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 مقدمه:

تأثیرات سوء آن همچنین اد تغییرات آب و هوایی و اثرات مخرب و گسترده آن بر آینده کرة زمین و یسرعت ز

(. یکی 1بر محیط زیست، اقتصاد و سالمت، توجه به پدیده های آب و هوایی را مهم و ضروری ساخته است)

ی مدت وابسته به ثبات و . سالمت انسان در طوالناز اثرات مهم تغییرات اقلیمی، تأثیر بر سالمت انسانهاست

پایداری مستمر و عملکرد صحیح محیط زیست و بیوسفر می باشد. سیستم آب و هوایی جهان بخش یکپارجه 

ای از فرآیندهای پیچیده و حمایت کننده از زندگی انسانهاست که در حال حاضر تحت فشار فزایندة ناشی از 

در حال حاضر یک توافق علمی قوی و جهانی  (.2)ستافزایش جمعیت انسان و فعالیت های اقتصادی در دنیا

ادامه یابد، شاهد تغییرات شدید آب و هوایی  دمای کرة زمینوجود دارد که معتقد است اگر روند فعلی افزایش 

 ت. اثرات و تبعات تغییرابود و پیامدهای منفی آن همچون موج گرما، سیل، طوفان و خشکسالی خواهیم

غذا، انقراض گونه های گیاهی و حیوانی و از بین رفتن ه کمبود شدید منابع آب و می تواند منجر باقلیمی 

شواهد علمی نشان می دهد که برخی از وقایع مرتبط با آب و هوا همچون  .سکونت گاه های انسانی گردد

یش افزایش دما، تغییر در الگوی بارش ها و افزایش سطح آب دریا در قرن اخیر گسترده تر شده و با افزا

(. برخی مطالعات نشان داده است که تغییرات آب و هوایی عالوه بر اثرات 3چشمگیری روبرو خواهد شد)

ثیر خود قرار می دهد. ارزیابی ها و غیر مستقیم سالمت انسان را تحت تأزیست محیطی، بصورت مستقیم و 

تلفی همچون تأثیرات گرما بر مطالعات انجام شده نشان داده است که تغییرات اقلیمی می توانند به طرق مخ

سالمت انسان با ایجاد موج گرما، ایجاد سرمای شدید و زمستانهای بسیار سرد که راههای دسترسی به مناطق 

و منابع انرژی را مختل می نمایند، افزایش موارد سیل و آسیب های جانی و بهداشتی ناشی از آن، افزایش 

غییر الگوی بیماریهای منتقله از آبو غذا، تغییر در پراکندگی و الگوی سوء تغذیه در نواحی متأثر از خشکسالی، ت

عروقی و کلیوی،  –در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، گسترش بیماریهای قلبی  بیماریهای عفونیتوزیع 

افزایش موارد بیماریهای منتقله از آب در جمعیت هایی که از استانداردهای پائین بهداشتی و تصفیه آب 

برخورداند و همچنین افزایش موارد ابتالء به بیماریهای تنفسی و آلرژیک بدلیل افزایش غلظت آالینده های 

اثرات مستقیم و غیر مستقیم  تغییرات  2و  1در شکل  .موجود در سطح زمین، سالمت انسان را به خطر بیاندازد

 (. 4)اقلیمی بر سالمت انسان نشان داده شده است. 



مت انسانمستقیم و غیر مستقیم تغییرات اقلیمی بر سال: اثرات 1جدول شماره  

 

می، ، مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی)سیل، طوفان، سونا2015بر اساس گزارش ارزیابی سازمان جهانی 

که س این گزارش بر اسا میلیون دالر در نیا در پی داشته است. 1,280,48خشکسالی و ...( خسارتی بالغ بر 

تعداد افرادی که به دلیل بالیای ناشی از تغییرات آب و هوایی نمایش داده شده است،  1در شکل شماره 

 31میالدی به بیش از  70میلیون نفر در ابتدای دهه  5سرپناه خود را از دست داده و آواره شده اند از حدود 

 (. 5افزایش یافته است) 2012میلیون نفر در سال 

 

2012تا  2008و زمین شناختی از  نسبت افراد بی سرپناه ناشی از بالیای اب و هوایی :1شکل   



تغییرات آب و هوایی به طور ( تخمین می زند که بار بیماریهای ناشی از WHOسازمان جهانی بهداشت)

هزار نفر در ایاالت متحده آمریکا  150چشمگیری افزایش یابد به طوری که پیش بینی می شود ساالنه بیش از 

(. آمادگی و نحوه پاسح بیمارستانها به عنوان یکی 6در اثر تغییرات آب و هوایی جان خود را از دست بدهند)

از مراکز اصلی مواجهه با اثرات نهایی تغییرات اقلیمی بر سالمت از نقش و جایگاه مهمی در کاهش مرگ و 

میر و عوارض سوء حوادث و بالیای مترتب بر تغییرات اقلیمی برخوردار می باشد. کیفیت خدمات بیمارستانها 

باق پذیری و تکامل ساختاری و عملکردی آنها با شرایط تاشی از تغییرات اقلیمی دارد. بستگی به نحوه انط

بیمارستانها باید بتوانند خود را مطابق با الگوی نیازهای بیماران و مراجعین متأثر از رخدادها و پیامدهای 

ذیری بیمارستانها با فرآیند انطباق پ 2شکل شمارهکه در  تغییرات اقلیمی سازماندهی و باز طراحی نمایند

 (. 7)تغییرات اقلیمی نمایش داده شده است.

 

: ارتباط بین تغییرات اقلیمی، اثرات آن بر توسعه اقتصادی اجتماعی، سالمت، و کاهش آسیبها و انطباق پذیری 2شکل شماره  

لیت انعطاف گسترش و افزایش رخدادهای آب و هوایی ضرورت اصالح و توسعه زیر ساختهای بیمارستانی و قاب

(. مراکز درمانی و بیمارستانها یکی از 8پذیری و تاب آوری  آنها را در برابر این وقایع برجسته تر می سازد)

مراکز حیاتی و منابع پیچیده کشورها در ارائه پاسخ اضطراری به بیماران و شرایط خاص محیطی می باشند. 

عماری، زیر ساختها، شبکه های ارتباطی دورنی، به طور معمول یک بیمارستان مجموعه ای از سازه های م

تجهیزات، کارکنان و دستورالعمل ها و پروتکل های درمانی می باشد که به طور سیستماتیک و با هدف ارائه 

تغییرات و رویدادهای آب و صورت یکپارچه فعالیت می نمایند. خدمات درمانی به بیماران، در کنار هم و به 

ثر بر محیط زیست، ایجاد بالیا و تغییر الگوی بیماریها، این یکپارچگی و استمرار خدمات هوایی می توانند با ا



را تحت تأثیر خود قرار دهند. تداوم خدمات بیمارستانی در شرایطی که اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی با روند 

بیمارستان امکان پذیر  سازی رو به گسترشی روبرو می باشند، از طریق اتخاذ استراتژی های تاب آوری و پایدار

خواهد بود. این استراتژی ها زمینه کاهش اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بر سالمت انسان و تاب آوری بیشتر 

 (.9در این شرایط را فراهم می سازند)

 

 (9: چرخه کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر مراکز درمانی از طریق انطیاق پذیری)3شکل

اختالالتی است که یک سیستم می تواند آن را جذب نموده و قبل از آنکه سیستم عملکرد و تاب آوری شدت 

(. کاتر و همکاران تاب آوری را ظرفیت 10کارکردهای خود را از دست بدهد با شرایط جدید منطبق گردد)

وقوع حادثه  جذب و عملکردهای اساسی و ویژه در طی سوانح و نیز ظرفیت بازیابی و برگشت به تعادل، پس از

توانایی  "(. بیمارستان تاب آور یک مفهوم جدید و نو ظهوری است که می توان به عنوان 11تعریف می نماید)

درمانی خود جذب و پاسخ به شوک ناشی از بالیای طبیعی توأم با حفظ عملکردهای بیمارستان در مقاومت، 

با توجه به گسترش حوادث و تبعات  (.12ف نمود)تعری "و برگشت به حالت اولیه و یا سازگاری با شرایط جدید

انسان محور مربوط به تغییرات اب و هوایی ضرورت دارد تا برنامه ریزی الزم به منظور پاسخ مطلوب و مناسب 

به نیازهای درمانی و ارائه خدمات الزم به بیماران در چارچوب بیمارستانهای تاب آور و منطبق با نیازها و 

لی صورت پذیرد. شناخت شاخص ها و ویژگی های یک بیمارستان تاب آور که از قابلیت شرایط زمانی و مح

های الزم و استانداردهای پذیرفته شده به منظور انطباق با نیاز بیماران و مصدومان رخدادهای آب و هوایی 

غذیه برخوردار همچون سیل، طوفان، گرد و غبار، موج گرما و سرمای شدید، اپیدمی بیماریهای عفونی و سوء ت



باشد، می تواند زمینه های الزم جهت تغییر در ساختار و فرآیندهای بیمارستانی را با هدف تاب آوری بیشتر 

مراکز درمانی فراهم نماید. این مطالعه با هدف تعیین و رتبه بندی شاخص های بیمارستان تاب آور در برابر 

  تغییرات اقلیمی صورت پذیرفته است.

 

 کار:روش 

به منظور انجام این پژوهش، ابتدا با بررسی کتابخانه ای و مرور مطالعات مرتبط، حیطه ها و شاخص های تاب 

آوری بیمارستانی نسبت به پیامدهای اصلی تغییرات اقلیمی شامل سیل، طوفان، اپیدمی بیماریهای گرمسیری، 

تطبیقی جمع آوری گردید.  –روش تحلیلی  سوء تغذیه، ریزگردها، خشکسالی و امواج گرما و سرمای شدید با

و افراد  متخصصین ،نفر از خبرگان 22سپس با استفاده از روش مصاحبه عمیق، نظرات و دیدگاههای تعداد 

نفر متخصص در زمینه بیماری های  6نفر از مهندسین و متخصصین عمران و سازه،  4صاحب نظر شامل 

نفر متخصص  1اری های عفونی، طب اورژانس و جراحی عمومی، ریوی و تنفسی، نفرولوژی، قلب و عروق، بیم

نفر متخصص در حوزه فن  1نفر متخصص سالمت در حوادث و بالیا،  1مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 

نفر کارشناس پرستاری و دارای سابقة کار  2نفر از مدیران بیمارستانی و صاحب تجربه،  4آوری اطالعات، 

نفر مهندس با تجربه در حوزه تأسیسات  2در بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان، سال و شاغل  15باالی 

نفر متخصص تغذیه، پیرامون شاخص های استخراج شده دریافت گردید. شاخص های نا  1و زیر ساخت و 

نظرات متخصصین و افراد مجرب، حذف و برخی شاخص های پیشنهادی از سوی  همگون و نا سازگار با

لیست نهایی شاخص ها اضافه گردید. سپس شاخص های حاصله، در قالب یک پرسشنامه  متخصصین به

نفر از خبرگان حوزه مدیریت  30گزینه ای وزن دهی گردید. پرسشنامه تهیه شده بین تعداد  5محقق ساخته 

به بیمارستانی، مدیریت بحران و همچنین متخصصین پزشکی که از تجربه و دانش کافی برخوردار بودند و 

صورت کامالً هدفمند انتخاب گردیده بودند، توزیع، تکمیل و جمع آوری گردید. داده های استخراج شده از 

 SPSS17( و با کمک نرم افزار Friedmanپرسشنامه با استفاده از روش آماری آزمون تحلیل واریانس دو طرفه )

 رتبه بندی گردید. تحلیل و شاخص های تاب آوری بیمارستانی در برابر تغییرات اقلیمی

 یافته ها:

نتایج حاصل از مرور منابع و مطالعات کتابخانه ای نشان می دهد که هیچ کدام از تحقیقات انجام شده به 

صورت جامع و یکپارچه، به احصاء و تعیین شاخص های تاب آوری بیمارستانی در برابر تغییرات اقلیمی 

حیطه های خاصی را مورد توجه و  محققین در مطالعات خود، ابعاد ونپرداخته اند. به عبارت دیگر هر کدام از 

 مورداستخراج و  تحقیق و مطالعه از پایگاههای استنادی معتبر دنیا، 21داد کید قرار داده اند. در مجموع تعتأ



نتایج حاصل از بررسی حیطه ها و شاخص های تاب آوری بیمارستانی  2در جدول قرار گرفت.  بررسی دقیق

 جمع بندی و ارائه گردیده است. ،ذکر منبع و پژوهشگران مربوط به آن مطالعهبا 

 

 : حیطه ها و شاخص های استخراج شده از منابع و مطالعات انجام شده2جدول
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Mary Lou Masko and 

et al 

 

 

DESIGNING FOR RESILIENCE: 
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 تاب آوری در بیمارستان 

 
Joseph Albanes & et 

al 

 
Fostering Disaster Resilience 

Communities across the 
globe through the 

incorporation of safe and 
resilience hospitals for 

community – integrated(16) 
وجود دستورالعمل های فنی و تخصصی  قوانین و مقررات

در بیمارستان، ظرفیت های فنی و 

اردهای تخصصی بیمارستان، وجود استاند

آموزش و تمرین در بیمارستان، 

 استانداردهای ایمنی

 

 

 

 

 

 
Ben Aguirre 

& et al 

 

 

 

 

 

 
Institutional Resilience and 
Disaster Planning for new 

hazards: insights from 
hospitals(17) 

)آب، برق و  Back Upمنابع تأمین انرژی  زیرساخت ها 

 سوخت(

 نیروهای انسانی و کلیدی کافی منابع انسانی

شبکه برنامه ریزی شده ارتباط با  ارتباطات 

بیمارستان ها، شبکه ارتباط با واحدهای 

 بهداشتی

توافقنامه همکاری با بیمارستان ها در  برنامه ریزی

استفاده از کارکنان سایر بیمارستان ها، 

 برنامه حمایت روانی کارکنان و بیماران

  



 عنوان مطالعه پژوهشگر شاخص تاب آوری تاب آوریحیطه 

  پناهگاه بیمارستانی سازه ای

 

 

 
James Paturas & et 

al 

 

 
Collective response to public 

health emergencies and 
large scale disasters: Putting 

hospital at the core of 
community resilience(18) 

 حمایت روانیتیم  منابع انسانی

 ذخیره آب و غذا، ذخیره دارو و تجهیزات تجهیزات و منابع

 بانک اطالعات کارکنان و خانواده ها اطالعات

(، Surge Capacityبرنامه فراظرفیت )  برنامه ریزی

برنامه فعالسازی کارکردهای بیمارستانی، 

برنامه ارتباط بیمارستان با واحدهای 

  NGOبهداشتی، برتامه ارتباط با جامعه و 

 ها

سیستم های 

 اطالعات و ارتباطات

پایداری سامانه اطالعات بیمارستانی، 

 امنیت سامانه اطالعات بیمارستانی

 
Raj Sharman & et al 

 
Disaster experience and 

hospital information system: 
An examination of perceived 
Information Assurance, Risk, 

Resilience And HIS 
Usefulness(19) 

وجود بخش و سامانه های ایزوالسیون  ساختاری

 کافی

 
 

Illan Kelman & et al 

 
 

Climate changes role in 
disaster rise reductions 

future: Beyond Vulnerability 
and Resilience(20) 

سیستم آموزشی نظام مند در خصوص  آموزش

 بیماری های واگیر

 Back Upمنابع انرژی  تجهیزات و منابع
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های موقعیت بیمارستان در منطقه، راه  ساختاری

دسترسی به بیمارستان، فاصله بیمارستان 

تا فرودگاه، فاصله بیمارستان تا مراکز 

صنعتی دارای مواد خطرناک و انبارها، 

پناهگاه بیمارستانی، فاصله بیمارستان تا 

 کانون های معمول اپیدمی در منطقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slobodan Simonovic 
& et al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamic Resilience Climate 
Change Caused Natural 

Disasters in Coastal 
Megacities Quantification 

From work(21) 

بانک اطالعات سالمت و بهداشت منطقه  اطالعات

در بیمارستان، بانک اطالعات آب و هوایی 

در بیمارستان، بانک اطالعات کارکنان و 

 تجهیزات بیمارستان

برنامه پاسخ اضطراری بخش اورژانس  برنامه ریزی

 بیمارستان

 پایداری زیرساخت های بیمارستان زیرساخت

 پوشش واکسیناسیون کارکنان کارکردی

وجود متخصصین، پزشکان و کارکنان  منابع انسانی

در خصوص مدیریت و درمان آموزش دیده 

 بیماری های واگیر

شده درشرایط منابع مالی پیش بینی  منابع مالی

 اضطراری، بیمه کارکنان، تجهیزات و ابنیه

کنترل عفونت بیمارستانی، بیماری های  وضعیت بهداشتی

واگیردار بومی در منطقه، نرخ شیوع 

بیماری های قلبی و تنفسی در منطقه، 

نرخ شیوع بیماری های کلیوی و بیماران 

 دیالیزی در منطقه
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ه کارکنان در برابر مخاطرات، برنامارزیابی مستمر سالمت  برنامه ریزی

تخصصی بخش اورژانس در پاسخ به شرایط اضطراری، 

 Back، دسترسی به ذخایر Back Upدسترسی به تجهیزات 

Up  انرژی در شرایط اضطراری، اطمینان از عملکرد بخش

اورژانس در افزایش ظرفیت در حوادث مرتبط با تغییرات 

اقلیمی، وجود برنامه ارزیابی سریع نیاز ها در حوادث مرتبط با 

 تغییرات اقلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaclyn 

Paterson & et 
al 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Health Care Facilities 
Resilient to Climate 
Change Impacts(22) 

وجود مکانیسم ارتباطات و هماهنگی با سازمان های خارج از  ارتباطات و هماهنگی

بیمارستان در حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی، وجود ارتباط 

بین واحد پایش بیماری ها در بیمارستان با بخش بهداشت 

 عمومی

آگاهی کارکنان از نحوه محافظت خود در برابر پیامدهای  انسانیمنابع 

تغییرات اقلیمی، آگاهی کارکنان بخش تغذیه و خدمات 

آشپزخانه در مورد بیماری های منتقله از آب و غذا، مهارت 

 کارکنان در کنترل عفونت

پروتکل ها و 

 دستورالعمل ها

 وجود پروتکل های تشخیص و گزارش دهی بیماری خای

منتقله از آب و غذا ناشی از بیماری های مرتبط با آب و هوا، 

وجود پروتکل های آلودگی زدایی و تصفیه آب در بیمارستان 

 -workدر شرایط خاص، خط و مشی حمایت دور کاری )

from- home کارکنان در زمان آلودگی هوا ) 

حوادث  سیستم پایش منابع و شبکه آبرسانی بیمارستان در پایش و هشدار

با مرتبط با تغییرات اقلیمی، وجود سیستم هماهنگ کننده 

 واحد هشدار دهنده آلودگی آب

سیستم کنترل دمای کمکی و جایگزین در شرایط اضطراری،  تجهیزات

 ذخیره کافی مواد غذایی ویژه مواقع طغیان بیماریها

برنامه آمادگی، پیشگیری، بازیابی و مدیریت طغیان بیماری  برنامه ها و سامانه ها

های عفونی، مهارت های کنترل عفونت با استفاده از سیستم 

، دسترسی به تجهیزات و درمان HVACهای ونتیالسیون و 

و بیماری های  Zoonoticهای ضروری بیماری های 

Vector- Borne وجود سامانه های ،Tele Health  جهت

ارکنان، انطباق برنامه های بیمارستان با افزایش حمایت از ک

حداقلی بار بیماری ها در کارکنان و بیماران خارج از اتاق ها 

 در روزهای آلودگی هوا
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اتصاالت و یراق آالتپنجره ها و درب ها،  سازه 

پنجره ها و مقاومت شیشه ها، سایه بان 

 درب ها

 
 
 
 
 

Robin Guenther and 
Gary Cohen  

 
 

 
 
 
 

Energy to Heal: Health Care  
Climate Change, and 

Community Resilience (23) 

و پراکنده  Back Upسیستم تأمین برق  منابع انرژی

در بیمارستان، منابع تأمین برق با سوخت 

چندگانه، جانمایی مناسب استقرار منابع 

، مدت زمان Back Up تأمین انرژی 

) Back Up فعالیت منابع تأمین برق 

 میزان توانایی تولید انرژی(

تدوین برنامه مدیریت خطر حوادث مرتبط  برنامه ریزی

ویژه هر بخش از با تغییرات آب و هوایی 

بیمارستان، پیش بینی خروجی های 

ایمنی جهت کارکنان و بیماران در شرایط 

اضطراری، تمرین و به روز رسانی برنامه 

پاسخ به حوادث مرتبط با تغییرات آب و 

 هوایی

 

 

 

 

 
Howard Frumkin & 

et al 

 

 

 

 

 
Climate Change: The Public 

Health Response (24) 

 تجهیزات حفاظت فردی کارکنان تجهیزات

آموزش کارکنان در خصوص پاسخ به  منابع انسانی

حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی، ارزیابی 

عملکرد کارکنان و بیمارستان و ثبت درس 

 آموخته های مرتبط به حوادث قبلی

سیستم پایش سندرومیک بیماری های  هشدارپایش و 

عفونی، ارزیابی و پایش استانداردهای 

 ایمنی بیمارستان

 

 

 

 

 
Suang Zhong 

 

 

 

 

 
Disaster resilience in tertiary 
hospitals: A cross- sectional 

survey in Shondong 
Province, China(25) 

مقابله با برنامه اختصاصی مدیریت و  برنامه ریزی

 مخاطرات آب و هوایی

 پروتکل های هماهنگی و ارتباطات محلی رتباطات ا

 انبار ذخیره دارو و تجهیزات تجهیزات و دارو

تیم های امداد پزشکی ویژه حوادث مرتبط  منابع انسانی

 با تغییرات آب و هوایی

استمرار ارائه خدمات 

 درمانی

فضاها و نیروی توانایی افزایش تخت، 

 انسانی )فراظرفیت(
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کدهای ساختمانی، پایش مستمر مواد و عوامل سازه ای  سازه

بیمارستان، طراحی مناسب بیمارستان، تکنیک های مقاوم 

 سازی ساختمان

 

 

 

 
Ilan Kelman & 

et al 

 
 
 

Learning from the 
history of disaster 
vulnerability and 

resilience research 
and practice for 

climate change(26) 

انطباق پذیری برنامه های معمول با حوادث مرتبط با تغییرات  برنامه ریزی

 آب و هوایی

توانایی افزایش ظرفیت کارکنان در پاسخ به حوادث مرتبط با  منابع انسانی

آموزش کارکنان در خصوص انواع تغییرات آب و هوایی، 

 مخاطرات و و پیامدهای تغییرات آب و هوایی

طراحی درب و پنجره ها، انتخاب سایت احداث بیمارستان،  سازه

 طراحی داخل سازه ای مبتنی بر گردش و جریان هوا

 
 
 

K.J Lomas & et 
al 

 
 

Thermal comfort 
standards, measured 

internal 
temperatures and 

thermal resilience to 
climate change of 

free- running 
buildings: A case 
study of hospital 

wards(27) 

، Back Upسیستم های تهویه هوا، سیستم ذخیره انرژی  تجهیزات

 میزان تولید گرمای تجهیزات غیرگرمایشی

پناهگاه درون بیمارستانی، فاصله بیمارستان تا رودخانه یا مسیل  سازه

ها، سطح استانداردهای سازه، کدهای ساختمانی، فضای فرود 

بالگرد، موقعیت واحدهای درمانی و پشتیبانی ضروری در 

 طبقات ساختمان، مسیرهای دسترسی به بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 
Robin 

Guenther & et 
al 

 

 

 

 

 

 

 
Primary protection: 

Enhancing health 
care resilience for 

changing climate(28) 

برنامه تخلیه اضطراری بیمارستان، برنامه ارائه خدمات در منزل  برنامه ریزی

 به بیماران

ژنراتورهای تأمین برق، منابع ذخیره سوخت، امکانات انتقال  تجهیزات

درون بیمارستانی بیماران، بکارگیری تجهیزات درمانی و 

تأسیسات ضد آب، سیستم تصفیه فاضالب، سیستم تصفیه هوا، 

سیستم پیشرفته اطفاء حریق، سیستم های یخ زدایی 

 و یا بادیتأسیسات، برخورداری از ژنراتورهای برق خورشیدی 

 پوشش بیمه ای بیمارستانان، ستتوانمندی مالی بیمار مالی

 توانایی کارکنان بخش اورژانس در ارائه خدمات حیاتی منابع انسانی 

محافظت زیرساخت ها ) ارتباطات، برق و ژنراتورها در برابر آب(،  زیر ساخت ها

اینترنت و مخابرات و استحکام تأسیسات ) منابع آب، دکل های 

 ....( در برابر باد

 دسترسی به اطالعات مربوط به مخاطرات آب و هوایی منطقه اطالعات
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تأمین انرژی جایگزین، ذخیره گازهای طبی،  منابع انرژی

 منابع ذخیره آب، سیستم تصفیه ضروری آب

 
Nebi Achour & et al 

 
Hospital resilience to 

natural hazards: 
Classifications and 

performance of utilities(29) 

 پایداری خطوط تلفن ارتباطات 

 پایداری سازه ای سازه

  وجود سامانه فرماندهی اضطراری مدیریت 
 
 
 
 
 

Shuang Zhang 

 
 
 
 
 
 

Validation of a framework 
for measuring hospital 

disaster resilience using 
factor analysis(30) 

 سامانه ارتباطات و هماهنگی بیمارستانی ارتباطات

تدوین استراتژی های بازیابی و انطباق  برنامه ریزی

 فرآیندهای بیمارستانی، برنامه پاسخ اضطراری

شرایط اضطراری، لیست کارکنان کمکی در  کارکنان

برنامه منسجم و مستمر آموزش کارکنان، 

برنامه منسجم و مستمر تمرین اضطراری ویژه 

 کارکنان

ادغام استانداردهای ایمنی با پروسیجرهای  ایمنی

 درمانی بیمارستان

پوشش داخلی سقف و اتاق ها، نوع شیشه و  سازه

 پنجره ها

 
Kevin John Lomas 

& et al 

 
Resilience of naturally 
ventilated buildings to 

climate changes: Advanced 
natural ventilation and 

hospital wards(31) 

 (ANV & SVNسیستم تهویه هوا نوع )  تأسیسات

استفاده از تهویه مکانیکی طبیعی با طراحی  سازه

سازه، نورگیری طبیعی بخش ها با طراحی 

 پوشش عایق بندی شده سقف هاسازه، 

 

 
Alan C Short & et al 

 
 

Building resilience to 
overheating into 1960s UK 
hospital buildings within 

the constraint of the 
national carbon reduction 

target: Adaptive 
strategies(32) 

استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر )  منابع انرژی

 خورشیدی(

 عنوان مطالعه پژوهشگر شاخص تاب آوری حیطه تاب آوری

وجود کمیته ایمنی بیمار، برنامه مرور اقدامات  مدیریت 

در حوادث و درس آموخته ها، سیستم گزارش 

 دهی حوادث و رویدادها

 
 

Jane Carthey & et 
al 

 
Institutional resilience in 
health care system(33) 

 آموزش حمایت های روانی به کارکنان کارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شاخص  5شاخص منحصر به فرد از منابع و مطالعات انجام شده در دنیا استخراج گردید.  84مجموعاً تعداد 

نیز از سوی متخصصین و افراد با تجربه پیشنهاد و به مجموع شاخص های تاب آوری بیمارستان در برابر 

نفر از افراد خبره  30تعداد پیامدهای تغییرات اقلیمی اضافه گردید. این شاخص ها در قالب پرسشنامه بین 

  SPSSتوزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه های توزیعی با کمک نرم افزار 

شاخص های اولویت بندی شده  3آنالیز و به روش تحلیل واریانس دو طرفه رتبه بندی گردیدند. جدول شماره 

 تاب آوری بیمارستان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی را نشان می دهد. 

 شاخص های اولویت بندی شده تاب آوری بیمارستان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی: 3جدول 

 وزن نهایی درصد اهمیت شاخص اولویت
 0.01169 46 تاب آوری بیمارستانکمیته استقرار  1

 0.01164 44 پروتکل تصفیه و آلودگی زدایی آب در بیمارستان در شرایط خاص 2

متخصصان، پزشکان و کارکنان آموزش دیده کافی جهت مدیریت و درمان بیماریهای  3

 44 واگیر

0.01160 

همکاری با بیمارستانهای معیین و مجاور در تأمین نیرو و تجهیزات در تفاهم نامه  4

 44 شرایط اضطراری

0.01155 

توانایی بیمارستان در اجرای برنامه های فراظرفیت )افزایش تخت و فضای درمان  5

 44 مصدومان، افزایش کارکنان و افزایش تجهیزات( در حوادث و بالیا

0.01152 

برنامه ها و پروتکل های معمول و جاری بیمارستان با شرایط و حوادث انظباق پذیری  6

 42 ناشی از اثرات و پیامدهای تغییرات اقلیمی

0.01144 

 0.01143 42 برنامه پایش مستمر سازه بیمارستان 7

 0.01136 42 برنامه هماهنگی و تعامل با سازمانها و نهادهای همکارو پشتیبان بیمارستان 8

 0.01132 42 واکسیناسیون کارکنانپوشش  9

 0.01128 42 تیم واکنش سریع بیمارستان ویژه پاسخ به حوادث و بالیا 10

 0.01124 42 دانش و مهارت کارکنان بیمارستان در کنترل عفونت 11

 42 0.01122 (HISسطح امنیت سامانه اطالعات بیمارستان) 12

 0.01117 42 سیل و طوفانمقاومت سازه ای بیمارستان در برابر  13

 0.01116 42 مقاومت شیشه و پنجره فضاهای درمانی بیمارستان در برابر باد، تگرگ و طوفان 14

 0.01111 42 مهارت کارکنان بخش اورژانس در ارائه خدمات حیاتی به مصدومان حوادث 15

 0.01109 41.4 غبارفاصله بیمارستان تا مسیل ها، رودخانه ها و کانون های گرد و  16

 0.01106 41 نوع پوشش داخلی سقف و دیوار اتاق های بستری بیماران از نظر تبادل انرژی 17

 0.01101 40 اتصاالت و یراق آالت استاندارد مربوط به درب و پنجره های بیمارستان 18

 0.01094 40 کارکنان واحد تغذیه و آشپزخانه در خصوص بیماریهای منتقله از آب و غذا آگاهی 19

 0.01089 40 بانک اطالعات سالمت و بهداشت منطقه تحت پوشش در بیمارستان 20

 

  



 وزن نهایی درصد اهمیت شاخص اولویت
 0.01087 40 بیمارستان در برابر حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی هایبرنامه پاسخ اضطراری ویژه بخش 21

 0.01084 40 برنامه مدون اجرای تمرینجهت آمادگی در پاسخ به حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی 22

 0.01077 40 ( در حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمیHISپایداری سامانه اطالعات بیمارستان) 23

 0.01075 40 گزارش دهی بیماریهای منتقله از آب و غذا در بیمارستانپروتکل تشخیص و  24

 0.01074 40 پرونده سالمت کارکنان بیمارستان 25

 0.01071 40 تجهیزات درمانی و تأسیسات ضد آب در بیمارستان 26

 0.01069 40 دیتا بیس و سامانه پشتیبان تصمیم گیری مدیران در شرایط اضطراری در بیمارستان 27

 0.01068 40 سامانه منسجم ثبت و گزارش دهی حوادث و رویدادها در بیمارستان 28

 0.01066 40 سامانه هشدار و اطفاء خودکار حریق در بیمارستان 29

 0.01064 40 مسیرهای دسترسی به بیمارستان 30

 0.01062 40 موقعیت بیمارستان در منطقه از نظر مخاطرات موجود 31

 0.01060 40 نوع و میزان شیوع بیماریهای واگیردار در منطقه تحت پوشش بیمارستان 32

 0.01058 40 نیروی انسانی کافی و آموزش دیده جهت پاسخ به شرایط اضطراری 33

 0.01054 39.2 سیستم تصفیه هوای بخش ها و فضاهای درمانی بیمارستان 34

 0.01053 38 پروسیجرهای درمانیادغام استانداردهای ایمنی با  35

 0.01052 38 برنامه جامع پیشگیری، آمادگی و مدیریت طغیان بیماریها در بیمارستان 36

 0.01048 38 برنامه منظم مرور اقدامات بیمارستان و بررسی درس آموخته ها در حوادث قبلی 37

 0.01046 38 جهت کارکنان بیمارستان Dتا  A( سطح PPEتجهیزات حفاظت فردی ) 38

 0.01043 38 تعداد تخت های ایزوله و سامانه های ایزوالسیون بیماران 39

 0.01040 38 تیم ارزیابی سریع آسیبها و نیازهای بیمارستان در حوادث و پیامدهای تغییرات اقلیمی 40

 0.01036 38 سیستم های یخ زدایی از تأسیسات بیمارستان 41

 0.01035 38 جهت پاسخ به حوادث ناشی از تغییرات آب و هوایی در بیمارستانمنابع مالی پیش بینی  42

 0.01031 38 ( از نظر ولتاژ و مدت زمان تأمین انرژیBackupسامانه تأمین انرژی بیمارستان )توان  43

 0.01028 38 میزان ذخایر آب و غذای بیمارستان )نفر/روز( 44

 0.01026 38 میزان ذخایر گازهای طبی 45

 0.01025 38 وجود خروجی های اضطراری و ایمن جهت تخلیه کارکنان و بیماران از بیمارستان 46

 0.01024 36 برنامه اختصاصی بخش اورژانس بیمارستان در پاسخ به حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی 47

 0.01021 36 واحد پایش بیماریها در بیمارستان با بخش بهداشت عمومیارتباط و هماهنگی بین  48

 0.01018 36 برنامه تخلیه اضطراری بیمارستان و بخش ها 49

 0.01017 36 جانمایی مناسب تأسیسات زیربنایی و منابع تأمین انرژی با هدف جلوگیری از نفوذ آب 50

  



 وزن نهایی درصد اهمیت شاخص اولویت

 36 0.01015 (Hazmatفاصله بیمارستان تا مراکز صنعتی و انبارهای دارای مواد خطرناک ) 51

 0.01012 36 فضای جایگزین و کمکی بخش اورژانس در شرایط اضطراری 52

 0.01011 36 محافظت زیر ساختهای ارتباطی بیمارستان در برابر نفوذ آب 53

 0.01006 36 بیمارستان در برابر گرد و غبار و ریزگردهانفوذ ناپذیری دربها و پنجره های  54

 0.01004 36 در بیمارستان HVACاستفاده از سامانه ونتیالسیون و  بامهارت کنترل عفونت  55

 0.01002 35.7 استحکام دکل های اینترنت، بیسیم و مخابرات بیمارستان در برابر باد و طوفان 56

 0.00867 35 تأسیسات نگهدارنده مخازن آب در برابر باد و طوفاناستحکام و پایداری  57

 0.00861 35 فاصله بیمارستان تا کانون های معمول و شناخته شده اپیدمی بیماریها در منطقه 58

 0.00857 34 استقرار سامانه پایش سندرومیک بیماریهای قابل انتقال وعفونی در بیمارستان 59

 0.00853 34 آموزش حمایتهای روانی در بالیا ویژه کارکنان بیمارستانبرنامه ساالنه  60

 0.00852 34 موقعیت واحدها و فضاهای درمانی و پشتیبانی ضروری در طبقات بیمارستان 61

 vector - borne 34 0.00846و  zoonoticدسترسی بیمارستان به درمان بیماریهای  62

 0.00844 34 خورشیدی و بادی در بیمارستانژنراتورهای تولید برق  63

 34 0.00841 ( ANVیا  SVNنوع سامانه تهویه هوایی بیمارستان)  64

 0.00840 34 در بیمارستان در شرایط اضطراری Tele Healthسامانه و ساز و کار استفاده از  65

 0.00834 34 وجود هلی پد )محل فرود بالگرد( در بیمارستان 66

 33.9 0.00828 (Back upسامانه جایگزین و کمکی تأمین برق بیمارستان مثل دیزل ژنراتور ) 67

 0.00824 33.3 موقعیت احداث سامانه جایگزین و کمکی تأمین برق مثل دیزل ژنراتور در بیمارستان 68

 0.00821 32 نرخ شیوع بیماریهای تنفسی در منطقه تحت پوشش بیمارستان 69

 0.00817 32 شیوع بیماریهای قلبی در منطقه تحت پوشش بیمارستاننرخ  70

 0.00815 32 واحد آلودگی زدایی بیماران آلوده به عوامل بیولوژیک، شیمیایی و  پرتویی 71

 0.00812 30.3 سامانه جایگزین و کمکی تأمین برق بیمارستان با سوخت دوگانه 72

 0.00810 30 )اطالعات سالمت و ارتباط با افراد(و خانواده ها بیمارستان ات کارکنان بانک اطالع 73

 0.00807 30 پناهگاه درون بیمارستانی 74

 0.00805 30 پوشش خارجی پنجره ها در برابر نور آفتاب )سایبان پنجره( 75

 0.00803 30 خودروی ویژه نقل و انتقال بیماران در درون بیمارستان 76

 0.00801 30 سامانه پایش مستمر و هشدار آلودگی منابع آب و شبکه آب رسانی بیمارستان 77

 0.00798 30 سامانه فرماندهی حادثه در بیمارستان 78

 0.00768 30 سامانه متمرکز پایش دمای هوای بیمارستان 79

 0.00762 30 ها NGOفرآیند هماهنگی و ارتباط بیمارستان با جامعه، رسانه ها و  80

  



 وزن نهایی درصد اهمیت شاخص اولویت
 0.00754 30 نرخ شیوع بیماریهای کلیوی در منطقه تحت پوشش بیمارستان 81

نوع و پوشش بیمه ای کارکنان، ابنیه و تجهیزات بیمارستان در حوادث ناشی  82

 30 تغییرات آب و هواییاز 

0.00749 

 0.00746 28.3 طراحی داخلی بیمارستان مبتنی بر گردش و جریان هوا در فضاهای داخلی 83

 0.00741 28.2 میزان نورگیری طبیعی بخش های بستری بیماران 84

وجود برنامه ارائه خدمات در منزل به بیماران خاص در شرایط آب و هوایی  85

 28 آلودگی هوا و سرما و گرمای شدید(خاص)مثل 

0.00738 

میزان حرارت و گرمای تولید شده ازتجهیزات و تأسیسات غیر گرمایشی  86

 26.6 بیمارستان

0.00734 

خط و مشی دور کاری کارکنان غیر ضروری در زمان آلودگی هوا و شرایط  87

 26 (work-from-homeخاص آب و هوایی )

0.00725 

 0.00722 24 بیمارستان تا فرودگاهفاصله  88

 0.00718 22 سیستم تهویه هوای خود تنظیم در بیمارستان 89

 

 بحث و نتیجه گیری:

تمامی ابعاد و حیطه های مؤثر بر تاب آوری بیمارستان در برابر اثرات اصلی و  ،این مطالعه با رویکردی جامع

پیامدهای تغییرات اقلیمی همچون سیل، طوفان، خشکسالی، ریزگردها و طوفان ها را تبیین نموده است. 

( در مطالعه ای تحت عنوان تاب آوری تسهیالت خدمات سالمت در برابر اثرات 2017پاترسون و همکاران )

حالی که ر بعد را در تاب آوری مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی مؤثر دانسته است. در اتغییرات اقلیمی، چه

در تحقیقی  شاخص ارائه شده، تعیین و معرفی گردیده است. 89حیطة در برگیرنده  9، تعداد مطالعه حاضردر 

تاب آوری بیمارستانها در برابر بالیا،  حیطه مؤثر بر 8ضمن معرفی  ،( انجام دادند2014که ژونگ و همکاران)

شاخص های انطباق پذیری و تاب آوری بیمارستانها را به سطح ارائه خدمات هر بیمارستان مرتبط می داند. 

حاصل از نتایج این تحقیق، زمینه تاب آوری هر چه بیشتر بیمارستانها را به صورت اختصاصی در برابر اثرات 

اقلیم همچون بالیای آب و هوایی را فراهم می سازد. شاخص های ارائه شده در و پیامدهای حاصل از تغییر 

( را بر طرف نموده و عالوه بر HSIاین مطالعه می تواند خأل های موجود در شاخص های ایمنی بیمارستانی )

یزان قابل تاب آوری و سازگاری هر چه بیشتر بیمارستانها با آثار تغییرات اقلیمی، ایمنی بیمارستان را به م

گیری و پیاده سازی شاخص های حاصل از این مطالعه می تواند زمینه های بکار(. 34توجهی بهبود بخشد)

تغییرات اقلیمی را فراهم نماید. اولویت  پیامدهایاستمرار ارائه خدمات بیمارستانی در شرایط اضطراری و 

حوزه سالمت این امکان را می دهد تا ر داران به مدیران، تصمیم گیران و سیاستگزبندی شاخص های مذکور 

تر بیمارستان ها به سطح  بتوانند اولویت تخصیص مناسب منابع و اعتبارات با هدف دستیابی هر چه سریع

احل این شاخص ها در مر ادغامنمایند.  معینقابل قبولی از تاب آوری در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی را 



ی تواند از آسیب پذیری بیمارستان در برابر مخاطرات آب و هوایی کاسته و م ،هاطراحی و احداث بیمارستان

می راهنمایی الزم را ارائه نماید. این شاخص ها  ،نسبت به انتخاب تأسیسات و زیر ساخت های نوین و کارآمد

امه های برنبا سیاست های اصالحی مقابله با تغییرات اقلیمی و اهداف  بیمارستانهاهمسویی ند منجر به نتوا

نسبت به ادغام  ،. پیشنهاد می گردد متولیان امر سالمت و وزارت بهداشتگردند مقابله با اثرات تغییر اقلیم

، زیر شاخص ها ،این شاخص ها در استانداردهای بیمارستان ایمن اقدام نموده و محققین و پژوهشگران نیز

و روش های پیاده سازی شاخص های بیمارستان تاب آور در برابر اثرات و پیامدهای تغییرات  استانداردها

 اقلیمی را بررسی و ارائه نمایند. 

 قدردانی:

پرستاران  از تمامی متخصصین بالینی، مهندسین سازه و تأسیسات، مدیران و رؤسای بیمارستانها و همچنین

کارکنان شاغل در بیمارستانهای استان کرمان که ما را در اجرای این مطالعه یاری نمودند، نهایت تشکر و  و

 قدردانی بعمل می آید.
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