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چكیده:
زميىٍ ي َدف :آمادگي بیمارستان َا در مقابل بحران از عًامل متعذد وطات مي گیرد كٍ در ايه میاان ماي
تًان بٍ يضعیت " محیط داخلي " آوُا اضارٌ ومًد.
مًاد ي ريش َا :بررسي رابطٍ بیه يضعیت محیط داخلي بیمارستان َا با میسان آمادگي آوُا در برابر بحران
ايه پژيَص يك مطالعٍ َمبستگي  ،كاربردي ي مقطعي است كٍ سال  7831در  12بیمارستان داوطگاٌ علاً
پسضكي كردستان اوجا ضذ .جُت سىجص يضعیت محیط داخلي ي میسان آماادگي بیمارساتانَاا در برابار
بحران بٍ ترتیب از پرسطىامٍ استاوذارد جُاوي يايسبًرد ي چك لیست آمادگي بیمارستان َا در برابر بحران
استفادٌ ضذ .تحلیل دادٌ َا ویس با استفادٌ آمار تًصیفي ي تحلیلي اوجا گرفت.
وتايج :در كلِ بیمارستان َايِ مًرد مطالعٍ  17درصذ تغییرات مربًط بٍ آماادگي بیمارساتان َاا در برابار
بحران با تغییرات محیط داخلي آوُا قابل تًجیٍ است .در ايه میان بیه میسان آماادگي ي سااختار ساازماوي
بیمارستان َا قًي تريه رابطٍ ي بیه میسان آمادگي ي وگرش كاركىان بٍ تغییر ضعیف تاريه رابطاٍ يجاًد
دارد.
وتيجٍگيري :بیمارستاوُا بٍ مىظًر افسايص آمادگي در برابر بحران مي بايست اقذا بٍ تحلیل محیط داخلاي
خًد ومايىذ .در ايه میان تًجٍ بٍ ابعاد مختلف محیط داخلي  ،بازوگري اَذاف  ،افسايص كار تیمي  ،مطاركت
پرسىل در تصمیم گیري ،ارائٍ پاداش َاي مبتىي بر عملكرد ،تطاكیل كمیتاٍ ارتباتاات،بُباًد سابك َااي
رَبري  ،آمًزضي مذيران ي رَبران سازمان ي افسايص َماَىگي َاي درين بخطي ي برين بخطي ماي تًاواذ
مؤثر باضذ.
كلمات كليدي :آمادگي بیمارستان ،بحران ،محیط داخلي ،مذل يايسبرد ،داوطگاٌ علً پسضكيِ كردستان.
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email: raeissi2009@yahoo.com
تلفي02144869701 :
 - 3داًػ آهَختِ کبرؼٌبظی ارؼد هدیریت خدهبت ثْداؼتی ٍ درهبًی ،داًؽگبُ آزاد اظالهیٍ ،احد ػلَم ٍ تحقیقبت ،تْراى ،ایراى.

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 8:35 IRDT on Saturday June 23rd 2018

هيساى آهادگي آًْا در برابر بحراى

56

فصلٌاهِ

ارگاى رسوي اًجوي علوي ادارُ اهَر بيوارستاًْاي ایراى

ظبختي ًقبط ؼف خَد ثٌیبى ًٌْد تب قبدر ثِ اداهیِ حییبت
ثَدُ ٍ اّداف ًْبیی ؼبى را هحقیق ًوبیٌید اییي اقیدام عیی
فرایٌدی صَرت هی گیرد کِ از آى ثِ ػٌَاى تحلیی هحییظ
داخلی یبد ؼدُ ٍ اییي کیبر یرٍرتب ثبیعیتی در ثیوبرظیتبى
اًدبم ؼَد زیرا ثدٍى آگبّی از ًقیبط قیَت ٍ یؼف درًٍیی،
ثیوبرظتبًْب ًوی تَاًٌد خدهبت هغلَة ٍ ػولکیرد هٌبظیجی
ارائِ ًوبیٌد  .ثِ ػجبرت دیگر ّدف ػودُ از تَخِ ثیِ ارزییبثی
هحیظ داخلی ٍ خبرخی  ،دادى ّؽدار ثِ ثیوبرظیتبى درثیبرُ
تْدیدّب ٍ فرصت ّبی خبرخی ٍ آهیبدُ ظیبختي ثیوبرظیتبى
ثرای اثراز ػکط الؼو کبرظ بز ًعجت ثِ خْبى خبرج پیػ از
ثرٍز ثحراى هی ثبؼد .در تحلی  ، SWOTارزیبثی ًقبط قیَت ٍ
ؼف داخلی ارخحیت دارد زیرا ّر گًَِ ػکط الؼوی هیَثر
ثرای ثْرُ ثرداری از فرصتْب ٍ اهتٌبع از تْدییدّبی خیبرخی
ثبیعتی هجتٌی ثر داًػ کبفی از قَت ّب ٍ ؼف ّبی داخلی
ثبؼد .خْت ارزیبثی ٍ تحلی ٍ ؼیت داخلی یک ظیبزهبى از
هدلْب ٍ اثسار ّیبی هتفیبٍتی اظیتفبدُ هیؽیَد .یکیی از اییي
هدلْب ،هدل 6ثؼدی ٍایس ثَرد هیجبؼدٍ .ایسثَرد اییي هیدل را
ثرای تؼییي ػَاه اثر گ ار هحیظ داخلیی ظیبزهبى ّیب ارائیِ
کردُ اظت ٍی هؼتقد اظت  6ػبه اصیلی در هحییظ داخلیی
ظبزهبى ّب تؼییي ک ٌٌدُ هَفقیت ظیبزهبى هیی ثبؼیٌد .اییي
ػَاه ػجبرتٌد ازّ :یدف گ اری،ظیبختبر ظیبزهبًی (ظیبزهبى
دّی فؼبلیتْب)،رّجری ّ،وبٌّگی فؼبلییت ّیب،رٍاثظ اًعیبًی
درٍى ظبزهبًی ٍ هکبًیعن پبداغ ٍ.ایسثَرد در کٌبر ایي ؼػ
ػبه ًگرغ اػضبی ظیبزهبى ثیِ پدییدُ تریییر را ًییس هیَرد
ظٌدػ قرار هی دّد  ،زییرا هؼتقید اظیت آگیبّی از ًگیرغ
کبرکٌبى ٍ آهبدگی آًْب ثرای ایدیبد تریییر  ،ارزییبثی هحییظ
داخلی را تعْی هی ًوبید( .) 9ػلت اًتببة ایي هدل تَظظ
پصٍّؽگر ایي اظت کِ در ایي هیدل ثیِ ؼیػ ػبهی اصیلی
هحیظ درٍى ظیبزهبًی اؼیبرُ ؼیدُ کیِ ّرکیدام از آًْیب در
ظبزهبى ثیوبرظتبى دارای ر رافتی ٍیصُ هی ثبؼٌد .لسٍم ّدف
گ اری صحیح ٍ تجییي ٍ تؼییي اٍلَییت اّیداف ثیوبرظیتبى
خْییت تعییْی دظییتیبثی ثییِ آًْییب ثییِ دلی ی ّییدف ػییبلی
ثیوبرظتبى کِ ًِ تٌْب خَد ثیوبرظتبى ثلکِ ظبیر ثبػ ّیبی
خبهؼِ را ًیس تحت تبثیر قرار هی دّد ،ظیبختبر ظیبزهبًی ییب
ظبزهبًدّی هٌبظت فؼبلیت ّب ی ثیوبرظتبى ثِ دلی عجیؼیت
تبصصی ایٌگًَِ فؼبلیت ّیب ،رّجیری ثیوبرظیتبى ثیِ دلیی
تفبٍت آى ثب ظبیر ظبزهبى ّب ثیِ خصیَؾ در ظیبختبر فؼلیی
ثیوبرظتبى ّیبی اییراى ،لیسٍم ّویبٌّگی دقییق فؼبلیتْیبی
ثیوبرظتبى ثِ دلی حعبظیت ٍیصُ آًْب کِ ّرگًَِ خدؼِ در
ّوبٌّگی فؼبلیت ّب دظتیبثی ثِ اّداف ثیوبرظیتبى را دایبر
هؽک خدی هی کٌد ،رٍاثظ اًعبًی در ثیوبرظتبى ثبتَخِ ثِ
خبصیت تین هحَر ثَدى فؼبلیت ّبی هراقجتی ٍ درهبًی ٍ در
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مقدمه:
ثب ٍخَد پیؽرفت ػلن ٍ تکٌَلَشی ،ثؽر ٌَّز قبدر ثِ پیػ
ثیٌی حَادت غیر هترقجِ (هبًٌد ظیی  ،زلسلیِ ،عَفیبى ٍ )...
ًیعت( .) 1در ایي هیبى ثیوبرظتبًْب ثب رظبلت ارائیِ خیدهبت
درهبًی خْت اػبدُ ظالهت اًعیبى ّیب فؼبلییت هیی کٌٌید ٍ
ٌّگبهی هی تَاًٌد ایي ًؼوت ػظیین الْیی را ثیِ اًعیبى ّیب
ّدیِ ًوبیٌد کِ خَد ًیس ازظالهت ثرخَردار ثبؼیٌد .ظیالهت
ثیوبرظتبى ثِ هؼٌبی آهبدگی در ؼرایظ هتفبٍت(هتفیبٍت ثیب
ؼرایظ ػبدی) خْت ارائِ خدهبت از قجی تؼیییي ؼیدُ هیی
ثبؼییٌد .ؼییؼبر ظییبزهبى خْییبًی ثْداؼییت در ظییبل 2009
"ظییالهت در حییَادو ٍ ثالیییب" ثییَدُ ٍ ایییي ظییبزهبى کلیییِ
کؽَرّبی ػضَ خَد را هتؼْید ًویَدُ کیِ در راظیتبی اییي
ؼؼبر ثرًبهِ ریسی  ،هیدیریت ّ ،ویبٌّگی  ،آهیَزغ ٍ ظیبیر
اقداهبت الزم را ثب تبکید ثعیبر ثر حوبییت ٍ ررفییت ظیبزی
هردم ٍ هدیریت هحلی ثِ ػوی آٍرًید ( .) 2در صیَرتی کیِ
تحلی آثبر ثال یبی عجیؼی ًؽبى دادُ اظت ثیوبرظیتبى ّیبی
کؽَر ایراى اغلت آهبدگی کبفی ثیرای هَاخْیِ ثیب هؽیکالت
ًبؼی از حَادو غیر هترقجِ را ًدارًید ،ثٌیبثرایي پیَظیتِ ثیِ
دًجبل ایدبد راّْبیی خْت کٌتیرل ٍ هیدیریت آظییت ّیبی
ًبؼی از ثحیراى ّعیتٌد( .) 3در اییي راظیتب ثیوبرظیتبًْب ثیِ
ػٌَاى خظ هقدم خجِْ درهیبى ثیب خی ة ثیؽیتریي ظیرهبیِ
ّبی درهبًی کؽَر ثیِ ػوی گراتیریي ٍاحید ًظیبم ظیالهت
تجدی ؼدُ اًد(.)4
آهبدگی ثیوبرظتبى در هقبث ثحراى از ػَاه هتؼدد ًؽأت
هی گیرد کِ در ایي هییبى هیی تیَاى ثیِ ٍ یؼیت "هحییظ
داخلی" ثیوبرظتبى اؼبرُ ًوَد(. .) 5هی تَاى تحلیی هحییظ
را ثِ ػ ٌَاى یک رٍرت ظبزهبًی ثرای ثْجَد ػولکیرد اًدیبم
داد( .)6ثِ ػجبرتی تحلی هحیظ  ،آیٌِ ی خَدًوبی ظیبزهبى
اظت ٍ اهرٍزُ یکی از ٍربیف دٍرُ ای ّر هدیر اظت کِ ثبید
هکررا ثِ اًدیبم آى اقیدام کٌید( .) 7ثیِ گفتیِ پیتیر دراکیر ،
ثیوبرظتبًْب از پیچیدُ تریي ظیبزهبًْب در عیَل تیبری ثؽیر
ّعییتٌد کییِ ثعییبتی قبثی هییدیریت هییی ثبؼییٌد ٍ یکییی از
گبهْبی کلیدی ثرای هدیریت ثیوبرظیتبى ،ؼیٌبخت دقییق ٍ
درظت ظبزهبى ثیوبرظتبى ٍ کبرکردّبی آى هی ثبؼد( .)8ثیِ
ػجبرت دیگر ارزیبثی هحیظ داخلی ًقػ هْویی در ظیٌدػ
هیساى آهبدگی ثیوبرظتبى در ثراثر ثحراى دارد ٍ ؼبید ثتیَاى
از آ ى ثِ ػٌَاى اٍلیي قدم در ایدبد آهبدگی ثیوبرظتبى ّب در
ثراثر ثحراى یبد کرد.
ثیوبرظتبًْب ًیس هبًٌد ظبیر ظبزهبًْب خْت ثْجیَد ػولکیرد
خَد ثبیعتی ثِ عَر دائن دادُ ّبی دقیق در ثبرُ ًقبط قَت
ٍ ؼف درًٍی خیَد خویغ آٍری ًویَدُ ٍ ثیب پیردازغ آًْیب،
ػولیبتؽییبى را ثییر هجٌییبی ًقییبط قییَت ٍ در راظییتبی هرتفییغ
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مواد و روش ها:
هغبلؼِ حب ر  ،یک هغبلؼِ ّوجعتگی  ،کیبرثردی ٍ هقغؼیی
اظت .ایي پصٍّػ در ک ثیوبرظتبى ّبی تحت پَؼػ داًؽگبُ
ػلَم پسؼکی کردظتبى کِ ؼیبه  12ثیوبرظیتبى ثیَد صیَرت
گرفت .خبهؼِ پصٍّػ از عریق توبم ؼیوبری تؼیییي ؼید کیِ
ؼبه کلیِ هعئَلیي ٍاحیدّبی ثیوبرظیتبًی (ً 170فیر ) هیی
ثبؼد .خْت ظٌدػ ٍ ؼیت هحیظ داخلیی ٍ هییساى آهیبدگی
ثیوبرظتبًْب در ثراثر ثحراى ثیِ ترتییت از پرظؽیٌبهِ اظیتبًدارد
خْبًی ٍایسثَرد ٍ اک لیعت آهبدگی ثیوبرظیتبى ّیب در ثراثیر
ثحراى اظتفبدُ ؼد .پرظؽٌبهِ ه کَر دارای  35ظئَال ثَد کیِ

ّفت ثؼد اصلی درٍى ظبزهبًی ٍ هَثر ثر ػولکیرد ظیبزهبى کیِ
ؼییبه ّدفگیی اری ،ظبختبرظییبزهبًی ،رّجییریّ ،وییبٌّگی،
ارتجبعبت ،هکبًیعن پبداغ ٍ ًگرغ ثیِ ترییرکبرکٌیبى را هیَرد
ثررظی قرار داد .ثرای تبهیي اػتجبر صَری از ًظر اظبتید هحترم
ثْرُ گرفتِ ؼدُ اظتّ .وچٌیي رٍایی ٍ پبیبیی ایي پرظؽیٌبهِ
تَظظ خَد پصٍّؽگر ٍ افراد هبتلفیی ثیرآٍرد ؼیدُ اظیت .ثیِ
ػٌَاى هثبل در پصٍّؽی کِ تحت ػٌَاى "تحلی هحیظ داخلی
ثیوبرظتبًْبی هٌتبت درهبًی ٍ آهَزؼی ؼییراز ثیب اظیتفبدُ از
هدل ؼػ ثؼدی ٍایسثَرد در ظبل  " 84تَظیظ ثْراهیی اًدیبم
گرفت پبیبیی اثسار  % 85ثرآٍرد ؼد(.)14
ثرای ّر کدام از ظَاالت پرظؽٌبهِ هقیبض ّفت گسیٌیِ ای
لیکرت در ًظر گرفتِ ؼد ًحَُ تحلی دادُ ّب ثیِ اییي صیَرت
ثَد کِ خْت ثررظیی ٍ یؼیت داخلیی ثیوبرظیتبًْب ،هییبًگیي
اهتیبزات ظَاالت هرثَط ثِ ّر کدام از ّفت ثؼد ه کَر هحبظجِ
گردید کِ ػددی هبثیي  1-7ثَد  .ثر رٍی هقیبض ّفت گسیٌیِ
ای لیکرت اهتیبز  4ثِ ػٌَاى اهتیبز خٌثی در ًظر گرفتِ ؼدٍ .
اهتیبزات ّر ثؼد ًعجت ثِ ًویرُ  4ظیٌدیدُ ؼید.یؼٌی اهتییبز
ثیؽییتر از  4حکبیییت از قییَت ظییبزهبى در زهیٌییِ هییَرد ًظییر ٍ
اهتیبزات کوتر از ً 4ؽبى دٌّدُ ؼف آى اظت .ثِ ػجبرتی ّر
اقدر اهتیبزات کعیت ؼیدُ ثیِ ییک ًسدیکتیر ثبؼیٌد ؼیدت
ػولکرد ثیوبرظتبى ؼف ثیؽتر ٍ ّر اقدر ثیِ ّفیت ًسدیکتیر
ؼَد ثِ ػولکرد ثْیٌِ ًسدیکتر هی ؼَد.
در اک لیعت هیساى آهبدگی ثیوبرظتبًْب در ثراثر ثحراى ًییس
ّؽت ثؼد اظبظی کِ در آهبدگی ثیوبرظتبًْب تبثیر دارًد ؼیبه
ثرًبهِ ّبی آهَزؼی هدٍى ٍ هبًَرّبی دٍرُ ای ،تبلیِ ٍ تَظؼِ
ثیوبرظتبى ،آهبدگی پ یرغ فَریتْب در ؼرایظ ا غراری ،کویتِ
ثحراى ٍ تؽکی ظبختبر هبتریعی در زهبى ثحراى ،ظیعتن ّبی
اػالم ٍ اعفبء حریق ،ظیعتن اعالػبت ثیوبرظتبى ،ظبختبر ظبزُ
ای ٍ تبظیعیییبتی ثیوبرظیییتبى ٍ تؼرییییف دقییییق ػولییییبت،
دظتَرالؼولْب ٍ ٍربیف در زهبى ثحراى در ًظر گرفتِ ؼد.
رٍایی ٍ پبییبیی اثیسار هی کَر ًییس تَظیظ خیَد پصٍّؽیگر ٍ
ّوچٌیي در پصٍّؽی کِ تَظظ ػٌجیری تحیت ػٌیَاى ثررظیی
هیساى آهبدگی هراکس درهبًی آهَزؼی ٍاثعتِ ثِ داًؽیگبُ ػلیَم
پسؼکی در ؼْر اراک از ًقغِ ًظر هیدیریت ثحیراى در حیَادو
غیرهترقجِ در ظبل  1381اًدبم ؼید تؼیییي ؼیدُ ثیَد .ثیرای
ثررظی هیساى آهبدگی ثیوبرظتبًْب در ثراثر ثحراى پط از تکوی
اک لیعتْب خْت تحلی دادُ ّب ثِ گسیٌِ ّبی ثلِ اهتیبز ییک
ٍ ثِ گسیٌِ ّبی خیر اهتیبز صفر تؼلق گرفیت ،ظی ط هییبًگیي
اهتیبزات ظَاالت هرثَط ثِ ّر کدام از اثؼبد ّؽت گبًیِ ثحیراى
ثِ صَرت هدسا هحبظجِ گردید ٍ ثب تَخِ ثیِ خَاثْیبی صیفر ٍ
یک ،هیبًگیي  ./5ثیِ هؼٌیی هییساى آهیبدگی هتَظیظ در ثراثیر
ثحراى در ًظر گرفتِ ؼد ،هیبًگیي اثؼبد ثیبالتر از  ./5ثیِ هؼٌیی
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ػیي حبل پتبًعی زیبد ایدبد تؼبرض در ایي رٍاثظ ثِ دلیی
ظییغَم هبتلییف گرٍّْییبی اًعییبًی حب ییر در ثیوبرظییتبى ٍ
هکبًیعن پبداغ کبرکٌبى ثِ دلی رٍرت ٍخَد اًگیسُ کبفی
در آًْب ثرای اًدبم دقیق فؼبلیت ّبی هْن ٍ حیبتی هراقجتیی
ٍ درهبًی ّرکدام دارای اّویتی ٍیصُ هی ثبؼٌد.
ًصیری پَر ٍ ّوکبراى در ظیبل  1386در پیصٍّػ خیَد ثیب
ػٌَاى " هغبلؼِ هیساى آهبدگی ثیوبرظتبى ّیبی هیرزی اظیتبى
کرهبًؽبُ در رٍیبرٍیی ثب ثحراى ّبی هرزی " ًتیدِ گرفیت کیِ
ثیوبرظتبًْبی هرزی اظتبى کرهبًؽبُ ػلیرغن داؼتي تدْیسات ٍ
تعْیالت هغلَة آهبدگی الزم را خْت رٍیبرٍیی ثب ثحراى ّبی
هرزی ًدارًد(.)10
زّرا هعتبًِ ٍ ّوکبراى ( )1389ثیب ثررظیی تَاًوٌیدی ّیب ٍ
هحدٍدیت ّبی هدیریت ثحراى در ثیوبرظتبًْبی داًؽگبُ ػلیَم
پسؼییکی ّرهسگییبى ًتیدییِ گرفییت کییِ از هْوتییریي هؽییکالت
ثیوبرظتبًْب خْت رٍیبرٍیی ثب ثحراى ّب یؼف فؼبلییت کویتیِ
ثحراى  ،ػدم ٍخَد ظیعتن ظیبزهبًدّی ًییرٍی اًعیبًی ،ػیدم
ثرگساری دٍرُ ّبی آهَزؼی ٍ هبًَرّبی آهبدگی ٍ ػدم اظتفبدُ
از فٌبٍری ّبی خدید هی ثبؼد(.)11
هغبلؼِ ای کِ در هصر تَظیظ هصیغفی هحوید ٍ ّوکیبراى
اًدبم ؼد ًؽبى داد کِ ثیي ٍخَد یک ثرًبهیِ اظیتراتصیک ثلٌید
هدت ٍ آهبدگی در هقبث ثحراى ّب ارتجیبط هؼٌیی داری ٍخیَد
دارد(ً.)12تبیح پصٍّػ تریَر(ً )2010ؽبى داد کِ راثغِ هؼٌی
دار ٍ قَی ثیي ظبختبر ٍ اّداف ظیبزهبًی ثیب ػولکیرد ظیبزهبى
ٍخَد دارد(.)13
ل ا ثب تَخِ ثیِ هَقؼییت خررافییبیی ٍ هیرزی ثیَدى اظیتبى
کردظتبى ٍ اهکبى رٍیبرٍیی ایي اظتبى ثب اًَاع ثحراًْبی عجیؼی
ٍ غیرعجیؼی  ،پصٍّػ حب رآهبدگی ثیوبرظتبى ّیبی داًؽیگبُ
ػلَم پسؼکی کردظتبى در هقبث ثحراى را هیَرد ظیٌدػ قیرار
داد ٍ ثب ارزیبثی هحیظ داخلیی ثیوبرظیتبًْبی هیَرد هغبلؼیِ از
عریق هدل ٍایسثرد  ،ارتجبط ثیي هحییظ داخلیی ثیوبرظیتبًْب ٍ
آهبدگی آًْب در ثراثر ثحراى را هَرد ثررظی قرار داد.
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ارگاى رسوي اًجوي علوي ادارُ اهَر بيوارستاًْاي ایراى

یافته ها:
در هدوَع هییبًگیي اهتییبزات کعیت ؼیدُ هحییظ داخلیی
(حبص ؼدُ از هیبًگیي هرثَط ثِ ّفیت ثؼید هحییظ داخلیی)
ثیوبرظتبًْبی هَرد هغبلؼِ ثر رٍی هقیبض  7گسیٌِ ای لیکیرت
زیر هیبًگیي ًورُ هتَظظ (ًورُ )4ثَدُ اظت .ثِ ػجیبرت دیگیر
یبفتِ ّبی پصٍّػ ًؽبى داد کِ کلییِ ثیوبرظیتبًْبی داًؽیگبُ
ػلَم پسؼکی کردظتبى( 12ثیوبرظتبى) از لحبػ هحیظ داخلیی
ؼیف هی ثبؼٌد ٍ هیبًگیي اهتیبزات کعیت ؼیدُ هرثیَط ثیِ
ّوِ اثؼبد هحیظ داخلیی اییي ثیوبرظیتبًْب ثیر رٍی هقییبض 7
گسیٌِ ای لیکرت ثب هیبًگیي  ، 3/31± 0/063زیر هیبًگیي ًورُ
هتَظظ (ًورُ )4ثَدُ اظت (خدٍل ؼوبرُ.)1

جديل ( )1مياوگيه ي اوحراف معيار مجمًع بيمارستاوُاي داوشگاٌ علًم پسشکی كردستان
بر ريي َر يک از ابعاد محيط داخلی بيمارستان در سال 1331

شاخص ّای آهاری

هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار

P.V

ّدف گ اری

3/10± 0/081

0/001

ظبختبر ظبزهبًی

3/40± 0/080

0/001

رّجری

3/26± 0/088

0/001

ارتجبعبت

3/16± 0/083

0/001

هکبًیعن پبداغ

3/60± 0/077

0/001

ّوبٌّگی

3/36± 0/077

0/001

ًگرغ کبرکٌبى ثِ ترییر

3/31± 0/068

0/001

هحیظ داخلی(ک )

3/31± 0/063

0/001

ابعاد هحيط داخلي

* ػدد ً 4ورُ هتَظظ (خٌثی) ثر رٍی هقیبض  7گسیٌِ ای لیکرت هیی ثبؼید .در پیصٍّػ حب یر هییبًگیي ّیبی
پبئیيتر از  4ثِ ػٌَاى ًقغِ ؼف ٍ ثبالتر از  4ثِ ػٌَاى ًقغِ قَت ثیوبرظتبى در ًظر گرفتِ ؼدُ اظت.

ٍ ؼیت هحیظ داخلی  12ثیوبرظیتبى اظیتبى کردظیتبى ثیر
اظبض هیبًگیي  7ثؼد هحیظ داخلی یؼٌی ّدفگ اری ،ظبختبر
ظبزهبًی ،رّجیریّ ،ویبٌّگی ،رٍاثیظ اًعیبًی درٍى ظیبزهبًی،
هکبًیعن پبداغ ظبزهبى ٍ ًگرغ کبرکٌبى ثیِ تریییر ظیٌدیدُ
ؼد ،ثر اظبض یبفتِ ّبی پصٍّػ قیَی تیریي ٍ یؼیت هحییظ
داخل ی هرثیَط ثیِ ثیوبرظیتبى تَحیید ؼْرظیتبى ظیٌٌٌدج ثیب
هیبًگیي  ٍ 4/59± 0/10ؼیف تریي هحیظ داخلی هرثَط ثیِ

ثیوبرظییتبى ؼْیدثْؽییتی ؼْرظییتبى قییرٍُ ثییب هیییبًگیي 0/17
 2/75±ثَد ّ.وچیي یبفتِ ّیبی پیصٍّػ در خصیَؾ هییساى
آهبدگی ثیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کردظتبى حیبکی
از آى اظت کِ ثیوبرظتبى تَحید ؼْرظتبى ظٌٌٌدج ثب هیبًگیي
 0/5از ثیؽییتریي آهییبدگی ٍ ثیوبرظییتبى ؼییْدای ؼْرظییتبى
دّگالى ثب هیبًگیي  0/21از کوتیریي آهیبدگی در ثراثیر ثحیراى
ثرخَردار اظت (خدٍل ؼوبرُ.)2
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آهبدگی زیبد ثیوبرظتبى در ثراثر ثحراى ٍ هیبًگیي اثؼبد پبییي تر
از  ./5ثِ هؼٌی آهبدگی کن ثیوبرظتبى در ثراثیر ثحیراى تؼرییف
ؼد.
ثرای پردازغ دادُ ّبی اؼبرُ ؼدُ از ًرم افسار آهبری SPSS
 .13اظتفبدُ گردید ٍ ظ ط آًبلیس ٍ تحلی دادُ ّب ثب اظتفبدُ از
آهبر تَصییفی (هییبًگیي ،اًحیراف هؼییبر ،اًحیراف از هییبًگیي
اظتبًدارد) ٍ تحلیلی (آزهَى tتک ٍاحیدی ،یریت ّوجعیتگی
پیرظَى ٍ رٍغ رگرظیَى خغی)اظتفبدُ ؼید .از آزهیَى tتیک
ٍاحدی خْت تؼییي ٍ ؼیت هحیظ داخلیی ٍ هییساى آهیبدگی
ثیوبرظتبًْب در ثراثر ثحراى ٍ از یریت ّوجعیتگی پیرظیَى ٍ
رٍغ رگرظیَى خغی خْت تؼیییي ّوجعیتگی ٍ راثغیِ ثییي
ٍ ؼیت هحیظ داخلی ثب هیساى آهبدگی ثیوبرظتبى ّیب در ثراثیر
ثحراى اظتفبدُ ؼد.

سال دٍازدّن ،شوارُ  ، 3پایيس  ،3329شوارُ هسلسل. .64
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جديل ( )2يضعيت محيط داخلی ي ميسان آمادگی بيمارستاوُاي
داوشگاٌ علًم پسشکی كردستان در سال 1331
شاخص ّای آهاری

(عذدً 4وزُ خٌثي)

آهادگي سیاد ≤  ≤ 0/5آهادگي كن

ثیوبرظتبى ثؼثت ؼْرظتبى ظٌٌدج

3/59± 0/06

 ( 0/43ؼیف)

ثیوبرظتبى تَحید ؼْرظتبى ظٌٌدج

4/59± 0/10

(0/5هتَظظ)

ثیوبرظتبى قدض ؼْرظتبى ظٌٌدج

3/34± 0/18

 (0/39ؼیف)

ثیوبرظتبى ظیٌب ؼْرظتبى کبهیبراى

3/13± 0/18

 (0/32ؼیف)

ثیوبرظتبى اهبم حعیي ؼْرظتبى ثیدبر

3/16± 0/29

 (0/35ؼیف)

ثیوبرظتبى ؼْیدثْؽتی ؼْرظتبى قرٍُ

2/75± 0/17

 (0/28ؼیف)

ثیوبرظتبى ؼْدای ؼْرظتبى دّلگبى

2/77± 0/21

 (0/21ؼیف)

ثیوبرظتبى صالم الدیي ایَثی ؼْرظتبى ثبًِ

3/17± 0/20

 (0/32ؼیف)

ثیوبرظتبى ثَػلی ؼْرظتبى هریَاى

3/22± 0/15

 (0/35ؼیف)

ثیوبرظتبى فدر ؼْرظتبى هریَاى

3/25± 0/15

 (0/29ؼیف)

ثیوبرظتبى اهبم خویٌی ؼْرظتبى دیَاًدرُ

3/25± 0/25

 (0/27ؼیف)

ثیوبرظتبى اهبم خویٌی ؼْرظتبى ظقس

2/85± 0/19

 (0/32ؼیف)

ًام بيوارستاى

از ثیي کلیِ اثؼبد هرثَط ثِ آهیبدگی ثیوبرظیتبى ّیب در ثراثیر
ثحراى ٍخَد کویتِ ثحراى ٍ ظبختبر هبتریعی در زهبى ثحراى ثب
هیبًگیي  0/54± 0/03قَی تریي ثؼد ٍ ثرًبهِ هیدٍى پیراهیَى

تبلیِ ٍ تَظؼِ ثیوبرظتبى ثیب هییبًگیي  0/23 ± 0/02یؼیف
تریي ثؼد از اثؼبد آهبدگی ثیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی
کردظتبى در ثراثر ثحراى را تؽکی هیدٌّد(خدٍل ؼوبرُ .)3

جديل ( )3مياوگيه ي اوحراف معيار كليٍ ابعاد مربًط بٍ آمادگی بيمارستاوُاي
داوشگاٌ علًم پسشکی كردستان در برابر بحران در سال 1331
شاخص ّای آهاری
ابعاد آهادگي هجوَع بيوارستاى ّا در بزابز بحزاى

هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار

ثرًبهِ ّبی آهَزغ هدٍى ٍ هبًَرّبی دٍرُ ای

0/33± 0/03

ثرًبهِ ّبی هدٍى پیراهَى تبلیِ ٍ تَظؼِ ثیوبرظتبى

0/23± 0/02

ثرًبهِ آهبدگی پ یرغ فَریت ّب در ؼرایظ ا غراری

0/33± 0/02

ٍخَد کویتِ ثحراى ٍ ظبختبر هبتریعی در زهبى ثحراى

0/54± 0/03

عراحی ظیعتن اعالػبت ثیوبرظتبى

0/29± 0/04

ظیعتن ّبی اػالم ٍ اعفبء حریق

0/26± 0/03

ظبختبر ظبزُ ای ٍ تبظیعبتی ثیوبرظتبى

0/31± 0/02

تؼریف دقیق ػولیبت  ،دظتَرالؼولْب ٍ ٍربیف در زهبى ثحراى

0/28± 0/02

هیساى آهبدگی کلی ثیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کردظتبى در ثراثر ثحراى

0/33± 0/02

آهبدگی زیبد

≤

 ≤ 0/5آهبدگی کن

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 8:35 IRDT on Saturday June 23rd 2018

هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار هحيط داخلي

هياًگيي ٍ هيشاى آهادگي در بزابز بحزاى

60

ارگاى رسوي اًجوي علوي ادارُ اهَر بيوارستاًْاي ایراى

فصلٌاهِ

آهبدگی ثیوبرظتبًْب در ثراثر ثحراى ثب ترییرات ٍ یؼیت هحییظ
داخلی ثیوبرظتبًْب قبث تَخیِ اظیت)ّ .) R ² ;0/74وچٌییي
ثیي ٍ ؼیت هحیظ داخلی (ک ) ٍ ظیعتن اعالػبت ثیوبرظتبى
ّوجعتگی قَی تری (ً ) rp=0/81عجت ثِ ظبیر اثؼبد آهبدگی ٍ
ثیییي ٍ ییؼیت هحیییظ داخلییی (کیی ) ٍ ظییبختبر ظییبزُ ای ٍ
تبظیعبتی ثیوبرظتبى ؼیف تریي ّوجعتگی (ٍ )rp=0/36خَد
داؼت (خدٍل ؼوبرُ .)4

جديل ( )4ضريب َمبستگی بيه متغيرَاي محيط داخلی ي آمادگی بيمارستان َا در برابر بحران بٍ تفکيک ابعاد
بزًاهِ ّای آهَسش هذٍى ٍ
هاًَرّای دٍرُ ای

بزًاهِ ّای هذٍى پيزاهَى
تخليِ ٍ تَسعِ بيوارستاى

بزًاهِ آهادگي پذیزش
فَریت ّا در شزایط اضطزاری

ٍجَد كويتِ بحزاى ٍ ساختار
هاتزیسي در سهاى بحزاى

رّجری

.22

.45

.51

.23

*.59

**.72

.16

*.663

*.57

ارتجبعبت

.42

*.62

*.58

.34

*.66

**.71

.35

**.78

**.73

هکبًیعن پبداغ

**.70

.36

.35

*.68

**.75

**.80

.40

.34

**.79

ّوبٌّگی

.29

*.61

*.67

.28

.47

*.60

.15

**.73

*.60

ًگرغ کبرکٌبى ًعجت ثِ ترییر

-.50

-.34

-.32

-.35

-.507

**-.75

-.26

-.45

*-.59

هحیظ داخلی(ک )

.54

.56

.53

**.81

**.78

.36

*.63

**.85

بزابز بحزاى
ابعاد
هزبَط بِ هحيط
داخلي بيوارستاًْا

.62

*

طزاحي سيستن
اطالعات بيوارستاى

ظبختبر ظبزهبًی

.56

.51

.34

**.73

**.90

**.79

.48

.44

**.86

بيوارستاًْا در

سيستن ّای اعالم
ٍ اطفاءحزیق

ساختار ساسُ ای ٍ
تاسيساتي بيوارستاى

تعزیف دقيق عوليات ٍ دستَرالعولْا
ٍ ٍظایف در سهاى بحزاى

هيشاى آهادگي بيوارستاًْا
در بزابز بحزاى(كل)

ّدف گ اری

*.65

.38

.38

**.84

**.80

**.71

.38

.43

**.86

ابعاد هزبَط بِ آهادگي

** P<.001
* P<.05

بحث و نتیجه گیری
یبفتِ ّبی پصٍّػ ًؽبى داد کِ ٍ ؼیت هحییظ داخلیی
ثیوبرظییتبى ّییبی داًؽییگبُ ػلییَم پسؼییکی کردظییتبى در
خصَؾ اثؼبد هدل ٍایسثَرد ؼیف هی ثبؼد ،در ثیي ّفیت
ثؼد هرثَط ثِ ٍ ؼیت هحیظ داخلی ّدف گی اری یؼیف
تریي ثؼد ٍ هکبًیعن پبداغ قَی تریي ثؼد ثیَدُ اظیت .در
ایییي هیییبى ثیوبرظییتبى تَح ییید ؼْرظییتبى ظییٌٌدج دارای
هٌبظت تریي هحییظ داخلیی ٍ ثیوبرظیتبى ؼیْید ثْؽیتی
قرٍُ دارای ؼیف تریي هحیظ داخلی ثَدُ اظیت ثیِ ًظیر
هی رظد آهَزؼی ثَدى ثیوبرظتبى تَحیید ٍ قرارگیرفتي آى

در هرکس اظتبى در ثْجَد ٍ ؼیت هحییظ داخلیی آى ًقیػ
داؼتِ اظت.
ٍ ؼیت ّدف گ اری در هدوَع ثیوبرظیتبى ّیبی هیَرد
هغبلؼِ ثعیبر ؼیف ثَدُ اظت ،ثِ ّویي هٌظَر تددید ًظر
در اّداف ثیبى ؼدُ ٍاحدّب ٍ تدٍیي اّیداف ثیوبرظیتبى ثیب
هؽبرکت کبرکٌبى خْت درک اٍلَیت اّداف تَظظ آًْب هی
تَاًد در ثْجَد ٍ ؼیت ّدف گی اری ثیوبرظیتبى ّیب ثعییبر
هَثر ثب ؼد .ثبتَخِ ثِ ًتبیح ثدظت آهیدُ از پیصٍّػ حب یر،
لسٍم تَخِ ثِ ٍ ؼیت هحیظ داخلی ثیوبرظتبى ّب ٍ ترییر ٍ
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یبفتِ ّبی پصٍّػ حب ر ًؽبى داد کِ ثییي هییساى آهیبدگی
ثیوبرظتبى ّبی هَرد هغبلؼِ در ثراثر ثحراى ٍ ٍ یؼیت هحییظ
داخلی (ک ) ثیوبرظتبى ّب ّوجعتگی هؼٌیی داری ٍخیَد دارد
(ّ . ) r ; 0/85 ، P.V <0/001وچٌیي هؼبدلِ رگرظیَى ًؽبى
داد کِ ثیي ٍ ؼیت هحییظ داخلیی (کی ) ثیب هییساى آهیبدگی
ثیوبرظتبًْبی هَرد هغبلؼِ یک راثغِ خغیی هثجیت هؼٌیی دار
ٍخَد دارد ثِ عَری کِ  74درصد ترییرات هرثیَط ثیِ هییساى

سال دٍازدّن ،شوارُ  ، 3پایيس  ،3329شوارُ هسلسل. .64
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ثٌبثرایي لسٍم ایدبد یک ظیعتن پبظیبگَ ٍ آگیبُ ثیِ ایبلػ
ّبی فؼلی ثب ػسم راظ در خْت رفغ هؽکالت ثیوبرظیتبى ّیب
کِ زهیٌِ ظبز یک هدیریت ثحراى هَفق خَاّید ثیَد ،یرٍرت
خَاّد داؼت(.)22
ظبیر ًتبیح حبصی از پیصٍّػ حب یر ٍخیَد ّوجعیتگی ٍ
راثغِ هثجت ثیي ٍ ؼیت هحیظ داخلی ثیوبرظتبى ّب ٍ هییساى
آهبدگی آًْب را در ثراثر ثحیراى ًؽیبى داد .ثیِ عَریکیِ در کی
ثیوبرظتبى ّبی هَرد هغبلؼیِ  74درصید تریییرات هرثیَط ثیِ
هیساى آهبدگی ثیوبرظتبى ّب در ثراثر ثحراى ثب تریییرات هرثیَط
ثِ ٍ ؼیت هحیظ داخلی ثیوبرظتبىّب قبث تَخیِ اظت .در ایي
هیبى ثیي هیساى آهبدگی ثیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ ػلَم پسؼیکی
کردظتبى در ثراثر ثحراى ثب ّیدف گی اری ٍ ظیبختبر ظیبزهبًی
ثیوبرظتبى ّیب قیَی تیریي ّوجعیتگی ٍ راثغیِ ٍ ثییي هییساى
آهییبدگی ٍ ًگییرغ کبرکٌییبى ًعییجت ثییِ ترییییر ییؼیف تییریي
ّوجعتگی ٍ راثغِ ٍخَد داؼت .خْت ثْجَد ٍ یؼیت ظیبختبر
ظبزهبًی ثیوبرظتبى ّبی هَرد هغبلؼِ تددید عراحیی ظیبختبر
ٍاحدّبی کبری ٍ ایدبد رٍیِ ای ثرای اًؼغبف پی یری هعیتقین
کبرّب یب ثرقراری گردغ ؼرلی در ٍاحدّبی کبری یرٍری ثیِ
ًظر هی رظد ثِ عَری کِ ثبػت تقعین کبرّب ثِ صَرت هٌغقی
ٍ ػبدالًِ ٍ افسایػ ر بیت پرظ هی گردد.
ًتبیح حبصلِ ًؽیبى دٌّیدُ آى اظیت کیِ ثررظیی ٍ یؼیت
هحیظ داخلی ّر ظبزهبًی ٍ ؼٌبظبیی ًقیبط قیَت ٍ یؼف آى
کلید اظبظی دظتیبثی ثِ اّداف ٍ رظبلت آى ظبزهبى اظت.
قغؼبً خْت افسایػ آهبدگی ثیوبرظتبى ّب در ثراثر ثحراى ًییس
تَخِ ثِ کلیِ اثؼبد آهبدگی رٍری اظت .در اییي هییبى تَخیِ
هدیراى ثِ آهَزغ کبرکٌبى در راثغِ ثب ثحراى ٍ اًدبم هبًَرّبی
دٍرُ ای ،اًدبم ثرًبهِ ریسی در خْت تبلیِ ٍ تَظؼِ ثیوبرظتبى
در ٌّگبم ثحراى ،راُ اًیدازی ٍ فؼیبل ظیبزی کویتیِ ثحیراى در
ثیوبرظتبى ّب ،تَخِ ثِ ظیعتن ّبی اػالم ٍ اعفبء حریق ،تَخِ
ثِ ظبختبر ظبزُ ای ٍ تبظیعبتی ثیوبرظیتبى ،عراحیی ظیعیتن
ثْیٌِ اعالػبت ثیوبرظتبًی ٍ
تؼریف دقیق ػولییبت ،دظیتَرالؼو ّیب ٍ ٍریبیف در زهیبى
ثحراى هی تَاًد ثعیبر هثور ثور ٍاقغ گردد .اهب اٌبى کِ ًتیبیح
ایي پصٍّػ ًؽبى داد فقظ راُ اًدازی کویتِ ثحراى ٍ یب آهَزغ
غیر هعتور کبرکٌبى در راثغِ ثب ثحیراى کیبفی ًیعیت زییرا ثیب
ٍخَد اظتقرار در کویتِ ثحراى در کلیِ ثیوبرظیتبى ّیب هییساى
آهبدگی آًْب در ثراثر ثحراى ؼیف ثیَد کیِ اییي اهیر هیٌؼکط
کٌٌدُ ػولکرد ؼیف ایي کویتِ هی ثبؼید .لی ا ثبیید اقیداهبت
هدیریتی صحیح ٍ ًظرخَاّی از پرظٌ خْت تقَییت ػولکیرد
کویتِ ثحراى ثیوبرظتبًْب اًدبم ؼَد ٍ هَاًغ ؼیٌبختِ ؼیدُ در
ایي زهیٌِ ثرداؼتِ ؼَد.
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تحَل اظبظی در ادارُ کردى آًْیب الزم ٍ یرٍری اظیت .ثیِ
گًَِ ای کِ تیالغ ؼیَد هیدیراى ثیوبرظیتبى ّیب در خْیت
هرتفغ ظبختي ًقبط ؼف خَد اقدام ًوبیٌد.
کؽبٍرز ترک ٍ ّوکبراى (ً )2012یس در ثیبى ًتبیح خَد ثیِ
ارتجبط قَی ٍ هعتقین  6ثؼد هدل ٍایسثیرد ٍ ػولکیرد ظیبزهبى
اؼبرُ ًوَدًد( .)15ظوبًِ صفبراًی ٍ ّوکیبراى ( )1389-90در
پصٍّؽی کِ تحت ػٌَاى "تحلی هحیظ درًٍی ثر اظبض هیدل
ٍایسثرد در ثیوبرظتبًْبی داًؽگبُ ػلَم پسؼیکی تْیراى" اًدیبم
دادًد ثِ ایي ًتیدِ دظت یبفتٌید کیِ ٍ یؼیت هحییظ داخلیی
ثیوبرظتبًْبی هَرد هغبلؼِ دابر ؼف اظت ٍ ثِ ترتیت اٍلَیت
ًیبز ثِ ثبزًگری دارًید یؼٌیی اثتیدا ظیبختبر ظیبزهبًی  ،ظی ط
رّجری ٍ در ًْبیت ّیدف گی اری در ثیوبرظیتبًْب ثبیید هیَرد
ثبزًگری قرار گیرد(.)16
یبفتِ ّبی هرثَط ثِ هیساى آهبدگی ثیوبرظیتبى ّیب در ثراثیر
ثحراى ًؽبى داد کِ آهبدگی کلیِ ثیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ ػلَم
پسؼکی کردظتبى ثِ خس ثیوبرظتبى تَحید ؼْرظیتبى ظیٌٌدج
در ثراثر ثحراى ؼیف اظتّ .وچٌیي از ّؽت ثؼید هرثیَط ثیِ
هیساى آهبدگی ثیوبرظتبى ّب در ثراثر ثحراى ٍخَد کویتِ ثحراى
ٍ ظبختبر هبتریعی در زهبى ثحراى دارای هٌبظت تریي ٍ ؼیت
ٍ ٍخَد ثرًبهِ هدٍى پیراهَى تبلیِ ٍ تَظؼِ ثیوبرظیتبى دارای
ؼیف تریي ٍ ؼیت ثَدُ اظت .ایي ًتبیح ثِ هغبلؼِ پرٍیي کیِ
در ظبل  85اًدبم گرفت ًسدیک اظت (.)17
در هقبلِ ّ ٍ kajiوکبراى ( )2007آهدُ اظت کیِ در حیَادو
قجلی  ،ؼف هدیریت ثحراى ثیوبرظتبًی هؽیبّدُ ؼیدُ اظیت
( .)18یبفتِ ّبی پصٍّػ هَظَی ٍ ّوکبراى (ً )1388یس ًؽبى
داد کِ هیساى آهبدگی در ثراثر حَادو ٍ ظَاًح غییر هترقجیِ در
هراکس تَاًجبؽی اظتبى زًدبى  ،پبییي هی ثبؼد(.)19
ثِ عَر هعلن ثِ ٌّگبم ًیبز ثیِ تبلییِ ثیویبراى ثیِ خیبرج از
ثیوبرظ تبى ،یرٍری اظیت اٍلَییت اًتقیبل آًْیب ثیب اظیتفبدُ از
ظیعتن تریبش تؼییي ؼَد ٍ ّوبٌّگی الزم ثب هراکس درییبفتی از
عریق ظتبد حَادو غیرهترقجِ داًؽگبُ هی تَاًد ًقیػ هیَثری
داؼتِ ثبؼد.
آمی و همکاران ًیس ارْبر داؼتٌد کِ ثؼد از ارزیبثی خعبرت
ّب ٍ تصوین گیری در هَرد خبثدبئی ثیوبراى  ،ثبید تورکس اصلی
رٍی اظتراتصی تریبش ثبؼد .در هَرد اًتقبل ثیوبراى ثیِ خیبرج از
ثیوبرظتبى ًیس هعئلِ هْین را اًتقیبل هراکیس درییبفتی ٍ ٍخیَد
تَافقٌبهِ قجلی ػٌَاى کردًد(.)20
ثِ ّرحبل هدیراى ًوی تَاًٌد از لحبػ ّوِ خٌجِ ّبی فرایٌد
تبلیِ اعویٌبى داؼیتِ ثبؼیٌدٍ ،لییکي هیی تَاًٌید ثیِ ٍظییلِ
آهَزغ پرظٌ ٍ ثرًبهیِ رییسی کیبفی در اییي زهیٌیِ تبحیدی
آهبدگی داؼتِ ثبؼٌد(.)21

اهيراشكاى ًصيريپَر ٍ ّوكاراى61 ..
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: تشکر و قدردانی
ِایي هقبلیِ ثرگرفتیِ از پبییبى ًبهیِ کبرؼٌبظیی ارؼید رؼیت
هدیریت خدهبت ثْداؼتی درهبًی داًؽیگبُ آزاد اظیالهی ٍاحید
 از کلیییِ هییدیراى ٍ هعییئَلیي.ػلییَم ٍ تحقیقییبت هییی ثبؼیید
ثیوبرظتبًْبی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کردظتبى ثبیبعر ّوکیبری
.در اًدبم ایي پصٍّػ تؽکر ٍ قدرداًی هی گردد

ارگاى رسوي اًجوي علوي ادارُ اهَر بيوارستاًْاي ایراى

ِفصلٌاه
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از هحدٍدیت ّبی ایي پیصٍّػ ػیدم ؼیوَل ثیوبرظیتبًْبی
ِ خیریِ ٍ ٍاثعتِ ثِ ظبیر ظبزهبى ّب ٍ ًْبدّب از خول،خصَصی
ظبزهبى تبهیي اختوبػی ثیَدُ کیِ در صیَرت ثررظیی آًْیب در
ِپییصٍّػ ثییر غٌییبی ایییي هغبلؼییِ افییسٍدُ ٍ اهکییبى هقبیعیی
.ثیوبرظتبًْبی داًؽگبّی ٍ غیرداًؽگبّی فراّن هی گردید
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Abstract
Background: Several factors have an impact on hospitals` crisis preparedness including the status of
“internal factor ”. This study is aimed to investigate the relationship between the status of hospitals
`internal factors and their level of preparedness in crisis.
Materials and Methods: This correlative, applied, and cross-sectional study was conducted in 21
hospitals of Kurdistan University of Medical Science in 2008. The data were collected using the
standard Weisbord questionnaire and hospital preparedness checklist to measure the status of internal
factors and the hospitals` level of crisis preparedness ,respectively. The data were analyzed using
descriptive and analytical statistical methods.
Results: Changing internal factors would result in 74% of the changes in level of hospital
preparedness in crisis in all studied hospitals . The preparedness level and the organizational structure
of the hospital had strongest relationship and preparedness level and personnel’s attitude to changes
had the weakest respectively .
Conclusions: Hospitals should analyze their internal factors status in order to improve their
preparedness level in crisis. Concentrating on different aspects of internal factors, reviewing
objectives, improving increasing teamwork, involving
personnel in decision-making, using
performance-based rewards, forming communication committee, improving leadership styles, training
organization `s managers and leaders, and facilitating internal and external coordination could be
effective .
Keywords: Hospital Crisis Preparedness, Internal Factors, Weisbord Model, Kurdestan University of
Medical Science.
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