صورت مخدوش کردن نتایج، تعدیل شود.

 بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  در  ول تاسیساتئمدیر بحران و مس  طرح،  این  مطالعه  مورد  جمعیت

، امیرالمومنین گناوه، امام  شهدای خلیج فارس بوشهر، شهید گنجی برازجان :عبارت بودند از    . بیمارستان های تحت بررسی بود

بیمارستان   در  ولین تاسیساتئمدیران بحران و مس  همه    و بقیه اهلل دیلم.  ، توحید جم، سوختگی چرومی گناوه خمینی کنگان

به عنوان نمونه انتخاب شدند؛بنابراین  تاسیسات و مدیریت بحران    پرسنل  شامل  های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه    در  فعالیت  یا   اشتغال  عدم شامل   معیار خروج از مطالعه   .روش نمونه گیری سرشماری بود

 در نظر گرفته شد.  بیمارستان و عدم تمایل به شرکت در مطالعه    موجود  وضعیت  و  موضوع  بر  تسلط  نداشتن  علوم پزشکی بوشهر،

 یافته ها  

اطالعات کلی)تعداد کل تخت های مصوب و فعال، ضریب اشغال تخت در شرایط عادی و تعداد کارکنان بالینی    2جدول شماره  

ورد بررسی،  بیمارستان امیرالمومنین و غیربالینی( بیمارستان های استان بوشهر را نشان می دهد که از میان هفت بیمارستان م

 بیشترین و کمترین ضریب اشغال تخت در شرایط عادی را داشتند.   %2۵و بیمارستان سوختگی گناوه با  %7۰گناوه با 

 اطالعات کلی بیمارستان ها  : ۲جدول 

 بیمارستان

 تعداد کل تخت 
 در ضریب اشغال تخت

 عادی شرایط

 تعداد کارکنان 

 فعال مصوب
 غیربالینی  بالینی کل 

 1۵2 693 ۸4۵ %6۰-%۵9 27۸ 3۵۰ شهدای خلیج فارس بوشهر

 167 497 664 %66 22۵ 26۰ شهید گنجی برازجان 

 161 26۸ 4۰4 %7۰ 1۰9 96 امیرالمومنین گناوه

 92 14۵ 237 %6۰ 122 192 کنگان امام خمینی 

 1۵1 219 37۰ %۵۵ 6۸ ۵9 توحید جم 

 43 1۰9 1۵2 %42 46 46 بقیه اهلل دیلم 

 31 73 1۰4 %2۵ 29 3۵ سوختگی چرومی گناوه

  

  . احتمال وقوع هر یک از انواع مخاطرات در میان بیمارستان های مورد بررسی استان بوشهر را نشان می دهد  3جدول شماره  

نجی برازجان با  گبیشترین مقدار احتمال وقوع مخاطره و بیمارستان شهید    ۵1/3۸بیمارستان کنگان با میزان مخاطرات کل  

آب و مخاطرات  این جدول نشان میدهد  همچنین  طره را داشتند.  کمترین مقدار احتمال وقوع مخا  29/14میزان مخاطرات کل  

 . را تهدید می کند آن بیمارستان هایاستان و در نتیجه  بیش از سایر مخاطرات هوایی و فناورزاد و انسان ساخت  



 
 . احتمال وقوع هر یک از انواع مخاطرات در میان بیمارستان های مورد بررسی استان بوشهر3جدول

 کل   7 6 5 4 3 ۲ 1  

 17.۰۰ 29/14 ۰۵/19 ۸1/23 76/4 ۵7/2۸ ۰۵/19 ۵2/9  زمین شناختی 

 32.3۸ ۰۰/6۰ ۰۰/2۰ 33/33 67/26 22/22 44/44 ۰۰/2۰  آب و هوایی

پدیده های 

 اجتماعی 

 
۰9/9 33/33 ۰۰/۰ 12/12 39/39 ۰9/9 27/27 1۸.61 

 23.۸1 67/16 ۰۰/2۵ ۰۰/۵۰ ۰۰/2۵ ۰۰/۰ ۰۰/2۵ ۰۰/2۵  زیستی 

فناورزاد و انسان  

 ساخت

 
46/17 ۵1/36 63/2۰ ۸1/23 ۰3/46 46/17 46/17 2۵.62 

 23.4۸ 14/24 12/1۸ ۵1/3۸ 47/1۸ 29/14 67/31 22/16  مخاطرات کل 

 

 

 

 تحت بررسی استان بوشهر   یاحتمال وقوع مخاطرات در کل بیمارستان ها :1لشک

 می   را نشان  شهربیمارستان های مورد بررسی استان بوو عملکردی      سازه ای، غیر  عناصر سازه ایایمنی    امتیاز    4جدول شماره  

بیمارستان سوختگی گناوه  برای    غیر سازه ای و   ایمنی سازه ای    کمترین امتیاز  ،در جدول مشاهده میشود  . همانطور کهدهد

کنگان بیشترین بیمارستان    .  بوده استشهید گنجی برازجان    مربوط به بیمارستان    عملکردی  کمترین امتیاز  و    بدست آمد 

به طور    بیشترین امتیاز را در ایمنی غیر سازه ای و عملکردی به دست آورد.  جم  بیمارستانامتیاز مربوط به ایمنی سازه ای و  

رین میزان شاخص ایمنی)سطح  بیشت  9۰.13و بیمارستان کنگان با  9۰.۵۵با میزان شاخص ایمنی  کلی بیمارستان توحید جم

در سطر آخر ( را داشتند.۵کمترین میزان شاخص ایمنی)سطح ایمنی     4۵/47( و بیمارستان شهید گنجی برازجان با  9ایمنی  

ر در هر سه شاخص امتیاز کلی بیمارستان های بوشه  دهندهکه نشان جدول میانگین امتیازات بیمارستان ها محاسبه شده است  

نمره کل ایمنی بیمارستان های   آخرین عدد در جدول    بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به ایمنی غیرسازه ای است.؛  است

    .است 74.2۵که مقدار آن  تحت بررسی است
 ایمنی بیمارستان های مورد بررسی استان بوشهرهای  شاخص امتیاز  . 4جدول

 ایمنی کل  ایمنی عملکردی  سطح ایمنی عناصر غیرسازه ای عناصر سازه ایسطح ایمنی  بیمارستان

 ۵۵/9۰ ۰۰/9۰ ۰۰/9۰ 67/91 جم ارستان بیم

 1۸/۸1 ۵4/72 36/۸6 33/۸3 امیرالمومنین گناوه



 
 4۵/47 7۸/32 76/۵۵ 33/4۸ شهید گنجی برازجان 

 7۰/۸4 ۵4/7۰ 32/۸۵ ۰۰/9۰ بقیه اهلل دیلم 

 13/9۰ 63/۸۵ 76/۸9 ۰۰/9۵ کنگان 

 99/64 ۸6/۸2 72/69 ۰۰/۵۵ شهدای خلیج فارس 

 4۰/۵3 33/۸۸ 23/۵۵ 33/3۸ سوختگی گناوه

 2۵/74 7۵ 76 71.76 میانگین کل 

 

هر بیمارستان در سه بعد ایمنی نشان می دهد.    بیمارستان ها را براساس میانگین  امتیاز کسب   یمنی، سطح ا۵جدول شماره  

، و بیمارستان  شهید گنجی برازجان و بیمارستان  (  9)سطحدر وضعیت ایمنی مناسب  ، امیرالمومنینبیمارستان جم و کنگان

(  ۸به طور کلی بیمارستان های تحت بررسی در سطح مناسب )سطح    قرار دارند.سوختگی گناوه در وضعیت نامناسب ایمنی  

    قرار دارند.

 
 

 . رده بندی سطوح ایمنی کل 5جدول

 ارزیابی ایمنی بیمارستان در برابر بالیا و فوریت ها 

 سطح  امتیاز ایمنی بیمارستان

 9 9۰.۵۵ توحید جم 

 9 1۸/۸1 امیرالمومنین گناوه

 ۵ 4۵/47 شهید گنجی برازجان 

 9 7۰/۸4 بقیه اهلل دیلم 

 9 9۰.13 کنگان 

 7 99/64 شهدای خلیج فارس 

 6 4۰/۵3 سوختگی گناوه

 ۸ 37/74 میانگین کل 

 
 

بین    6در جدول شماره داد که  نشان  بوشهر  استان  بیمارستان های  میان  ایمنی  متغیر  یکطرفه  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج 

 این اختالف در  سه بعد  سازه  ای، غیر سازه ای و  عملکردی   .بیمارستان ها از لحاظ ساختار ایمنی اختالف معنی داری وجود دارد

 (.   >P-value ۰۰1/۰) دیده شد. نیز 

 
 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر ایمنی میان بیمارستان های استان بوشهر . 6جدول

 آماره آزمون)درجه آزادی( 

 مقدار معنی داری 

 متغیر رده بندی  ایمنی

 میانگین انحراف استاندارد 

F(6 ،1034)= 335/44 

Sig>  001 

 

 بیمارستان توحید جم  97/1 161/۰

 میرالمومنین گناوها ۵۸/1 ۵۸1/۰

 شهید گنجی برازجان  11/1 6۵۵/۰

 بقیه اهلل دیلم  62/1 ۵۸۰/۰



 
 کنگان  ۸۰/1 431/۰

 شهدای خلیج فارس  4۸/1 6۵2/۰

 سوختگی گناوه 2۸/1 ۵۵6/۰

 کل  ۵۵/1 6۰4/۰ 

 

 بحث   

کرده  افراد آسیب دیده را حمایت  وز حوادث و بالیا ، بیمارستان ها اولین مراکز مراقبت بهداشت هستند که  نجا که در هنگام برآاز

بنابراین ارزیابی میزان امادگی بیمارستان ها در برابر بالیا و حوادث احتمالی  ؛  و در ایجاد حس امنیت در جامعه تاثیرگذار است

ی این مراکز موثر بوده و میتواند باعث ترغیب آنها ارتقا کیفی این وضعیت فعلران  مدیران و تصمیم گیو درک    میتواند در آگاهی  

 آمادگی گردد.  
  1397سال  بالیا  و  حوادث  در  های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهربیمارستان  آمادگی  این پژوهش با هدف بررسی ارزیابی 

های مورد بررسی به ای و عملکردی بیمارستانغیرسازه    ایسازهشاخص کل سطح ایمنی  نتایج پژوهش نشان داد    انجام شد.

شد ایمنی    محاسبه  74.2۵های مورد بررسی  آمد. میانگین شاخص ایمنی کل بیمارستان  به دست    7۵،    76،  71.76ترتیب  

 خوب و مناسبنشان می دهد که بیمارستان های بوشهر در سطح    . این عدد.دهد ایمنی قرار می  ۸  بیمارستان ها  را سطح

و مطالعه جعفری و    بیمارستان های شمال ایرانسطح متوسط آمادگی    در خصوصمطالعه امیری    نتیجه ی  . آمادگی قرار دارند

 Babaei-Pouya)داشتنهمخوانی  همکاران در ارزیابی سطح آمادگی بیمارستاهای تحت پوشش دانشگاه شهید صدوقی یزد  

& Lotfollahzadeh, 2021) .    یافته  و همکارن نیز انجام شد  همچنین درمطالعه  مروری سیستماتیک که توسط رحمانیان

بود   از آن  در    که درها حاکی  ایران  بیمارستان های  این   .(.et al  انی)رحماناستمتوسط    سطحمجموع آمادگی  به  توجه  با 

از انجا که ارزیابی بیمارستان    سایر بیمارستان کشور دارد؛در مقایسه  با    بهتریوضعیت  مطالعات، بیمارستان های استان بوشهر در  

ارزیابی ها  به صورت خود اظهاری مدیران و مسئولین هر مرکز انجام شده است لذا امکان بیش تخمینی در    های این پژوهش

با توجه به شرایط   و  با این وجود    ایمنی کمتر از مقدار گزارش شده باشد.  وجود داشته و در نتیجه ممکن است وضعیت واقعی  

وجود واحد    و گسترده    اقتصادی  فعالیت های    ،   از لحاظ نزدیکی به آبهای آزاد  جغرافیاییموقیعت    متفاوت این استان از لحاظ  

تا بتواند در برابر خطرات ناشی   بهبود یابد   در برابر بالیا ، الزم است آمادگی بیمارستان های این استان ،قابل توجه   صنعتی های

 ساکن در این استان مراقبت نماید.  مخاطرات طبیعی و فناورزاد از نیروهای کار و مردم  بروزاز 

) بیمارستان شهید گنجی برازجان و   آمادگی نامناسب      در سطحبیمارستان    دو    از مجموع کل بیمارستان های مورد بررسی،

  در نیزاین اختالف  .  که اختالف قابل توجهی است  دقرار دارنو چهار بیمارستان در سطح مناسب    بیمارستان سوختگی گناوه( 

دلیل این امر    نیز دیده شد.سازه، غیرسازه و فوریت و بالیا    واریانس یکطرفه در متغیر ایمنی در سه بعد  نتایج آزمون تحلیل

ارزیابی وضعیت   نبود تشکیالت منسجم مدیریت و کاهش خطربالیا ، عدم  میتواند اختصاص ندادن بودجه مشخص و کافی ، 

افزایش آگاهی مدیران در مورد خطرو بالیا      در این شرایط  باشد.  ی با آماذگی ضعیفایمنی و عمکلرد دوره ای این بیمارستان ها

آتش  ساختمان ها،تدوین برنامه های آموزشی مانورهابی  سازه ای    ایمن سازی و رفع خطرات  بهداشت محیط،وضعیت  بهبود  ،

   .موثر در این راه می باشند سوزی و زلزله حداقل دوبار در سال از جمله اقدامات

اطرات آب و هوایی و پس از آن فناوری و انسان ساخت بیشترین احتمال وقوع را در  های انجام شده مخبر اساس نتایج تحلیل

های تهدید کننده کشور زلزله، گرد و غبار و آلودگی هوا،  استان دارند. مطالعه اردالن و همکاران نشان داد که بیشترین مخاطره

انی ندارد علت این امر را می توان در موقعیت جغرافیایی ها و قطع برق برآورد گردیده است که با مطالعه ما همخواپیدمی بیماری

استان بوشهر و مجاورت آن به دریا  و همچنین صنعتی و اقتصادی بودن آن به دلیل منابع زیرزمینی و دریایی جستجو نمود. 

 آب و باد( جریانی فرایندهای از ناشی مخاطرات ویژه به مخاطرات محیطی از ناشی های آسیب معرض در همواره زیرا سواحل

 بخش عمده برگیرنده  درهمچنین    و بوده لیتوسفر و بیوسفر اتمسفر، هیدروسفر، متقابل تأثیر محل ساحلی مناطق  .دارند قرار )



 
 غذا، و آب تامین کشاورزی، ماهیگیری، نقل، و حمل قبیل از صنعتی نظامی،  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، های فعالیت از ای

 مانورهای اجرای محل گاز، و نفت منابع زمین شناسی، های جذابیت و ها  پدیده ساحلی، لندفرمهای معدنی، توان گردشگری،

   هستند. ... و نظامی

انجام  را  اضطراری  مانورهای  سال  در  دوبار  حداقل  باید  درمانی  مراکز   ، المللی  بین  مشترک  کمیسیون  اساس  بر  حالیکه  در 

 .  (Zaboli, TOUFIGHI, Amerioun, & Moghadasi, 2006)دهند

بیشترین مقدار احتمال وقوع مخاطره و    ۵1/3۸با میزان مخاطرات کل    بیمارستان کنگاندر بین بیمارستان های تحت بررسی،  

بیشترین مخاطره    کمترین مقدار احتمال وقوع مخاطره را داشتند.  29/14بیمارستان شهید گنجی برازجان با میزان مخاطرات کل  

کمترین   حمل و نقل و  وقوع حوادثمربوط   اطره فناورزاد و انسان ساخت بود که را تهدید میکند مخکنگان   ای که بیمارستان

همخوانی نداشت؛ چرا    ور و همکارانبابا پ   مطالعه   این یافته با  یافته یبود.  نشر مواد رادیولوژیکی و تهدیدات بیولوژیکی  مربوط  

صدا  )مخاطرات بیولوژیکی، فیزیکی  وقوع      بیمارستانهای شهر اردبیلمخاطرات فناورزاد در  به منظور ارزیابی    آنها  در پژوهش  که  

سوزی   آتش  و  مکانیکی  روانی،  و  ارگونومیکی  پرتو(،  داش  و  باالیی   ,Babaei-Pouya & Lotfollahzadeh)تندریسک 

مخاطره  .(2021 نوع  که    تفاوت  چرا  است  توجیح  قابل  بیمارستان  دو  این  در  کننده  وتهدید  کنگان  شهر  موقعیت  توجه    با 

 ت اول رادیولوژیکی و صدا و پرتو، آتش سوزی در اولوی هایواحد های صنعتی نظیر نقت و پتروشیمی  ، موضوع آلودگی استقرار

 است.  ها بوده یمنی بیمارستان ا

و برطرف نمودن نقط    رعایت استانداردهای ایمنی  ، انتظار میرود بادر هنگام وقوع حوادث    با توجه به نقش کلیدی بیمارستان ها 

خدمات  درمانی خود    از آسیب ها در امان مانده و بتواننددر هنگام وقوع مخاطرات    تا  موده  را کسب نآمادگی الزم  ضعف خود،  

 را به نحو مطلوب به مردم ارائه دهند.  

 نتیجه گیری 

اما با توجه به خود   یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت آمادگی بیمارستان های استان بوشهر در سطح خوب قرار دارد،

ن بیش تخمینی وجود داشته است و ممکن است وضعیت واقعی ایمنی در سطح پایین تری از مطلوبیت  ارزیابی بیمارستانها امکا

عدم  . از آنجا که      با این وجود اختالف معناداری بین میزان آمادگی بیمارستان ها مورد بررسی مشاهده شدقرار داشته باشد.  

مدیران آنها    بنظر می رسددارد،    مستقیم   تاثیر  استانو بالیا بر میزان آسیب پذیری   در مقابله با حوادث  این مراکز  مادگی کافی آ

باید با برنامه ریزی های منسجم و  علمی در جهت رفع کمبودها و نواقص مجموعه تحت مدیریت خود برآیند. همچنین  با توجه 

ورزاد مهمترین تهدید برای بیمارستان های استان هستند،  بنابراین الزم  به اینکه مخاطرات آب و هوایی و  انسان ساخت و فنا

 .   شود.  بیمارستان های استان  در برنامه های مدیریت بحران  بیشتری جهت مقابله با این مخاطرات توجهاست 

  

 
 سپاسگزاری 

از کلیه پرسنل بیمارستان های شرکت کننده در پژوهش تشکر و قدردانی می شود. همچنین از مرکز توسعه پژوهش های بالینی جهت کمک  
 در اجرای طرح و از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابت حمایت مالی این پژوهش قدردانی می گردد.  
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 Abstract 

Background:In times of disasters and emergencies, hospitals, are at the forefront because have 

a vital impact on reducing the number of injured and dead. This study aimed to evaluate the 

preparedness of hospitals under the auspices of Bushehr University of Medical Sciences for 

accidents and disasters. Method: This is a cross-sectional study that was conducted in 2018 in 

hospitals under the auspices of Bushehr University of Medical Sciences. The data collection 

tool was the Farsi version of the Hospital Safety Index of WHO. To analyze the data, 

descriptive analysis (central indices and dispersion) and inferential analysis (independent t-test, 

analysis of variance, etc.) were used. The statistical software used was SPSS version 22. A 

significance level of 0.05 was considered for all tests. Results: Findings showed that climate, 

technology and man-made hazards threaten Busher's hospitals more than other hazards. In 

general, the studied hospitals were at the appropriate readiness level (level 8) with an average 

score of 74.25. The results of a one-way analysis of variance of safety variable among hospitals 

in Bushehr province showed that there is a significant difference in terms of three dimensions 

between hospitals in terms of safety. Conclusion: This study showed that the readiness of 

hospitals in Bushehr province is at an appropriate level, but according to the self-assessment 

of hospitals, there was a possibility of overestimation ,However, a significant difference was 

observed between the readiness of the studied hospitals. Climate, man-made and technological 

hazards were the most important threat to Busheher's hospitals, so it is necessary to provide 

appropriate solutions in the crisis management programs of the province's hospitals to deal with 

these risks. 
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