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ارسال مقاالت:

از عالقه مندان دعوت میشود در صورت تمایل مطالب
تخصصی خود را برای درج در این نشریه به پست
الکترونیکی آن ارسال فرمایند.
استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است.
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رسمقاله

راهحلی برای جبران این کمبود ،پیشنهاد و
درنظر گرفته شدهاست که این امر از دو جنبه
ضرورت وجودی و استفاده از دانش روز دنیا،

فرصتها و چالشهای ساخت بیمارستانهای بزرگ
نصراله طاهباز

قابلتامل و بررسی است؛

الف :ضرورت احداث بیمارستانهای

بزرگ در کشور

درخصوص ضرورت احداث بیمارستانهای
پرداختن به موضوع مهمی چون ساخت بیمارستانهای بزرگ
بدون در نظر گرفتن برخی نکات و پیشنیازهای ضروری مرتبط
با این مبحث نهتنها نمیتواند کمکی به صنعت بیمارستانسازی
کشور کند بلکه ممکن است آدرسهای نادرستی هم برای ادامه
راه آن بدهد .پیشنیازهای علمی و شرایطی که ساختارها ،اقلیم و
توزیع جمعیتی کشور ایجاب میکند باید در واکاوی چنین مبحثی
مورد مداقه قرار گیرند.
سیاست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر افزایش
تعداد تختهای بیمارستان از 1/7تخت به ازاء هر  1000نفر به
 2/6تخت درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و ارتقاء سالمت
جامعه قابلتقدیر و ستودنی است .سیاستی که بی شک از طرف
وزیرمحترم بهداشت و درمان و همکارانشان با تکیه بر تجربههای
جهانی و درنظر گرفتن جنبههای مختلف نیازها و ظرفیتهای
حوزه درمان کشور از یک سو و تواناییها و ظرفیتهای صنعت
بیمارستانسازی کشور ،از دیگر سو همراه خواهد بود.
در اینجا به خدمت گرفتن بیمارستانهای فرابزرگ که شامل
بیمارستانهایی با تعداد تخت بیش از  1000است ،بهعنوان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

بزرگ باید توجه داشت که ایران تجربه
بهرهبرداری از بیمارستانهای 1000تختخوابی
امام خمینی(ره) و 1000تختخوابی میالد را
دارد .بنابراین ساخت اینگونه بیمارستانها
موضوعی نیست که بخواهد برای اولین
بار اتفاق بیفتد .پس میتوان با بررسی این
تجربهها خصوصا تجربه ساخت و اداره
بیمارستان میالد تهران (متعلق به سازمان
تامین اجتماعی) به نکات و راهکارهای مهمی
برای آینده دست یافت.
با نگاهی کارشناسی به تجربه بیمارستان میالد
میتوان به نکات زیر درخصوص ضرورت ایجاد
و چگونگی مدیریت بيمارستانهاى فرابزرگ
اشاره کرد:
 -1مدیریت اینگونه بیمارستانها با حدود
 ٣٥٠٠نفر کادر پزشکی و غیرپزشکی و
مراجعات روزانه نزدیک به شش هزار نفر ،مانند

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

اداره یک شهر است که با ساختارهای موجود

میالد که با روشهای مرسوم دولتی تفاوتهایی دارد میتواند مورد

و تغییرات دائم در سطوح باالی مدیریتی که

بررسی قرار گیرد و از نکات مثبت آن استفاده شود.

در سالهای گذشته رخداده است و همچنین

 -3موضوع تمرکز تخصصهای مختلف و تجمیع آنها در یک مرکز

تجربههای نهچندان موفق اداره واحدهای

پزشکی از محاسن احداث بیمارستانهای فرابزرگ است؛ تمرکزی

بزرگ در کشور ،این نکته را گوشزد میکند که

که هم از لحاظ اقتصاد پزشکی و هم مداوای بیماران به عنوان

پیش از ساخت بیمارستانهای بزرگ بایستی

مزیت ساخت و بهرهبرداری ازاین نوع بیمارستانها ارزیابی میشود.

این کمبودها و ضعفهای ساختاری را مد نظر

 -4بیمارستانهای فرابزرگ الزاما بیمارستانهای تخصصی

قرار داد و از دانش مدیریت و راهبری اینگونه

ی هستند که میبایست بهعنوان مراکز درمانی
و فوقتخصص 

بیمارستانها در کشورهای پیشرفته استفاده

فرامنطقهاى عمل کرده و به مداوای بیماریهای دشوار بپردازند.

کرد .از طرفى به منظور حصول اطمینان از

اما بهدلیل اینکه فرهنگ استفاده از پزشک خانواده و سیستم

بهرهبردارى صحيح و بهموقع و استفاده بهينه از

ارجاع بیماران در نظام درمانی کشور نهادینه نشده است ،شاهد

سرمايهگذارى انجامشده ،ضرورت دارد نسبت

آن هستیم که تمام افراد نیازمند هرنوع خدمات درمانی ،برای انواع

به آموزش مدیران و انتخاب آنها در مرحله

بیماریها از سرماخوردگی گرفته تا سرطان به بیمارستانهای

اجرا و یا حتی در مرحله طراحی اقدام شود

بزرگ مراجعه میکنند! موضوعی که باعث میشود عمال این

که واضح است اينگونه اقدامات دورانديشانه

بیمارستانها به بیمارستان عمومی تبدیل شوند.

به دليل تغييرات مدیریتی در میان مسئوالن

 -5در کشورهای اروپایی سیاستگذاران بخش درمان بهدنبال

باالدستى ،در کشور ما آنگونه که مطلوب است

احداث مگاهاسپیتالها نیستند .بلکه با استفاده از تلهمدیسن

اتفاق نميافتد.

و مراقبت از بیمار در منزل و از طرفی تامین امکانات بستری

 -2تجربه و واقعیتهای موجود نشان میدهد

تکتخته ،بهدنبال کاهش اقامت بیمار در بیمارستان و در نتیجه

که اداره موسسات تولیدی و خدماتی توسط

کاهش تختهای بستری هستند.

بخش خصوصی بسیار موفقتر از بخش دولتی

 -6موضوع کنترل عفونتهای بیمارستانی در فضاهای درمانی

بوده است .بنابراین ضرورت دارد از ابتدا

حائز اهمیت است .در بیمارستانهای فرابزرگ بهعلت ورود حجم

مکانیزم خاصی برای اداره اینگونه مراکز

عظیم مراجعان و بیماران بستری و سرپایی ،کنترل عفونت بسیار

درنظر گرفته شود .تجربه اداره بیمارستان

سخت خواهد شد و این امر مستلزم تدارکات و تمهیدات پیچیده
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و پرهزینه خواهد بود.

اول اینکه :شرکتهای داخلی به مبانی

 -7در شرایط موجود کشور که تعداد بسیاری از بیمارستانهای در

فرهنگی و اعتقادی مردم کشورمان اشراف

دستساخت با کمبود شدید اعتبار مواجه است و به همین دلیل

دارند و موظف به رعایت این مبانی و

و دالیل دیگر ،زمان متوسط ساخت آنها به  8سال میرسد ،باید

پاسخگویی هستند.

ابتدا بودجه الزم برای بهرهبرداری از این بیمارستانهاى نيمهتمام

دوم اینکه :شرکتهای داخلی به ضوابط

تامین شود .بنابراین برای حصول اطمینان از به ثمر رسیدن طرح

و استانداردهای وزارت بهداشت ،درمان

احداث بیمارستانهای 1000تختخوابی باید بودجه آنها از ابتدا

و آموزش پزشکی کشور اشراف داشته و

تامین شود .مضافا اینکه قرار است شرکتهای خارجی درگیر بخش

موظف به رعایت آنها هستند و همچنین در

طراحی و احتماال اجرا و تجهیز این بیمارستانها شوند که در

خصوص بهکارگیری و رعایت کدهای ملی و

صورت توقف کارشان خسارتهای سنگین مطالبه خواهند کرد.

سایر مقررات داخلی کشور مسئول و پاسخگو

شرکتهای بینالمللی مانند مشاوران و پیمانکاران داخلی نیستند

خواهند بود.

که حقالزحمههایشان را چند ماه و گاه یک سال بعد ،بدون

سوم اینکه :مشارکت دادن شرکتهای داخلی

احتساب خسارت -درحد نرخ بهره بانکی -دریافت کنند!

در کنار شرکتهای خارجی ،در آینده به رشد

ب :نحوه استفاده از شرکتهای خارجی برای مدرنسازی

و توانمندی شرکتهای داخلی میانجامد

بیمارستانها

و باعث میشود هم بتوانند پروژههای آینده

انتخاب و بهکارگیری مشاورین معتبر خارجی برای رقابت با

را بهتنهایی انجام دهند و هم با شرکتهای

مشاورین داخلی و ارتقا کیفیت طرحها و انتقال تکنولوژی (در

خارجی برای صدور خدمات فنی رقابت کنند.

شرایطی که کیفیت طراحی و اجرای پروژههای درمانی در سطح

چهارم اینکه :میبایست به طریقی عمل کنیم

قابلقبول نیست) حرکتی مناسب و ارزنده تلقی میشود .البته باید

که منجر به انتقال تجربیات و تکنولوژی شده

دقت داشت در مطلوب نبودن کیفیت طراحی و اجرای پروژههای

و موجبات رشد و ارتقا و توان شرکتهای

درمانی هر سه ضلع مثلث درگیر در اجرا ،یعنی کارفرما ،مشاور و

داخلی فراهم شود.

پیمانکار مقصر هستند .با این حال باید دقت داشت در اینگونه

و نهایتا در بحث پروژههای

پروژهها قرارداد منحصرابا مهندسان مشاور خارجی منعقد نشود

میبایست بهگونهای عمل کنیم که تولیدات

بلکه آنها را ملزم به انتخاب شریک ایرانی کنیم .زیرا انعقاد قرار داد

داخلی در بخش تجهیزات پزشکی در معرض

انحصاری با یک شرکت خارجی به دالیل زیر ،اصلح نبوده و ضرر آن

آسیب و نابودی نباشند ،بلکه موجبات رشد و

متوجه کارفرما و کشور خواهد شد:

ترقی و رقابت برای آنها فراهم شود.

EPCF

هم

مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

مقدمه
ساخت بیمارستانهای بزرگ بخشی از راهبرد نهادهای مسئول در حوزه سالمت و درمان کشور در سالهای
گذشته بوده است .بیمارستانهایی که گاها تا  6هزار نفر را در روز پذیرش میکنند و تعداد پرسنل آنها به 4
هزار نفر هم میرسد .در این میان بحث توزیع عادالنه منابع درمانی از یکسو و چالشهایی که مدیریت یک
مگاهاسپیتال برای مدیران درمانی کشور ایجاد میکند از دیگرسو؛ باعث شده تا نقدهایی هم درخصوص ضرورت
ساخت آنها و هم در ارتباط با نحوه مدیریت این بیمارستانها مطرح شود .در این رابطه دو گفتوگوی مفصل
و انتقادی ،با رویکرد آسیبشناسی ساخت و مدیریت بیمارستانهای بزرگ تدارک دیدهایم .در گفتوگوی اول
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ،معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی با تکیه بر مفهوم
عدالت در حوزه درمان به سواالت ما پاسخ داده و در گفتوگوی دوم دکتر محمودرضا فیاض ،رییس بیمارستان میالد
با تکیه بر تجارب مدیریتی خود ،مزایا و ضعفهای بیمارستانهای بزرگ در کشور را برشمرده است.
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بیمارستانهای هزار تختخوابی و سیاستهای نظام سالمت در گفتوگوی مهندس نصراله طاهباز و دکتر محمدرضاواعظ مهدوی

اداره یک بیمارستان بزرگ
سختتر از اداره یک شهر است
آسیبشناسی سیاستهای سالهای
گذشته درخصوص اولویت دادن به ساخت
بیمارستانهای بزرگ و رویکردی که مدیریت
نظام سالمت کشور در حوزه بیمارستانسازی

راهبردها و اقدامهایی که
در آلمان یا دانمارک جواب
میدهد شاید در ایران
کارآمد نباشد .بیمارستان
هزار تختخوابی ،ادارهاش
از یک شهر سختتر خواهد
بود و احتیاج به ظرفیتهای
تکنولوژیک و مدیریتی بسیار
باالیی دارد

داشته به یک گفتوگوی چالشی و پرمغز میان
مهندس نصراله طاهباز ،مدیرعامل شرکت
مهندسان مشاور لیمان و دکتر محمدرضا
واعظ مهدوی ،معاون توسعه امور علمی و
فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی تبدیل
شده است .گفتوگویی که ضمن به چالش
کشیدن ادله حامیان ساخت بیمارستانهای
بزرگ ،مشکالتی که این سیاستها برای
سیستم مالی و از آن مهمتر تحقق عدالت
درمانی ایجاد کرده را برمیشمرد و بر این نکته
تاکید ميکند که برخی انگارهها و کلیشههای
شکلگرفته حول تمایل متخصصان به فعالیت
در چنین بیمارستانهایی بیشتر ناشی از
ضعف مدیریتی است تا واقعیتهای موجود.
طاهباز :گفتوگوی ما درباره سیاستهای
کالن وزارت بهداشت و احداث
بیمارستانهای هزار تختخوابی است.
تا جایی که شنیدهایم ،در دنیا دیگر به
سراغ بیمارستانهای بزرگ نمیروند ،زیرا
امکانات تلهمدیسین ()Tele-Medicine
بهوجود آمده و بیشتر تختهای بستری
بهسوی تختهای تکنفره سوق یافته
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است .بهعبارتی ترجیح میدهند بیمارستانها را در مقیاس
کوچکتری بسازند و نه هزار تختخوابی! شما در این زمینه
صاحبنظرهستید،دیدگاهتاندراینرابطهچیست؟
واعظ مهدوی :بهطور کلی ،سیاست ساخت بیمارستانها
در کشور ما طی سالهای مختلف نوساناتی داشته است .قانون
سطحبندی خدمات بهداشت و درمان جزء مهمترین سیاستها
و اقداماتی بوده که در سالهای گذشته در بخش بهداشت و
درمان پیگیری شده است .سطحبندی ،راهبرد کالن و استراتژیک
این حوزه را تشکیل میداده است .شبکه بهداشتی  -درمانی
نیز دستاورد مهم نظام سالمتمان بوده است .اساس شبکه ،بر
مراقبتهای فعال ،اولویت دادن به پیشگیری ،سیستم ارجاع و
سازمان پیداکردن نظام بهداشت و درمان استوار بوده است .بهطور
کلی ،ساخت بیمارستانها بدون توجه به نظام شبکه بهداشت و
درمان و نظام سطحبندی در کشور ،اقدامی بسیار اشتباه است.
متأسفانه سیاستی که در حال حاضر پیگیری میشود،
پرداختن به مسائل موردی و نیازهای جزئی بدون درنظرگرفتن
شبکۀ سطحبندی و نظام ارجاع و ساختار نظام سالمت است .عمدتا
انجام چنین فعالیتهایی در شهرهای بزرگ به زیان مناطق محروم
است .بیماران و مردم را تشویق میکند که خدمات خودشان را
در شهرهای بزرگ و کالنشهرها دریافت کنند .تمام عوامل و
مکانیزمهای ارزشی و رفتاری فعلی ،مغایر با سیاستهای کالن
نظام بهداشت و درمان کشور است و جای تأمل دارد .اگر قرار باشد
یک دستگاه اجرایی به شکل منتزع از اهداف برنامهها تصمیمگیری
کند عوارض و مسائلی را به دنبال دارد.
طاهباز :چرا سیاست ساخت بیمارستانهای بزرگ را
سیاست درستی برای نظام درمانی کشور نمیدانید؟
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واعظ مهدوی :سیاست اجرا و ساخت
بیمارستانهای بزرگ را به چند دلیل سیاست
مناسبی نمیدانم .البته Economy of
 Scaleیعنی اقتصاد مقیاس ،مسئلهای حائز
اهمیت در تمام برنامهریزیهای صنعتی
است .در بخش درمان نیز همین برداشت در
متخصصان و صاحبنظران وزارت بهداشت
وجود دارد که هرقدر مقیاس بزرگتر شود
هزینه تمامشده کاهش مییابد .در این رابطه
به تجارب جهانی و محاسبات بینالمللی
استناد میکنند .در عین حال باید توجه داشت
که شرایط هر کشور ،اقتضائات خاص خود را
دارد .راهبردها و اقدامهایی که در آلمان یا
دانمارک جواب میدهد شاید در ایران کارآمد
نباشد .بیمارستان هزار تختخوابی ،ادارهاش
از یک شهر سختتر خواهد بود و احتیاج
به ظرفیتهای تکنولوژیک و مدیریتی بسیار
باالیی دارد .چنین ظرفیت مدیریتی را در
کشور سراغ نداریم .گرچه ظرفیت چنین
کارهای بزرگی در حوزۀ عمران و تجهیزات
مهندسی دیده میشود ،ولی در مورد مدیریت
مجموعههای بزرگ بیمارستانی ،نه!
باید تیم مدیریت بیمارستانی و تیم
اقتصاد بهداشت ،همعرض شهردار یک شهر
مثل اصفهان ،قم یا کرج باشند .آنها باید
مسئولیتهای بسیار سنگینی را بپذیرند .ادارۀ
بیمارستان هزار تختخوابی که بیش از 2000
پرسنل دارد و روزانه هزاران نفر به آن مراجعه
میکنند بسیار دشوار است .آمار مراجعان
یک بیمارستان هزار تختخوابی ،به سالی 20
میلیون نفر میرسد .سیستمهای حمل و نقل،
تدارکات ،مدیریت بهداشت و درمان و IT
بسیار قوی میخواهد .چنین ظرفیتهایی را
اصال سراغ نداریم.
سیستمهای نرمافزاری یکپارچه ،تقسیم
کار ،تدارکات ،بودجهبندی ،مدیریت خدمات،

ارائه خدمات و کنترل هزینه و فایده واقعا در حد دانش موجود
مدیریت بیمارستانی در کشور ما نیست .بنده تا به حال هیچ
گزارشی ندیدهام که نشان دهد هزینه تمامشده بیمارستانهای
بزرگ از بیمارستانهای کوچکتر کمتر است ،بلکه برعکس!
بحرانها و مشکالت بیمارستانهای بزرگ شدیدتر است .هر
دانشگاهی که بیمارستان بزرگ دارد عمال در گل نشسته است و
نمیتواند هزینهها را تأمین کند .مثل یک باتالق منابع آن دانشگاه
را میبلعد و چالشهای اقتصادی جدی و مدیریتی برایشان به
وجود میآید

.

طاهباز :یکی دیگر از مشکالت احداث بیمارستانهای
بزرگ بهطول انجامیدن زمان بهرهبرداری آنهاست.
بله .در برنامههای اول و دوم توسعه ،ساخت  7بیمارستان
آموزشی پیشبینی شدند .هر کدام بین  16تا  17سال طول
کشید .بیمارستانهای زاهدان ،کرمان ،همدان ،بابل ،کرمانشاه و
زنجان از این جملهاند .بعدا بیمارستانهای دیگری در طول برنامه
سوم بهوجود آمدند و به بهرهبرداری رسیدند .هر کدامشان حدود
 10یا  12سال ،میانگین طول بهرهبرداریشان بود .بعدا در برنامه
چهارم ،تعدادی از بیمارستانهای آموزشی دیگر نیز کلنگ خوردند
و عملیاتی شدند .بعضی از آنها هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند و در
دست ساخت هستند .همیشه این موضوع مطرح بوده که وقتی
 9یا  10سال ساخت یک بیمارستان بهطول بینجامد باید تربیت
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مدیریت آن نیز با 9سال سرمایهگذاری باشد.
یعنی از ابتدا که کلنگ میزنیم و فونداسیون
را میریزیم ،همانطور که  CPMزمانی
برای بیمارستان درست میکنیم حداقل
 4یا  5سال هم باید برای تربیت تیم ادارۀ
بیمارستان وقت بگذاریم؛ نه اینکه وقتی
بیمارستان به بهرهبرداری رسید تازه برایش
دنبال مدیر بگردیم .بدین ترتیب نحوۀ ادارۀ
آن با چالش مواجه میشود .بر همین اساس،
تلقی و تصورمان این است که قیمت تمامشده
در بیمارستانهای بزرگ ،برخالف مفاهیم
«صرفه در مقیاس» عمال ارزانتر نخواهد بود.

طاهباز :اگر مشکل اصلی در ارتباط با
بیمارستانهای بزرگ بحث مدیریت آنها
باشد ،شما ظرفیت مدیریتی بیمارستانها
در ایران را چه اندازه میدانید؟
واعظ مهدوی :تحلیل و درک شرایط
موجود و اقدام در حد ظرفیت و توان بسیار
مهم است .ظرفیت فعلی مدیریتی ما در
حد ادارۀ بیمارستانهای حداکثر  200یا
 250تختخوابی است .باالتر از  300تخت
نباید برویم .اگر الزم باشد  2یا  3بیمارستان
میسازیم .اورژانس بیمارستانهای بزرگ هم
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برایمان تبدیل به گلوگاه میشود ،چون آنها توان پاسخگویی به
اورژانس را ندارند ،در حالی که اگر  5بیمارستان  200تختخوابی
داشته باشیم ،دارای  5بخش اورژانس خواهند بود .آنها خیلی بهتر
میتوانند مشکل مردم را مرتفع کنند.
وجود و ایجاد بخشهای فوقتخصصی ،از نظر آموزشی نه برای
ما بهینه است و نه به درد آموزش دانشجویان پزشکی میخورد.
تفکر و نگرش ایجاد بخشهای فوقتخصصی نشئتگرفته از تفکر
تربیت دستیار و متخصص است ،در حالی که هدف اصلی آموزش
پزشکی باید تربیت پزشک عمومی باشد .فقط بخشهای عمومی به
درد پزشک عمومی میخورد و نه بخشهای مربوط به متخصصان
شبکیه و قرنیه و سایر بخشهای فوق تخصصی در حوزههای
مختلف.
سیاست آموزشی ما باید متمرکز بر تربیت پزشک عمومی
با تأکید بر پزشک خانواده باشد .بخشهای آموزشی که در این
سیاست نیاز داریم بخشهای فوقتخصصی نیست ،بلکه نهایتا
قسمتهای تخصصی چهارگانه ،همچنین تخصصهای موردنیاز
تربیت آموزش پزشکی است .در بیمارستانهای هزار تختخوابی در
این زمینهها با چالش مواجه میشویم.
طاهباز :چقدر میتوان روی ظرفیتهای بخش خصوصی
برای ورود به حوزه مدیریت بیمارستانها حساب باز کرد؟
واعظ مهدوی :ما اخیرا در چند استان بازدیدهایی داشتیم،
میگفتند قراردادهایی از طریق فروش خدمت BOO ،BOT ،و
نظایر آن دارد منعقد میشود .استفاده از ظرفیتهای بخش
خصوصی برای ساخت بیمارستانها و اجرای تعهدات دولت
فینفسه سیاست بدی نیست ،اما این کار مستلزم بیزنسپلن و
محاسبات هزینه-فایده است .بخش خصوصی با چه انگیزهای در
این حوزه ،سرمایهگذاری کند؟ آیا میخواهد سرمایه به او برگردد
یا قصد برگشت ندارد؟ چنانچه بخواهیم سرمایه را برگردانیم،
میدانیم بیمارستانهای موجود که با هزینه دولت ساخته شده
با تعرفههای فعلی صرفه اقتصادی برای بخشخصوصی ندارند .آیا
میخواهند تعرفهها را افزایش دهند؟ اگر این اتفاق بیفتد ،چه کسی
هزینه افزایشیافته را میپردازد؟ گفته میشود از محل  2.3Kیا
 1.6Kپرداخت میشود .این افزایش  Kبرعهدۀ چه کسی است؟
آیا مردم میپردازند ،بیمهها یا وزارت بهداشت؟ اگر مردم بخواهند
بپردازند در مغایرت با سیاستهای کلی قرار میگیرد .ما کاهش
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 Out of Pocketرا سیاستگذاری کردهایم
و مقام معظم رهبری نیز ابالغ فرمودند .در
شرایط فعلی ،میزان پرداخت از جیب در
بخش بهداشت و درمان حدود  55درصد
است ،در حالی که باید در سیاستهای برنامۀ
پنجم به 30درصد برسد .این اتفاق هنوز
نیفتاده است .در بررسی سیاستهای برنامۀ
ششم صحبت از 20درصد Out of Pocket
بود .بنابراین نمیتوانیم سیاستهایی را دنبال
کنیم که میزان پرداخت از جیب مردم را
افزایش دهد .اگر بنا باشد هزینه به دوش
بیمهها بیفتد ،میدانیم که بعضی بیمهها در
شرایط فعلی  9ماه بدهی به بیمارستانها و
مراکز درمانی دارند .با تعرفههای جدید چکار
خواهند کرد؟ با تعرفههای فعلی هم در شرف
ورشکستگی یا مشکالت جدی هستند .چطور
میتوانند تعرفههای افزایشیافته را بپردازند؟
آیا دولت اعتبارات بیمهها را اضافه میکند؟
آیا اعتباراتی را در بودجۀ وزارت بهداشت
یکند؟ آیا دولت پول دارد یا
پیشبینی م 
نه؟ اگر پول دارد ،چرا سرمایهگذاری برای
ساخت بیمارستان نمیکند؟ چنانچه پول
ندارد ،چگونه بخشخصوصی را وسط بیاوریم
و تعهداتی را بر گردنش بگذاریم؟ آیا توان
مالی و افقهای فعلی بودجهمان اجازۀ تامین
هزینهها را میدهد؟
طاهباز :اتفاقا عدم آیندهنگری در
حوزه درمانی کشور موجب اختالل و
بیانضباطی مالی هم میشود...
واعظ مهدوی :یکی از مسائل مهم
توسعۀ اقتصادی و اجتماعی که جزء موانع
مهم توسعه در کشورهای جهان سوم بهشمار
میرود ،فقدان انضباط مالی است .یعنی
طرحهای عمرانی بیش از ظرفیت و توان
پرداخت کشور به اجرا در میآید .اکنون

کشورمان با مجموعهای از طرحهای نیمهتمام مواجه است .بعضی
برآوردها نشان میدهد حجم طرحهای نیمهتمام فعلی به بیش از
 400هزار میلیارد تومان میرسد .یعنی با اعتبارات موجود ،بالغ بر
 20سال طول میکشد تا طرحها تمام شوند؟ چه عاملی این حالت
را ایجاد کرده؟ آیا جز این بوده که بعضی مسئوالن یا نمایندگان
در مجلس ،دولت ،نهادهای مختلف یا در سطح محلی ،پروژهها و
طرحهایی را بدون پیشبینی اعتبار و بودجه الزم شروع کردهاند؟
آیا شروع به ساخت چنین بیمارستانهایی با هزینههای باال بدون
اینکه حتی در حد چند صفحه ،اعتبارات موردنیاز آتی آن را تحلیل
کرده باشند ،باعث تشدید بیانضباطی مالی نمیشود؟ یادمان باشد
گ زده شده
هنوز تعداد بیمارستانهایی که در دهه شصت کلن 
ولی به اتمام نرسیده ،زیاد است .در یک مقطع ،بیمارستانهای
زیادی را کلنگ زدند ،ولی نتوانستند به اتمام برسانند .چگونه
میخواهیم پروژههای جدید را شروع کنیم؟ عالوه بر آن ،بسیار
مهم است که دیدگاهی واقعگرا در مدیریت کالن کشور داشته
باشیم .محدودیت منابع ،واقعیتی جدی است که پیش رویمان
قرار گرفته! باید در حد منابع خودمان برنامهریزی و اقدام کنیم.
خیلی مهم است که بدانیم ،آموزش دهیم و تأکید کنیم که تعهدات
مازاد بر بودجه در کشور به وجود نیاید .این مسئله ،یک اصل
توسعهای مهم است .بودجهبندی یعنی اینکه منابع خود را احصا و
هزینههایمان را طبق آنها برنامهریزی کنیم .وقتی از بودجه عبور
کنیم ،یعنی از برنامهریزی فاصله گرفتهایم و کارهایمان باری
بههرجهت و روزمره است .این مسئله باعث میشود فشار هزینهها
و تعهدات پرداختنشدۀ بودجهای در کشور باقی بماند .همین فشار
به دولتها ،وزرا و مسئوالن بعدی منتقل میشود.
توصیه دوستانه من به مسئوالن وزارت بهداشت این است
که اقدامات حسابنشدهای که ابعاد مالی ،اقتصادی ،بیمهای،
هزینههای بهرهبرداری و انجام تعهدات آن را پیشبینی نکردهاند
بهصورت نپخته به اجرا در نیاورند و در باتالق نیفتند .آینده را نباید
گروگان شرایط موجود کنند .عوارض فرهنگی فراوانی نیز در همین
راستا میتوان پیشبینی کرد .وقتی بیمارستان هزار تختخوابی
بزنید ،قطعا در جایی مثل شیراز است در حالی که بیمارستان 120
یا  150تختخوابی را میتوان در مرودشت ،فسا یا شهرهای مختلف
ساخت .عدم تمرکز ،یکی از سیاستهای تازۀ تربیت نیروی انسانی
متخصص است .در حال حاضر در همۀ شهرها نیروی انسانی داریم.
دانشکدههای پزشکی نیز در بسیاری از شهرها و استانها ایجاد

هر دانشگاهی که بیمارستان
بزرگ دارد عمال در گل
نشسته است و نمیتواند
هزینهها را تأمین کند .مثل
یک باتالق منابع آن دانشگاه
را میبلعد و چالشهای
اقتصادی جدی و مدیریتی
برایشان به وجود میآید.
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شدهاند .و اینها ایجاب میکند که به سمت
ایجاد بیمارستان در شهرستانهای کوچکتر
برویم.
نباید کاری کنیم که جاذبه ایجاد شود
و بهطور مثال مردم تمام استان فارس تصور
کنند برای هر نوع درمان مجبورند به شیراز
بیایند یا مردم استان اصفهان به شهر اصفهان
یا مردم آذربایجان به شهر تبریز مراجعه کنند.
بیمارستانهای هزار تختخوابی در شهرهای
کوچک کشش ندارند و امکان شکلگیری آنها
در مراکز استانها خواهد بود .این کار ،نوعی
تمرکزگرایی و از خودبیگانگی و خودباختگی
را در متخصصین و مردم شهرهای مختلف
کشورمان ایجاد میکند .همچنین باعث جذب
متخصصان به مراکز استان و کالنشهرها
میشود .به تبع آن ،مردم نیز به همان مناطق
میروند .در مناطق مختلف احساس اتکا
بهنفس کشور دچار آسیب خواهد شد .همۀ
سیاستهایی که برای تمرکززدایی گذاشتهایم
مخدوش میشود.

بیمارستانهای بزرگ ،خودبهخود
هزینههای فراوانی به سیستم تحمیل
میکنند .در آینده ،دولت ناگزیر خواهد بود
که هم تعهدات بخشخصوصی را بپردازد و
هم هزینههای جاری آن بیمارستانها را! از
کجا هزینهها را میآورد؟ بخشی را ممکن
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است از بودجۀ عمومی پرداخت کند ولی چون دولت عمال توان
پرداخت ندارد ،همواره مجبور خواهد بود بودجه بهداشت را کاهش
دهد تا به درمان برسد .هر نوع هزینه شدید ،اجتنابناپذیر و
غیرقابلپیشبینی که در بخش درمان ایجاد کنیم ،بار مالی آن در
طول بودجههای سالهای آینده دیده نشده باشد ،باعث میشود که
این تعهدات به بخش بهداشت منتقل شود و بدینترتیب ،همان
اعتبارات مختصری هم که برای پیشگیری داریم صرف درمان
میشود.
پل ساموئل سون ،یکی از اقتصاددانان بزرگ برندۀ جایزۀ نوبل
میگوید« :اگر برنامهریزی در کار نباشد تمام شیری که بچههای
فقیر باید بخورند صرف بچه گربههای ثروتمندان میشود» .اگر
بدون برنامهریزی منابع را مصرف کنیم ،فقط قدرتمندان و
ثروتمندان از منافع آن بهرهمند میشوند .بررسی تاریخی ترکیب
نظام بهداشت و درمان در کشور ما و تمام کشورهای جهان سوم،
حکایت از قدرتمند بودن بخش درمان و فرآیندهای کلینیکی
دارد .اگر بیمهابا به سمت گسترش آن قسمت برویم تمام منابع
نظام سالمت را میبلعد .در اینجا به نفع کارتلها ،شرکتهای
چندملیتیهای دارو و تجهیزات پزشکی که میخواهند محصوالت
خود را به کشور بفروشند ،تمام میشود و منابع بخش سالمت ما
جذب این فرآیندها میشود .همان ماجرای بچه گربههایی است که
شیر کودکان روستایی و فقیر را میخورند .اعتباری که باید برای
پیشگیری در خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی صرف شود ،به
سمت کارهای لوکس درمانی میرود.
طاهباز :یکی از دالیلی که برای ساخت بیمارستانهای
هزار تختخوابی در شهرهای بزرگ میآورند این است که
متخصصان در شهرهای کوچک نمیمانند و ترجیح میدهند
در شهر بزرگ زندگی کنند .اما بهنظر میرسد بیمارستان
بسازید یا نسازید ،آنها در شهرهای بزرگ میمانند ،ولی با
ساخت بیمارستان به آنها فرصت فعالیت بیشتر میدهید.
واعظ مهدوی :نه! متخصص معموال در کجا جذب میشود؟
طاهباز :در شهرها و بیمارستانهای بزرگ!
واعظ مهدوی :نه! در هر جایی که بیمارستان باشد و امکان
خدمت باشد! وقتی بیمارستان را در شهرهایی بسازند که نظام
سطحبندی و جمعیت آنها اجازه میدهند ،طبیعتا متخصصان هم
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جذب میشوند .تربیت نیروی انسانی االن
بهنحوی است که در اکثر شهرها به اندازۀ
کافی متخصص داریم .باید زمینۀ جذب آنها
در همهجا فراهم شود .گاهی میبینیم در
بخشهای بهداشتی و درمانی نوعی انحصار
ایجاد شده است .مثال دو ارتوپد یا متخصص
چشم ،زنان ،داخلی یا قلب به یک شهرستان
رفتهاند و اجازۀ ورود متخصصان جدید را
نمیدهند چون میخواهند همۀ بیماران را
خودشان تحت درمان قرار دهند و درآمد
بیشتری حاصل کنند .تمام این مسائل با
برنامهریزی صحیح برای توزیع نیروی انسانی
قابلحل خواهد بود.
وقتی ساخت یک بیمارستان را شروع
میکنیم ،میدانیم که ممکن است  8سال
به طول بینجامد .در همین مدت میتوان
متخصص الزم را هم تربیت کرد تا کمبودهای
آن شهرستان جبران شود .االن تعداد
فارغالتحصیالن بهنحوی است که برای هر
شهرستانی میتوانید سهمیهای تعیین کنید.
مثال عدهای را به دانشگاه میفرستید و هزینۀ
تحصیل آنها را میدهید بهشرطی که در آینده
فرضا در نیریز کار کنند .اصال میتوان آزمون
تخصص را بین پزشکان عمومی فعال در
شهرستان نیریز برگزار کرد .نیازهای آینده
درمانی را از خود کادر پزشکان خانوادهای که
در آنجا هستند تأمین کرد .اتفاقا تصمیماتی
که اخیرا در زمینۀ پزشک خانواده گرفته
شده و ثباتی که در پرداختهای آنها بهوجود
آمده نشان میدهد که نیرو را میتوان خیلی
خوب جذب کرد .وقتی برای نیروی انسانی
برنامهریزی کنیم ،پزشکان به شهرستانها
و نقاط محروم هم میروند .یادمان نمیرود
در شرکت نفت سابق ،در دورترین مناطق
بیمارستان میساختند و متخصصان هم با
اشتیاق میرفتند ،چون امکانات و شرایط

الزم را برایشان فراهم میکردند .وقتی بهقدری امکانات داریم که
میتوانیم سه یا چهار بیمارستان هزار تختخوابی در مرکز استان
بزنیم ،حتما قادریم یک بیمارستان صد تختخوابی هم با شرایط
مناسب زندگی در مناطق محروم ایجاد کنیم ،اما اثر حالت دوم
خیلی بیشتر خواهد بود.
طاهباز :همانطور که گفتید ،یکی از مشکالت اساسی
در نظام سالمت ما ،مدیریت است .یکی از هلدینگهای
سالمت در نظر دارد از شرکتهای خارجی که در زمینۀ
مدیریت بیمارستانها دارای تجربه و تخصص است ،استفاده
کند و کارایی بیمارستانها را باال ببرد .نظرتان راجع به این
موضوع چیست؟
واعظ مهدوی :اگر امکانپذیر شود کار بسیار خوبی است.
مدتهاست این بحث را مطرح میکنیم که از خارجیها و نهادهای
بینالمللی نیز کمک بگیریم .بیش از هر چیزی نیازمند Technical
 Assistanceیعنی کمکهای تکنیکی از سوی آنها هستیم.
کمکهای تکنیکی بهخصوص در حوزۀ مدیریت حائز اهمیت
فراوان است .امروزه شاهد آن هستیم که علوم مختلف از جمله
الکترونیک و ارتباطات ،پیشرفتهای بسیار خوبی کرده و تحوالت
گستردهای یافتهاند .اتفاقاتی که امروز میافتد  5سال پیش اصال
قابل حدسزدن نبودند .در ژنتیک و علوم مربوط به مهندسی ژن،
پیشرفتهای عظیمی اتفاق افتاد ه است .در کشاورزی و خودرو
نیز همینطور! در جهان ،عین همین پیشرفتها در عرصههای
مدیریتی نیز رخ داد ه است .ما فقط خودرو را میبینیم ولی
پیشرفتهای مدیریتی را نادیده میگیریم .ابزارها و سازوکارهای
نوینی در مدیریت ایجاد شده ،روشها و سیستمهای نرمافزاری
گستردهای فراهم آمد ه است .در ارزیابی نیز تجارب خوبی به دست
آمده است .اگر آن تکنیکها به کشور ما بیاید و عملیاتی شود
اثرات مثبت زیادی دارد ،اما باز هم تأکید میکنم مهمترین مشکل
مدیریتی ما بیثباتی تصمیمگیری است .اگر تکنولوژی مدیریتی را
بیاوریم ولی تصمیمگیران کالن ما بیثبات و دمدمی باشند ،هر روز
تصمیم به انجام کاری جدید میگیرند .کارهای بزرگ ،مطالعات
بزرگ میطلبد .تصمیمهای عظیم را نمیتوان سریع گرفت و سریع
تغییر داد .در غیر این صورت ،بیثباتی مدیریتی ،عالوه بر کاهش
بهرهوری منابع فیزیکی ،به کاهش بهرهوری منابع انسانی و مدیریت
نیز میانجامد.

نمیتوانیم پرداخت از جیب
مردم را افزایش دهیم .اگر
بنا باشد هزینه به دوش بیمهها
بیفتد ،میدانیم که بعضی
بیمهها در شرایط فعلی  9ماه
بدهی به بیمارستانها و مراکز
درمانی دارند .با تعرفههای
جدید چکار خواهند کرد؟
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طاهباز :اگر کسی بخواهد با روش BOT
پول بیاورد و بیمارستان بسازد ،آیا آزاد
نیست هر تعرفهای را که خودش دوست
دارد ،در درمان اعمال کند؟ آیا نمیتواند
یک بیمارستان لوکس برای افراد ثروتمند
بسازد؟ آیا مشکلی از این حیث وجود دارد؟
واعظ مهدوی :بله! یک مشکل وجود
دارد .او نیروهایی که برای سرویسدادن به
افراد ثروتمند میآورد را از کجا جذب میکند؟
پل ساموئل سون ،یکی از
اقتصاددانان بزرگ برندۀ
جایزۀ نوبل میگوید« :اگر
برنامهریزی در کار نباشد تمام
شیری که بچههای فقیر باید
بخورند صرف بچه گربههای
ثروتمندان میشود»

طاهباز :خودش استخدام میکند!
واعظ مهدوی :از کدام نیروها؟ نیروهایی
که قبال در بیمارستان دولتی کار میکردند
و وقتشان را به گروههای کمدرآمد اختصاص
میدادند!

بیشتری دارند خدمتی فراهم باشد و کسانی که توان مالی باالیی
ندارند ،همان خدمت با همان نیاز قابلدسترسی نباشد ،این کار
عین بیعدالتی است .امروزه وجدان بشری و نظریههای عدالت در
سالمت ،این کار را قبول ندارد .یعنی نمیپسندد که «به گیتی هر
آن کس که دارد خورد /کسی کو ندارد همی بنگرد» .عدالت در
سالمت ،مستلزم بهرهمندی یکسان بنا به نیازهای یکسان ،منتزع
از قدرت پرداخت است .به همین دلیل ،بخشخصوصی در حوزۀ
درمان در دنیا جایگاهی ندارد.
طاهباز :واقعا در دنیا جایگاه ندارد؟
واعظ مهدوی :بله ،ندارد! هر قدر یک کشور توسعهیافتهتر
باشد ،بخش خصوصی حوزۀ درمان آن محدودتر است.
طاهباز :ولی آنها بیمارستانهای خصوصی بیشتری
دارند!
واعظ مهدوی :خیر! کدام کشور بیمارستان خصوصی ،زیاد
دارد؟ آیا در کانادا بیمارستان خصوصی داریم؟
طاهباز :من آمار ندارم.
واعظ مهدوی :باید آمار بگیرید .در انگلیس95 ،درصد از
بهداشت و درمان دولتی است.

طاهباز :اگر این کار را انجام ندهیم،
مریضها به خارج کشور میروند .در اینباره
چکارمیکنید؟
واعظ مهدوی :تعداد افرادی که به خارج
میروند خیلی محدود است .اصل عدالت در
سالمت ،که امروزه محور مهم برنامهریزیهای
بهداشت و درمان است ،بر این استوار است که
خدمات سالمت ،چون ضروری و مورداحتیاج
همگان است ،لذا نباید به قدرت جیب اشخاص
وصل شود .اگر قرار شود برای کسانی که پول
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طاهباز :همانطور که مدارس غیرانتفاعی داریم ،میتوانیم
بیمارستانهای غیرانتفاعی نیز در کنار بیمارستانهای دولتی
داشته باشیم.
واعظ مهدوی :بحث مدارس با حوزۀ سالمت متفاوت است.
در ژاپن ،مدارس هم غیرانتفاعی نیستند .یعنی دولتها پذیرفتهاند
که آموزش امری مهم است و باید برای همگان بهصورت یکسان
فراهم شود .بهداشت و درمان ،یک نیاز همگانی به شمار میرود.
اگر بیمارستانی باشد که از مردم پول میگیرد ،ناگزیر ،کسانی
که پول ندارند را راه نمیدهد .تصور کنید یک پدر بیمار است
و دختر میبیند برای درمان پدرش پول ندارد .از کجا باید پول
تهیه کند؟ میپرسیم «چرا کلیهفروشی ایجاد میشود؟» آن دختر
مجبور میشود کلیهاش را بفروشد تا هزینۀ درمان پدرش را فراهم
کند وگرنه پدر از بین میرود .به همین دلیل است که در سوئد و
اسکاندیناوی ،خدمات درمان برای همه یکسان است .دولتها در
آنجا این منطق را دارند« :بهجای اینکه صبر کنیم شخصی بیمار شود
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تا از او پول بگیریم هنگامی که سالم است از او
پول میگیریم .مالیات خوب دریافت میکنیم،
ولی وقتی کسی سکته کرد و به بیمارستان
رفت سرویس خوبی برایش فراهم میکنیم».
در بسیاری از کشورهای اروپایی ،خدمات
بهداشت و درمان بهطور کامل رایگان است؛ یا
از طریق پوشش بیمه یا از نظام  NHSفراهم
میشود .کانادا اجازه نمیدهد بیمارستان برای
پولدارها بسازند ،چون این بیمارستان ،پزشکان
را جذب میکند و دیگر برای بخش دولتی
وقت نمیگذارند .حتی بعضی سرمایهگذاران
بخش خصوصی پیشنهاد دادهاند که پزشک
را هم خودشان تربیت کنند ولی باز هم دولت
کانادا اجازه نمیدهد چون میگوید« :وقتی
یک جراح در بیمارستان شما ماهیانه 20
هزار دالر حقوق بگیرد و در بیمارستان دولتی
 2000دالر دریافت کند ،این تبعیض باعث
میشود دیگر حاضر به همکاری با بیمارستان
من نباشد .مریضها را هم با دو چشم مینگرد:
بیماران پولدار و بیماران فقیر؛ طبقات ممتاز
و طبقات فرودست» .ارائه خدمات و تأمین
نیازهای طبقات ممتاز و تفاوت این زمینه
نسبت به طبقات فرودست ،اساس پیدایش
بیعدالتی خواهد بود.
طاهباز :امروزه هواپیما هم دارای
ردههای مختلف از جمله  first Classو
 Economyاست ،چرا حوزه سالمت نباید
داشته باشد؟
واعظ مهدوی :احسنت! آیا هواپیما مثل
بهداشت و درمان میماند؟ نهایتا با هواپیما
میخواهند به سفر تفریحی بروند و تفاوت
در همینجاست .سفر تفریحی انتخابی است.
هرکس داشت ،میرود و هرکس نداشت
نمیرود .هواپیما انتخابی است .کسی که
دارد سوار میشود و کسی که ندارد با اتوبوس

میرود؛ ولی سنگ کیسه صفرا انتخابی نیست .کسی که سنگ
کیسه صفرا دارد باید عمل کند وگرنه از بین میرود .و این تفاوت
خدمات بهداشتی درمانی با سایر خدمات رفاهی است .به همین
دلیل ،در کشورهایی که بخش خصوصی را در حوزههای مختلف
فعال میکنند باز هم بهداشت و درمان را خصوصی نمیسازند.
طاهباز :نظرتان در مورد ایجاد بخش خصوصی و عمومی
در بیمارستانها چیست؟ آیا این روش جواب میدهد یا
خیر؟
واعظ مهدوی :پول بخش عمومی را چه کسی میخواهد
بدهد؟
طاهباز :بخش عمومی را دولت میدهد و با تعرفههای
دولتی کار میکنند.
واعظ مهدوی :آیا این تعرفه دولتی ،جوابگوی هزینههای آنجا
هست؟
طاهباز :باالخره همانند بقیه جاهاست.
واعظ مهدوی :همانند بقیه جاها نیست چون هزینه ساختش
را بخش خصوصی داده!
طاهباز :نیازمندان به بخش عمومی میروند و ثروتمندان
به بخشخصوصی!
واعظ مهدوی :همین حاال بیمارستانهای مختلف را
میبینید که دارای بخش  VIPو بخش معمولی هستند .بسیاری
از بیمارستانها از دو قسمت خصوصی و دولتی تشکیل شدهاند.
باید بررسی شود که آیا این کار خوب بوده یا نه؟! آیا مشکلی از
عموم مردم حل کرده یا خیر؟! این حرف ،در ظاهر قشنگ به نظر
میرسد ولی وقتی پرسنل ببینند سرویسهایی که به قشر مرفه
میدهند با حقوق بیشتری همراه است طبیعتا همه تمایل به ارائه
خدمات در جای دیگری دارند .خودبهخود ،بیماری که به بخش
فقرا میآید به او رسیدگی مناسبی نمیکنند .اگر فردی در اثر یک
بیماری دچار تشنج یا سکته قلبی شود و در بخش فقرا بمیرد،
ولو توجه خوبی به وی کرده باشند ،همیشه احساس خانوادهاش
این خواهد بود که «اگر به قسمت  VIPمیرفت زنده میماند» .با
این عقدهها چکار میکنید؟ یک مادر احساس می کند که چون
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یادمان باشد هنوز تعداد
بیمارستانهایی که دردهه 60
گ زده شده ولی به اتمام
کلن 
نرسیده ،زیاد است .در یک
مقطع ،بیمارستانهای زیادی
را کلنگ زدند ،ولی نتوانستند
به اتمام برسانند .چگونه
میخواهیم پروژههای جدید
را شروع کنیم؟

پول نداشته بچهاش تشنج کرده و از دست
رفته است .یک عمر با این تصور زندگی
میکند .با او چکار میکنید؟ تبعیض ،بدتر
از کمبود است .در بسیاری از موارد به
نظر میرسد بهتر است خدمتی را ایجاد
نکنیم؛ تا اینکه فقط برای قشر مرفه ایجاد
کنیم .سؤال مهم در حوزۀ اقتصاد بهداشت
و اقتصاد سالمت و چالش مهم عدالت در
سالمت در جهان ،این است که خدماتی را
که نمیتوانیم برای همه فراهم کنیم آیا
باید صرفا برای قشر مرفه فراهم آوریم؟
ما به عنوان دولت ،نمایندۀ مردم
هستیم ،لذا باید تمام مردم را یکسان
نگاه کنیم .نباید وضع مالی افراد تأثیری
در خدمات درمانی ارائه شده داشته باشد.
ما در سازمان مدیریت و وزارت بهداشت
و دستگاههای اجرایی فقط میتوانیم
خدماتی را توصیه کنیم که توجه بیشتری
به مستضعفان و فقرا دارد .ثروتمندان
مشکل خودشان را به نحوی حل میکنند.
اگر خدماتشان اینجا فراهم نشود به اروپا
میروند یا بیمارستانهای خصوصی در
اختیارشان قرار میگیرد .وظیفۀ دولت،
برنامهریزی برای رفع نیازهای ثروتمندان
نیست ،بلکه باید امثال مردم بندرلنگه را
دریابد و روستاها را از خدمات بهداشتی
و درمانی محروم نسازد .بیمارستان هزار
تختخوابی که درست میکنیم باید بدانیم
چه اثری بر سالمت فقرا میگذارد .اگر
برای آنها کارآمد بود ،توصیه و تجویز
کنیم .ثروتمندان ،قدرت دارند و منابع را
به سمت خودشان میکشانند .آنها ما را به
سمت تصمیمهایی هل میدهند که به نفع
خودشان باشد .نباید بازی بخوریم .دولت و
بخش عمومی باید پاسخگوی مردم و فقرا
باشند .شاخصهای عمدۀ سالمت در آنجا
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شکل میگیرد .امید به زندگی و بهرهمندی همگانی از خدمات
باید جزء اهداف دولت باشد که عموما گروههای کمدرآمد،
کارمندان ،بازنشستگان و قشر متوسط را پوشش میدهد.
طاهباز :گویا احداث بیمارستانهای هزار تختخوابی
چندان موردتایید سیاستگذاران عالی کشور هم
نیست؟
واعظ مهدوی :سیاستهای کالن که مقام معظم رهبری
در امر سالمت ابالغ کردهاند به نفع مردم ،فقرا و مستضعفان
است .باید آنجا طرحهای ژنریک را مبنا قرار داد .داروهای
گران و تکنسخهای را نمیآوریم ،چون منابع را میبلعند.
الزم است داروهایی با اسامی فارماکولوژیک و با قیمت ارزان
برای همه بیاوریم .خدمات بهداشتی و گروههای فقیر و محروم
ارجحیت دارند .پکیج سیاستهایمان باید بهنحوی شکل
بگیرد که بهرهمندی گروههای فقیر و کمدرآمد را بیشتر کند.
سیاستهای درست ،آنهایی هستند که خدمات ،پول ،سرویس
و درآمد را به سمت گروههای کمدرآمد ببرد!
طاهباز :بازار و تولید در همه بخشهای اقتصاد
کشور با رکود مواجه شده و بهاصطالح خوابیده! در
حوزه درمان و تجهیزات پزشکی هم همینطور است.
امیدی به تغییر این وضعیت وجود دارد؟
واعظ مهدوی :به نظر میرسد بهتدریج دولت به سمتی
میرود که محدودیت در واردات ایجاد و با قاچاق برخورد
جدی میکند .بدین ترتیب ،بازار را در اختیار تولیدکننده
میگذارد .در بعضی دانشگاهها و در کل سیستم پزشکی،
اگر بازار تجهیزات موجود را در اختیار تولیدکنندگان
ایرانی بگذاریم شغلهای زیادی ایجاد میشود .زمانی بود
که تمام چراغهای اتاق عمل و تجهیزات پزشکی موردنیاز
را تولیدکنندگان داخلی میساختند ،ولی االن همه را وارد
میکنیم و تولیدکنندگان ورشکست شدهاند .پتانسیل صادرات
ما در این زمینهها بسیار باالست .در حال حاضر شرکتهای
دانشبنیان داریم که لوازم ارتوپدی میسازند و به آلمان،
انگلیس و فنالند صادر میکنند .میتوانیم بازار را برای آنها
فراهم آوریم .همۀ دنیا این کار را انجام میدهند .هیچ کشوری
بازارش را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار نمیدهد.
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گفتوگو با دکتر محمودرضا فیاض ،مدیرعامل بیمارستان میالد تهران درباره مدیریت بیمارستانهای بزرگ

در ساخت بیمارستان
مختصات منطقهای را فراموش نکنیم

دارد اگر دولت همچنان بخواهد بیمارستانهایی با شیوههای
مدیریت سنتی راهاندازی کند ،از بهرهوری نظام بهداشت و درمان
کشور کاسته میشود.

قصدمان گفتوگویی درباره طراحی
بیمارستانهای بزرگ در کشور بود.
مگاهاسپیتالهایی که این روزها بحثشان
داغ است و دولت در کشوقوس آن بسر
میبرد که در گوشهوکنار کشور ،برای
ساخت بیمارستانهای هزار تختخوابی
دیگری برنامهریزی میکند .اینکه این
ابربیمارستانها چقدر پاسخگوی نیاز درمانی

نظر شما درباره احداث بیمارستانهای هزار تختخوابی یا
بیمارستانهای بزرگ در کشور چیست؟
دو تئوری در این رابطه وجود دارد ،که یکی از آنها معتقد
به احداث بیمارستانهای بزرگ و دیگری طرفدار راهاندازی

جامعه هستند و در مسیر فعالیتشان
با چه چالشهایی در طراحی ،ساخت و
قانونگذاریها دستوپنجه نرم میکنند .به
همین بهانه به سراغ دکتر محمودرضا فیاض
میرویم که مدیریت بیمارستان بزرگ میالد
را عهدهدار است .او میگوید :فارغ از آنکه
به بزرگی و کوچکی بیمارستانها بیندیشیم،
باید به فکر آن باشیم که هر بیمارستانی در
کدام مختصات جغرافیایی تعبیه شود و باور

بیمارستانهای تکتخصصی یا چندتخصصی کوچک است.
طرفداران هر کدام از این دو تئوری هم در دفاع از نظر خود دالیل
خاصی را مطرح میکنند .آنچه در هر دو نظر اهمیت دارد ،این
است که پیش از تصمیم درباره راهاندازی بیمارستان مطالعهای
در همان منطقه و شهر انجام شود و آنجا کارشناسان به این
نتیجه برسند که چه بیمارستانی نیاز منطقه را تامین میکند .در
نظر داشته باشید که هر تئوری توجیحات منطقی خودش را دارد
و هیچ یک برتر از دیگری نیست .ما نمیتوانیم نسخه واحدی
برای راهاندازی بیمارستان به تمام شهرهای کشور بدهیم .مثال
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درست است که ما تجربه
مدیریتبیمارستانهای
کوچک را زیاد داشتهایم،
اما عمر بیمارستانهای هزار
تختخوابی هم در ایران کم
نیست .بیمارستان امامخمینی
یا هزار تختخوابی سابق بیش
از  70 ،60سال است که در
کشور راهاندازی شده یا
بیمارستان شریعتی حداقل 50
سال عمر دارد .در شهرهای
دیگری چون اصفهان و تبریز
هم همینطور است .ما تجربه
مدیریت بیمارستانی در هر دو
شیوه را داریم

موقعیت حاشیهنشینی ،جمعیتی و ترافیکی
تهران شرایط خاصی را ایجاب میکند و شهر
کوچکتری با جمعیت کم و بدون ترافیک
فرمول دیگری را میطلبد .از این دو تئوری
که فراتر نگاه کنیم باید بپرسیم آیا در شهری
از کشور نیاز به بیمارستان مجهز و بزرگ
اساسا وجود دارد ،یا بیماران میتوانند به
پلیکلینیکها مراجعه کنند و از آنجا به
مرکز استان یا شهر بزرگتر رجوع کنند.
باز در همین مقوله هم باید مهاجرتها را
در نظر داشت .مثال نباید بیمارستانی هزار
تختخوابی بسازیم و بعد ضریب اشغال آن
زیر  50درصد باشد .در نتیجه چه بخش
خصوصی و چه دولتی که برای رضایت مردم
تصمیم به احداث بیمارستان میگیرد ،باید
همه این شرایط را مدنظر قرار دهد ،بنابراین
همواره موقعیت شهر در تصمیمگیری درباره
شیوه احداث بیمارستان اثرگذار است.
ذیل همین دو دیدگاه ،مخالفان راهاندازی
بیمارستانهای بزرگ مثال میگویند ظرفیت
بیمارستانیچونمیالدبرایاینمنطقهازتهران
زیاداست.پسباپیشفرض،رویبیمارانیخارج
ازاینمحدودههمحسابکردهاست.منتقدان
میگویند به جای احداث چنین بیمارستان
بزرگی ،بیمارستانهای کوچک در مناطق
مختلفتهرانوشهرستانهابسازیم.اینحجم
تمرکزامکاناتدرمگاهاسپیتالها،چهمزیتی
نسبتبهبیمارستانهایکوچکدارد؟
همانطور که گفتم ،جواب قطعی نمیتوان
به این سوال داد .مثال کشوری چون استرالیا
که وسعت بیابانی زیادی دارد ،نمیتواند
در همه شهرهای کوچکش بیمارستان
چندتخصصی با تجهیزات کامل بسازد .یا
همین شمال خودمان با شهرهای کوچک
و بزرگ در یک منطقه کوچک نمیتوان
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در همه شهرها بیمارستانی با امکانات پرهزینه پاراکلینیکها و
با تکنولوژی باال راهاندازی کرد .در هیچ کجای دنیا هم چنین
امکاناتی وجود ندارد .حاال در کشورهای دیگر راههای انتقال
آمبوالنسی و هوایی بیماران را فراهم میکنند.
عالوه بر آن برای راهاندازی بیمارستان بزرگ نه فقط
تکنولوژی که نیروی انسانی الزم داریم ،پزشکی که باید درمورد
شیوه دستمزد او هم تصمیمگیری شود ،یا حقوق بگیرد یا بهازای
هر بیمار به او دستمزد داده شود .مثال در یک شهر کوچک
که تعداد مراجعان کم است ،نمیتوانیم به یک پزشک بهازای
هر بیمار دستمزد بدهیم ،چون درآمدی نخواهد داشت .شرایط
حقوق ثابت به پرسنل دادن هم الزامات خاص خودش را دارد.
بخش خصوصی سرمایهگذاری هنگفتی میکند ،اما بیمارستان
به سوددهی چندانی نمیرسد .دولت هم اگر بخواهد وارد شود،
باید حجم زیادی سوبسید به بیمارستان بدهد .همه این فاکتورها
در ارزیابی مزایا و معایب بیمارستانهای بزرگ یا کوچک دخیل
هستند و در هر مختصاتی باید با توجه به شرایط سنجیده شوند.
یک راهکار میتواند این باشد که در مراکز استانها و تهران
بیمارستانهای بزرگی چون میالد بسازیم و بعد تمرکز را روی
شیوههای انتقال و جابهجایی بیماران بگذاریم .طرح پزشک
خانواده را جدی پیگیری کنیم و بیمار پیش از مراجعه اولیه به
بیمارستانی مثل میالد بداند که جا برای او در بیمارستان وجود
دارد .این طرحها باید همپای هم جلو بروند .صرفا راهاندازی و
ساخت بیمارستان نیاز بخش بهداشت و درمان را رفع نمیکند.
به نظر شما انباشت مدیریتی در ایران در حوزه بیمارستانها
بیشتر در کدام بخش وجود دارد؟ به نظر میرسد
تجربه مدیریت بیمارستانی در کشور بیشتر متمرکز بر
بیمارستانهای کوچک باشد.
علم مدیریت بیمارستان بزرگ و کوچک با هم تفاوت دارد.
درست است که ما تجربه مدیریت بیمارستانهای کوچک را زیاد
داشتهایم ،اما عمر بیمارستانهای هزار تختخوابی هم در ایران
کم نیست .بیمارستان امامخمینی یا هزار تختخوابی سابق بیش
از  70 ،60سال است که در کشور راهاندازی شده یا بیمارستان
شریعتی حداقل  50سال عمر دارد .در شهرهای دیگری چون
اصفهان و تبریز هم همینطور است .ما تجربه مدیریت بیمارستانی
در هر دو شیوه را داریم و تجربه نشان داده که با رعایت همان
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فاکتورهای جمعیتی و شرایط منطقهای تاکنون خوب از عهده
آن برآمدهایم.
دولت در اداره بیمارستانهای بزرگ موفقتر عمل
میکند یا بخشخصوصی؟
باید بگویم دولت نمیتواند تولیدکننده یا مدیریتکننده
قویای در کارهای خصوصی باشد و نباید باشد .دولت باید
برنامهگذاری کند ،چارچوبها و هدفگذاریها را مشخص
کرده و نظارت کند .در اینجا باید اصل  44قانون اساسی یعنی
واگذاری به بخشخصوصی اجرا شود .از سوی دیگر بر اساس
قانوناساسی بخش بهداشت و درمان بخشی از تکالیف و وظایفی
است که بر دوش دولت است و اینکه سرمایهگذاری در این
بخش هم کار سوددهی نیست .در حال حاضر در بیمارستانهای
خصوصی سرمایهگذاری جز پزشکان و همکاران همان بیمارستان
نمیبینید .در حالی که در یک کارخانه تجار و ثروتمندان بدون
آنکه تخصصی در اداره کارخانه داشته باشند ،سرمایهگذاری
میکنند .ما در بورس ،بیمارستان نداریم .چون از نظر رتبهبندی
بازده سرمایه بیمارستان در کشور ما و به گمان من در بسیاری از
کشورهای جهان سرمایهگذاری سوددهی نیست .پزشکانی هم که
در بیمارستانهای خصوصی سرمایهگذاری میکنند ،چندان سود
سرمایه به آنها بازنمیگردد .دولت هم که موظف به تعرفهگذاری
در بخش درمان و تعیین سوبسید است .آن آزادی عملی که به
اصناف دیگر داده میشود و آنها تعرفه را خودشان تعیین میکنند،
در بخش درمان نمیتواند وجود داشته باشد .دلیلش هم آن است
که دولت نمیتواند در بخش آموزش و درمان مردم را به حال
خودشان و آن را برعهده بازار بگذارد .اگر شرایطی را فراهم کنیم
که بخش خصوصی حاضر به فعالیت و سرمایهگذاری در بخش
درمان شود و دولت هم وظیفه نظارتیاش را بهدرستی اعمال
کند ،قطعا وضعیت راهاندازی و اداره بیمارستانها بهتر خواهد
شد ،اما باز هم از این نکته غافل نشویم که با وجود این شرایط
باز هم مناطقی هستند که سرمایهگذاری در درمان برای بخش
خصوصی ارزشمند نخواهد بود .در این مناطق سرمایهگذاری
میتواند برعهده دولت ،خیریهها و وقفیات باشد.
برای بیمارستانهای بزرگ هم همین امر صادق است و
سرمایهگذاری برای بخشخصوصی ارزشمند نیست؟
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آن آزادی عملی که به
اصناف دیگر داده میشود و
آنها تعرفه را خودشان تعیین
میکنند ،در بخش درمان
نمیتواند وجود داشته باشد.
دلیلش هم آن است که
دولت نمیتواند در بخش
آموزش و درمان مردم را
به حال خودشان و آن را
برعهده بازار بگذارد .اگر
شرایطی را فراهم کنیم که
بخش خصوصی حاضر به
فعالیت و سرمایهگذاری در
بخش درمان شود و دولت
هم وظیفه نظارتیاش را
بهدرستی اعمال کند ،قطعا
وضعیت راهاندازی و اداره
بیمارستانها بهتر خواهد شد

اگر مدیریتی قوی و تجربه در
بخشخصوصی باشد و بیمارستان بزرگ
در منطقهای واقع شود که منطق سوددهی
همراهش باشد ،بخشخصوصی میتواند
سرمایهگذاری کند.

چون هم مدیریت و هم پرسنل میدانند که حقوق و بهرهوری
آنها منوط به روشن بودن چراغ بیمارستان است .این در مقابل
بودجهبندی سنتی قرار میگیرد که مدیریت و پزشک میدانند
در سال درآمدشان تامین میشود .نوآوری ،ابتکار و جلب مشتری
در بیمارستانهای عملکردی همیشه بیشتر است.

یکی از مباحثی که این روزها
مطرح میشود بخش استقالل مدیریت
بیمارستانها و استفاده از هیئتمدیرهها
در اداره بیمارستانهای بزرگی مثل میالد
است .تجربه شما در مدیریت بیمارستانی
درباره استقالل مدیریت بیمارستانهای
بزرگواستفادهازاینشیوهچهمیگوید؟
اگر استقالل واقعی باشد و از ابتدای
راهاندازی بیمارستان بحث هیئتمدیرهها
پیگیری شود و در چارچوب مقررات
کشوری انجام شود ،مسلما بیشتر موجبات
پیشرفت را فراهم میکند .در روش سنتی
اداره بیمارستان ،بودجهای برای آن درنظر
گرفته میشود .با این بودجه هزینه پرسنل،
تجهیزات و تعمیرات فراهم میشود و این
بودجه انگیزه انجام دادن فعالیت بیشتر را
به مرور زمان از بین میبرد ،چراکه مدیر
بیمارستان میداند تضمین بودجه پشت آن
وجود دارد ،اما در بیمارستانی مثل میالد که
پزشک میداند بر اساس فعالیت و بیمارانش
دریافتی میگیرد و هروقت کمتر کار کند،
درآمد کمتری خواهد داشت و بیمارستان
هم سود کمتری خواهد برد ،انگیزه برای
فعالیت بیشتر فراهم میشود .در بیمارستان
میالد ،مثال اگر پزشکی یک ماه نتواند کار
کند ،آخر ماه دریافتیاش صفر ریال خواهد
بود و اگر چند ماه کار نکند ،بهطور موقت
کسی جایگزین او میشود .چراکه درآمد
کل بیمارستان را کم میکند .بیمارستان
میالد در همه ساعات شبانهروز فعال است،

آیا بیمارستان میالد در تامین هزینهها کامال
خودکفاست؟
بله ،بیمارستان میالد کامال خودکفاست .ما اسناد پزشکی را
به سازمانهای بیمه میبریم و بعد از بررسی ،بر اساس تعرفهها ،به
ما پرداخت میکنند .مثال در فروردین یا تابستان که مسافرتها
بیشتر میشود ،این مسئله کامال محسوس است.
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شمامدیریکمگاهاسپیتالهستید.اگربخواهیدبهیکطراح
بیمارستانبزرگپیشنهادیدربارهطراحیفضاونقطهضعفهای
آن بدهید ،چه میگویید؟ به نظر شما چقدر باید بین طراح و
مدیریتچنینبیمارستانیهمگراییوجودداشتهباشد؟
طراحی بیمارستان ،اختراع جدیدی نیست .راهی است که سالها
در مهندسی ساختمان تجربه کردهایم و مسیر ثابتی در جهان دارد.
پس باید چالشهای بیرونی و مقرراتی را در نظر بگیریم .مثال در
کشور ما بین  5تا  10درصد تختهای بیمارستانی باید متعلق به
بخش اورژانس باشد ،در حالی که در کشور دیگری ممکن است
این قانون وجود نداشته باشد .باید چالش ترافیک و موقعیت
جغرافیایی و نحوههای دسترسی به بیمارستان در نظر گرفته شود.
مثال بیمارستان میالد در منطقهای است که بهزودی مترو در آن
راهاندازی میشود و ما باید بر اساس آن ،ورودیهای بیمارستان
را تغییر دهیم ،از طرف دیگر ما به پارکینگی با ظرفیت هزار
خودرو در بیمارستان میالد نیاز داریم .حاال ممکن است راهاندازی
مترو در شمال شرقی بیمارستان ،ما را از پارکینگی با این
وسعت بینیاز کند .پس موقعیت جغرافیایی و قوانین باالدستی
در طراحی بیمارستان اثرگذار هستند ،اما ساخت بیمارستان در
همه دنیا شیوه واحدی دارد.
این را قبول دارم ،اما از یک طرف وزیر میگوید فضای
بیمارستانهای ما با ترکیه هم فاصله دارد و از سوی دیگر
طراح میگوید در ایران  1/5درصد کل پروژه به طراحی
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تعلق دارد ،در حالی که در کشورهای
دیگر سهم طراحی  10تا  12درصد است.
شما از منظر کسی که از محصول نهایی
به عنوان بیمارستان استفاده میکند،
بفرمایید زمانی که بیمارستان میالد را
دست شما میدهند چه چالشی با طراحی
فضا دارید؟
تنها موردی که در  15سال اخیر در
طراحی میالد ما را دچار مشکل کرده،
اختالف در تفسیرمان بود .اینکه بیمارستان
فوقتخصصی از نظر ما باید اورژانس کوچک
داشته باشد و در طراحی اولیه ،این بیمارستان
 17تخت اورژانسی داشت .در حالی که قوانین
باالدستی  5تا  10درصد تختها را متعلق به
اورژانس میداند .اینجا بود که ما ساختمان
جدیدی به عنوان اورژانس اضافه کردیم.
در کشورهایی مثل انگلیس و کانادا طرح
ارجاع به بیمارستانهای بزرگ کامال اجرا
میشود .اگر بیمار بدون ارجاع ،به بیمارستان
فوقتخصصی برود ،حتی نمیتواند از
بیمهاش استفاده کند .پزشک خانواده وجود
دارد که بیمار را ارجاع میدهد .اما در کشور
ما صفر تا صد بیمار دست خودش است .اما
ما اعتقادمان این است که بیمارستان میالد
یک بیمارستان فوقتخصصی ارجاعی است
و نباید مراجعهکننده مستقیم داشته باشد.
بیمار باید با نامهای از پزشکان و مراکز دیگر
به اینجا بیاید و نوبتش توسط سیستم ثبت
شده باشد .حاال ما در میالد بهطور متوسط
 6هزار نفر مراجعهکننده سرپایی داریم .این
 6هزار نفر تمام آنالیز قبلی را دچار معضل
کرده است .ما مجبور شدهایم پد هلیکوپتر
را به سقف بیمارستان منتقل کنیم و فضای
آن را برای درمانگاه تازهای اختصاص بدهیم.
اینها چالشهایی است که بر سر راه نقشههای
ثابت و از پیش تعیینشده قرار میگیرد.

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی برنامه راهاندازی
بیمارستانهای بزرگ را در شهرهای دیگر هم دارد ،به نظر شما
در مراکز استانها این بیمارستانها کارکرد خواهند داشت؟
پیشتر هم گفتم نه در همه مراکز و شهرستانها .اما در شهرهایی
چون اصفهان که تمرکز جمعیت زیاد است ،بیمارستانهای بزرگ
میتوانند راهگشا باشند .باید در همان موقعیت (مکان و محل)
روی آن بحث شود .مسائل فرهنگی را هم باید در نظر گرفت.
مثال ما تقریبا  20سال است که بحث پزشک خانواده را پیگیری
میکنیم ،اما هنوز در کشور ما فرهنگ نشده است ،اما در کشوری
چون انگلیس که صد سال است این طرح پیگیری میشود ،افراد
به پزشکی جز پزشک خانواده که با او بزرگ شدهاند مراجعه
نمیکنند و تنها با تشخیص او راهی بیمارستان میشوند .البته
این طرح هم معایبی دارد ،ممکن است پزشک خانواده تشخیص
درستی ندهد و یک سرطان را در حد دلدرد ساده تشخیص
دهد .ولی بهزعم من تا زمانی که طرح ارجاع در کشور عملیاتی
نشود و بخشی از فرهنگ ما نشود ،در مگاهاسپیتالها مشکل
خواهیم داشت .مشکالت در عالم پزشکی چندفاکتوری است و
جواب سواالت آن ساده نیست ،بخشی از مشکالت ما ناشی از این
است که به این مشکالت جوابهای ساده و یکسان دادهایم .به
نظر من در حالت کلی بیمارستانهای بزرگ در مراکز استانها
کارکرد دارند .اما نباید فاکتورهای اجتماعی را فراموش کنیم .اگر
تامین اجتماعی هم قصد راهاندازی بیمارستانهای بزرگ را دارد،
باید همه عوامل محیطی و جغرافیایی را بسنجد.
آیا در همه دنیا سرمایهگذاری بر بهداشت و درمان
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تنها موردی که در  15سال
اخیر در طراحی میالد ما را
دچار مشکل کرده ،اختالف در
تفسیرمان بود .اینکه بیمارستان
فوقتخصصی از نظر ما باید
اورژانس کوچک داشته
باشد و در طراحی اولیه ،این
بیمارستان  17تخت اورژانسی
داشت .در حالی که قوانین
باالدستی  5تا  10درصد
تختها را متعلق به اورژانس
میداند .اینجا بود که ما
ساختمان جدیدی به عنوان
اورژانس اضافه کردیم

بخشخصوصیسوددهیکمیدارد؟
بیمارستانداری کمترین ضرایب سوددهی
را دارد .در بیمارستانهای خصوصی ،ما
پزشکان به علت موقعیت شغلی ،حقوقی
و اعتباری خود حاضر به سرمایهگذاری در
بیمارستان میشویم .دولت نمیتواند پزشکی
را رها کند و باید تعرفههای خودش را به
درمان اختصاص دهد .بیمارستان خصوصی
هم نمیتواند آنقدر جذاب باشد که همه
گروههای سرمایهگذاری را به سمت خودش
جلب کند .در دنیا هم تقریبا همینطور است.
جز توریسمدرمانی که بازار عرضه و تقاضا
بر آن حاکم است ،در همه دنیا بهداشت و
درمان سرمایهگذاری سوددهی نیست ،چون
بحث سالمت مردم مطرح است و همه باید
از سطح کنترل شدهای از سالمت و بهداشت
در کشور برخوردار باشند.
به نظر شما مشکل عمدهای که در
ساخت بیمارستانهای کشور وجود
دارد ،ناشی از طراحی اولیه است
یا اضالع دیگری چون شرکتهای
کارفرما ،پیمانکار و مشاوره در آن دخیل
هستند؟
این سوال در تخصص من نیست ،بحث
من در نظرگرفتن اصل مقررات باالدستی
است که بر اساس آن باید طراحیهای
متفاوت فضایی را در نظر گرفت .مشکالتی
که ما در این مدت به آن برخوردیم؛ یکی
در جانمایی مکانهای جدید بوده ،بهطوری
که شاکله و زیبایی بیمارستان بههم نخورد
و دیگری زمینههای فنی ،سیستمهای انرژی
و گرمایش و سرمایش بوده که ما را دچار
مشکل کرده است .مثال ما زمانی که تصمیم
گرفتیم دستگاه امآرآی جدیدی بیاوریم،
سیستم فنی نتوانسته همپای آن ،امکانات
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برای ما فراهم کند .به نظر من در بیمارستانها باید رزروهایی
برای مباحث تجهیزات ،پسماند و تامین انرژی داشته باشیم که
اگر قوانین باالدستی تغییر کرد یا سطح مراجعه مردم از نظر
تعداد و کیفیت عوض شد ،بتوانیم پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.
مثال دیگری میزنم؛ جمعیت پیر کشور ما در سالهای گذشته
کمتر بوده و به مرور جمعیت جوان ما کاسته میشود .پس ما
در آیندهای نهچندان دور به طب سالمندان نیاز داریم و باید در
بیمارستان این رزرو را قائل شویم که در صورت تغییر شرایط
جامعه و ارباب رجوع ،بیمارستان بتواند انعطاف نشان دهد ،چه
در فضای مکانی ،چه در سطح مهندسی کشورمان.
در حال حاضر بیمارستان میالد سوددهی دارد یا
سازمان به آن کمک میکند؟
سال گذشته این بیمارستان با حدود  700پزشک و  3هزار
پرسنل کمتر از  70میلیارد بودجه صرفش شد .یعنی ما نسبت
به بیمارستان که به روش سنتی بیمارستانهای ملکی تامین
اجتماعی اداره میشوند ،سودده هستیم .ما به  700پزشک حقوق
ماهیانه نمیدهیم ،اما هر پزشک بهطور متوسط حداقل  3تا 4
میلیون حقوق میگیرد .پرسنل دیگر هم بر اساس قانون کار
دریافتی دارند ،بیشتر پرداخت ما روی پاداش و بهرهوری است .در
بیمارستانهای ملکی ،حقوق ثابت است ،اما پرداخت ما جابهجا
میشود ،مثال در ماه آذر که تعداد عملها زیاد است ،پرداخت
بیشتر است .پس ما هر قدر بیشتر کار کنیم ،درآمد خواهیم
داشت .اتاق عملهای میالد بعضا تا ساعت  12شب فعال هستند.
با شرایطی که از آن یاد کردید به نظر شما آیا دولت
میتواند در بیمارستانهای بزرگ سرمایهگذاری کند و به
سوددهی هم برسد؟
بزرگی و کوچکی بیمارستان چندان مهم نیست .بحث
مدیریت مهم است .اگر دولت بخواهد به شیوه سنتی
بیمارستانهای جدید را اداره کند ،کارکرد نخواهد داشت.
اما اگر از شیوههای خودگردان و خودکفا استفاده شود و کار
بر اساس عملکرد راهاندازی شود ،قطعا جواب خواهد داد.
بیمارستان میالد مدیون مراجعانش است و در انظار مردم وجهه
مثبتی دارد و به نظر من نمایندهای موفق برای بیمارستانهای
خودگران در کشور است.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان
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دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان
و مدیریت منابع و تجهیزات

با سخنرانیهایی از :

دکتر سیدحسن قاضیزاده هاشمی
دکتر محمد حاجی آقاجانی
دکترسیدجواد حاجی میراسماعیلی
مهندس رضا شاهقدمی
دکتر سیدعلی صدرالسادات
مهندس امیر ساکی
سیدعباس پورهاشمی
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عزم ملی
برای ساخت و تجهیز بیمارستانهای مدرن
مهندس رضا شاهقدمی
دبیر علمی کنگره

در ابتدا الزم است دو حامی معنوی کنگره
معرفی شوند که اولین حامی ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران :دکتر حاجی میراسماعیل،
ریاست محترم دانشگاه و رییس کنگره و
دومین حامی مجمع خیرین سالمت است.
برگزاری اولین کنگره تخصصی ساخت
بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
در سال  ،93نخستین بار در کشور بود که
معضالتی در ارتباط با مباحث مرتبط با
ساخت بیمارستان ،نگهداری و بهرهبرداری
بهینه ابراز میشد .بیشترین تمرکز در سال
 93بر مباحث مرتبط با ساخت بود ،اما امسال
با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد،
تمرکز کنگره بیشتر بر روی مشارکتهای
عمومی ،اجتماعی و مردمی قرار گرفته و
هدف آن یکپارچهسازی و هماهنگی بین
تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال
در حوزه ساخت بیمارستان است.
ساخت بیمارستان ،حوزه بسیار وسیعی
است .گذر همه به عنوان مسئول ،کادر یا
مریض به بیمارستان افتاده و شاهد خدماتی
که در بیمارستانها ارائه میشود ،بودهاند .در
واقع میتوان گفت بیمارستان مانند یک شهر
است که بیماریها و گرفتاریها در آن امری
اجتنابناپذیر هستند و نهادهای مختلفی را
درگیر خود میکند.
هدف این کنگره در اجرای بیمارستان،

نیازسنجی ،طراحی ،مشاوره ،پیمانکاری ،اجرا ،نظارت،
بهرهبرداری ،افزایش بهرهوری منابع ،جلب مشارکتهای مردمی،
ساخت بیمارستانهای جدید براساس استانداردها و در نتیجه
خدمترسانی بهتر به بیماران بوده و شعار کنگره نیز «ایجاد
عزم ملی برای هماهنگی نهادهای ذیربط و افزایش جلب
مشارکتهای مردمی در جهت ساخت و تجهیز بیمارستانهای
ایمن با طراحیهای نوآورانه» است.
شایانذکر است که تقریبا تمامی مدیریت وزارتخانه ،معاونت
درمان ،معاونت توسعه و همچنین دانشگاه ،در برگزاری این
کنگره دخیل بوده و کمک بسیاری کردهاند.
تعداد 141مقاله نیز برای این برنامه دریافت شد که از میان
آنها44 ،مقاله برتر برای ارائه انتخاب شدند .همچنین امسال
12کارگاه جانبی نیز همراه با کنگره برگزار شد .مواردی از قبیل
الگوی مصرف ،طیف سنی ،مرگومیرها ،پارامترهای ساخت را
تحت تأثیر قرار می دهند؛ همچنین انتخاب محل ،نوع مالکیت،
چندتخصصی و تکتخصصی بودن و پارامترهای مختلف معماری
نیز در ساخت بیمارستان مؤثر هستند .بنابراین باال بردن بهرهوری
و داشتن بیمارستانی پایدار برای ارائه خدمات در حالت بحران از
اهداف این نشست محسوب میشود .از آنجایی که تکنولوژیها
و فناوریهای نوآورانه در تمامی مراحل کار بیمارستانها اثرگذار
هستند ،باید بتوان مباحث مختلف در رابطه با فناوری و نوآوری
در کلیه مراحل ساخت و بهرهبرداری از بیمارستان را بیان کرد.
واضح است که کمبود تخت وجود دارد ،لذا رفتن به سوی
بیمارستانهای آینده و استفاده از تکنولوژی اطالعات و پزشکی
از راه دور میتواند کمک خوبی باشد.
براساس اسناد باالدستی ،سیاستهای کلی نظام سالمت توسط
رهبر معظم انقالب ابالغ شدند که چنانچه با دقت مطالعه شود،

تعداد 141مقاله برای این
برنامه دریافت شد که از میان
آنها44 ،مقاله برتر برای ارائه
انتخاب شدند .همچنین امسال
12کارگاه جانبی نیز همراه با
کنگره برگزار شد
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مشخص میشود که مباحث عمدهای از
جمله بحث شفافیتها ،اطالعرسانیهای
دقیق ،پاسخگو بودن و تولیت نظام سالمت
به وزارت بهداشت محول شده و بحث
اعتباربخشی ،ارزشیابی ،ارزیابی صحیح
و نهایتا بحث حاکمیت بالینی نیز مطرح
شده است .وزارت بهداشت هم با ایجاد
طرح نظام سالمت و اجرای ساختار در طرح
مذکور ،فرایندهای ابالغی نظام سالمت را
به طور دقیق پیادهسازی میکند .البته در
حال حاضر در مرحله شروع کار قرار دارد و
اجرای آن مرحله به مرحله انجام میگیرد.
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پنلهای کنگره به شرح زیر است:
 -1راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی و سرمایهگذاری در
حوزه سالمت با معرفی مدلهای مشارکت و مدیریت
 -2طرح تحول نظام سالمت و اولویتهای مرتبط با معرفی
دانشگاههای منتخب
 -3مشاوره ،تجهیز و مدیریت منابع و تجهیزات
 -4استانداردهای نظارت و اعتباربخشی
 -5مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
 -6طراحیهای نوآورانه و مبتنی بر شواهد با رویکرد توسعه
پایدار و Mega Hospitals
 -7تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی -مدیریت انرژی
و مصالح ساخت

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

بیمارستانسازی
نیازمند همدلی دولت و ملت
دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره

بحث و بررسی راهکارهای عملیاتی و
اجرایی در جهت سیاستهای کلی نظام
سالمت ابالغشده از سوی مقام معظم رهبری،
حمایت از طرح تحول نظام سالمت ،گسترش
بیمارستانهای ایمن ،هماهنگی بیشتر
نهادهای ذیربط و افزایش بهرهوری منابع ،از
جمله محورهای اصلی این دو کنگره تخصصی
به شمار میروند .در واقع هدف کلی از
برگزاری چنین کنگرههایی ،یافتن راهکارهای
الزم جهت ساخت بیمارستانهای جدیدی
است که با فناوریهای نوین دنیا و آخرین
استانداردهای فنی و ایمنی همراه باشند.
موارد مهم در باب ساخت بیمارستانها
را میتوان در دو قالب گنجاند ،یکی قالب
سختافزاری که همان فیزیک بیمارستانها
با در نظر گرفتن همه جنبههای فنی آن
است و دوم ،قالب نرمافزاری یا مدیریت که
در واقع روح حاکم بر بیمارستان است؛ بهویژه
با درنظر گرفتن مواردی چون افزایش عمر
مفید بیمارستانها ،بهرهوری از فضا ،امکانات،
تجهیزات و منابع ،اهمیت مدیریت پیشرفته
بیمارستانی بیشتر مشخص میشود .البته همه
موارد فوقالذکر که مطلوب آحاد مردم عزیز و
آرزوی مسئوالن کشور است ،بهویژه در شرایط
فعلی اقتصادی ،جز با مشارکت و همیاری
نهادهای مردمی ،خیرین و همه دلسوزان که
دل در گرو ارتقاء و تحول نظام سالمت دارند،
میسر نمیباشد .امر بیمارستانسازی و تجهیز

آن نیاز به مشارکت همگانی ،همزبانی و همدلی بین دولت و ملت
دارد و ایران ،به عنوان گوهر درخشان تمدن اسالمی ،باید در این
زمینه به یک الگو در جهان اسالم تبدیل شود.
 23سال پیش به مناسبت آغاز دوازدهمین قرن وفات محمدبن
زکریای رازی ،پزشک نامدار ایران و جهان که ریاست بیمارستان
ری و بغداد ،زینتبخش افتخارات پرشمار او بوده ،کتاب «تاریخ
بیمارستانها در اسالم» تألیف مرحوم «دکتر احمد عیسی بک» و
ترجمه روانشاد «دکتر نوراهلل کسائی» به چاپ رسیده است .قطعا
مطالعه کتاب مذکور یادآور این مهم است که «تمدنی که در مفهوم
بیمارستان ،بیمارستانسازی و مدیریت آن ،تمدنی پیشرو در جهان
بوده ،باید اهتمام ویژهای به این امر داشته باشد» .بیگمان هدف
از برگزاری این کنگره ،تسهیل گوشهای از مسیر برای رسیدن به
این اهداف است.

سیاستهای کلی نظام
سالمت ابالغشده از سوی
مقام معظم رهبری ،حمایت
از طرح تحول نظام سالمت،
گسترش بیمارستانهای ایمن،
هماهنگی بیشتر نهادهای
ذیربط و افزایش بهرهوری
منابع ،از جمله محورهای
اصلی این دو کنگره تخصصی
به شمار میروند
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 52هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم
دکترسیدعلیصدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

با توجه به مباحث و رویکرد مشارکتی
کنگره دوم ،نکات قابلذکر در ارتباط با

ذیل است.

برنامههای وزارت بهداشت و درمان ،در دو

 -رشد مداوم هزینهها با توجه به شرایط موجود

بخش زیر مطرح میشود.

 -رشد سریع تکنولوژی مرتبط با هزینهها

 شروع برنامه اجرایی در این زمینه بابرای رسیدن به شاخص 2/6
حدود  52هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری الزم است.
به بیان دیگر اگر براساس
سطحبندی جدید ،با توجه به
تختهای در دست ساخت،
تعداد تخت های مورد نیاز
محاسبه شود ،باید حدود
46هزار تخت ساخته شود

دولت در زمینه بیمارستانها و هزینههای مربوط به آن نیز به شرح

توجه به دستورالعملهای موجود
 نقشه راه مشارکت بخش خصوصی درایجاد ،توسعه و بهرهبرداری بیمارستانهای
دولتی()P.P.P

 رشد هزینه دارو تغییر و افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی افزایش هزینه نگهداری بیمارستانها و مراکز درمانیهدفگذاری وزارت بهداشت و درمان در حوزه درمان ،به گونهای
است که بتواند شاخص فعلی تخت را به ازای هر  1000نفر ،از حدود

درمان در دنیا ،بازار بسیار وسیعی دارد،

 1/7به  2/6برساند ،اگرچه این شاخص نسبت به شاخصهای دیگر

بر اساس آمار منتشرشده سال ،2014

موجود در منطقه شاخص باالیی نیست ولی با توجه به وضعیت

7300میلیارد دالر صرف خدمات درمانی در

حاضر ،میتواند هدفگیری بسیار مهمی به حساب آید؛ چراکه

دنیا شده که در مقایسه با بازار دفاع و نفت،

در وضعیت فعلی کمی بیشتر از  90هزار تخت بیمارستانی وجود

بهعنوان حوزههای بسیار مهم در جهان ،وزنه

دارد ،اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،به 167هزار تخت نیاز

درمان و حوزه سالمت سنگینتر است .در

است و مابهتفاوت این شاخص حدود 70هزار تخت است .با نگاهی

این میان ،بخش عمده این بازار مربوط به

اجمالی ،مشخص است که برای رسیدن به این هدف حدود 52

هزینههای بیمارستانها است .چالشهای

»
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»

نقشه راه مشارکت بخش خصوصی در  p.p.pبیمارستانهای دولتی

مقایسه هزینههای انجام شده در دنیا
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هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری الزم است.

یک بازه  5ساله مث ً
ال برنامه ششم باشد ،باید بهطور متوسط سالی

به بیان دیگر اگر براساس سطحبندی جدید،

10هزار میلیارد تومان سرمایه در این بخش وارد کرد که این مبلغ،

با توجه به تختهای در دست ساخت ،تعداد

منهای اعتباری است که در بحث اعتبارات عمرانی عمومی وزارت

تخت های مورد نیاز محاسبه شود ،باید

بهداشت هست.

حدود 46هزار تخت ساخته شود .همچنین با

با تصمیم مجلس در یکی دو سال گذشته مبنی بر اختصاص

توجه به تعداد تختهای فرسودهای که باید

یک درصد از ارزشافزوده به طرحهای عمرانی گرفت ،این امکان

تختهای جدیدی جایگزین آنها شود40 ،هزار

حاصل شد که طی این سالها به طور متوسط حدود  1000میلیارد

تخت دیگر نیز موردنیاز است .این آمار نشان

تومان سرمایه دولتی وارد بخش ساخت شود که تحرک جدی در

میدهد که براساس نرخهای معمولی باید

ارتباط با بحث ساخت نیز به واسطه همین منبع ایجاد شده است.

حدود  52هزار میلیارد سرمایه وارد این بخش

قابلذکر است اگر همین روند ادامه پیدا کند و در خالل آن مشکلی

شود تا وزارت بهداشت بتواند چنین هدفی را

پیش نیاید ،باید ساالنه  9هزار میلیارد تومان ،اضافه بر رقمی که

محقق کند و اگر تصمیم بر انجام این کار در

دولت سرمایهگذاری کرده است ،به این حوزه تزریق شود تا بتوان

»

تعداد تخت و اعتبار مورد نياز جهت تحقق سطحبندي 94

»

ت برای هر هزار نفر
الزامات تحقق شاخص  2/6تخ 
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به شاخص موردنظر رسید ،البته این کار بسیار

»

پیش نیاز ورود بخش غیردولتی

مشکل خواهد بود.
برای رفع این کسری اعتبار باید از
ظرفیتهای اعتباری و منابعی که در بخش
غیردولتی ،چه در حوزه داخلی و چه در حوزه
خارجی ،وجود دارد استفاده شود .بدین منظور
الزم است تالشهای جدی در این زمینه
انجام گیرد .همچنین اگر بخش غیردولتی
هم بخواهد به این بخش ورود کند ،باید
شرایط مشارکت بخش دولتی با غیردولتی
تسهیل شود .بنابراین الزم است تعرفهها را
اصالح کرده و امکان خرید خدمات درمانی
را از بخش غیردولتی ،طبق قوانین و مقررات
موجود فراهم کرد و اگر فراهم است نیز به
صورت جدیتری دنبال کرد؛ البته امکانات

»

وضعيت بيمارستانهاي موجود از لحاظ قدمت

»

وضعيتپيشرفت فيزيكي بيمارستانهاي در حال ساخت
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»

وضعيت بیمارستانهای فعال کشور بر اساس تعداد تخت در مناطق برخوردار و  غیر برخوردار ( ابتدای سال  )1393

قانونی فراوانی از قبل وجود داشته که اخیرا

بیشتر در چه جاهایی واقع شدهاند و در ادامه نیز شاخصهایی

هم تکمیل شدهاند ،از جمله میتوان به قوانین

برای مناطق برخوردار و غیربرخوردار تعریف شده است .از کل

برنامه چهارم ،برنامۀ پنجم ،مقررات دانشگاهها

 565بیمارستانی که در اوایل سال  1393بررسی شده است279 ،

و اخیرا هم آییننامه واگذاری طرحهای تملک

بیمارستان در مناطق برخوردار و تقریبا معادل آنها ،یعنی 286

سرمایه عمرانی اشاره کرد.

بیمارستان ،در مناطق غیربرخوردار هستند .بر این اساس ،بهطور

با نگاهی به وضعیت بیمارستانهای دولتی

طبیعی باید سیاست ما در مناطق غیربرخوردار با مناطق برخوردار،

موجود ،مالحظه میشود که حدود 87

از حیث جذب سرمایهگذار و جلب مشارکتهای خصوصی متفاوت

بیمارستان بیش از 50سال قدمت دارند ،یعنی

باشد .از طرفی میزان بیمارستانهایی هم که تعداد تختهای

بیشتر شبیه موزه هستند و 90بیمارستان با

آنها زیر  50عدد است ،چه در مناطق برخوردار و چه در مناطق

عمر بین  40تا 50سال ،حدود 32هزار تخت

غیربرخوردار ،کم نیستند و این عوامل موجب میشود که بسیاری

دارند ،این آمار نشاندهنده فرسودگی شدیدی

از پروژهها ،اقتصادی نشده و فرایند جلب مشارکت صورت نپذیرد.

است که در بیمارستانهای دولتی فعلی وجود

طی سالهای گذشته مقررات مختلفی برای دولت وضع شده

دارد.

که بتواند از این مشارکتها برخوردار شود .در سال  1370برای

براساس تالشهایی که در سالهای

اولینبار ،طرح خودگردانی بیمارستانهای دولتی و سپس طرح

گذشته صورت گرفته و همچنین توجهی

اصالح ساختار اقتصادی مطرح شد ،بحث مدیریت در بیمارستانها

که به این بخش شده است ،به نظر میرسد

به صورت هیئتامنایی نیز مدنظر قرار گرفت که البته هیچوقت

که پیشرفت فیزیکی 132بیمارستان کمتر

به طور واقعی به مرحله اجرا نرسید ،در همین راستا یکی از

از 50درصد است ،یعنی به منابع بسیار

جهتگیریهای جدی وزارت بهداشت در دوره جدید ،انجام

جدیتری برای فرایند تکمیل احتیاج است.

اقدامات مؤثر در این زمینه است و اخیرا ً نیز تصمیم گرفته شده

همچنین بیش از  40بیمارستان نیز بین 50

است که هیئتامناها در دانشگاه علوم پزشکی به صورت واقعی

تا 80درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

شکل گیرند.

در ادامه به منظور تصمیمگیری و

با بررسی رویکرد واگذاری و مشارکت اداره بیمارستانها

جهتدهی در بحث سرمایهگذاری یا مشارکت

مالحظه میشود که بیشتر در حوزه تفویض اختیار عمل شده

عمومی خصوصی ،به بررسی این موضوع

است تا موضوع خصوصیسازی به معنای واقعی .در ادامه به بررسی

پرداخته شده است که بیمارستانهای دولتی

مدلهای واگذاری و مشارکت بینالمللی پرداخته شده است.
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»

سیر تطور ساختار قانونی مشارکت در مدیریت بیمارستانها

در حوزه مشارکت خصوصی و دولتی،
طیفی از عملکردهای گوناگون مشاهده

سیاستی در نظر گرفته شود ،در کجا و به چه شکلی عمل شود ،در
پیش گرفت .مفروضات نقشه راه بدین ترتیب است.

میشود ،یعنی در حوزه تأمین منابع برای

 -تفکیک بیمارستانهای مناطق برخوردار از غیربرخوردار

ساخت ،بهرهبرداری ،مالکیت و خرید خدمت،

 -تفکیک بیمارستانهای فرسوده از غیرفرسوده

از حالت کامال غیردولتی تا کامال دولتی

 -تفکیک بیمارستانهای موجود (اعم از فرسوده و غیرفرسوده)

متصور شد ه است و بسته به سیاستهایی که

از بیمارستانهای موردنیاز (اعم از توسعه بیمارستانها یا

بهکارگرفته میشود ،طیف متنوعی بین این

بیمارستانهای جدیدی که باید ساخته شود)

دو حالت شکل میگیرد .یعنی اگر در بحث

اگر تعداد کل بیمارستانهای موجود در حوزه درمان (یعنی

ساخت BOT ،دنبال شود ،باید بخش خصوصی

بیمارستانهایی که آموزشی نیستند)  349عدد فرض شود88 ،

قادر به تامین منابع ساخت باشد و لذا حق

مورد آنها زیر  50تخت دارند 100 ،مورد بین  50تا  100تخت و

بهرهبرداری هم داشته باشد ،اما مالکیت در

 159مورد از این بیمارستانها نیز بین 100تا  400تخت دارند ،در

طول قرارداد بعد از آن به دولت منتقل شود.

این میان فقط دو بیمارستان هستند که باالی  400تخت دارند.

خرید خدمت هم جزء بخش دولتی باشد یا

همچنین مشخص شده است که چه تعداد از بیمارستانها ،فرسوده

غیره و میتوان حالتهای مختلفی از  BLTو

و چه تعدادشان غیرفرسوده هستند .مثال در بیمارستانهایی که

 DBFOو موارد دیگر را ،بسته به اینکه چه

بین  100تا  400تخت دارند ،از  159بیمارستان 101 ،عدد از

»

رویکردهای واگذاری و مشارکت در اداره بیمارستانها

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

طیف قراردادهای مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی

نظر نظام فنی ،فرسوده و تنها  58بیمارستان

وابستگی بیشتری به وزارت بهداشت و درمان دارند ،استراتژیهای

غیرفرسوده هستند؛ از آن  101بیمارستان

نیز باید وابستگی بیشتری به دولت داشته باشند .همین نقشه را

هم فقط  30عدد در حوزه مناطق برخوردار

میتوان برای بیمارستانهایی که جهت بهرهبرداری آماده میشوند،

قرار داشته و  71مورد در مناطق غیربرخوردار

یعنی مراحل ساخت را پشت سر میگذارند نیز داشت .البته برای

قرار دارند .قابل ذکر است که این موارد در

بیمارستانهای در حال ساخت ،استراتژیهای موردنظر بیشتر

استراتژی جلب مشارکت مؤثر واقع میشوند.

جنبههای  BOTو  BLTرا دارند .اینها نقشه راهی است که با توجه

تعداد  9بیمارستان نیز از نظر فرسودگی در

به مفروضات میتوان داشت و این بخش ،مرحله اول کاری است

دست بررسی هستند.

که در این قضیه انجام شده است ،یعنی نقشه راه در بحث Triple-p

در اینجا این سؤال مطرح میشود که با

یا همان  PPPدر بیمارستانها ترسیم شده است ،اما برنامه اجرایی

توجه به تعداد تخت بیمارستانها ،فرسوده

که برای تحقق شاخص  2/6به ازای هر  1000نفر تا پایان برنامه

یا غیرفرسوده بودن آنها و اینکه در مناطق

ششم در نظر گرفت ه شده ،در چارچوب نقشه راه است .در این راستا

برخوردار و یا غیربرخوردار قرار دارند ،چه

بیمارستانهای در حال ساخت و یا موردنیاز به  5گروه تقسیم

استراتژی را میتوان در نظر داشت؟ در پاسخ

شده است.

باید گفت بعضی از این موارد باید به صورت

گروه اول :بیمارستانهایی هستند که باید ساخت آنها را به صورت

دولتی کامل ،برخی به صورت هیئتامنایی

دولتی با مشارکت سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد

و تعدادی هم با واگذاری مدیریت به بخش

که در مجموع حدود  21000تخت دارند .با توجه به اعتباراتی که

خصوصی اداره شوند .همین وضعیت را

در اختیار هست ،تصور میشود این روند را باید ادامه داد.

میتوان در بیمارستان آموزشی نیز به کار
برد ،البته چون بیمارستانهای آموزشی

برای 21هزار تخت در بخش
اول ،یک برنامه  3ساله تا آخر
سال  1396تهیه شده است
که امسال تا حدود زیادی
اهداف آن محقق شده است.
همچنین تعدادی از این
پروژهها باید امسال به اتمام
برسند .تزریق منابع به نحوی
خواهد بود که بخش دیگری
از پروژهها نیز در سال 1395
به نتیجه رسیده و افتتاح شوند
و مابقی نیز در سال 1396
پایان یابند

گروه دوم :تکمیل حدود 20هزار تخت است که تختهای

اولویتدار در 10شهر جدید هستند.
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گروه سوم :حدود 15هزار تخت است و

گروه چهارم :حدود  20000تخت است که برای پروژههای

باید شرایطی فراهم شود که بخش غیردولتی

 200تا  500تخته در مراکز استانها و شهرهای بزرگ در نظر

برای ساخت آن مشارکت کند.

گرفته شده و باید در بافت فرسوده دنبال شود.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

گروه پنجم :حدود 15هزار تخت است

پروژهها باید امسال به اتمام برسند .تزریق منابع به نحوی خواهد

که در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعهیافته

بود که بخش دیگری از پروژهها نیز در سال  1395به نتیجه رسیده

است.

و افتتاح شوند و مابقی نیز در سال  1396پایان یابند .در این

برای 21هزار تخت در بخش اول ،یک

ارتباط بین ما و وزارت راه و شهرسازی تفاهمی صورت گرفته

برنامه  3ساله تا آخر سال  1396تهیه شده

است مبنی بر اینکه با مجموع اعتبارات وزارت بهداشت و وزارت

است که امسال تا حدود زیادی اهداف آن

راه و شهرسازی ،این کار را انجام شود ،اما باید اذعان کرد که کار

محقق شده است .همچنین تعدادی از این

بسیار سنگینی است ،چراکه طبق برآورد انجامشده ،در سالهای
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گذشته با توجه به اعتبارات وزارت بهداشت،

انجام شده در این زمینه ،قراردادی است که با قرارگاه سازندگی

تنها بین  1700و حداکثر  2000تخت در

خاتماالنبیاء بسته شده که طبق آن تامین 30درصد منابع برعهده

سال به بهرهبرداری میرسید و این درحالی

ما است و 70درصد را وزارت بهداشت از محل تبدیل امالک و

است که این برنامه باید ما را قادر سازد که

مستغالت خود تامین میکند .روشهای واگذاري گروه دوم بدین

بیش از 7هزار تخت را به صورت ساالنه به

شرح است.

بهرهبرداری رسانده و ظرف  3سال نیز 21هزار
تخت را به سرانجام برسانیم.
در گروه دوم ،اولویت واگذاری با بخش

 در صورت تامين منابع ساخت از محل بودجه عمومي وفروش امالك مازاد دانشگاه ،روش واگذاري همانند روش ذكر شده
در ارتباط باگروه یک است.

غیردولتی است ،تا هم بتوان مساعدت

 -در صورت مشاركت بخش خصوصي و تامين منابع ساخت

ردیفهای خود را داشت و هم از خیرین

و تجهيز پروژهها ،روش مشاركت ميتواند به این روش باشد.که

استفاده کرد .همچنین یکی از اقدامات

مطابق آن ،در قراردادها امتياز بخش خصوصي نسبت به ساخت

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

و تامين مالي طرح اقدام و امتياز بهرهبرداري و فروش محصوالت
و يا ارايه خدمات طرح به عموم مردم ،براي زمان مشخصي به
بخش خصوصي واگذار ميشود .پیشنهاد ما برای گروه سوم که
شامل حدود  21بیمارستان  500و  1000تختخوابی در شهرهای
مختلف است ،این است که از مشارکت بانکها ،فاینانس خارجی،
بنیادها و مراکز استفاده کنند .اين دسته از قراردادها توسط بخش
خصوصي ،تامين مالي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري ميشوند،اما
مالكيت طرح از ابتدا در اختيار دولت است.
واگذاری در قالب قراردادهای

BTO/BLT, BOT/BOOT,

 BOOاست .در گروه چهارم که بیشتر شامل پروژههای  200تا
 500تخته در مراکز استان و شهرهای بزرگ است ،از ظرفیتهای
آزاد شده در قانون بودجه ،خیرین و منابع ویژه دولت استفاده
میشود .در گروه پنجم نیز که شامل  15000تخت در مناطق
غیربرخوردار است ،باید از منابع دولتی بیشتری استفاده شده و
بتوان توجه خیرین را جلب کرد ،چراکه به دليل ماهيت اينگونه
پروژهها ،تكميل و تجهيز آنها از منابع بخش خصوصي بعيد به
نظر میرسد ،بنابراین الزم است با پیگیری منابع خیرین و منابع
استانی نظیر نفت ،پتروشیمی ،صنایع استانی و وام بانکی و .....از

سالهای گذشته بوده که بسیار راهگشا است

بخش خصوصی استفاده شود .الزم به ذکر است واگذاري مديريت

و اگر چه هنوز هم مشکالتی وجود دارد ،ولی

و بهرهبرداري از اين پروژهها ميتواند به بخش خصوصي واگذار

نسبت به قبل بسیار مفید فایدهتر است.

شود و مدل پيشنهادي آن نیز همانند مدلهاي ذكر شده در گروه
اول است.

موضوعات مندرج در آیین نامه ساماندهی
و واگذاری طر حهای تملک داراییهای

برنامه اجرایی ما در قالب نقش ه راه کلی در بحث ساخت

سرمایهای مصوبه شماره 142600مورخ

بیان میشود .در این نقشه راه ،برای اداره کردن بیمارستانهای

 14/7/94شورای اقتصاد که در مهرماه امسال

هیئتامنا و همچنین واگذاری بخشهایی از بیمارستانها ،که

ابالغشده ،می تواند کمککننده و قابل توجه

خصوصا در این زمینه تجربیات زیادی در سطح دانشگاهها داشت ه و

باشد.

علیالقاعده آن را ادامه میدهیم ،برنامه ویژهای خواهیم داشت .در

 -ارائه فهرست پروژه های قابل واگذاری

سال جاری نیز طبق مصوبه دولت ،شورای اقتصاد در ارتباط با بحث

و غیرقابل واگذاری به سازمان مدیریت و

ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ،برای

برنامهریزی کشور (همراه با توجیه)

کلیه دستگاههای دولتی از جمله وزارت بهداشت و درمان تدابیری

 -تشکیل کارگروه ساماندهی (سازمان

اتخاذ کرده که به موجب آن مشارکت بخش غیردولتی با دولت

مدیریت) و کارگروه واگذاری در دستگاه

تسهیل شده است .به نظر من این اتفاق حاصل تجربیات دولت طی

اجرائی)

35

36

 -روشهای واگذاریBOT, BOLT, BLT, BOO, ROO, O&M, ROT

-واگذاری امتیازات ،حقوق ،مستحدثات و

 -خرید تضمینی خدمات ،پرداخت مابهتفاوت قیمت تمامشده

منافع پروژه به اشخاص ثالث موردتائید دستگاه

توسط دستگاه اجرائی
 پایدار کردن ردیف اعتباری برای طرحهای غیرخودگردان برایخرید تضمینی خدمات
 تسهیل در ارائه تسهیالت بانکی به سرمایهگذاران از طریقاجازه توثیق پروژه و قرارداد منعقده و تضمین خرید خدمات
 -تعدیل نرخ خرید خدمات بر اساس شاخصهای بانک مرکزی

اجرائی
تسهیل در دریافت فاینانس خارجی وتسهیالت بانکی بینالمللی
اعطای تسهیالت اعتباری معادل اعتباراختصاصیافته به طرح در قانون بودجه از طریق
بانک عامل

 -تضمین پرداخت مابهتفاوت قیمت خرید خدمات در صورتی

به هر جهت این رویداد که برای پروژههای

که قیمت فروش خدمات (تعرفه) از قیمت خرید تضمینی یا قیمت

طرحهای تملک داراییها و دستگاههای مختلف

تمام شده کمتر باشد.

و به خصوص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

 -همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهرهبرداری از

پزشکی پیش آمده ،رویداد خوشایندی است.

تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه ،یعنی امکان ساخت پروژههای

امید است با هدفگیری و امکان مالی که دولت

اقتصادی در کنار بیمارستانها با توجه به اراضی و امکانات موجود

و مجلس از طریق یک درصد ارزش افزوده

فراهم میشود.

فراهم میکنند و همچنین با برنامهریزی و

-اولویت پرداختهای تعهدشده دستگاههای اجرایی مرتبط با

مشارکت عزیزان در حوزه بخشهای غیردولتی

قراردادهای مشارکت بر تعهدات دیگر دستگاهها ،یعنی دولت بپذیرد

بتوان بیشتر از گذشته در این قضیه موفق شد.

که تعهداتش در این قضیه ،تعهدات ممتازه باشد.
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چشمانتظار بهرهبرداری از
 8هزار تخت بیمارستانی هستیم
دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

امید است حاصل برگزاری چنین
کنگرههایی ،تغییر نگاه و ساختار مدیریت
بیمارستان در حوزه بهداشت و درمان و نگاه
دوبارهای بر ساخت بیمارستانها ،تجهیزات
و تأسیسات بیمارستانها و نیز احترام به
مراجعین و ارائهدهندگان خدمات در کشور
باشد .واقعیت این است که مشکالت زیاد
توساز ،نگهداری
و پیچیدهای در ساخ 
و بهرهبرداری از مراکز درمانی بهویژه
بیمارستانها در کشور وجود دارد .در حال
حاضر کمتر از 100هزار تخت بیمارستانی
برای 80میلیون جمعیت موجود است که
بیش از 50درصدشان در معرض آسیب
هستند ،آن هم در کشوری زلزلهخیز که
حوادث بسیاری در آن رخ میدهد .حتی در
دسترسی به تعداد موجود نیز عدالت رعایت
نشده که پیامد آن مهاجرت از روستاها به
شهرها ،گسترش شهرها و تراکم جمعیت
است .پراکندگی مراکز درمانی و بیمارستانی
نیز در کشور مناسب نیست.
برگزاری چنین همایشهایی میتواند
به برطرف شدن نواقص کمک کند ،هرچند
مجلس و دولت هم باید به حضور بخش
خصوصی در حوزه سالمت کمک کنند تا این
امر از قالب شعار خارج شده و به حضور پرثمر
و جدی تبدیل شود .هرچند در این راستا
اقدامات مؤثری انجام شده است و نباید اجازه

داد نگاههای نادرست و منفی مانع سرمایهگذاری شود ،چه آنهایی
که حوزه سالمت را یک بخش هزینهبر دانسته و چه آنهایی که
معتقدند ،این حوزه صرفا حاکمیتی است و همه کارها و تالشها
باید از دولت منبعث شود .طبیعی است که دولتها در هیچ کجای
دنیا قادر به برطرف کردن همه نیازهای مردم نیستند.
زمان شروع کار ،پروژههای بسیاری در دست بود با این گمان
که حداقل  25تا  30سال زمان برای به نتیجه رسیدن آنها نیاز
است .بیمارستانی که در حال حاضر در دشت آزادگان «سوسنگرد»،
در حال خدمترسانی است ،همان بیمارستان قدیمی است که در
زمان جنگ وجود داشته است .سوسنگرد در زمان جنگ دوبار
سقوط کرد و توسط صدام و نیروهای بعثی اشغال شد که تبعات
آن از بین رفتن تمام شهر و شهدای بسیار بود .هرچند  25سال
پیش ساخت بیمارستانی در این منطقه شروع شده که تاکنون،
تنها 40درصد پیشرفت داشته است .متأسفانه مانند این پروژهها در
کشور بسیار است و این مایه شرمندگی است .بهویژه در خوزستان
و دشت آزادگان ،آنچه نصیب مردم شده جز بدبختی ،گرفتاری،
بیماری و دربهدری چیز دیگری نبوده است.
به هر حال در چنین شرایطی کار را شروع و تا امروز 43
بیمارستان به ظرفیت 3400تخت تکمیل و راهاندازی شده است.
همچنین  510پروژه توسعه تختهای بیمارستانی به ظرفیت
 4700تخت تا امروز ،با کمک دوستان به بهرهبرداری رسیده است
و  1340تخت ویژه ،به بهرهبرداری خواهد رسید .کل تختهای
راهاندازیشده تاکنون نیز بیش از  9هزار تخت هستند .ما قول
20هزار تخت را دادهایم ،این در حالی است که دولتهای قبل،
هر سال به طور متوسط 1600تخت ساخته و تحویل دادهاند و این
بدان معنا است که حتی ضریب جایگزینی مناسب وجود نداشته
است.
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فکر نمیکنم هیچگاه در
طول تاریخ ایران این تعداد
پروژه به ثمر رسیده باشد.
امیدوارم بیش از 8هزار
تخت بیمارستانی که با
هزینه 3هزار و 600میلیارد
تومانی که در حال انجام
است ،به نتیجه برسد و در هر
استان یک بیمارستان باالی
200تختخوابیبهرهبرداری
شود

در سال جاری نیز 1126پروژه با مجموع زیربنای  550هزار
مترمربع تکمیل شده که بابت تکمیل و تجهیزشان 2هزار
ت و در مجموع ،حدود  4872تخت
میلیارد تومان هزینه شده اس 
بیمارستانی راهاندازی شده است .در مورد آن 43بیمارستان و
510پروژه تختهای بیمارستانی هم 3هزار میلیارد تومان هزینه
شده است .در واقع ،پولهایی که گفته میشود به دکترها داده
شده ،همین پولهاست.
این همه کار در کشور انجام شده که با دعا ،ثنا و ورد خواندن
به دست نیامده است .چقدر به ما پول داده شده؟ من در پایان
حساب میکنم تا ببینید چقدر طلبکار هستیم .این نتایج حاصل
کار جهادی است که مهندس علیزاده و سازمان مجری و همکاران
بسیاری در سراسر کشور ،در حدود  2سال قبل نجام دادهاند و
زحماتشان جای تقدیر دارد.
در حال حاضر تعداد  234پروژه بیمارستانی با ظرفیت
 39860تخت بیمارستانی و پیشرفت فیزیکی 40درصد در حال
اجرا است .برای این که بتوان این پروژهها را تکمیل نمود15 ،هزار
میلیارد تومان نیاز است .امید است با کمک دوستان ،سال آینده
برای حوزه سالمت یک سال طالیی باشد .فکر نمیکنم هیچگاه
در طول تاریخ ایران این تعداد پروژه به ثمر رسیده باشد .امیدوارم
بیش از 8هزار تخت بیمارستانی که با هزینه 3هزار و 600میلیارد
تومانی که در حال انجام است ،به نتیجه برسد و در هر استان یک
بیمارستان باالی 200تختخوابی بهرهبرداری شود.
از ابتدای این دولت ،در حوزه بهداشت کارهای زیادی انجام
پذیرفته و عملیات اجرایی بالغ بر 3هزار پروژه بهداشتی با اعتبار
حدود 700میلیارد تومان شروع شده است.
بیش از 2هزار خانه بهداشت ساخته و تحویل داده شده است
و سایر طرحها نیز در سال آینده به نتیجه میرسد .همچنین
2200مرکز بهداشتی در مناطق روستایی تعمیر و تجهیز شده و
1135مرکز جامع خدمات سالمت هم راهاندازی شده است ،یعنی
برای 24میلیون نفر از جمعیت ایران ،به ازای هر  3الی 4هزار نفر،
یک مراقب سالمت وجود دارد .همینطور به ازای هر 50هزار نفر،
مرکز دندان پزشکی ،مراقب سالمت روان ،مراقب تغذیه و پزشک
عمومی و در بعضی مراکز متخصص در نظر گرفته شده است.
همچنین 249پروژه کلینیک ویژه نیز در قالب طرح تحول
سالمت ،در سطح کشور ایجاد شده است .پیش از این در بسیاری
از شهرهای دوردست ،مردم برای دریافت خدمات باید به مراکز
استان میآمدند .تعدادی از پزشکان جوان از این مورد ،نارحت
شدند ،در صورتی که نمیتوان به آنها حق داد ،زیرا کشور برای
تربیت آنها زحمات زیادی را متحمل شده است .ما با پول همین
مردم پزشک و متخصص شدهایم و تعهد دادهایم که طبق قانون،
بخشی از عمرمان را بعد از دوران تخصص در مناطق محروم

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

خدمت کنیم .در گذشته به دلیل این که
دولت نمیتوانسته حقوق مناسب بدهد،
اجازه دایر کردن مطب داده میشد ،اما ما
تصمیم گرفتیم ،حقوق مناسب دهیم ،اما
اجازه دایر کردن مطب نداده تا پزشکان در
طول مدت دو الی سه سال در خدمت مردم
باشند.
گرچه این کار باعث دلخوری بعضی
پزشکان شد اما از طرفی رضایتمندی مردم
را به دنبال داشته است .این پزشکان ،بعد از
گذشت این دوران ،متوجه خواهند شد که
بهترین قسمت زندگیشان همین دورانی
بوده که نه به اجبار ،بلکه به میل خود ،به
مردم خدمت کردهاند .از این جهت میتوان
گفت دسترسی مردم به مراکز پزشکی
افزایش یافته و حدود 7هزار متخصص در
این مراکز مستقر شدهاند.
در آینده هم این مسیر ادامه خواهد

داشت385 .هزار مترمربع با پیشرفت فیزیکی 20درصد در
حال ساخت است .امید است مطابق زمانبندی پیشبینی شده،
پروژهها به موقع به نتیجه برسد.
 357بلوک زایمانی شامل  1971اتاق  LDRو مجموع زیربنای
91هزار و 166متر مربع با پیشرفت فیزیکی 33درصد در سطح
کشور در حال ساخت است و 34پروژه به بهرهبرداری رسیدهاند.
لذتبخش است وقتی شما در استانها میروید و میبینید که
کل استان از طریق فعالیتهای حوزه سالمت تبدیل به کارگاه
ساختمانی شده است .در حوزه توسعه اورژانسها که یکی از
اهداف اصلی ما است121 ،پروژه با زیربنای 164هزار و 531متر
مربع با پیشرفت فیزیکی 27درصد درسطح کشور در حال
ساختوساز است .فکر میکنم بتوانیم 4800تخت اورژانس را
نوسازی و بازسازی کرده و به امید خدا ،قبل از ترک خدمت
تحویل دهیم .در مورد سرطان و مراقبتهای ویژه نیز کارهایی
انجام شده که همه افتخارآمیز است ،اما بیان آمار آن خارج از
حوصله نوشتار حاضر است.
در مورد سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز به کمک
رئیسجمهور و سازمان مدیریت تصمیمات مناسبی اخذ شده

است .در جلسهای با حضور وزیر محترم
اقتصاد و مشاوران ایشان ،این مطلب مطرح
شد که شرکتهای بزرگ میتوانند در قالب
«»joint ventureبا سرمایهگذاران خارجی
برای ساخت ،تجهیز و بهرهبرداری شراکت
داشته باشند .وزارت بهداشت عالقهمند است
که اداره بیمارستانها را در قالب شرکتی،
برونسپاری کند و اگر حقیقا در این حوزه،
شرکتهایی با تجربههای بینالمللی و حتی
منطقهای وارد شوند ،استقبال خواهد شد .در
این زمینه برخی کشورهای منطقه پیشرفت
بسیار خوبی داشتهاند ،در حالیکه متاسفانه
کشور ما در این زمینه عقب است.
ترکیه میتواند هم در زمینه
سرمایهگذاری و هم برای اداره بیمارستان
الگوی خوبی باشد ،از آنجایی که من گرفتار
توساز بیمارستان بودهام ،میدانم
ساخ 
توساز زیاد است .اما واقعیت این
مدعی ساخ 
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است که در حوزه صنعت ساخت بیمارستان مجهز با ظرفیت
باال ،عقب بوده و مشاوران ما هم هنوز تا این هدف فاصله زیادی
دارند و ما باید بتوانیم کشور را در این مورد ،در دوره پسابرجام
تقویت کنیم.
آمدن شرکتهای بینالمللی میتواند این فاصله را به حداقل
برساند .باور کنید که در این حوزه نیازمند کمک هستیم .چون
این بخش فقط یک دانش تئوریک نبوده و برای اجرای آن ،تجربه
اجرایی صرفهجویی در اعتبارات الزم است.
دیدگاه ما این است که باید حداقل خدمات را برای مردم
فراهم کرد ،یعنی بیمارستانهای فعلی میتوانند به همین شکل
خدمت کنند ،البته باید در مورد مدیریت آنها تجدیدنظر شود.
اگر بتوانیم در قالب شرکت ،اداره بیمارستانها را در بخش درمان
ساماندهی کنیم ،خریدها متمرکز شود و قدرت خرید افزایش
یابد ،میتوان پرداختها را یکسان کرده و احترام و مراقبت
جدیتری نسبت به مردم روا داشت.
همچنین باید نظارتها نیز افزایش پیدا کند و بیمارستانهایی
داشته باشیم که بتوانند در حد واسط بخش دولتی و خصوصی
خدمت کنند .تعرفه این کار تصویب شده و اگر میزان کا در
بخش دولتی  850تومان باشد ،در این بیمارستانها نزدیک به
 20هزار تومان خواهد بود .یک سری بیمارستان هم با تعرفه
خصوصی ساخته میشود .اعتقاد ما بر این نیست که باید بخش
خصوصی را محدود کرد ،هرچند باید بخش دولتی تقویت شود.
آمار ارائه شده با همین هدف بوده ،اما حتما باید اجازه دهیم که
بخش خصوصی هر چقدر پرتعدادتر در کشور ظاهر شود و نقش
بیشتری بر عهده بگیرد.
از نظر ارائه خدمت ،حتما قیمتها کاهش یافته و کنترل
میشود و کیفیت خدمات و احترام به مراجعان افزایش پیدا
میکند .ما از یک طرف قبل از شروع دولت فعلی ،در هر سال
1600تخت میساختیم و از طرف دیگر به بخش خصوصی اجازه
حضور نمیدادیم .در این میان مردم متضرر میشدند .چون به
دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم ،بخش خصوصی سود خود را
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میبرد و به دلیل بیرقیب بودن ،طبیعی
است که از احترام و کیفیت خدمات آن
کاسته شود.
از طرفی بخش دولتی نیز روزبهروز به
علت نیامدن تجهیزات و اضافه نشدن تخت
بیمارستانی فلج میشد .زمانی که ما کار
را شروع کردیم بدهی وزارتخانه به 8هزار
میلیارد تومان میرسید ،بعضی از پرسنل
بیش از دو سال بود که حقوقی دریافت
نکرده بودند و بهطور متوسط یک سال کارانه
افراد عقب افتاده و موضوع دارو و درمان به
مرحله بحران رسیده بود.
در نهایت الزم میدانم از انتخاب مردم
در  24خرداد  ،92زحمات رئیسجمهور و
تمام افرادی که کمک کردند ،قدردانی کنم.
امیدواریم شرکای روز اول ما به وعدههای
خود عمل کنند.
از سازمان مدیریت ،مجلس محترم،
وزارت رفاه و تعاون ،کار و امور اجتماعی
و بیمه مرکزی ایران میخواهیم که کمک
کنند تا قدم خیری که برداشتهشده را با
صالبت و امید محکمتر ادامه دهیم و سایر
حلقههای این طرح نیز عملیاتی شوند.
ما هنوز یک سوم راهی را که خودمان
طراحی کردهایم ،نرفتهایم .طرح ،بسیار
کاملتر از این است و ما در حال حاضر
مشغول استحکامسازی مواضعی که در
دو سال گذشته فتح شده است ،هستیم.
پیشروی همچنان تا حصول نتیجه برای
دستیابی به یک نظام سالمت کارآمد باید
ادامه داشته باشد.
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رویکردهای طرح تحول
برای بهبود خدمات بیمارستانی
دکتر  محمدحاجیآقاجانی

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بحث ساخت ،نگهداری منابع و تجهیز
بیمارستانها ،یکی از موارد بسیار مهم
در دستور کار کنگره تخصصی ساخت
بیمارستانها و مدیریت منابع و تجهیزات
است .جایگاه بیمارستان در نظام سالمت
به عنوان مهمترین رکن ارائه خدمات
بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشی در
حوزه پزشکی و سالمت ،در همه نظامهای
سالمت کامال شناخته شده و برجسته است.
بر اساس مطالعه جهانی در کشورهای
در حالتوسعه ،از مجموع بودجههای نظام
سالمت بین  50تا 80درصد از آنها در
بیمارستانها هزینه میشود.
اما در کشور ما چگونه است؟
علیرغم هیاهو و هیجانی که در بعضی
از محافل سیاسی و غیرسیاسی راجع به
طرح تحول نظام سالمت و هزینهکرد در
حوزه بیمارستانی گفته میشود ،فقط
34درصد از منابع در بیمارستانها هزینه
میشود که به معنای عدم توسعهیافتگی
در اکثریت شاخصها (شاخص تخت به
جمعیت ،شاخص هزینهکرد منابع سالمت
در حوزه بیمارستانی و )...در ارائه خدمات،
زیرساختها و بهرهمندی مردم از خدمات
بیمارستانی است.
کامال روشن است که این درصد پایین
هم به دلیل عدم توسعهیافتگی و عدم وجود
بیمارستان کافی در کشور برای ارائه خدمات
است .اگرچه طرح تحول نظام سالمت
برای افزایش بهرهمندی مردم از خدمات
بیمارستانی سرمایهگذاری کرده است ،اما
هنوز این بهرهمندی مطلوب نبوده و نیاز
به توجه ویژه و افزایش سرمایهگذاری در
این حوزه کامال محسوس است .طرح تحول
نظام سالمت نسبت به برخورداری مردم
از خدمات بیمارستانی دارای چند رویکرد
است که در ادامه ذکر میشود.

رویکرد اول ،کاهش هزینهها و افزایش دسترسی است که در
قالب برنامههای تغییر و تحول اتفاق افتاده است .رویکرد توسعهای
نسبت به بیمارستان ،ساخت بیمارستانهای جدید و تکمیل
پروژههایی که از سالیان گذشته شروع شده و بعضا چندین سال بود
که متوقف شده و نیازمند تزریق منابع و همت برای تکمیل آنها
است .خوشبختانه با همت همکاران در حوزه معاونت توسعه و دفتر
فنی وزارت و راهبری ،وضعیت پروژههای نیمهتمام در حوزههای
بیمارستانی به وضعیت بهتری رسیده است ،اگر چه هنوز در این
حوزه به وضعیت مطلوب دست نیافته و پروژههای ناتمام نیازمند
اعتبارات و مشارکت است.
رویکرد دوم ،بازسازی بیمارستانهای موجود است که به این
منظور برنامه ارتقاء هتلینگ در  560بیمارستان کشور آغاز شد3 .
میلیون مترمربع فضای اقامتی در دستور کار قرار گرفت که تا امروز
2میلیون متر مربع آن بازسازی شد ه و حدود 40هزار تختخواب
در این قالب نوسازی شده است .رضایتمندی 84درصدی مردم
از خدمات هتلینگ بیمارستانهای وزارت بهداشت ،به واسطه ارتقا
این برنامه است .در حوزه تجهیزات پزشکی بیمارستانها هم اتفاق
مهمی روی داد ،برای بیمارستانهای موجود 9هزار قلم تجهیزات
پزشکی سرمایهای خریداری و اضافه شد .در بیمارستانهای جدید
یا در حال راهاندازی نیز 16هزار قلم تجهیزات پزشکی سرمایهای
اضافه شد .بنابراین حدود 25هزار قلم تجهیزات پزشکی سرمایهای
تا کنون در جریان طرح تحول نظام سالمت برای بیمارستانهای
موجود یا در حال راهاندازی ،خریداری شده است .بسیاری از این
اقالم ،جایگزین تجهیزات کامال فرسوده بیمارستانهایی میشود
که سالها توجه ویژهای به آنها نشده است.
رویکرد سوم ،پروژههای 5گان ه است که شامل توسعه آی.سی.
یو ،توسعه بخشهای اورژانس ،توسعه بلوکهای زایمان ،توسعه
کلینیکهای ویژه و بخشهای سرطان است و در حوزه درمان با
کمک همکاران دفتر فنی وزارت به منظور توسعه بیمارستانهای
موجود طراحی شدهاند .الزم به ذکر است که در قالب این
طرح1100 ،پروژه تعریف ،طراحی و آغاز شده است و تاکنون
1100میلیارد تومان به این پروژهها تزریق شده است ،البته تا
تکمیل نهایی ،منابع زیاد دیگری نیز نیاز خواهد بود .در حوزه
سوختگی ،مسمومیت و روانپزشکی نیز کارهایی انجام شده است.
قبل از طرح تحول  100تخت  BICدر کشور وجود داشت که
اکنون تعداد 115تخت به آن اضافه شده است .یعنی بیش از دارایی
موجودمان تخت  ICUسوختگی ایجاد کردیم .در حوزه مسمومیت

رویکرد اول ،کاهش هزینهها
و افزایش دسترسی است
که در قالب برنامههای
تغییر و تحول اتفاق افتاده
است .رویکرد توسعهای
نسبت به بیمارستان ،ساخت
بیمارستانهای جدید و تکمیل
پروژههایی که از سالیان
گذشته شروع شده و بعضا
چندین سال بود که متوقف
شده و نیازمند تزریق منابع و
همت برای تکمیل آنها است
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نیز حدود 7بخش در حال توسعه ،بازسازی
و گسترش است .در روانپزشکی هم با توجه
به محدودیتها ،از طریق تغییر کاربری
بخشهای موجود در بیمارستانهای با ضریب
اشغال کم1000 ،تختخواب جدید به مجموعه
تختهای روانپزشکی اضافه شد که گام بلندی
در این حوزه محسوب میشود .موارد فوق،
اشارهای به رویکردهای طرح تحول در حوزه
توسعه بیمارستانی بود.
در این دو سال ،وزارت بهداشت سعی
کرده که با کمک همکاران به اعداد و
شاخصهایی برسد ،پاسخ  7سؤال کمک
بسیار ارزندهتری به توسعه بیمارستانهای
کشور ،وزارت بهداشت و دولت است.
سؤال اول :چند بیمارستان و چه تعداد
تخت بیمارستانی در ایران نیاز است؟ شاخص
و معیار کشور باید بر اساس کشورهای در
حال توسعه ،کشورهای اسالمی یا کشورهای
توسعهیافته باشد؟ آیا باید در نگاه به منابع
و نیازمندیها تنها به پهنه جغرافیای کشور
بسنده شود یا باید همه موارد باهم در
نظر گرفته شود؟ در افق آینده باید کدام
بیمارستانها توسعه داده شوند؟
سؤال دوم :بیمارستان مطلوب در کشور
باید دارای چند تختخواب باشد؟ در پاسخ به
این سوال ،در دنیا مطالعات بسیاری انجام
شده است که طبق برخی از آنها ،غربیها به
عدد  700رسیدهاند و اعتقاد دارند اداره کمتر
از آن اقتصادی نیست .در ایران با توجه به
گستره جغرافیایی وسیع ،پراکندگی جمعیتی
و جمعیت محدود در بعضی از مناطق کشور و
وضعیت منابع بسیار محدود در حوزه سالمت،
تختهای بیمارستانی باید از چه ترکیبی
برخوردار باشند؟ چه تعداد از حداقلهای
مختلف بیمارستانی مورد نیاز است و حد
بهینه کجاست؟
سؤال سوم :سرمایهگذاری مطلوب برای
ساخت بیمارستان کدام است؟ آیا این کار باید
توسط دولت انجام شود یا بخش خصوصی
ُخرد؟ مانند اتفاقی که طی سالیان گذشته
افتاده که با گرد هم آمدن تعدادی از پزشکان،
سرمایه ُخرد را برای ساخت بیمارستانهای
خصوصی به کار گرفتهاند .آیا سرمایههای
کالن برای ساخت بیمارستانهای جدید،
باید از بخش خصوصی بیاید؟ نقش بخش
عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی در این
زمینه چیست؟ سرمایه خارجی در توسعه
بیمارستانهای کشور چه نقشی میتواند
شماره هفتم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

داشته باشد؟ بنابر اظهار دکتر هاشمی ،استطاعت دولت در سالهای
بعد از انقالب در هر سال 1600تخت بوده است .واضح است که در
یک برآورد حداقلی100 ،هزار تخت نیاز است .لذا برای پرکردن این
فاصله عظیم از کدام یک از این سرمایهها و با چه نرخ و درصدی
باید استفاده کرد که شاهد سرمایهگذاریهای مطلوب بود؟
سؤال چهارم :مدیریت مطلوب بیمارستانی در کشور از کدام
نوع است؟ آیا مدیریت دولتی خالص که اصطالحا به آن بودجه
ثابت گفته میشود و در سالهای قبل از  74و قبل از تصویب بیمه
همگانی سالمت در کشور رایج بود ،مطلوب است؟ آیا نوع دولتی
خودمختار که براساس تعرفه ،بیمه و درآمدها اداره میشود ،مدل
مناسبتری است یا مدل مشارکتی دولتی و خصوصی «»PPPکه
سرمایهگذاری مشترک و مدیریت بخش خصوصی را در بر دارد؟
آیا مدل خصوصی کامل که در آن سرمایهگذاری و مدیریت ،کامال
به عهده بخش خصوصی است ،بهینه است؟ در مورد مزایای بخش
دولتی و بخش خصوصی میتوان گفت ،بخش دولتی ،متأسفانه
ُکند و دارای بروکراسیهای پیچیده و شاید انگیزههای محدود
است .بخش خصوصی ،چابکتر و با انگیزههای بیشتر ،بوروکراسی
محدودتر و توان تحرک باالتر است .آیا بخش خصوصی با نکات
مثبت در مقابل نکات منفی بخش دولتی ،از حیث حفاظت مالی از
مردم و حفظ دسترسی آحاد مردم ،بویژه طبقات متوسط و طبقات
فرودست جامعه ،شاخص بهتری دارد و نقش بسیار بارزتری در
مقایسه با بخش خصوصی که لزوما برای حفاظت مالی از مردم
طبقات متوسط و کمبضاعت طراحی نمیشود ،دارد؟ با این نکات
منفی و مثبت در حوزه مدیریت بیمارستانی ،راهکار کدام است و از
کدام مدل مدیریتی برای اداره بیمارستانها به شکل مطلوب باید
استفاده کرد؟
سؤال پنجم :حرکتی در دنیا برای ساخت بیمارستانهای
مدرن و هوشمند آغاز شده است .با توجه به منابع و نیازهای کشور
چقدر ساخت بیمارستانهای هوشمند و مدرن ضروری است؟ در چه
نقاط ،با چه ظرفیتهایی و چقدر اقتصادی است؟
سؤال ششم :برای گسترش گردشگری سالمت در کشور،
ساخت بیمارستانهای جدید تا چه حد اقتصادی است و در کجا و
با چه رویکرد ،ظرفیت و مدل ادارهای باید ساخته شوند؟
سؤال هفتم :متأسفانه در حال حاضر در کشور طول عمر
مفید بیمارستانها کم است .در صورتیکه در کشورهای توسعه
یافته ،عمر مفید بیمارستانها حدود  100تا 150سال است و
بعضا بعد از اتمام عمر مفید ،با کاربری دیگری مورد استفاده قرار
میگیرد .اما در ایران این گونه نیست .چرا این اتفاق افتاده است؟
آیا در طراحی ،اجرا ،ساخت ،بهرهبرداری یا نگهداشت مشکل وجود
دارد؟ آیا شرایط اقلیم کشور ضوابطی برای طراحی ،ساخت و
نگهداری ایجاب میکند ،تا از این وضعیت غیر بهرهور در عمر مفید
بیمارستانهای کشور رهایی یافته و این سرمایه عظیم بعد از  4یا
 5دهه به بیمارستانهای فرسوده تبدیل نشود؟
امید است با تحقیق و پژوهشهایی که پیش از این انجام شده
و یا در آینده انجام خواهد شد ،بتوان پاسخهای مؤثری برای این
سواالت کلیدی در حوزه ساخت و بهرهبرداری از بیمارستانها پیدا
کرد تا راهگشای اداره و توسعه مطلوب بیمارستانهای کشور باشد.

ةڍٿبكًتبځ پي ام اڃٰالة ثبُـ ،ایڂ ٣ڀټیبت ثب ډڀبډڄٶڍ څ پیَثیڄی ًبمٿبځ ٿـكڍڍت څ ثلڃبٿڈكمڍڍ ٳِچك،
ډڀٴبكاځ ًبمٿبځ ٿزلڍ ،څماكت كاڇ څ ُڊلًبمڍ څ ؿاڃِٸبڇ ٣ټچٽ پنُٲڍ ؿك عبٹ اڃزبٽ اًت څ ٯلاك اًت تب
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ځڍٿڈ اڅٹ ًبٹ  1396كاڇاڃـامڍ ُچؿ .ؿك عبٹ عبٗل ٿتچً ٚحڍُل٫ت اڍځ پلڅهڇډب عـڅؿ 66ؿكٓـ اًت څ

تالٍ ا ًت ثب اڃزبٽ پی ٷیلڍډبڍ ٿٌتڀل څ ثلكًی ډبڍ المٽ ،تٔپڍٽ ډبڍ ٿچكؿڃیبم اؽق څ مٿبځ كاڇ اڃـامڍ
ٿڊڄـىځ ٿِبڅك څ حڍٿبڃٴبكاځڍ ٳڈ ؿك اڍځ پلڅهڇډب ډڀٴبكڍ ٽڍٳڄڄـ ،ثلڃبٿڈ كا ثب
ا
تٔچیت ُچؿ  .اٿیـ اًت

خط قرمز و محدوده
ٯـكت حڍٍ ثلؿڇ تب ډلصڈ ًلی٢تل ثڈ ڃتیزڈ كًـ.
پروژههای بزرگ را مشخص کردیم

پزٍصُّا تِ تفکیک تحَیل عال

مهندس امیر ساکی

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

ً٤ی ثلآځ اًت تب پبیبځ ًبٹ ،ت٤ـاؿ  4ډناك تؾت ثڈ ثڊلڇ ثلؿاكڍ كًـ  .ؿك ایڂ كاًتب تب اٿلڅم (ؿډڈ ٫زل )
عـڅؿ  2500تؾت ثڈ ثڊلڇثلؿاكڍ كىڍؿڇ څ پیَثیڄی ٿیُچؿ ایڂ ت٤ـاؿ تب پبڍاځ ًبٹ ثڈ عـڅؿ 3500تؾت

پیش از این ،مقام عالی وزارت و معاونین شرکتهای مشاور ،پیمانکاران و کارشناسان حوزه سالمت در حال
است
جدیدی
پیدایش نسل
ڍ باعث
است،
ڍگیری
شکل
گذاری و
توسعه،ثب سیاس
محترمیبثـ.درمان و
بیمارستانؿكهاعبٹ
عچمڇاز ًالٿت
ٳبكُڄبًبځ
ٿبڃٴبكاځ څ
ٿِبڅك ،ح
ُلٳتډب
تالٍتتڀبٿی
رلیبځ ٿخجتی
ا٫نایَ
ی تفاوت دارد.
برنامههای کالن بخش بهداشت و درمان را که از لحاظ عملکرد و متریال با بیمارستانهای قدیم 
اعمال
تغییراتی در
همچنین از
بیمارستان
ثب٣جو تجهیز
ساخت
خصوص
حالڍاٹ ثب
کشور څدر ٿتل
٣ڀټٴلؿ
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نظرډب اًت
ٿبكًتبځ
ڍ ڍ ام ةڍ
هاؿ
رـ
پیـایَ ڃٌٺ
اًت،
درٷیلڍ
ُٴٺ
بیان کردند .همچنین معاون محترم توسعه ،شدن است .از دیگر اقدامات مهم حوزه بهداشت و درمان ،حرکت
ا٣ڀبٹکهُـځ
مدت ؿك
كاتڍو ؿكمیانٳِچك
های ،ت٦یی
ڍ
اًتبڃـاكؿه ځم
ډپصڄی
ساختؿاكؿ .
صدرالسادات،ڍبهت٬بڅت
ڍ
ٿبكًتبځ ډبڍ ٯـ ٽ
ة
امروز
عبٹهطوری
است؛ ب
بلندمدت
ڃ٠لسوی برنام
تخت ا م به
21هزار
ڍ دکتر
بیمارستانی اشاره کردند که شاید جدیترین برنامههای بلندمدتی برای توسعه و ساخت بیمارستان وجود دارد و
اًت.
برنام ه حوزه ساخت بیمارستان پس از انقالب تولید این طرح در حوزه بهداشت ،به کمک دانشگاه علوم پزشکی،
باشد ،این عملیات با هماهنگی و پیشبینی معاونان محترم بهداشت و معاونان توسعه امکانپذیر شده است و
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،همکاران مدت زمان پیشبرد آن در جهت تکمیل شبکه بهداشت برنامهای
سازمان مجری ،وزارت راه و شهرسازی و 6ساله است.

»

پروژه ها به تفکیک سال تحویل

عال تحَیل

تؼذاد پزٍصُ

تؼذاد تخت

1394

49

4689

1395

54

6971

1396
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7204

دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام است و
قرار است تا نیمه اول سال  1396راهاندازی
شود .در حال حاضر متوسط پیشرفت این
پروژهها حدود 66درصد است و تالش است با
انجام پیگیریهای مستمر و بررسی های الزم،
تصمیمهای موردنیاز اخذ و زمان راهاندازی
تصویب شود .امید است مهندسان مشاور
و پیمانکارانی که در این پروژهها همکاری
میکنند ،برنامه را با قدرت پیش برده تا هرچه
سریعتر به نتیجه رسد.
سعی برآن است تا پایان سال ،تعداد 4
هزار تخت به بهرهبرداری رسد .در این راستا
تا امروز (دهه فجر) حدود  2500تخت به
بهرهبرداری رسیده و پیشبینی میشود این
تعداد تا پایان سال به حدود 3500تخت
افزایش یابد .جریان مثبتی با تالش تمامی

تدوین این پروژه در چهار سطح برنامهریزی شده است .سطح
اول ،احداث و تکمیل طرح گسترش شبکه است که معاونت
محترم بهداشت تدوین کردهاند و بر اساس آن ،طی 6سال
تمامی نیازهای حوزه بهداشت فراهم خواهد شد .سطح دوم،
بازسازی واحدهای فرسوده حوزه بهداشت و درمان است.
سطح سوم ،تعمیرات ساختمانها و مراکزی است که از 26
مقاومت الزم برخوردارند و میبایست تعمیرات و بهسازی
روی آنها انجام گیرد .سطح چهارم نیز نگهداری شبکه
بهداشت است که باید انجام شود .افراد آشنا با این شبکه،
اطالع دارند که خدمات بهداشتی و عمومی ،در قالب خانه
بهداشت ،مرکز روستایی ،پایگاه شهری ،مرکز شهری و مراکز
جامع سالمت به مردم ارائه میشود و حدود 30هزار مرکز،
خانه بهداشت و پایگاه در کشور بدین منظور احداث شده و
طی برنامه مذکور ،ظرف 6سال نوسازی و توسعه کامل پیدا
خواهد کرد.
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»

تعداد تخت های تحویل شده  2469 :تخت

»

خالصه اعتبارات موردنیاز برنامههای حوزه بهداشت به تفکیک سالهای برنامه

طرح تحول نظام سالمت
طرحهای وابسته به طرح تحول نظام
سالمت به شرح ذیل طی سال  1393در
فازهای طراحی و اجرایی آغاز شده و حدود
1100پروژه در این حوزه تعریف شده است.
 -1ارتقاء هتلینگ بیمارستانهای فعال
 -2طراحی ،توسعه و بهسازی بلوکهای زایمانی
 -3طراحی و احداث کلینیکهای ویژه
 -4طراحی  ،توسعه و بهسازی اورژانسها
 -5طراحی و احداث مراکز سرطان و غربالگری
 -6طراحی و بازنگری بخشهای مراقبتهای
ویژه

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

در سال گذشته براساس نیاز کشور ،در راستای به نتیجه
رسیدن اهداف طرح تحول سالمت،بهناچار تعدادی پروژه تعریف
شد .در مدت زمان کوتاه ،مطالعه دقیقی برای تعیین مفهوم کار
در سطح وزارتخانه به کمک معاون محترم درمان و دانشگاه علوم
پزشکی صورت گرفت که برنامهای کامل و جامع بود؛ اما مهمترین
اقدام در حوزه مدیریت این پروژهها ،کنترل و نظارت کانسپت کار
بود 3 .فاکتوری که باید در مدیریت پروژه رعایت شود شامل کنترل
زمان ،کنترل محدوده پروژه و مدیریت منابع موجود جهت تکمیل
پروژه است .اگر در سطح پروژههای بزرگ یا همان مگاپروژهها،
نتوان محدوده کار را کنترل کرد ،خزشی در هر الیه از پروژه اتفاق
میافتد که هزینههای گزافی را میبلعد و زمان پروژه را غیرقابل
پیشبینی میکند.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

طرح تحول نظام سالمت

مهمترین اقدامی که در زمان تعریف
کانسپت کار انجام شد ،مشخص کردن خط
قرمز کار خزش در مرحله کانسپت بود .علیرغم
اینکه متخصصان این حوزه و بعضی از دوستان
در دانشگاههای علوم پزشکی ،در پیشبرد این
روند ،ایراد میگرفتند که سختگیری بابت
چیست؟ ولی تالش در به نتیجه رسیدن کار
همراه با مدیریت بود .با حساب سرانگشتی
مشخص میشود که اگر از هر 1100پروژه در
هر کدام 100متر اضافه طراحی شود ،هزینهای
چند صد میلیارد تومانی به پروژه وارد شده و
اگر  200یا 300متر باشد ،هزینه به 1000
تا 1500میلیارد خواهد رسید .خط قرمز در
مدیریت این پروژهها ،کانسپت کار بوده است.
امروز این پروژهها به یاری خدا و با همت و
تالش همکاران به نتیجه رسیده و در حال
پیشرفت است .اکنون میتوان در زمان اتمام
کار پروژهها را پیشبینی و مشخص کرد.
نکته بعدی در خصوص مدیریت پروژههای
طرح تحول ،ایجاد شبکه کنترل و مدیریت
پروژه برای تمامی بخشها است .با توجه به
تنوع پروژهها و گستردگی آنها در سطح کشور،
مدیریت به شدت با مشکل روبهرو خواهد شد.
در این مورد همراه همکاران دانشگاه علوم
پزشکی و معاونت محترم درمان ،تالش شد
تا در تمام پروژهها ،شبکه مدیریت پروژه به
صورت یک شبکه عصبی ایجاد شود .اطالعات
در خصوص همه این پروژهها هم اکنون به
صورت آنالین است ،به این معنا که میتوان
در دفتر فنی وزارتخانه ،اطالعات دقیقی را در
رابطه با متر مربع موزاییک به کار رفته در
بیمارستان  Xدر طرح هتلینگ ارائه کرد.
گام بعدی تخصیص منابع بر اساس شبکه
مدیریت پروژه بود .همانگونه که در بخشهای
خصوصی ،اول ،کار انجام میگیرد و بعد حق
الزحمه داده میشود؛ برای اولین بار این
روند در بخش دولتی به کار گرفته شد که
نتیجهبخش هم بود .دانشگاه علوم پزشکی
و مجریان طرح براساس کار انجام شده و
گزارشها ،منابع خود را دریافت میکنند.
اقدام مهم دیگر در بخش فنی وزارت
بهداشت ،انجام ابرپروژه نگهداشت در کشور
است .حدود  100هزارمیلیارد تومان منابع
فیزیکی در حوزه بهداشت و درمان؛ اعم از
ساختمان و تجهیزات وجود دارد .تا دو سال
پیش هیچ اندیشهای در خصوص نگهداشت

این منابع وجود نداشت و اگر نگهداشتی نیز صورت میگرفت به
صورت محلی ،غیرعلمی و با نیروهای غیرمتخصص بود .اما از سال
گذشته ایجاد یک سامانه به روز نگهداشت در بیمارستانها در
دست اقدام است .مناقصهای برگزار شد و بر اساس شاخصهای
ارائهشده ،یکی از شرکتهایی که نماینده شرکت ”maintenance
 ”connectionکانادا است ،در این مناقصه برنده شد .الزم به ذکر
است که متخصصان کانادا در نگهداری بیمارستانها جزء بهترینها
در دنیا به شمار میروند.
در پیشبرد فاز اول ،ریسک بزرگی انجام شد34 .بیمارستان
وارد طرح آزمایشی شدند و در تیرماه امسال ،تمام بیمارستانها
راهاندازی و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت .هماکنون
بیمارستانهای مذکور ،اطالعاتشان را تحت این سامانه به صورت
آنالین ارسال میکنند و مراحل کار در حال انجام گرفتن است .با
کمکی که معاونت مرکز بودجه وزارتخانه انجام داد ،در حال حاضر،
حتی لینک انبار وجود دارد؛ به این معنا که در هر لحظه موجودی
انبار گزارش داده میشود .هماکنون این توانایی وجود دارد که
قیمت تمامشده نگهداشت ،در بیمارستانهای دارای این سیستم،
به راحتی در اختیار مدیران قرار داده شود.

مهمترین اقدامی که در زمان
تعریف کانسپت کار انجام شد،
مشخص کردن خط قرمز کار
خزش در مرحله کانسپت بود.
علیرغم اینکه متخصصان این
حوزه و بعضی از دوستان در
دانشگاههای علوم پزشکی،
در پیشبرد این روند ،ایراد
میگرفتند که سختگیری
بابت چیست؟ ولی تالش در
به نتیجه رسیدن کار همراه با
مدیریت بود

اهداف طرح و لزوم استقرار
 ایجاد و نگهداری یک پایگاه اطالعاتی کنترل هزینههای نت بهبود و توسعه امور برنامهریزی و زمان بندی فعالیتهای اجرایی نت بهینهسازی امور برنامهریزی و کنترل موجودی قطعات ،ابزار و مواد باال بردن عمر و سطح قابلیت اطمینان تجهیزات و داراییها کنترل امور پیمانکاران نت -افزایش سطح کارائی و بهرهوری منابع انسانی
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 حفظ و ارتقاء پایدار فعالیتهاینگهداری و تعمیرات و ارائه خدمات فنی
تمام تجهیزات لیستبندی و کدگذاری
شده و برای تمام بیمارستانهای کشور،
ساختار درختی ایجاد شده است .به
گونهای که برای تکتک فضاها و طبقات
این ساختار در نظر گرفته شده و تکتک
تجهیزات جای مشخصی دارند .همچنین
از تیرماه امسال ،جهشی در زمینۀ
نگهداشت وجود داشت که طبق آن
اطالعات حدود 150بیمارستان در سامانه
درج شد110 .بیمارستان قابلیت کارکرد
دارند و برنامهریزی این است که تا پایان
سال ،این آمار به 250عدد بیمارستان
دیگر که شامل بیمارستانهای مهم و
تأثیرگذار کشور است ،برسد .در این راستا،
داشبوردی در اختیار هر یک از مدیران
ارشد بیمارستانها قرار داده میشود تا
از وضعیت بیمارستان خود آگاهی داشته
باشند.
حدود  25-24شاخص اعالم شده
است و هماکنون شرایط بهگونهای است
که مدیر بیمارستان ،یا رئیس دانشگاه
و حتی وزیر بهداشت نیز میتوانند با
مراجعه به این سایت از وضعیت نگهداری
در بیمارستانها و دانشگاههای مختلف در
کل کشور مطلع شوند .این گامی بلند و
البته مستمر است که باید به سمت توسعه
و بهبود وضعیت موجود برداشته شود .به
اذعان شرکتی که در حال انجام چنین
فعالیتی است ،این پروژه ،بزرگترین پروژه
خاورمیانه در خصوص نگهداشت است.
یکی دیگر از رخدادهای این زمینه
مبحث آموزش پرسنل است .شرکتهای
مشاور و پیمانکار ،همه باید به این سامانه
مسلط باشند ،زیرا از امروز به بعد تمامی
قراردادهای نگهداری حوزۀ بهداشت و
درمان بر اساس این فرمت صورت میگیرد
و حتی پرستاران ،سوپر وایزرها و مدیران
بیمارستانها نیز آموزش الزم را در این
زمینه دیدهاند و با توجه به نیازهای
بیمارستانها ،در حال پیگیری و اجرای
این روند هستند .همزمان با پیشبرد
این روند ،اتفاق خوبی نیز در قسمت
موتورخانهها رخ میدهد که تغییرات
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اساسی درپی دارد .در بازدید از بیمارستان «موسوی زنجان»
این تحول دیده میشود ،تمامی دستگاهها کدگذاری شده و
برچسب دارند و براساس این سامانه اداره میشوند.
در رابطه با مشارکت بخش خصوصی نیز ،قابل توجه است
که آنچه دو سال پیش در کنگره به عنوان امید و آرزو بیان
میشد ،هماکنون بسیاری از آنها ،با حمایتهای دولت ،مجلس
و وزیر محقق شده و امید است در آینده نزدیک سایر موارد نیز
محقق شود .اکنون قراردادها و تفاهمنامههای بسیار بزرگ و
سنگینی در حوزه مشارکت بخش خصوصی وجود دارد و حداقل
دو بیمارستان هزار تخت خوابه در حال طراحی هستند که در
سال آینده وارد مرحله اجرا خواهند شد .زمانی که در کنگره
دو سال پیش در رابطه با  Mega Hospitalو بیمارستانهای
سطح  4صحبت میشد ،حتی تصور آنهم نبود که عملیاتی شود،
در صورتیکه امروزه این امر محقق شده است.
تدوین استانداردهای حوزههای درمان و آموزش ،از
جمله فعالیت مهمی است که در دفتر فنی وزارت بهداشت
در حال انجام گرفتن است .پیش از این سند کاملی در
خصوص استانداردهای بیمارستان وجود نداشت ،گرچه تالش
همکاران سازمان مدیریت دراین مورد قابل تقدیر است ،ولی
آنچه که بهروز و قابل استناد برای مهندسان این حوزه باشد،
در دسترس نبود .لکن اکنون و تالش دوستان در دفتر فنی
وزارتخانه ،حمایت سازمان مدیریت و سازمان پدافند کشور
این مهم انجام شده است.
همچنین استانداردهایی در خصوص آموزش نیز در
حال تدوین است که از سال آینده ،در دسترس خواهد بود.
این اتفاق بسیار بزرگ و مهمی است ،چراکه بر اساس این
استانداردها میتوان برنامههای کالن ،برنامههای کاربردی و
برنامههای میانمدت را تدوین کرد.
تمام پروژههایی که در وزارت بهداشت تعریف شده و در
آینده نیز تعریف خواهند شد ،براساس استانداردهای روز
خواهد بود .حتی دوستان دستاندرکار پروژههای بهسازی
مستحضر هستند که در بهسازی اورژانسها ،استاندارد روز
پیاده میشود .امروزه با همکاری تمامی دستاندرکاران،
طراحیها کامال به روز شده ،تغییرها در کارگاهها در حال
اعمال است ،بخشهای زایمان همه بر اساس استاندارد LDR
در حال طراحی و ساخت بوده و مراکز سرطان و بخشهای
مراقبتهای ویژه نیز همه بر اساس نگاه نو در کیفیت ساخت،
استفاده از متریال جدید و استانداردهای روز هستند .الزم به
ذکر است که تالش تمامی شرکتهای پیمانکار ،مهندسان
مشاور ،کارشناسان ،تکنسینها و کارگرانی که در این پروژهها
تالش شبانهروزی دارند ،قابل تقدیر است .گرچه اجبار بسیاری
روی پیشبرد این طرحها اعمال شد و باعث اعتراض شرکتهای
بسیاری شد ولی حقیقت این است که برای به نتیجه رساندن
یک طرح ،زمان کوتاهی وجود دارد واگر این کوششها و این
تالش صادقانه نبود ،موفقیتی کسب نمیشد.
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خیر را دنبال کار اداری نفرستیم
ّ
سیدعباس پورهاشمی

قائممقاممجمعخیرینسالمتکشور

در مجمع خیرین سالمت کشور ،خیرین
بهنام و عالقمندی حضور دارند .به عنوان
نمونه ،جانباز 70درصدی ،بخش اصلی
سرمایه خود و فرزندانش را در بیرجند برای
بیمارستان سرطان هزینه کرد .در مجمع
خیرین ،تمام اقشار حضور دارند؛ از کسی که
به تنهایی یک بیمارستان میسازد تا فردی
که یک یا ده میلیون تومان به حوزه سالمت
هدیه میکند .مردم کشور ما مسلمان و اهل
خِ یر هستند ،مملکت خود را دوست داشته
و به انقالبشان عالقه دارند ،نیازهای کشور
را میدانند و هر جا دعوت شوند و اطمینان
یابند که کار به درستی انجام میشود ،قطعا
کمک میکنند .در کشور سه حوزه سالمت
وجود دارد.
وزیر محترم و معاونان ایشان درباره
کارهایی که در کشور صورت گرفته ،صحبت
کردند ،قطعا این وظیفه ذاتی آنها است ،چراکه
از دولت بودجه میگیرند و باید امور را به انجام
برسانند .انصافا کارهای بزرگی در طول انقالب
صورت گرفت ه و در کشور و به ویژه در بخش
بهداشت و درمان ،پیشرفتهای زیادی بوده
است .همچنین در بخش نیروی انسانی نیز
پیشرفتهای قابلتوجهی صورت گرفته است،
چراکه در قبل از انقالب پزشکان بنگالدشی
و هندی در سراسر کشور پراکنده بودند .در
زمینه ساختوساز نیز فعالیتهای زیادی
انجام شده است .بخش دولتی نیز به اندازۀ
وسع خود تالش میکند و بخش خصوصی
نیز لنگلنگان کارهایی به انجام میرساند.

البته ارزیابی بخش خصوصی نشان میدهد ،حضور جدی در کشور
ندارد ،بلکه فقط در شهرهای بزرگ و مناطقی که میزان درآمد
باالتر است ،فعالیت میکند .هرگز بخش خصوصی به استانهایی
مانند هرمزگان یا سیستان و بلوچستان نمیآید ،چراکه برایش
مقرونبهصرفه نیست و امکان حضور در آنجا را هم ندارد ،هرچند
شرایطی هم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در آن مناطق
فراهم نشده است.
بخش فعال دیگر در حوزه سالمت ،خیرین هستند که نقش
پررنگی ایفا کردهاند .هماکنون نیز دولت و وزارت بهداشت زمینه
کارها را بیشتر فراهم کردهاند .آنها یک همیار بزرگ به نام «مجمع
خیرین سالمت» دارند .باید مسئولین وزارتخانه و دانشگاه بپذیرند
که بخش خصوصی و خیرین قادرند به آنها کمک کنند .نوع
خیر را نمیتوان
برخورد و رفتار با خیرین باید به نحو خاصی باشدّ ،
دنبال کارهای اداری فرستاد .چنانچه شیوه رفتار با خیرین به
شکل مناسبی نباشد ،یا پای خود را پس میکشند یا اصال وارد
عمل نمیشوند .عزیزان در بخش سالمت وزارتخانه باید خیرین
را بپذیرند و به آنها آزادی عمل بدهند .در حال حاضر ،بسیاری
از رؤسای دانشگاهها و مسئوالن حمایتهایی میکنند ،ولی کافی
خیری بخواهد درمانگاه بسازد و به او گفته شود که باید
نیست .اگر ّ
پول زمین را هم بپردازد ،هرگز قدم جلو نمیگذارد؛ مجمع خیرین
سالمت ،هم در برنامه ششم و هم در سایر برنامهها این مسائل را
مطرح کردهاند و امید است مشکالت برطرف شود.
در ادامه ،عملکرد مجمع خیرین سالمت به شکل خالصه بیان
میشود .طی  7-6سالی که از آغاز به کار مجمع خیرین سالمت
کشور میگذرد ،به صورت رسمی در وزارت کشور ثبت شده ،همواره
به صورت مردمی اداره شده و هیچ وابستگی دولتی نداشته است.
همه فعاالنش هم از خیرین هستند که در رأس آنها حاج آقا نیری،
یکی از سرداران کار خیر قرار دارد .در استانها نیز سعی شده از
خیر و عالقمند به حوزه سالمت ،استفاده شود .بیش
بهترین افراد ّ
خیر مشهور در هیئتامنا و هیئت مدیره سراسر کشور در
از 7هزار ّ
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220منطقه وجود دارد .همچنین 70هزار
خیر ثبت شده ،در طول مدت فعالیتها
ّ
با ما ارتباط داشتهاند تا به حوزه سالمت
کمک کنند .هرچند اعتقاد بر این است
که 70هزار نفر میتواند فقط مربوط به
یک استان باشد و تعداد واقعی باید بسیار
بیشتر باشد.
الزم به ذکراست که بسترسازی ،جلسات
و ارتباطاتی مانند اینگونه همایشها مورد
نیاز است تا روزی برسد چندین میلیون
خیر ثبتشده داشته و از توان آنها در
ّ
زمینههای مختلف استفاده شود .بیشترین
فعالیت مجمع خیرین سالمت مربوط به
بخش ساختوساز است که شامل خانه
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بهداشت ،درمانگاه ،بیمارستان ،مراکز بهداشتی و تمامی
سازههای سالمت در شهر و روستا میشود .یکی از وظایفی
که در اساسنامه ما آمده ،ساختوساز بیمارستان و درمانگاه
است .دومین بخش فعالیتها نیز مربوط به تجهیزات است؛
طی ارتباط با دانشگاهها و وزارتخانه ،نیازهای بیمارستانها،
درمانگاهها و  ...بررسی و به خیرین اطالع داده میشود.
خیرین فقط یک رابط است و خود اعتبار چندانی
مجمع ّ
ندارد و صرفا نیازها را بر اساس اولویتبندی هر دانشگاه
تنظیم میکند و در نهایت نیز به همان شیوهای که خیر
بپسندد ،آن را تبیین و ارائه کرده تا از امکانات و کمکهای
آنها بهره گیرد.
بخش سوم که تاکنون خیلی مظلوم واقع شده ،مربوط به
فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی است .بررسیهای انجامشده
نشان میدهد که در زمینه آموزش و تحقیقات نیاز بسیاری
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وجود دارد و امید است طی سالهای آتی،
فعالیتهای خوبی در این بخش انجام
گیرد .آخرین بخش که چندان به ما مرتبط
خیرین را
نیست ،ولی بر حسب ضرورتهاّ ،
به سمت آن میفرستیم ،پرداخت هزینه
درمان یا نگهداری بیمارانی است که
خانوادهشان از عهده هزینههای سنگین
درمان و نگهداری آنها بر نمیآیند و ما
در حد توان خود بودجههایی برای آنها در
نظر میگیریم.
طبق آمار سال  ،93مجمع خیرین
سالمت موفق شد بیش از 600میلیارد
خیر سراسر کشور
تومان از مردم
ّ
جمعآوری کرده و پروژه تعریف کند.

همچنین در سال گذشته بیش از 25بیمارستان را نوسازی،
تکمیل و ساخته است .در این ارتباط بیش از 145خانه
بهداشت تأسیس و تعداد زیادی مرکز بهداشتی ،درمانی و
آزمایشگاه احداث شده است .خیرین در سال  93بیش از
500هزار متر زمین مناسب و ارزشمند را وقف کردند که در
بخشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .در پایان
خیرین سالمت هیچ کار
باید این نکته اضافه شود که مجمع ّ
و برنامهای را انجام نمیدهد ،مگر با امضای رئیس دانشگاه یا
مسئوالن وزارتخانه .در گذشته برخی افراد براساس احساسات
خود و عالقه شخصی به یک منطقه خاص از کشور ،مراکز
بهداشتی و درمانی در آنجا میساختند ،اما این اقدامات از
اولویت برخوردار نبود .بنابراین سعی بر این است که هر چه
ساخته میشود ،حتما منطبق با اولویتهای نظام بهداشت و
درمان باشد.
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راهکارهایافزایشمشارکتهایمردمی
وسرمایهگذاریدرحوزهسالمتبامعرفیمدلهای
مشارکت و مدیریت
با سخنرانیهایی از:

دکتر حمید پوراصغری
دکتر داوود دانشجعفری
دکترسعید سرکار
علیرضا کدیور
دکتر سیروس تابش
دکتر پژمان شادپور
دکتر مسعود اعتمادیان
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ساختار مدیریتی مشارکت عمومی خصوصی

مشارکتهای مردمی را
نظاممندکنیم

دکترحمید پوراصغری

(رئیس امور رفاه و تامین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)

تامین اعتبار برای ساخت پروژههای مختلف یکی از دغدغههای همیشگی متولیان امر است.

در مورد ساخت بیمارستان و مدیریت مراکز درمانی این موضوع از اهمیت دوچندانی برخوردار

است .اهمیتی که از ضرورت تامین خدمات مناسب و باکیفیت درمانی موردنیاز مردم نشئت

میگیرد .در این سخنرانی به راهکارهای اجرایی کردن چنین امر مهمی اشاره شده و چالشهای
تامین اعتبار و راهکارهای آن در حوزه درمان بررسی شده است.

مهمترين چالش مشاركتهاي
عمومي و خصوصي،
توسعهدادن نهادها ،مراحل
و فرآيندهايي است كه بر
موفقيت آنها مؤثرند .اين
مهم ميتواند به عنوان نظام
تدبير (حكمراني) ساخت
تعريف شود .اگر دولتها
ميخواهند از منحني بلوغ
به سمت باال حركت كنند
بايد تالش قابلتوجهي براي
بهبود نظام تدبير (حكمراني)
مشاركتهاي عمومي و
خصوصي كنند.

در ابتدای نوشتار حاضر ،به بحث مشارکت عمومی و خصوصی،
نحوه مدیریت آن در سطح کالن کشور و نیازها و الزاماتی که بر
آن مترتب است پرداخته میشود و در انتها به تجربیات کوتاهی
در مورد کشورهایی که شبیه ایران هستند ،اشاره خواهد شد .نکته
حائز اهمیت این است که بسیاری از مواقع برداشتها در خصوص
مشارکت عمومی و خصوصی یکسان و همگن نیست و این مسئله نه
تنها در ایران ،بلکه در سایر کشورهای دنیا هم وجود دارد.
مدیریت مشارکت عمومی و خصوصی
نظريههاي مطرح در علم اقتصاد ريشه در تقسيم كالسيكي كاالها
به كاالهاي عمومي و خصوصي ،شكست بازار و اقتصاد رفاه دارند .با
توجه به محدوديت منابع مالي و انساني در اقتصاد ،مشاركتهاي
عمومي و خصوصي از ديدگاه كارآيي تخصيص منابع ،مورد تجزيه و
تحليل قرار ميگيرند.
برخي معتقدند كاالهايي كه ويژگيهاي كااليهاي عمومي و
خصوصي را دارا هستند (كاالي مختلط يا دوخصلتي) ،محور اصلي در
شكلگيري مشاركتهاي عمومي و خصوصي هستند ،بنابراین مهم
است ،تعیین شود که مشارکت عمومی و خصوصی در کجا میخواهد
دخالت و نقشآفرینی کند .این سؤالی است که در بسیاری از سطوح
سیاستگذاری مطرح شده و باید به آن پاسخ داده شود ،چراکه راه
پیشرو در آینده با پاسخ به این سؤال رقم خواهد خورد.
نقش مشاركتهاي عمومي و خصوصي بسيار باالتر از نقشي
است كه در بحث شكست بازار به عنوان «پركنندههاي شكاف» براي
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آن قائلاند .از طرف ديگر ،تقسيم كار ساده بين
بخش خصوصي و عمومي ابهامآمي ز است.
در نظريات علم اقتصاد« ،شکست بازار» به
شرايطي اطالق ميشود که تخصیص کاالها
و خدمات در آن شرايط توسط سازوكار بازار،
ناکارآمد است .شکست بازار از دیدگاهی دیگر،
سناریویی است که در آن پیگیری نفع شخصی
توسط افراد به ناکارآمدی منجر میشود.
نبود بازار خود سبب عدم حضور بخش
خصوصی در مشارکت میشود .ایجاد بازار
پروژه های عمومی و خصوصی وظیفه دولت
است ،زیرا خود به خود نهادها و سازوکارهای
الزم برای مشارکت عمومی و خصوصی ایجاد
نمیشود.
نظريات اقتصادي هم چون اقتصاد
نئوكالسيكي ،چيستي مشاركتهاي عمومي
و خصوصي را توضيح ميدهند (پركنندگان
شكاف) .در حاليكه نظريات مرتبط با نهاد/
سازمان تالش دارند چگونگي پيشرفت
مشاركتهاي عمومي و خصوصي را توضيح
دهند .ديدگاه «مكمل بازار» روش سادهای
است که طبق آن ،زمينههاي معيني (مانند
دفاع) بايد تحت اختيار دولت باشد و ساير
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زمينهها (مانند توليد فوالد) تحت اختيار بخش
خصوصي باشد .بخشهاي عمومي و خصوصي
اغلب به اين نياز دارند كه با هم به عنوان «شريك»
در عرصه يكساني كار كنند.
در حال حاضر نگاه به بخش عمومی و
خصوصی به عنوان مکمل بازار است .این تعریف
تبعات و اثرات خاص خود را دارد و باعث میشود
نگاهنسبتبهمسئلهمشارکتعمومیوخصوصی
کامال متفاوت باشد .نباید مرزی برای تقسیمبندی
کاالها گذاشت چراکه در همه زمینهها میتواند
مشارکت عمومی و خصوصی تعریف شود ،لذا
این دو مشارکت به عنوان شریک یکدیگر تلقی
خواهند شد .با این تعریف در مشارکت عمومی و
خصوصی اهداف هر دو طرف با هم دیگر همگن
بوده و هر دو برای رسیدن به اهداف خود که همان
افزایش کارآیی و کیفیت است تالش میکنند.
مشارکت تنها در زمینه منابع مالی نبوده و شامل

سرمایه انسانی ،منابع زیرساختی و تحقیقاتی نیز میشود ،بنابراین نگاه
به مشارکت عمومی و خصوصی این نیست که هر کدام از بخشهای
خصوصی و دولتی بهطور جداگانه در پی کسب منافع خود باشند ،بلکه
هر کدام مکمل دیگری خواهند بود.
معموالً قراردادهای عمومی و خصوصی بلندمدت هستند .در این
گونه قراردادها ریسک به بخش خصوصی منتقل میشود .هرچقدر بخش
عمومی بتواند با تفاهم این ریسک را بیشتر به بخش خصوصی منتقل
کند موفقتر خواهد بود.
قراردادهایمشارکتیبهشکلهایمختلفیانجاممیگیرد.مشارکت
عمومی و خصوصی برای جبران کمبود منابع و زیرساختهایی که وجود
ندارد ،ایجاد شده است .با وجود محدودیت منابع عمومی با مشارکت
عمومی و خصوصی ،دولت میتواند به منابع و سرمایه بخش خصوصی
دست یابد.
نکته مهم این است که هر دو طرف عالقهمند به کوتاهشدن طول
مدت قرارداد و کاهش هزینه و افزایش کیفیت در راستای هم گرایی
اهداف مشترک هستند .قطعاً با این اتفاق ،طرفین سعی در ایجاد نوآوری
برای رسیدن به اهدافشان دارند.
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کشورها برای اینکه بتوانند
مشارکت عمومی و خصوصی
را پیاده کنند مراحل مختلفی
را طی کردهاند .کسانی که در
مراحل اولیه هستند با توجه
به چارچوب سیاستی موجود،
پروژهها را شناسایی کرده و
به ایجاد بازار پرداختهاند .در
مرحله دوم به بازنگری قوانین
دست زدهاند .نکتۀ مهم این
است که راهنمای سیاستی
تدوین کردهاند.

معرفی چند مدل مشارکت
یکی از روشهای مورد استفاده فعلی ،الگوی اعطای امتیاز
یا « »Concessionsاست .در این روش بخش خصوصی
سرمایهگذاری کرده و بازپرداخت سرمایه خود را از کسی که
خدمت میگیرد دریافت میکند.
در روش دیگری که انگلستان مبدع آن بوده است ،بخش
خصوصی در بیمارستانها و مدارس و فضاهای عمومی
سرمایهگذاری کرده و هزینه استفاده از خدمت را دولت میپردازد.
یعنی« »User Feeرا دولت میپردازد ،نه فرد مراجعهکننده! به
نظر میرسد این روشها باید در مشارکتهای عمومی و خصوصی
مورد توجه قرار گیرد.
هر قدر فعالیتهای مشارکت عمومی و خصوصی افزایش یابد
ریسک را بیش تر به بخش خصوصی منتقل میکند .بیشترین
ریسک در روش « Concessionیا حق امتیاز» به بخش خصوصی
منتقل میشود .یعنی این که بخش خصوصی سرمایهگذاری را
انجام داده و درآمد خود را از مراجعهکنندگان دریافت میکند.
الگوهای مختلفی برای مشارکت عمومی و خصوصی وجود
دارد که برخی از آنها  BBO، BOOT، Finance Onlyو...
است .تعیین الگوی بهتر توسط شاخص«»Better Value
انجام میشود .یعنی اگر دولت خواست پروژهای را انتخاب
کند ،شاخصهای هزینه کمتر ،خدمات سطح باالتر و کاهش
ریسک را در نظر میگیرد .بسیاری از کشورها در پیادهسازی
مشارکت عمومی و خصوصی با مشکل مواجه شدهاند .به دلیل

این که نهادها و فرآیندهای مورد نیاز در این
کشورها پایهگذاری نشده است.
کشورها برای این که بتوانند مشارکت
عمومی و خصوصی را پیاده کنند مراحل
مختلفی را طی کردهاند .کسانی که در
مراحل اولیه هستند با توجه به چارچوب
سیاستی موجود ،پروژهها را شناسایی کرده و
به ایجاد بازار پرداختهاند.
در مرحله دوم به بازنگری قوانین دست
زدهاند .نکتۀ مهم این است که راهنمای
سیاستی تدوین کردهاند .در مرحله بعدی
برای اجرایی شدن راهنمای سیاستی ،طرح
واحدی در کالن کشور به نام Central
 PPP unitرا به اجرا درآورده و بخشهای
بیشتری را به مشارکت عمومی و خصوصی
اضافه کردهاند .نظام آنها در مرحله سوم
کامال جامع میشود و موانع قانونی رفع
میشود .هم چنین الگوها را پاالیش میکنند
و ریسکها را تخصیص میدهند.
سپس تعهدات مشخص میشود .این
طرح به عنوان منحنی بلوغ بازار مشارکت
عمومی و خصوصی است.

»

نمودار منحنی بلوغ بازار PPP
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مسیریکهکشورهایدیگرپیمودهاند
کشورهای مختلفی مانند چین و هند
در مرحله اول قرار دارند .اسپانیا و
فرانسه به مرحله دوم رسیدهاند .کشور
انگلیس در مشارکت عمومی و خصوصی
از همه کشورها پیشرفتهتر است ،چراکه
روشهای نوآورانه مختلفی برای این
موضوع ابداع کرده است .این کار به
واسطه آمادهبودن بسترهای الزم مانند
بازار ،قوانین ،نهادها و فرایندها انجام
پذیرفته است .بنابراین اگر تمهیدات
الزم را برای مشارکت عمومی و خصوصی
وجود نداشته باشد ،مطمئنا در آینده
چالشهای بسیاری پیش خواهد آمد.
برای ارزیابی نظام مشارکت ،اتحادیه
اروپا اقدام به تهیه چک لیستی کرده
که در آن به مواردی چون چارچوب
قانونی ،گستره قانونی ،نحوه انتخاب
بخش خصوصی ،چارچوب سیاستی،
چارچوب ساختاری ،چارچوب قراردادها
و نحوه تامین مالی توجه میشود.
مهمترين چالش مشاركتهاي عمومي
و خصوصي ،توسعهدادن نهادها ،مراحل
و فرآيندهايي است كه بر موفقيت آنها
مؤثرند .اين مهم ميتواند به عنوان نظام
تدبير (حكمراني) ساخت تعريف شود.
اگر دولتها ميخواهند از منحني بلوغ
به سمت باال حركت كنند بايد تالش
قابلتوجهي براي بهبود نظام تدبير
مشاركتهاي عمومي و خصوصي كنند.
چالش فقط ايجاد نهاد جديد نيست ،بلكه
توسعه تخصص در بخش عمومي براي
مديريت پروژهها است .مشاركتهاي
عمومي و خصوصي به بخش عمومي قوي
نياز دارد؛ بخش عموميای كه قادر باشد

نقش جديد را با قابليتهاي جديد بپذيرد .به طور خاص ،نظا م
مشاركتهاي عمومى و خصوصى قوي نيازمند مديراني است
كه نه تنها در ايجاد مشاركت و شبكههاي مديريتي شركاي
مختلف مهارت دارند ،بلكه در مذاكره ،مديريت قرارداد و تحليل
ريسك نيز ماهرند ،در حقيقت خواستن از شريك خصوصي
براي اين كه خدمات دولتي ارائه دهد ،مسئوليت بيشتري را
(نه كمتر) بر دوش مقامات بخش عمومي ميگذارد .كشورهاي
ياد شده با توجه به حجم پروژهها و بلندمدت بودن قراردادها و
اهميت تقسيم ريسكها و پيچيدگي ارتباطات قراردادي بين
بخش عمومي و خصوصي ،واحدهاي مشاركتهاي عمومي
و خصوصي را ايجاد كردهاند .این واحدها میتوانند ظرفیت
نهادی را ایجاد کنند ،ارزیابی و کارشناسی را انجام داده و
قرارداد ببندند .شاید در ایران جای این واحد در وزارت امور
اقتصاد و دارایی یا در سازمان مدیریت به شکل یک نهاد
مستقل تحت نظر شخص رئیسجمهور باشد.
کالم آخر این که ...
برای انجام مشارکت عمومی و خصوصی باید الزاماتی باشد که
در صورت نبود آنها مشکالتی به وجود خواهد آمد ،پروژهها
طول خواهد کشید و رسیدن به هدف نهایی با مشکل مواجه
خواهد شد .این الزامات شامل موارد زیر است.
تهيه سند ملي راهبردي يا نقشه راه مشاركتهاي عموميو خصوصي
ايجاد نهاد ،سازمان يا واحدي تخصصي براي مشاركتهايعمومي و خصوصي در كشور
تعریف و ایجاد اهرمهای مالی تامین منابعآموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه قراردادهایمشارکت عمومی و خصوصی
ایجاد واحدهای مشارکت عمومی و خصوصی در دستگاههایاجرایی
تنظیم قوانین و مقررات خاص برای تسهیل مشارکت عمومیو خصوصی
تدوین فرمهای قرارداد استاندارد برای انواع مشارکتهایعمومی و خصوصی
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مدیریت هیئت امنایی

مدیریت بیمارستانهای دولتی
هیئت امنایی میشود
دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر در برنامه تحول در نظام سالمت

مالکیت خصوصی یا دولتی؟ این پرسشی است که سالهاست در ایران بر سر پاسخ آن مناقشه

وجود دارد .خصوصیسازی در حوزههای مختلف کشور؛ کجدارومریز در حال انجام است اما هنوز

تا وضعیت مطلوب راه زیادی باقی مانده است .مدیریت بیمارستانها و مراکز دولتی و یافتن مدل
مناسبی که هم منافع مردم حفظ شود و هم از تصدیگری دولت کاسته شود موضوع مهمی است
که در این سخنرانی به آن پرداخته شده است.

در روشی که اخیراً در دنیا
رایج شده به جای اینکه
مالکیت برای دولت حفظ
شود از ابتدا بخش خصوصی
به ساخت بیمارستان اقدام
کرده ولی خدمات را به
دولت میفروشد .یک نمونه
از این روش در آبیک قزوین
بهصورت بیمارستان صد
تختخوابی پیاده
شده است

وزارت بهداشت مدتهاست به این نتیجه رسیده که منابع
کافی برای بخش سالمت را در اختیار ندارد و الزم است از منابع
غیردولتی برای انجام وظایف وزارت بهداشت استفاده کند .این
منابع صرفاً پول نیست و مشکالتی از قبیل استخدام نیروی انسانی
هم وجود دارد .تعجب ندارد اگر بیمارستانی توسط وزارت بهداشت
ساخته و آماده بهرهبرداری شده باشد ،ولی به علت این که سازمان
مدیریت ،منابع مالی موردنیاز را برای استخدام نیروی جدید ندارد
اجازه افتتاح آن صادر نمیشود .چرا که افتتاح بیمارستان به معنای
استخدام نیروی جدید است ،ولی چون دولت در ردیف بودجه
امکانات ندارد این موضوع به یک مشکل تبدیل شده است ،بنابراین
باید از منابع غیردولتی استفاده شود .در این راستا یکی از روشهایی
که در دنیا مطرح است روش مشارکت عمومی و خصوصی است.
در این روش بخش خصوصی برای انجام وظایف دولتی به
کمک دولت میآید .این کار با خصوصیسازی متفاوت است .در
خصوصیسازی خود بخشخصوصی ساخته شده و تقویت میشود.
روش مرسومی که کشور ترکیه هم از آن استفاده میکند .این
کشور با روش « »BLTبیش از 30هزار تخت بیمارستانی ساخته
است .در این روش بخشخصوصی زمین دولتی را با سرمایه خود
میسازد و بعد از ساخت در اختیار دولت قرار میدهد .اصل سرمایه
و سود آن به صورت اجاره به شرط تملیک تقسیط شده و طی زمان
معینی طرف دولتی اقساط را به سرمایهگذار خصوصی میپردازد.
زمانی که اقساط تمام شد سند به نام دولت زده میشود.
این نکته مطرح است که وقتی مالک زمین دولت است سند
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چه معنایی پیدا میکند؟ در این روش یک
شرکت طرحی را با نام « »SPVدرست میکند
که بخشخصوصی مالک آن میشود و بنای
ساختمان بیمارستان هم به نام این شرکت
خواهد بود و پس از اتمام اقساط ،شرکت طرح
حذف خواهد شد .روش دیگری هم با نام BOT
( )Build-Operate-Transferوجود دارد که
فرق آن با روش اول در این است که بخش
خصوصی هم وارد بهرهبرداری میشود .در روش
 )Build, Leising, Transfer( BLTگرچه بخش
خصوصی بالفاصله پس از ساخت ،بیمارستان
را به دولت منتقل میکند ،اما در برخی
موارد ممکن است به کار خود ادامه داده و
بهرهبرداری کند.
مزایای بهرهبرداری توسط بخش خصوصی
نسبت به روش اول بسیار زیاد است .نکته
مهم این است که منابع مالی را که دولت
باید پرداخت کند ،به تعویق میافتد .برای
مثال اگر وزارت بهداشت  10بیمارستان
توسط شرکت خصوصی به روش عمومی و
خصوصی احداث کند و سی ساله اقساط آنها
را بدهد ،در هر سال باید یک  -سیام کل
مبلغ را بپردازد .در بررسی این ارقام ،ممکن
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است مبلغ موردنظر با توانایی وزارت بهداشت
یا دولت همخوانی نداشته باشد ،بنابراین در
روشی که اخیرا ً در دنیا رایج شده به جای
این که مالکیت برای دولت حفظ شود از ابتدا
بخش خصوصی به ساخت بیمارستان اقدام
کرده ولی خدمات را به دولت میفروشد .یک
نمونه از این روش در آبیک قزوین بهصورت
بیمارستان صد تختخوابی پیاده شده است.
یعنی در آن جا زمین ،ساختمان ،پرستار و
پزشک همه در اختیار بخش خصوصی است
ولی هم ه صد تختخواب این بیمارستان در
اختیار بیمهشدگان بخش دولتی است .در
واقع بیمارستان با تعرفه دولتی با مریض رفتار
میکند ولی مابهالتفاوتی را از دانشگاه قزوین
میگیرد .بدین ترتیب این کار اقتصادی است.
این روزها حتی کشورهای اروپایی هم که
مقید هستند خدمات توسط دولت ارائه شود
از همین روش استفاده میکنند.
در کشور فرانسه بیمارستانهای خصوصی
به دو نوع «خصوصی انتفاعی» و «غیرانتفاعی»
تقسیم میشوند .خصوصی غیرانتفاعی آن
دسته بیمارستانهایی هستند که با تعرفه
دولتی اداره میشوند ،بدین صورت که دولت
تعرفههایی دارد که بیمارستان خصوصی را
که با تعرفه دولتی است اقتصادی میکند.
اینگونه بیمارستانها آموزشی نیز هستند و
به ازای هر دانشجویی که در آن آموزش ببیند
دولت مبلغی را به آن بیمارستان خصوصی
میپردازد .شاید بتوان این گونه مکانیزمها را
در ایران هم پیاده کرد.
مشخصه روش خرید خدمت یا «»BOO
بار مالی را متوجه دولت نخواهد کرد ،با این
شرط که مابهالتفاوت را دولت بپردازد .اگر در
آینده روشی اتخاذ شود که تعرفه دولتی و
تعرفه خصوصی با هم برابر باشد این مشکل
برطرف خواهد شد .برای حل این مشکل

وزارت بهداشت اقدام به تهیه یک مصوبه و تصویب آن در دولت
کرد و تعرفهای تحت عنوان «تعرفه مشارکتی» با « 2.4کا» تصویب
شد .یعنی اگر بیمارستانهای دولتی با یک کا اداره میشود در
بیمارستانهای مشارکتیای که بخش خصوصی مایل به تاسیس
آن باشد ،زمین و سرمایهگذاری از خودشان باشد و مایل باشند با
تعرفه دولتی ارائه خدمت کنند ،این مابهالتفاوت را دولت میپردازد
که آنها بتوانند بهصورت اقتصادی عمل کنند.
در مورد بیمارستانها فقط مشکل بخشخصوصی مطرح نیست.
بیمارستانهای دولتی هم با کاستیهایی روبرو هستند .در حال
حاضر سیاست وزارتخانه بر این است که بیمارستانهای دولتی را
به سمت هیئت امنایی شدن ببرد .منظور از هیئت امنایی این است
که بیمارستان از نظر حقوقی مستقل شده و بتواند سرمایهگذاری
کند ،نیرو استخدام کند ،بتواند وام بگیرد و کارآیی خود را افزایش
دهد .اما در مورد بخش خصوصی هم شاید الزم باشد نوع جدیدی
از بیمارستانهای خصوصی برنامهریزی شوند که ضمن این که
اقتصادی هستند با هدف باال بردن کارآیی فعالیت کنند.
یکی از محدودیتها در بیمارستانهای خصوصی تعرفه
 Fee for Serviceاست که همه توان مالی بیمارستان را جذب کرده
و چیزی برای سرمایهگذاری باقی نمیماند .شاید نظام ما نیاز به
یک سیستم  DRGو مقطوع برای اداره بیمارستان با حداقل هزینه
داشته باشد .این روزها شرکتهای خارجی برای ساخت بیمارستان
برای وزارت بهداشت اظهار تمایل میکنند .با این شرکتها
مذاکراتی انجام شده و زمینه همکاری بسیاری وجود دارد .برای
ورود خارجیها به بخش بهرهبرداری ،وزارت بهداشت محدودیتی
ندارد ،اما در روش اول که بیمارستان را بسازند و بعد تقسیط کنند
به واسطه کمبود منابع مالی محدودیتها کماکان وجود دارد.

در حال حاضر سیاست
وزارتخانه بر این است که
بیمارستانهای دولتی را به
سمت هیئت امنایی شدن
ببرد .منظور از هیئت امنایی
این است که بیمارستان از
نظر حقوقی مستقل شده و
بتواند سرمایهگذاری کند،
نیرو استخدام کند ،بتواند
وام بگیرد و کارآیی خود را
افزایش دهد
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رویکردهای تکنولوژی در تجهیزات پزشکی و طرح خیر مضاعف

خیرین به کمک بیمارستانها
ّ
بیایند
دکترسعید سرکار
رئیس ستاد نانو کشور ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
نماینده انجمن خیرین توسعه علم و فنآوری ایرانیان

طراحی ،ساخت و تجهیز مراکز درمانی بهعنوان پروسهای همگرا و بههممرتبط با استفاده

حداکثری از منابع بخشهای مختلف ،یکی از اهداف نظامهای مترقی سالمت در جهان است .کمک
گرفتن از توان و ظرفیتهای خیریه و مردمی برای بهبود وضعیت سالمت جامعه و راهکارهای

نهادینه کردن این عمل خیر؛ و منافع آن در سخنرانی زیر مورد تاکید قرار گرفته است.

برای طراحی و ساخت
بعضی از تجهیزات پزشکی
کشور همه عوامل مهندسی-
پزشکی ،الکترونیک ،مکانیک،
روباتیک ،سختافزار و
نرمافزار کامپیوتر و بعضاً
پزشکان متخصص درگیر
هستند .هر حرکتی در این
راستا صورت گیرد حقیقت ًا
خیر مضاعف است .بهتر
است منابع خیرین به سمت
توانمندسازیهایداخلی
جهتدهی شود.

انجمنهای خیریه زیادی در رابطه با ساخت مسجد ،مجمع
خیرین سالمت ،زندانیها و سایر زمینهها در کشور وجود دارد ،اما با
وجود ظرفیتهای باالیی مثل نیروی متخصص ،دانشگاه و تعداد 4
میلیون دانشجو در کشور ،خأل انجمن خیرینی که در زمینه توسعه
و فناوری فعالیت داشته باشد احساس میشود.
منظور از خیر مضاعف این است که افرادی که در ساخت
بیمارستان مشارکت دارند و به خرید تجهیزات پزشکی اقدام میکنند،
تالش کنند از تجهیزات ساخت کشور استفاده کنند ،چون در عین
حال که به جامعه بیمارستانی کمک میشود با خرید تجهیزاتی که
تاییدیههای وزارت بهداشت و استانداردهای الزم را دارد به ایجاد
اشتغال تخصصی نیز کمک کرده و موجب توسعه اقتصادی و محقق
شدن اقتصاد مقاومتی که تأکید مقام معظم رهبری است ،میشود.
تعداد زیادی متخصص در کشور هستند و اشتغال این قشر از امور
واجب است .بهتر است تمام منافع این کار خیر به کشور بازگردد.
در حال حاضر تعداد متخصصان بیکار در کشور به تهدید تبدیل
شده و از طرفی هم مهاجرت متخصصان روبه رو افزایش است .چراکه
بازار و زیرساختهای کشور ظرفیت و کشش این تعداد متخصص
را ندارد .در عین حال در کنار مهاجرت متخصصان به خارج (که
ذخیرههای کشور هستند) یک بخش پنهان و ناپیدای مهاجرت
تخصصی نیز وجود دارد  ،این که فرد متخصص از حوزه تخصصی خود
مهاجرت کرده و در حوزههای غیرتخصصی مشغول به کار میشود.
به این ترتیب تمام سرمایهگذاری کشور به هدر رفته است .در حوزه
تجهیزات و لوازم پزشکی که در کشور تولید میشود شرکتهایی با
توانمندیهای بسیار باال وجود دارد .بعضی از این شرکتها توانمندی
صدور محصوالت خود به کشورهای دیگر را نیز یافتهاند .باید سعی شود به
طور تخصصی به این موضوع به عنوان یک بخش بینرشتهای توجه شود.
برای طراحی و ساخت بعضی از تجهیزات پزشکی کشور همه
عوامل مهندسی-پزشکی ،الکترونیک ،مکانیک ،روباتیک ،سختافزار
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و نرمافزار کامپیوتر و بعضاً پزشکان متخصص
درگیر هستند .هر حرکتی در این راستا
صورت گیرد حقیقتاً خیر مضاعف است .بهتر
است منابع خیرین به سمت توانمندسازیهای
داخلی جهتدهی شود .دکتر ستاری ،معاون
علمی و فناوری ریاست جمهوری قبول کردند
که اگر خیرین بخواهند تجهیزاتی را برای اهدا
به بیمارستانهای دولتی ،خریداری کنند تا
سقف  40الی  50درصد از طرف معاونت علمی
و فناوری کمک شود .هر چه سطح تکنولوژی
تجهیزات خریداری شده باالتر باشد خیرین از
میزان باالتری از کمک معاونت علمی و فناوری
برخوردار میشوند .این روش از طریق مجمع
خیرین سالمت در ارتباط با انجمن خیرین علم و
فناوری انجام خواهد شد.
انجمن خیرین علم و فناوری در کنار این
فعالیتها بیشتر با متمرکزکردن منابع ،خیرین
را در رابطه با علم و فناوری در کشور بسیج
کرده است .محققان زیادی در کشور وجود
دارند که با تحقیقات خود میتوانند بسیاری
از داروهای مورد نیاز در سطح کشور را تولید
کنند .ظرفیت تخصصی کشور ایجاب میکند
که بسیاری از تجهیزات تخصصی در کشور
ساخته شود .یکی از اهداف انجمن توسعه علم و
فناوری در راستای جداسازی آرسنیک ،نیترات
و فلزات سنگین از آب است .تمام منابع این
انجمن در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم
قرار دارد.
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تامین مالی حوزه سالمت از طریق بازار سرمایه

مزیتهای یک روش جهانی
برای ساخت بیمارستان

علیرضا کدیور

معاون شرکت تامین سرمایه بانک اقتصاد نوین

روشهای مختلفی برای تامین مالی پروژههای عمرانی در حوزه سالمت وجود دارد .از مشارکت

بانکها و نهادهای سرمایهگذاری گرفته تا تامین اعتبار توسط دولت .اما کمک گرفتن از بازار سرمایه

یکی از روشهای نوینی است که در دنیا مورد اقبال قرار گرفته است .در این سخنرانی به مزیتها

و چگونگی این روش پرداخته شده است.

روشهای تامین مالی بهصورت کلی از دو
طریق بازار پول و سرمایه انجام میگیرد .در

میشود .در حال حاضر از طریق بازار سرمایه امکان تامین مالی حتی
در حد چند هزار میلیارد تومان هم به صورت یک جا فراهم است .به

روش بازار پول تامین مالی به وسیله تسهیالت
و ضمانتنامه از طریق بانکها در اختیار
نیازمندان قرار میگیرد .روشهای تامین مالی
از طریق بازار سرمایه روش جدیدی است که
سوابق اجرایی آن در ایران به کمتر از یک دهه
میرسد ،اما در همین مدت کوتاه هم توانستهاند
کمکهای مالی بزرگی به شرکتهای نیازمند
داشته باشند.
در همه جای دنیا روش تامین مالی از
طریق بازار پول موارد ُخرد و کوتاهمدت را در
برمیگیرد .در حالی که تامین مالی از طریق
بازار سرمایه موارد کالن و بلندمدت را شامل

شرط این که شرکتی که درخواست تامین سرمایه دارد شرایط الزم
را داشته باشد .در حالی که امکان تامین مالی این حجم بهصورت
یک جا از طریق سیستم بانکی میسر نیست .اصل منابع مالی از
طریق بازار سرمایه برای مدت طوالنی در اختیار درخواستکننده قرار
میگیرد ،در حالی که تامین مالی از طریق بانکها کوتاهمدت است.
روشهای تامین مالی بیمارستانها در بازار سرمایه بسته به این
که بیمارستان انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد متفاوت است .در بخش
سالمت بعضاً طرحهایی وجود دارد که به دلیل داشتن ویژگیهای
خاص بهصورت غیرانتفاعی اجرا میشوند .عمدتاً در این طرحها باید
دولت مشارکت کند .پروژههای انتفاعی عمدتاً توسط بخشهای
خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به بخش خصوصی اجرا
میشوند .تصویر زیر نحوه تغییر بازدهی پروژههای بیمارستانی را با

»

مراحل تامین مالی بیمارستانها در «بازارهای مالی توسعهیافته»
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»

نظام مالی یک اقتصاد ،بانک محور یا بازار محور میباشد

تامین مالی بلندمدت
شرکتها و نهادها

تامین مالی کوتاه مدت
شرکتها و نهادها

 روش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎ لي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در »ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻔﺎوت

»

روش تامین مالی بیمارستان در «بازار سرمایه» بسته به جایگاه آن در چرخۀ عمر متفاوت است

اﺳﺖ

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ
)ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ(

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ
)اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ(
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺻﻨﺪوق ﭘﺮوژه

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﻮﺳﺎزي
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

در همه جای دنیا روش تامین
مالی از طریق بازار پول موارد
ُخرد و کوتاهمدت را در
برمیگیرد .در حالی که تامین
مالی از طریق بازار سرمایه
موارد کالن و بلندمدت را
شامل میشود .در حال حاضر
از طریق بازار سرمایه امکان
تامین مالی حتی در حد چند
هزار میلیارد تومان هم به
صورت یک جا فراهم
است

اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ،ﺻﮑﻮكﻫﺎي اﺟﺎره و
ﺻﮑﻮكﻫﺎي اﺟﺎره و اﺳﺘﺼﻨﺎع
اﺳﺘﺼﻨﺎع
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ،ﺻﮑﻮكﻫﺎي اﺟﺎره و ﻋﺮﺿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اوﻟﯿﻪ )(IPOو ﺻﮑﻮك اﺟﺎره
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
زﻣﯿﻦآیاو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺳﺘﺼﻨﺎع و
بیمارستان برای اصالح ساختار مالی
پروژهﺻﻨﺪوقشود؟
اﺳﺘﺼﻨﺎعیدهد که در آغازو شاید
توجه به گذشت زمان نشان م

ﺳﺎﺧﺘﺎریهای
بتواند بده
مالی دارد که
تامین
برای نیاز به
سوددهی چندانی نداشته و حتی ممکن است بازدهی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺻﻼح
ﺗﻤﻠﯿﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ،ادﻏﺎم و
آن اوﻟﯿﮥ
ﻋﺮﺿﮥ
مؤسسه منفی باشد ،اما به مرور زمان با رشد و گسترش پروژه به
دوره بلوغ رسیده و بازدهی آن به همان نسبت افزایش پیدا میکند.
نکته قابلتوجه در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه این
است که روش و راهحلی که از طرف شرکتهای تامین سرمایه برای
تامین مالی بیمارستانها ارائه میشود بستگی به این دارد که نیاز
مالی برای چه کاری است .آیا قرار است بیمارستان جدیدی احداث یا
تجهیز شود؟ آیا بیمارستان فعلی قرار است نوسازی و بازسازی شود؟
آیا سرمایه در گردش برای بیمارستان ،نیاز است؟ یا به دلیل ناکافی
بودن ظرفیت فعلی قرار است طرح توسعهای برای بیمارستان اجرا
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قبلی را بازپرداخت کند.
تاکنون ساخت و تامین مالی بیمارستانها
عمدتاً به روشهای سنتی انجام شده است .آیا
مؤسسان از طریق منابع مالی شخصی خود نیاز
مالی پروژه را تامین کردهاند یا با مراجعه به
بانکها از طریق تسهیالت بانکی این نیاز تامین
شده است .در حال حاضر امکان تامین مالی
پروژههای بیمارستانی از طریق بازار سرمایه هم
میسر است.
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روشهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه
عمدتاً به دو روش مبتنی بر بدهی و مبتنی بر
ش مبتنی
سرمایه تقسیمبندی میشود .در رو 
بر بدهی نیاز مالی پروژه بهصورت اوراق بهادار
در بازار سرمایه فروخته میشود و منابعی که
بهوسیله بازار سرمایه استقراض میشود در
اختیار پروژه قرارگرفته و نیاز آن از این طریق
تامین میشود .راهکارهای بازار سرمایه ایران
شامل موارد زیر است
انتشار صکوک اجاره پس از احراز شرایط
انتشار اوراق مشارکت پس از احراز شرایط
انتشار صکوک استصناع پس از احراز شرایط
اوراق مذکور هم برای بیمارستانهای دولتی
و هم برای بیمارستانهای خصوصی قابل انتشار
است
شرکتهای تامین سرمایه کشور در انتشار
اوراق مذکور تمام خدمات مورد نیاز شامل
مشاورۀ مالی ،تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی
را به بیمارستانها عرضه خواهند کرد.
ش شرکتهای تامین سرمایه با
در این رو 
پذیرش برخی از ارکان اوراق به انتشار و اجرایی
شدن ابزارهایی که برای تامین مالی وجود دارد
ش مبتنی بر سرمایه،
کمک میکند .در رو 
شرکتهای تامین سرمایه از طریق جلب
مشارکت سرمایهگذاران به تامین مالی پروژه

ساختمانی یا بیمارستان یا اهداف مورد نیاز دیگر کمک میکنند.
راهکارهای بازار سرمایه ایران برای ساخت بیمارستان شامل موارد
زیر است.
عرضه اولیه عمومی بیمارستانها و در پی آن افزایش سرمایه
توسط شرکتهای تامین سرمایه
تاسیس صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان برای ساخت و
احداث بیمارستان جدید
تاسیس صندوق سرمایهگذاری پروژه برای ساخت و احداث
بیمارستان جدید
شرکتهای تامین سرمایه کشور در انتشار اوراق مذکور تمام
خدمات موردنیاز شامل مشاورۀ مالی ،تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی
را به بیمارستانها عرضه خواهند کرد.
خدمات ادغام و تملیک بیمارستانها و جذب سرمایه خصوصی
بعضی از بیمارستانهایی که در بورسهای دنیا سهامشان پذیرفته
شده و در حال معامله است به سه گروه کلی شرکتهای کوچک،
متوسط و بزرگ تقسیمبندی میشوند .به طور خالصه روشهایی
که از طریق بازار سرمایه برای پروژههای غیرانتفاعی تامین مالی
میکنند ،عمدتاً مبتنی بر روشهای بدهی و شامل صکوک استثنا،
اوراق مشارکت و برای خرید تجهیزات و نوسازی بیمارستان یا توسعه
ظرفیتهای بیمارستان است.
در بخش پروژههای غیرانتفاعی و خصوصی ،تاسیس بیمارستان
میتواند از طریق جذب سرمایه و سرمایهگذار ،صندوق پروژه یا از
طریق انتشار اوراق و ابزارهای بدهی ،خرید ،تجهیز و توسعه و اصالح
ساختار از طریق روشهای ادغام و تملیک انجام شود.

روشهای تامین مالی از
طریق بازار سرمایه عمدت ًا به
دو روش مبتنی بر بدهی و
سرمایه تقسیمبندی میشود.
ش مبتنی بر بدهی نیاز
در رو 
مالی پروژه بهصورت اوراق
بهادار در بازار سرمایه فروخته
میشود و منابعی که بهوسیله
بازار سرمایه استقراض میشود
در اختیار پروژه قرارگرفته و
نیاز آن از این طریق تامین
میشود

»

راهکارهای تامین سرمایه نوین برای تامین مالی بیمارستانهای کشور

61

62

شیوههای جذب سرمایههای داخلی برای تامین منابع توسعه مراکز درمانی

شرکت سرمایهگذاری پزشکان ایران
تاسیس شود

دکترسیروس تابش

مدیرعامل بیمارستان نیکان

جامعه پزشکان ایران باتوجه به تعداد فارغالتحصیالن رشتههای مختلف پزشکی و اقبالی که به

علم پزشکی در داخل کشور وجود دارد جمعیتی چنددههزارنفری را تشکیل میدهد .جامعهای

که با توجه به شناخت آنها از نیازها و زیرساختهای حوزه درمان از جمله بیمارستانسازی،

میتواند یک ظرفیت بالقوه در این بخش قلمداد شود .این موضوعی است که در مطلب پیشرو

بررسی شده است.

بهترين گروه برای
سرمايهگذاري داخلي
صاحبان حرف گروه پزشكي
هستند که تعدادشان  213هزار
نفر است كه در حال حاضر
در مسير مناسب و هدايت
شده سرمايهگذاري نميکنند.
اگر این تعداد بتوانند نهادینه
شوند بیمارستانسازی نیز در
کشور نهادینه میشود

راههاي جذب سرمايه در ساخت بيمارستان توسط وزارت
بهداشت یکی جذب سرمايه داخلي و دیگری جذب سرمايه خارجي
از كشورهايی چون كره ،چين ،ژاپن و ايتاليا است .البته جذب
سرمایهگذاری خارجی در کشور سخت است .بهترين گروه برای
سرمايهگذاري داخلي هم صاحبان حرف گروه پزشكي هستند که
تعدادشان  213هزار نفر است كه در حال حاضر در مسير مناسب و
هدايتشده سرمايهگذاري نميکنند .اگر این تعداد بتوانند نهادینه
شوند بیمارستانسازی نیز در کشور نهادینه میشود .با این کار
حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه سالمت تسهیل میشود.
برای به حركت درآمدن چرخ توليد صنعت تجهيزات كشور باید اگر
وسیلهای که در ایران ساخته و تولید میشود ،نوع خارجی آن را
خریداری نکرد .اگر قرار است کشور رشد و توسعه پیدا کند تمام
این قطعات باید کنار هم قرار گیرد وگرنه اتفاق مبارک و میمونی
رخ نخواهد داد .در حین حرکت حوزه سالمت به سمت اقتصاد
مقاومتی حتماً چرخه تولید صنعت به حرکت در میآید .با شرایط
کشور هر زمان ممکن است حرکتی انجام شود که سرمایهگذار
خارجی ایران را ترک کند .در صورتی که با ورود سرمایهگذار
خارجی به کشور ،همراه او دانش فنی هم وارد کشور خواهد شود.
پزشکان ما نگران عدم تامین مالی در دوران پیری خود
هستند .آنها اظهار میکنند که عمل جراحی را با دستان خود
انجام میدهند و اگر دچار آسیب شدند چه باید بکنند .چون
پزشکان ما بیمه نیستند .واقعاً پاسخ این سؤال چیست! .این موضوع
میتواند یکی از انگیزههای سرمایهگذاری داخلی باشد که سبب
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ایجاد امنیت برای پزشکان میشود .دیگر
اینکه این سرمایهگذاری درون کشور است
و تضمین کافی برای اینکه سرمایه به هدر
نرود ،وجود دارد .پیشنهاد من این است که
شرکت سرمایهگذاری پزشکان ایران (سهامی
عام) تاسیس شود .این شرکت در ابتدا یک
هیئت مؤسس میخواهد که پیشنهاد میشود
ترکیبی از معاون توسعه و منابع وزارت
بهداشت ،معاون درمان وزارت بهداشت،
رياست سازمان نظام پزشكي ،معاونت مرتبط
وزارت رفاه و تامين اجتماعي ،رئيس امور رفاه
و تامين اجتماعي سازمان مديريت ،مديرعامل
سنديكاي بيمارستانهاي خصوصي و  3نفر از
سرمايهگذاران موفق و خوشنام بخشخصوصي
به انتخاب وزير بهداشت داشته باشد تا بتواند
نهادینه شود.
همه اینها بهصورت خام و بهعنوان
پیشنهاد است که میتواند از طرف مسئوالن
مربوطه به چالش کشیده شده و تصمیمگیری
اساسی انجام شود .منظور این است که افرادی
باشند که از فیلترهای مختلف عبور کردهاند
تا در آینده مشکالتی ایجاد نشود .تعداد 213
هزار پزشک هستند که میتوانند عضو این
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شرکت باشند .اهم حوزههاي فعاليت این
توساز بيمارستان و
شركت هم میتواند ساخ 
مراكز درماني ،توسعه و بازسازي بيمارستانها
و مراكز درماني ،ايجاد بيمارستانهاي
زنجيرهاي و بهرهمندي از خدمات لجستيك
واحد ،جذب سرمايههاي داخلي و خارجي
و اجرا و توسعه طرحهاي ملي و استاني در
حوزه سالمت باشد و مبالغ سرمایهگذاری آن
حداقل بهازاي هر عضو ماهيانه یک ميليون
تومان ،ساليانه بهازاي 213هزار عضو؛ 2/5هزار
ميليارد تومان باشد .اگر متوسط هزينه ساخت
هر تخت؛  600ميليون تومان درنظر گرفته
شود میتوان گفت این شرکت ساالنه حدود
 4200تخت خواهد ساخت.
ممکن است گفته شود این حرف خیلی
خوشبینانه است ،اما اگر حتی 10درصد این
کار اتفاق بیفتد به جای  4200تخت420 ،

تخت ساخته میشود .بهتر از این است که اسکلتی در هشتگرد
مدت  15سال است رها شده و وزارت مسکن اصرار دارد کسی این
بیمارستان را راهاندازی کند .پزشکان میتوانند در سال  2/5هزار
میلیارد تومان سرمایه بیاورند و  4200تخت ایجاد کنند .قطعاً این
سرمایهگذاران انتظار دارند که ثبات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
وجود داشته باشد .در بیمارستان نیکان در سال  91کارت متوازن
ایجاد شد .این برنامه راهکار تثبیت وضع موجود یا فعالیتهای
توسعه را نشان میدهد.
انتظارات سرمایهگذار ثبات اقتصادي ،سياسي و اجتماعي،
اعطاي تسهيالت ارزانقيمت معادل سرمايه هر فرد ،اعطاي مجوز
و موافقت اصولي با شرايط آسان ،واگذاري زمينهاي با كاربري
بهداشتي با شرايط مناسب ،برخورداري از شرايط معافيت مالياتي
مانندگردشگري برای تورسيمدرماني و ...است که باید تامین شود.
معافیت مراکز توریستی را میتوان در قالب توریسم درمانی به
مرحله اجرا گذاشت .اینها انتظارات غیرمعقولی نیست .اگر این
ظرفیت در بدنه دولت وجود داشته باشد امکان شروع و برنامهریزی
و اجرا وجود خواهد داشت.

»
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اثر مشارکتها در حوزه آموزش پزشکی و بیمارستانسازی

مشارکت عمومی  -خصوصی
و نمونههای موفق آن

دکتر پژمان شادپور

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

با وجود تاکیدی که بر ورود بخش خصوصی در حوزه آموزش پزشکی و ساخت بیمارستان وجود
دارد ،این امر اقتصائات و الزامات خاص خود را میطلبد .بهینه کردن مشارکتهای عمومی و
خصوصی در این مورد و مواردی که میتوان از این نوع مشارکت کمک جست در سخنرانی زیر

مورد توجه قرار گرفته است.

در رتبهبندی  12بیمارستان
برتر ،فقط یک بیمارستان
دولتی و بقیه همه خصوصی
هستند .خیلی راحت میتوان
گفت بیمارستانهای دولتی
در زیر بار آموزش و خدمات
درمانی و تعهداتی که به دوش
دارند کمر خم کرده اند

آموزش به بخشخصوصی چه ارتباطی دارد؟
مگر دغدغۀ بخشخصوصی آموزش دادن است؟
برای پاسخ به این دو سوال باید به تاریخ بازگردیم و ببینیم از
چه زمانی بخشخصوصی به آموزش پزشکی وارد شده است .با کمال
اطمینان میتوان گفت اصوالً آموزش پزشکی در اختیار بخش خصوصی
بوده است 700 .سال پیش اولین دانشگاه مدرن که آموزش پزشکی
در آن تدریس میشد به وجود آمده است .کمتر از  200سال است
که دولتها در آموزش پزشکی دخالت دارند .قدیمیترین دانشگاه ثبت
شده به شکل مدرن ،دانشگاه آکسفورد است که بهصورت مستمر در
حال آموزش است .دانشگاه جندیشاپور ما هم سابقه تاریخی بسیار
قدیمی دارد .دانشگاه آکسفورد قویترین ،غنیترین و دارای رتبه اول
دانشگاههای دنیاست ،اما گردش مالی آن در سال ،2014 – 2015
 1/4میلیارد پوند بوده است .این رقم از حق ثبتنامی که دانشجویان
میپردازند ،تامین میشود .حجم بسیار زیادی موقوفات دارد که عمدتاً
موقوفه دانشکدههاست .موقوفات خود دانشگاه حدود  800میلیون
دالر است و موقوفات دانشکدهها حدود  3/5میلیارد پوند است .ضمنا
دانشگاهی که وظیفهاش آموزش و پژوهش است برای اینکه بتواند در
این راه خود را توسعه دهد سرمایهاش را منحصرا ً در محیط آموزش و
دانشگاه ندیده و سرمایهگذاری کالنی در شرکتهای نفتی دارد .البته
این دانشگاه پیرو بسیاری از دانشگاههای بزرگ دنیاست و خود مبدع
این کار نیست.
همچنین هدف درآمدزایی خود را که در سال  1/2 ،2012میلیارد
بوده در سال  2014به  3میلیارد رسانده است ،بنابراین بخشخصوصی
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در دنیا بهعنوان آموزشگاه بوده و بخش دولتی
به آن ورود نسبتاً موفقی داشته است .از میان
طبقهبندی که بین  20دانشگاه برتر دنیا در سال
 2014انجام شده ،در صفحه اول آن حتی یک
دانشگاه دولتی وجود ندارد .تمام 10دانشگاه اول
را بخش خصوصی اداره میکند .ولی در 10تای
دوم  5دانشگاه دولتی وجود دارد.
جالب است بدانید در رتبهبندی جهانی سال
 2008-2009یعنی سه دوره قبل از این فقط
یکی از دانشگاههای مذکور وجود داشته است.
به بیانی در چند سال پیش در بین  20دانشگاه
اول دنیا فقط یک دانشگاه دولتی وجود داشته،
اما اکنون این تعداد به  5رسیده است ،بنابراین
این یک امید واهی نیست و میشود کاری
کرد.یعنی میتوان هر دو مسئولیت حاکمیت و
بخشخصوصی را در دانشگاهها دید .اما صحبت
ما در مورد اداره دانشگاه نبوده بلکه در مورد
بیمارستانداری است .حال ببینیم وضعیت
بیمارستانهای دنیا چگونه است.
بیمارسـتانهای خصوصی صدرنشین
هستند
طبق تعریف ،هر بیمارستانی که دولت
برای آن سرمایهگذاری میکند دولتی است و
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اگر هیچ رقمی از بودجه دولتی دریافت نکند
خصوصی تلقی میشود .چون بحث ما در مورد
مشارکتهای دولتی و غیردولتی است به سراغ
رتبهبندی بیمارستانها میرویم .در رتبهبندی12
بیمارستان برتر ،فقط یک بیمارستان دولتی و
بقیه همه خصوصی هستند .خیلی راحت میتوان
گفت بیمارستانهای دولتی در زیر بار آموزش و
خدمات درمانی و تعهداتی که به دوش دارند کمر
خم کرده است .بدیهی است که از بیمارستانهای
دولتی کسی نمیتواند خود را باال بکشد .اما
حقیقت این است که همه این  12بیمارستان،
بیمارستان آموزشی هستند .پس منافاتی بین
آموزش و بهترین کیفیت درمان وجود ندارد.
در ایران به عنوان یک مفهوم بنیادین سابقه
حضور آموزش در بخش خصوصی بیشتر از بخش
دولتی است .در حوزههای علوم دینی اصال انتظار
تزریق سرمایه از دولت نبوده است .در آموزش
کالسیک و دانشگاهی شاهد حضور دانشگاه
آزاد اسالمی هستیم .زمانی دانشگاه آزاد اسالمی
از سوله و زیرپله شروع کرد ،اما در حال حاضر
بسیاری از واحدهای این دانشگاه هم خود را از
نظر کیفیت آموزش ارتقا دادهاند و هم از نظر جا و
مکان به دانشگاههای دولتی شبیه شدهاند.
بنابراین باید ببینیم بیمارستانهای مبتنی
بر مشارکت عمومی-خصوصی چه جایگاهی
میتوانند در آموزش داشته باشند .واقعیت این
است که هر چه مشارکت غیردولتی و دولتی
را به سمت پیچیدهتر شدن میبریم نیاز به
سرمایهگذاری دولت در آن کم میشود .به عبارتی
دولت برنده است برای اینکه سرمایهای را برای
ایجاد آن واحد نمیخواباند ،پس وظایف حاکمیتی
آن تامین میشود و نیاز به اراده سیاسی و اجرایی
کمتر میشود .همچنین میزان پیچیدگیها و
همکاریهای آنها در امور جزئی با بخش دولتی
بسیار زیاد میشود.

دستورالعملی مناسب
یک دستورالعمل خوب برای اداره بیمارستانهای مبتنی بر
مشارکت عمومی-خصوصی توسط بانک توسعه آسیا منتشر شده است.
در کتاب دیگری که بانک جهانی در سال  2006منتشر کرده تاکید شده
اگر بخش خصوصی بخواهد در بخش آموزش به سمت سرمایهگذاری
برای واحد آموزشی پیش برود آثار و فواید آن در این راستا محدودتر
خواهد شد .یعنی میگوییم بهترین بیمارستانهای آموزشی را در بخش
خصوصی میتوان پیدا کرد ،اما هنگامی که دنیا روش ( PPPمشارکت
عمومی-خصوصی) را اجرا میکند لزوماً اینگونه نیست و برای توسعه
آموزش نمیتوان روی آن حساب کرد .در حوزۀ  PPPدستاوردهای
خوبی حاصل شده ،اما به مرور زمان ارتقا نمییابد .طبق دیدگاه سنتی
که آموزش در کشور ما وظیفه دولت است ،در آموزش پزشکی هدف
ما این است که هرکس که میخواهد آموزش دهد به بنیادهای آموزش
پزشکی وفادار بماند.
باید مهارتها و ارتباطات بین فردی و درک صحیحی از سیستم
بهداشتی کشور را به فراگیران منتقل کند .به نسبتی که سرمایهگذار و
بخشخصوصی وارد آن میشود ،این نگرانی وجود دارد که دیدگاههای
حاکم بر دانشگاه ،از مقتضیات و منافع عمومی به سمت بیزنس و رویکرد
سود و زیان حرکت کند و ما را از ارزشهای شناختهشدۀ سنتی شامل
قابلاعتماد بودن ،نوعدوستی و محرمانه نگهداشتن اطالعات بیمار دور
کند .به هر حال تضاد بین این دو ،همیشه وجود داشته ،ولی تجربه نشان
میدهد که میتوان ارتباط مفید و مثمرثمری بین آنها برقرار کرد .این
تجربه در جاهای مختلف دنیا بوده است.
تجربههای موفق بانک جهانی
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به جای اینکه همۀ
بیمارستانها به سمت PPP
بروند باید فقط جاهایی را
تشویق به این رویکرد کنیم
که مشخصات و مقتضیات الزم
را دارا هستند .به این صورت
میتوانیم اهداف کام ً
ال روشن
برای آن در حوزه درمان و
آموزش تعریف و روی نتایج
فرآیندها نظارت بسیار قوی و
دقیق کنیم

بیشتر تجربیاتی که بانک جهانی آنها را مدیریت کرده در قاره آسیا
و آفریقا قرار دارند .مث ً
ال  350پروژه  PPPتوسط بانک جهانی در هند و
مصر حمایت شده است .نمونهاش بیمارستان  200تختخوابی در مصر
است که بخش اطفال ،اورژانس و بانک خون آن به شیوۀ  PPPاداره
میشوند .این تجربۀ موفقی بوده و کارآیی آموزشی هم دارد .یک نمونه از
 PPPدر بنگال غربی(هند) اجرا میشود .طبق مقرراتی که دولت محلی
برای  PPPوضع کرده زمین و ساختمان توسط دولت در اختیار بخش
غیردولتی قرار گرفته است .طبق یک قرارداد  99ساله به میزان 0/3
درصد در سال از آن اجاره گرفته میشود .طبق آن قرارداد 25درصد از
ظرفیت بستری برای افراد نیازمند است و 33درصد از ظرفیت آموزشی
باید از طریق کنکور سراسری دولتی تامین شود و  66درصد دیگر را از
دانشجو بگیرند .در عین حال با ایجاد یک فرصت سهساله برای احداث
بیمارستان به آنها یک چتر حمایتی داده شده است.
در آمریکا مصادیق  PPPخیلی کمتر و بخش خصوصی شایعتر
است .حال ببینیم در آمریکا  PPPچه سودی میتواند داشته باشد.
در لوئیزیانا که ایالت پرپولی نیست چون انگیزههایی مانند ما در توزیع
نیروی انسانی ندارند فارغالتحصیالن پزشکی در شعاع یکصد مایلی
اطراف دانشگاه محل تحصیلشان طبابت میکنند ،بر عکس ما که به
فارغالتحصیل اهل تهران که در دانشگاه گیالن تحصیل کرده حکم
خدمت در بجنورد میدهیم که هیچ آشنایی در آن جا ندارد .نکته آخر
اینکه هر طرح  PPPکه به اجرا در میآید باید  Residencyآن را
 ACGMEکه معادل دبیرخانۀ تخصصی ماست تأیید کند.

مجمع خیرین سالمت کشور -اعظم احمدپورمبارکی

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

در بیمارستانهای «محب» و «هاشمینژاد»
مطالعهای صورت گرفته که در International
 Journal Of Hospital Researchبه چاپ
رسید .نظر بیش از 75درصد خبرگانی که در این
مورد تحقیق کردند آن بود که  PPPنه تنها در
حوزه مالی و بهبود فرآیندها بلکه در مورد آموزش
در بیمارستانهای دولتی هم موجب ارتقا شده
است .هر چند این همکاری مستلزم دوام و
دقت الزم است ،بنابراین نتیجهگیری میکنیم
که  PPPنباید به عنوان تنها راهحل مشارکت
بخش غیردولتی در حوزه آموزش پزشکی و
بیمارستانداری ما دیده شود .پس برای هر پروژه
بنا به نوع و  Applicationموجود باید یک نسخۀ
مجزا نوشته شود و در صورتی موفق خواهد بود
که اراده اجرایی بسیار قوی پشت این قرارداد
وجود داشته باشد ،چون هیچ قرارداد  PPPدر
دوره و سِ َمت اجرایی یک نفر به ثمر نمیرسد.
قرارداد  PPPدر دوره یک نفر منعقد شده
و در دوره شخص دیگری به بلوغ رسیده و در
دوره نفر سوم نتیجه میدهد ،بنابراین باید ارادۀ
کشور بر حمایت از این نوع قراردادها باشد .الزم
است قراردادها را بلندمدت ببندند .با قراردادهای
چهار ساله نمیتوان  PPPاجرا کرد .به جای
اینکه همۀ بیمارستانها به سمت PPPبروند باید
فقط جاهایی را تشویق به این رویکرد کنیم که
مشخصات و مقتضیات الزم را دارا هستند .به این
صورت میتوانیم اهداف کام ً
ال روشن برای آن در
حوزه درمان و آموزش تعریف و روی نتایج فرآیندها
نظارت بسیار قوی و دقیق کنیم و مانیتورینگ
دقیق روی نتیجه فرآیندها انجام دهیم نه روی
خود فرآیندها .اما این مانیتورنیگ نباید منجر
به اختالل در فعالیتهای بیمارستان شود .الزم
است بدانیم که فرآیندهای مالی بیمارستانهای
دولتی با بیمارستانهای  PPPفرق دارد و اگر
اصرار به دولتیکردن فرآیندهای آنها داشته باشیم
هیچوقت نتیجه متفاوت با بیمارستان دولتی به
دست نمیآید .بدین ترتیب میتوان در موارد
خیلی خاص از  PPPکمک گرفت.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

الزاماتوزیرساختهایالزمبخشدولتیوخصوصیبرایمشارکتدرحوزهسالمت

چرخهای که از باور شروع و به قرارداد
منتهی میشود!

دکتر مسعود اعتمادیان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدتها باور حاکم در بدنه تصمیمگیرنده و اجرایی حوزههای مختلف کشور این بوده که بخش دولتی
کاراتر از بخش خصوصی بهویژه در هزینه کردن منابع عمومی است .اما حاال این باور با چالش اساسی

روبهرو شده و باور کردن بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است .در مطلب پیشرو به اهمیت

تقویت این باور و مزایای مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه درمان اشاره شده است.

الزامات و زیرساختهای الزم برای شکلگیری بخش خصوصی
و مشارکت همان طور که در تصویر شماره یک نشان داده شده
است ،شامل باور ،فرهنگ ،اراده و سپس قانون است .به وفور قانون
برای مشارکتها و کاهش تصدیگری وجود دارد ،ولی هیچ اتفاقی
نیفتاده است ،چراکه باور شکل نگرفته و فرهنگ نشده است .در
انگلستان این یک فرهنگ است .چرخه از باور شروع و به قرارداد
منتهی میشود .در اینجا اسم بخشخصوصی را مردم میگذارم.
برای مثال ،آقای دکتری که مدیرعامل بیمارستان نیکان است ،از
جنس مردم است ،اما به عنوان مدیرعامل بخشخصوصی از ایشان
اذهان به سمت منتفع شدن و بهرهگیری از دولت میرود .طبق
فرمایش مقام معظم رهبری «اگر مردم وارد میدان نشوند کاری از

»

یاد میشود .به محض اینکه عنوان خصوصی بهکار برده شود همه

تصویر شماره  1الزامات و زیرساختهای الزم برای
شکلگیری بخشخصوصی و مشارکت

سیاستمداران ساخته نیست».
در سیاستهای ابالغی اعالم شده که تدارک خدمات باید از

کنید امکان ندارد هزینه تمامشده بخش

تولیت جدا شود و چندبار تأکید شده که به بخشخصوصی داده

دولتی از بخش خصوصی ارزانتر باشد .بسیار

شود .بیمارستانها و درمانگاهها از مصادیق بارز تدارک خدمات

پرسیده میشود که آیا میتوان آموزش را

هستند .رئیسجمهور بر نقش مردم در کارهای تصدیگری و

به بخش خصوصی داد .در بخش دولتی هم

اجرایی بسیار تأکید دارند ،ولی اتفاقی نمیافتد چون باور این کار

هزینه تمامشده مشخص نیست .یک بار در

وجود ندارد .بنابر اظهار دکتر هاشمی راهی جز خصوصیسازی

مرکز تحقیقات در شهر تهران هزینه تمامشده

در بخش سالمت وجود ندارد .رهبر انقالب ،رئیسجمهور و وزیر

عمل آپاندیس در بیمارستانهای مختلف

بهداشت در این مورد تأکید دارند ولی هنوز اتفاق معناداری نیفتاده

دولتی بررسی و مشخص شد تا  4برابر

است ،برای اینکه باور ،اراده و فرهنگ وجود ندارد .قانون و قرارداد

اختالف وجود دارد .این رقم در یک جا دو

هست ،اما باورهای موجود بر این است که بخش دولتی باکیفیتتر

میلیون و در جای دیگر هشت میلیون بود.

و ارزانتر است و بخشخصوصی گران است .اگر به اسناد مراجعه

در بیمارستانهای دولتی ،هزین ه تمامشده
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مشخص نیست ،چرا؟ چون پول نهادهها

برای اینکه کار به او سپرده شود نیست .هم دولت اجازه نداده

پرداخت میشود .در بخش سالمت ،نهادهها

ساخته شود و هم اگر دولت بخواهد این بار را بر دوش دیگران

هزینه شده و محصول خریداری نمیشود ،لذا

بگذارد کسی نیست که آن را تحویل بگیرد.

قیمت تمامشده مشخص نیست.

این باور ،اراده و فرهنگ نتیجه تجربه 10ساله اینجانب است.

یکی از موفقیتها در بخش دولتی این

آقای ساکی خبر خوش ساخت بیمارستان هزار تختخوابی را

است که فرد متخصصی را به میدان بیاوریم،

در تهران و قم دادند که قرارداد آن بسته شده است .برای این

به زمین بزنیم و بیرون بفرستیم .اخیرا ً

بیمارستان قرار است هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شود .اگر

جلسهای در شورای تخصصی وزارت بهداشت

کارها خیلی خوب پیش برود سالیانه صدهزار بیمار پذیرش میشود.

با حضور  40نفر از رؤسای دانشگاهها تشکیل

من معتقدم ظرفیت سالیانه یک بیمارستان هزار تختخوابی

شد .دکتر الریجانی تالش کرد که تربیت

صدهزار نفر است .بیمارستان صد تختخوابی باید در سال10 ،هزار

رزیدنت و فلوشیپ توسط بخش خصوصی

بیمار بگیرد .برای اینکه بتواند قسط و سود مشارکت 18درصد را

انجام شود ،اما فقط  5نفر موافقت کردند.

بدهد .الزم است سالیانه  220میلیارد تومان بپردازد .به ازای هر

بنابر اظهار یکی از رؤسای دانشگاه تاکنون

مریض بستری باید  2میلیون و  200هزار تومان پرداخت شود.

دو بار دکتر الریجانی میخواسته این مصوبه

10سال طول میکشد تا اصل و فرع سرمایه داده شود .چنین

را بگیرد اما موافقت نشده است ،چون این

پولی در کشور وجود ندارد .در ایران به ازای هر فرد  300دالر و

باور وجود ندارد .در صورتی که بنابر اذعان

در آمریکا  9هزار دالر برای سالمت هزینه میشود .کشورهایی که

دکتر شادپور10 ،دانشگاه آموزشی برتر دنیا

تعداد تخت بیمارستانهای آنها زیاد است معادل  2الی  3هزار دالر

غیردولتی هستند .از طرف دیگر حق به دولت

هزینه میکنند .این تامین مالی چگونه باید انجام شود؟

داده میشود ،چراکه بخش خصوصی قابل اتکا

»

باورهای موجود بر این
است که بخش دولتی
باکیفیتتر و ارزانتر است و
بخشخصوصی گران است.
اگر به اسناد مراجعه کنید
امکان ندارد هزینه تمام
شده بخش دولتی از بخش
خصوصی ارزانتر
باشد

تصویر شماره 2عدم کمبود قوانین و
مقررات برای رسیدن به اهداف

»
تصویر شماره 3هزینههای احداث یک
بیمارستان  1000تختخوابی

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

تصویر شماره 4محاسبه هزینه تمام شده خدمات

بنابر اظهار دکتر تابش در راستای حذف پدیده زیرمیزی،
هزینه بیمهها مضاعف شده است .هر کدام از شما که رئیس بیمه
باشید به همین شیوۀ فعلی عمل میکنید .وقتی قرار است با پول
بانک ،بیمارستان ساخته شود باید هزینههای پنهان هم در نظر
گرفته شود.
حال راهحل چیست؟
“”Low Cost High Quality Healthcare

در هند بیمارستانی با  6میلیون دالر هزینه ساخته شده است
که ساختمان آن سولهای است که تختها در آن قرار داده شده

و حتی ایرکاندیشین نیز ندارد و توجیه آنها
برای این کار این است که ما پول نداریم ولی
میخواهیم درد مریض را برداریم .واقعیت آن
است که بیش از  90درصد افراد نمیتوانند
خدمات بگیرند و دولت نیز هزینه درمان
آنها را ندارد تا پرداخت کند ،لذا راهحل،
کنترل هزینهها و ساخت بیمارستانهای
ارزانقیمت است .خدمتی که به جامعه نرسد
خدمت نیست ،چراکه خدمت باید قابل
دسترس باشد.

»

تصویر شماره  5عرضه و تقاضای تختهای بیمارستانی
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اصالحات ساختاری
پیشنیاز ارتقاء صنعت بیمارستانسازی
مهندس نصراله طاهباز

مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور لیمان

یکی از مباحثی که در افتتاحیه کنگره مطرح شد لزوم بهروزسانی دانش ساختمانسازی داخلی
همگام با رشد این صنعت و دانش ،در کشورهای همسایه بود .بهعبارتی تحویل باکیفیت و مطابق

برنامهریزی پروژهها به عنوان یک دغدغه مطرح شد .موضوع بحث زیر پاسخ به اين سوال است كه
آيا در صورت تامين بهموقع و كافى اعتبارات عمرانى ،اين اطمينان وجود دارد كه پروژه مطابق برنامه

و با كيفيت مطلوب آمده تحويل و بهرهبردارى شود؟

چندین سال پیش ،سازمان
برنامهوبودج ه تصمیم به تعیین
رتبهبندی و تشخیص صالحیت
مجریان طرحهای بیمارستانی
گرفت که متاسفانه عملی نشد.
در حالیکه کارفرما /مجری
طرح نقش بسیار مهمی دارد
و باید بررسی شود که آیا
سابقه ،تجربه و توان انجام کار
را دارد یا خیر .راهحلی که
قانونگذار برای این مسئله در
نظر گرفته ،استفاده از عامل
چهارم است و عامل چهارم
میتواند جایگزین خدمات
فنی-مهندسی کارفرما شود

خوشبختانه درحال حاضر افرادی شایسته و کاردان در رئوس
وزارتخانهها قرار دارند که خود از دستاندرکاران ساخت بیمارستان
هستند و این فرصتی طالیی برای مشاوران و پیمانکاران عرصه
توساز بیمارستان و صنعت بیمارستان است تا بتوانند خدمات
ساخ 
ف ارائه دهند .طبق آمار ارائهشده
ارزندهای به ملت عزیز و شری 
توسط سازمان جهانی بهداشت ،به ازای هر هزار نفر 3 ،تخت الزم
است .این رقم در ایران حدود  1/7تخت به ازاء هر هزار نفر است و
تصمیم بر آن است تا طی  5سال آتی به  2/6برسد که تحقق آن
مستلزم ساخت  70هزار تخت جدید است .الزم به ذکر است که
 50درصد از تخت های موجود از رده خارج یا فرسودهاند ،لذا باید
حدود  110هزار تخت جدید ساخته شود که اعتبار الزم برای این
امر حدود  88هزار میلیارد تومان است.
لزوم رسیدن به این مهم ساخت ساالنه بیش از 12هزار تخت
است ،حال آنکه عملکرد ما در دولتهای قبلی حدود 1600تخت
و در دولت فعلی  2000تخت است .با درنظر گرفتن رشد ثابت
جمعیت ،برای تحقق شاخص  2/6ضرورت دارد مشاوران و

پیمانکاران پنجبرابر توان فعلی خود فعالیت
کنند .در صورتی که طی  15-10سال اخیر،
مشکالت بسیاری ناشی از تحریمها و کمبود
اعتبار وجود داشت که هیچگاه مطرح نشده و
پنهان مانده است و در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود.
بنابر اظهارات دکتر هاشمی ،پروژه
بیمارستان دشتآزادگان كه  ٢٥سال پيش
شروع شده ،فقط 40درصد پیشرفت دارد.
دلیل این اتفاق باید بررسی شود ،چرا که
تأمین اعتبار تنها یکی از مشکالت موجود
است ،اما مشکل اصلی نیست .موارد مشابه از
این دست کم نیستند .به گفته دکتر هاشمی
«مشاوران و پیمانکاران ما فاصلۀ زیادی با
ترکیه دارند» ،این واقعیتی است که نمیتوان
آنرا انکار نمود ،بلکه ضرورت دارد دالیل این

»

تصویر شماره 1
بررسی استانداردهای تعداد
تخت در ایران
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تصویر شماره 2
بررسی بودجه مورد
نیاز برای رسیدن
به شاخص 2/6

فاصله بررسی شده و راهکاری برای آن تدوین شود.
نظر دکتر علیرضایی مبنی بر «عدم تفاوت بین بیمارستانهای
کنونی و بیمارستانهای  70سال پیش» ،عین واقعیت است .در
صورتیکه بر خالف شرایط موجود ،اکثر متخصصان بر این اعتقادند
که بیمارستان باید مانند هتل بوده و برای بیمار آرامبخش و
شفابخش باشد .عمر بهرهبردارى از یک بیمارستان چنانچه مطابق
اصول و مشخصات فنى ساخته شده باشد ،حدود  100سال است
پس ضرورت دارد با رفع موانع و مشكالت زير و بها دادن به طراحى
مناسب پروژهها ،محيط و فضاى مناسب براى بيماران و كادر
بيمارستان فراهم شود.
به اعتقاد اينجانب مسائل و مشكالت مهمی به جز كمبود
اعتبار،در صنعت بيمارستان وجود دارد که باید قانونگذاران برای
آنها فکری کرده و چارهجویی کنند .این عوامل شامل موارد زیر
است.
 -1تناسب و تعادل رئوس مثلث اجرایی پروژهها بهویژه بناهای
درمانی
 -2تغییر نگرش به جایگاه مشاوران در پروژههای درمانی
 -3بازنگری فرایند انتخاب پیمانکاران در مناقصه
 -4تدوین فهرست بهای خاص بناهای درمانی
 -5واگذاری پروژهها به صورت طرح و ساخت ()EPC
 -6جایگاه ویژه طراحی تجهیزات پزشکی و معماری داخلی در
فرایند طراحی
 -7لزوم تحول در طراحی و نظارت پروژهها
اين موارد و يا بهعبارتى موانع ُكندكننده كيفيت و سرعت
پيشرفت پروژهها به ترتيب اولويت دستهبندى شده و در ادامه
توضیح داده شده است.

 -1تناسب و تعادل رئوس مثلث اجرایی
پروژههایدرمانی
براى اينكه يك پروژه عمراني به مرحله
اجراء رسيده و آماده بهرهبردارى شود ،سه
عامل كارفرما يا بهعبارتى مجرى طرح،
مهندس مشاور و پيمانكار بايد با هم كار
كنند كه به آن مثلث اجراى پروژه ميگويند.
طبيعى است كه سابقه ،توان و تجربه هر سه
راس مثلث ،بايد همسطح بوده و يا اختالف
كمى از هم داشته باشند .متناسب با ظرفيت
پروژه ،مشاور و پيمانكا ِر تشخيص صالحيت
شده و داراى رتبه مربوطه انتخاب میشود،
اما راس مثلث كه فرمان هدايت و راهبرى
پروژهها را در دست دارد فاقد نظام تشخيص
صالحيت و رتبهبندى و يا به عبارتى شرايط
احراز اين پست است؛ نتيجه روشن و مشخص
است.
چندین سال پیش ،سازمان برنامهوبودجه
تصمیم به تعیین رتبهبندی و تشخیص
صالحیت مجریان طرحهای بیمارستانی
گرفت که متاسفانه عملی نشد .در حالیکه
کارفرما یا مجری طرح نقش بسیار مهمی دارد
و باید بررسی شود که آیا سابقه ،تجربه و توان
انجام کار را دارد یا خیر .راهحلی که قانونگذار
برای این مسأله در نظر گرفته ،استفاده از
عامل چهارم است و عامل چهارم میتواند
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 -2تغییر نگرش به جایگاه مشاوران در پروژههای درمانی
متأسفانه در کشور و همچنین در دستگاههای اجرایی ،به
نقش مشاور توجه كافى نشده و ارزشی براى خدمات مهندس
مشاور قائل نيستند .همانطورکه در تصویر شماره  4نشان داده
شده است ،اگر هزینه یک پروژه100 ،درصد در نظر گرفته شود،
در کانادا 12/5درصد آن مربوط به هزینه طراحی و 87/5درصد
برای اجرا است .در چرخه حیات پروژه که حدود  50سال است،
هزینه مشاور 1/5درصد ،هزینه اجرا 12درصد و هزینه بهرهبرداری
 86/5درصد است .قابلتوجه است که در ایران به جای12/5درصد،
تنها 1/5درصد هزینه ،صرف طراحی میشود که بسیار اندک

»

تصویر شماره 4
نمودار هزینه
خدمات مشاور

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

پیشنهاد میشود مانند قبل از
انقالب ،براساس خرد جمعی
اقدام شود ،بدین ترتیب که
پایینترین و باالترین قیمت
حذف و متوسط آن در نظر
گرفته شود .در این صورت
میتوان اعتقاد داشت که
پروژ ه با قیمت منطقی واگذار
شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و
این یعنی سیستم برد -برد!

نقش كارفرما را به عهده گيرد و جایگزین خدمات فنی-مهندسی
کارفرما شود .اکنون بسیاری از فارغالتحصیالن ،جوانان شایسته و
باتجربهای هستند که به دلیل فراهم نبودن شرایط کار ،اکثرشان
مهاجرت میکنند .رواج عامل چهارم در موارد مورد نیاز و الزام
مجریان به استفاده از آن ،عالوه بر ظرفیتسازی برای مشاوران،
اشتغال نیز ایجاد کرده و به تجمیع تجربهها در بخش خصوصی
به جای بخش دولتی میانجامد .توصیه اینجانب برونسپاری
است ،همانگونه که در ساخت خطوط مترو ،عامل چهارم در نظر
گرفته شد و نتیجه آن شکلگیری متروهای زیبا بود .عامل چهارم،
پیمانکار و مشاوران را هدایت و راهبری میکند ،ازاینرو شهرداریها
از خدمات عامل چهارم در اكثر پروژهها استفاده ميكنند كه تجربه
موفقيتآميزى بوده است.

تصویر شماره  3مثلث اجرایی پروژههای درمانی

است .متأسفانه همین 1/5درصد هم بهموقع
پرداخت نشده و یا تخفیفهایی تقاضا میشود
که موجب پیدایش مسائل و مشکالتی است.
این موضوع همان مسأله است که باعث ایجاد
فاصله بین مشاوران ایران و ترکیه و سایر
کشورها شده است.
هزینهای که برای طراحی پرداخت
میشود ،فونداسیون کار است و تمام
هزینههای ساخت و بهرهبرداری روی این
فونداسیون قرار میگیرد .واضح است که اگر
هزینه کمتری پرداخت شود و پايه ضعيفى
ايجاد شود تا اجراء و بهرهبردارى با تكيه به
اين پايه ضعيف بنا شود ،نهایتا بنا فرو میریزد.
نتیجه این موضوع ،عمر كوتاه بهرهبردارى،

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

پائين بودن كيفيت و زبيائى پروژه است .دکتر هاشمی به خوبی
اینگونه بیان کردند که «وقتی یک بیمارستان را افتتاح میکنم،
میبینم که بیمارستان نو و جدید نیست و هیچ فناوری جدیدی
ندارد».
در تصویر شماره  5مقایسه انجامشده بین حقالزحمۀ مهندسان
مشاور ،براساس نرخ سازمان مدیریتوبرنامهریزی با سایر کشورها
از جمله کانادا و مالزی قابلمشاهده است .حقالزحمه نظارت
بهعالوه طراحی در ایران بهطور متوسط 3درصد است ،در حالیکه
در کشورهای خارجی 12درصد می باشد .بیان این ارقام ضرورتی
ندراد ،چرا که هماکنون در کشور با یک مشاور خارجی قراردادی بر
مبنای 12درصد منعقد شده است .حال اگر این بودجه به مشاروان
ایرانی داده شود با الزام گرفتن مشاور همکار خارجی ،نه تنها مشاوران
داخلی توانمند میشوند ،بلکه تکنولوژی و فناوری نیز وارد کشور
میشود .ساخت بیمارستانها و بهبود اندیکس تخت تنها با شعار
امکانپذیر نبوده ،بلکه باید ظرفیتسازی و توانمندسازی شود.
 -3بازنگری روش انتخاب پیمانکاران در مناقصات
طبق قانون مناقصات ،دامنه باید رعایت شده و پروژه به
مناسبترین قیمت واگذار شود .مناسبترین قیمت ،الزاماً پایینترین
قیمت نیست ،در صورتیکه دستگاههای اجرایی به دلیل تعدد
سازمانهای نظارتی ،این نکته را در نظر نمیگیرند و با علم به دامنه
قیمت مناسب ،پایینتر از آنرا نیز میپذیرند .متاسفانه در مناقصات
اخير براى بيمارستانها پيمانكاران بهدليل تعطيلى ساير پروژهها

و نداشتن پروژه فعال ،با تخفيف تا 20درصد
نسبت به فهرست بهاء روز ،پيشنهاد قيمت
ميدهند و پروژه را دچار چالش ميكنند .واضح
است كه پیمانکار سرمایهگذار نیست ،میخواهد
پول را در طول پروژه دربیاورد ،لذا پروژه طوالنی
شده ،گرفتاریهای متعدد برای مشاور بهوجود
آمده و سازمانهای نظارتی هم درگیر میشوند.
پیشنهاد میشود با توجه به اينكه فهرست
بهاء روز از طرف سازمان برنامهوبودجه همهساله
منتشر ميشود پایینترین و باالترین قیمت
پيشنهادى حذف و به پيشنهادى كه نزديك
متوسط قيمت داده است كار واگذار شود .در
این صورت میتوان اعتقاد داشت که پروژه با
قیمت منطقی واگذار ميشود؛ نه کمتر و نه
بیشتر و این یعنی سیستم برد -برد! در چنین
حالتی کارها به نحو مطلوب و بهموقع انجام
میشود و سایر مسائل جانبی هم پیش نمیآید.
در صورتیکه در حال حاضر ،با پذیرفتن
پایینترین قیمت ،سالها گرفتاری پیش آمده
و مجبور به متمم خواهیم شد.
 -4فهرست بهای سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

»

تصویر شماره  5نمودار مقایسه حق الزحمه خدمات مهندسی در کشورهای مختلف
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بیمارستان  540تختخوابی
فوق تخصصی کودکان در
تبریز با استفاده از سیستم مدل
سازی اطالعات ساختمان
( )BIMطراحی شده و
هماکنون بهرهبردار میتواند
قبل از ساخت بیمارستان،
آن را تجسم کند ،فضاهای
داخلش را ببیند و از لحاظ
معماری داخلی رویش کار
کند

فهرست بهای سازمان برنامهوبودجه کشور برای ساخت واحد
مسکونی ،آموزشی و بیمارستان یکسان است .سقف قیمتهای
جدید یکسان است که صحیح نیست .هرچند هماکنون اصالحاتی
در حال انجام است ،اما تهیه فهرست بهای خاص برای بیمارستانها
ضرورت دارد .همچنین قیمت نظارت برای هر سه کاربری
مسکونی ،آموزشی و بیمارستان یکسان است ،بدین معنا که ناظری
که کیفیتو کمیت بیمارستان را کنترل میکند با مهندس ناظر
بقیه ساختمانهای ساده ،یکسان است و دستمزد یکسانی دارد.
به همین دالیل ،مشاوران ضعیف شدهاند و کارشناسان ارشد در
دستگاه نظارت ماندگار نيستند.

زمان قطعی پایان کار بهدلیل تغییرات کمتر
با توجه به تجربه و قدرت فنی گروه مشارکت
 عدم دخالت مستقیم کارفرما در جزئیاتاجرای کار
 آزادی عمل گروه مشارکت پیمانکار ومشاور در زمینه انتخاب طرح و مصالح
 همپوشانی زمان طراحی و اجرا وصرفهجویی در زمان و وقت و هزینه
 مسئولیت و مدیریت واحد پروژه و پرهیزاز چندگانگی در اعمال سلیقه و لوثشدن
مسئولیتها

ساخت)
پیشنهاد میشود مانند کشورهای خارجی ،پس از اتمام فاز
یک ،پروژه بهصورت  EPCواگذار شود تا پیمانکار و مشاور ،پروژه
را با هم پیش ببرند ،بدین ترتیب ،هرکدام مسئولیتهای خود را
ن برنامهوبودجه
داشته و باید بپذیرند .این روش مورد پذیرش سازما 
بوده و مقررات و ضوابط آن نوشته شده است .محاسن این روش در
ادامه ذکر شده است.
 -اطمینان و پیشبینی واقعبینانهتر کارفرما از مبلغ نهایی و

 -6جایگاه حضور کارشناسان تجهیزات
پزشکی و معماری داخلی در فرایند
طراحی،ساخت و تجهیز
متأسفانه خدمات معماری داخلی و
تجهیزات پزشکی در شرح وظایف مهندسان
مشاور وجود نداشته و از طرف دستگاههاى
اجرائى ،حقالزحمه اين خدمات اساسى براى
پروژههاى درمانى پرداخت نميشود .مشاور

 -5واگذاری پروژهها بصورت ( EPCمهندسی ،تدارک،

تصویر شماره 6
طراحی بیمارستان

»

فوق تخصصی کودکان تبریز
با بکارگیری مدل سازی
اطالعات ساختمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

باید با اتخاد مهندس معمار داخلى خوشذوق و سليقه روى تكتك
فضاهاى بيمارستان كار كند و محيط زيبا و متناسبی را خلق نمايد،
گرچه اين كار انجام نميشود .مشاور بايد تجهیزات پزشکی را مطالعه
كند در صورتی که در ایران اهمیتی برای این موارد قائل نشده،
حقالزحمهای به آن اختصاص داده نمیشود .قابلتوجه است که
کارفرماها نیز تقاضایی برای آن ندارند.
 -7لزوم تحول در طراحی و نظارت پروژهها
 -1-7استفاده از روشهای نوین و هوشمند در طراحی و نظارت
بیمارستان  540تختخوابی فوقتخصصی کودکان در تبریز با
استفاده از سیستم مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMطراحی شده
و هماکنون بهرهبردار میتواند قبل از ساخت بیمارستان ،آن را تجسم
کند ،فضاهای داخلش را ببیند و از لحاظ معماری داخلی رویش کار
کند .تمامی تداخالت احتمالی در بخشهای مختلف معماری ،سازه،
برق و مکانیک توسط این سیستم بررسی و رفع شده است .همچنین
جداول استخراجی از مصالح و ابعاد فضاها ،سرعت برآورد هزینه را
بسیار افزایش داده و خطاها را کاهش داده است و مزایای بیشمار
دیگری که فرصتی برای بیان آنها در این نوشتار نیست .آنچه در نهایت
حاصل شده کاهش هزینههای اجرا و افزایش سرعت اجرا بود.
متأسفانه در حال حاضر بیمارستانهایی که تحویل وزارت
بهداشت میشود ،هرگاه نیاز به تغییری داشته باشد ،رئیس
بیمارستان باالجبار تعدادی را مسئول میکند تا فضایی را تخریب
و مجددا ً بسازند .همچنین در صورت لزوم هرگونه تعمیرات ،به دلیل

در دست نبودن مدارک کافی و مشخص از
ساختمان احداثشده با آزمون و خطا محل
باید شناسایی شود .درصورتیکه استفاده از
سیستم  ،BIMمدارک کافی با جزئیات کامل
را در اختیار کارفرما گذاشته تا در زمان مورد
نیاز به آن مراجعه و اطالعات الزم را در اختیار
داشته باشند .اما در حال حاضر بیمارستانی که
تحویل وزارت بهداشت میشود ،هرگاه نیاز به
تغییر داشته باشد ،رئیس بیمارستان باالجبار
چند نفر را با بیل و کلنگ میفرستد که جایی
را خراب کنند و فضای تازهای بسازند .در کل
برخی از مزایای مهم سیستم مدلسازی اطالعات
ساختمان به شرح زیر است.
 در اختیار داشتن یک مدل سهبعدیهوشمند از تمام اجزا و دیسیپلینهای ساختمان
(معماری ،سازه ،تأسیسات مکانیکی و الکتریکی)
 افزایش هماهنگی و همکاریدستاندرکاران پروژه
 افزایش کیفیت و راندمان کار بهینهسازی زمانبندی و هزینه پروژه تسهیل مدیریت کل چرخه حیات پروژه-2-7استفاده از روشهای نوین مدیریت

پروژه در زمان اجرا
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»

تصویر شماره  7بکارگیری سیستم موبایل مدیریت کار

بیمارستانهایی که تحویل
وزارت بهداشت میشود،
هرگاه نیاز به تغییر داشته باشد،
رئیس بیمارستان باالجبار چند
نفر را با بیل و کلنگ میفرستد
که جایی را خراب کنند و
فضای تازهای بسازند

به دلیل تعدد پروژهها در شهرستانهای مختلف میتوان
سیستمی را به کار گرفت که بُعد مسافت را از بین ببرد و این امکان
را به مجری و مشاور طرح داد تا در هر لحظه پروژه را با موبایل خود
کنترل کنند .بهطور کلی سیستم موبایل مدیریت کار دارای مزایایی
به شرح زیر است.
 حذف بُعد مسافت بهعنوان یک مانع بر سر راه مدیریت کارا واثربخش پروژهها
 تسریع و تسهیل مدیریت پروژه ارتباط دوطرفه مأموران و پرسنل سایت با مدیر پروژه وکارشناسان مربوطه و ثبت و ارسال تمام وقایع به صورت آنی
 بازدید مجازی و هوشمند از پروژه بدون حضور فیزیکی در پروژه مستندسازی و طبقهبندی کامل اطالعات و اسناد و امکاناستخراج خودکار اطالعات جهت تهیه گزارشات با ثبت کامل زمان و

پروژه نیز میتوانند به طور آنالین پروژه را
مشاهده کرده و بهجای نظارت از دور و یا
مراجعه حضوری به تکتک پروژهها در نقاط
مختلف کشور ،شرایط را از دور نظاره کرده و
هماهنگیهای الزم را انجام دهند .در نهایت
الزم به ذکر است که استفاده از روشهای نوین
مدیریت پروژه در زمان اجرا مزایای بیشماری
دارد که برخی از آنها در ادامه ذکر شده است.
 کاهش زمان در انتقال اطالعات موردنیاز کیفیت مطلوب گزارشهای کارگاهی (عکسو نقشه)
 ارتقا کیفی مستندسازی -محدود کردن صورتجلسات و دستورکارها

مکان و سایر اطالعات جانبی
 مدیریت ادعای ناشی از تأخیر یا اختالل در ارسال و دریافتاطالعات به صورت مستند
عالوه بر موارد فوقالذکر ،مهندسان ناظر این امکان را دارند تا
تمامی گزارشهای کارگاهی و چکلیستها را در موبایل خود در
دسترس داشته و به صورت آنالین مورد استفاده قرار دهند .مدیران

 کنترل عوامل نظارت کارگاهی از نظر کیفیو کمی
 کاهش بروکراسی دریافت اطالعات موردنیاز معماری ،سازه،سیویل ،برق و مکانیک بهصورت همزمان
 -بازبینی جزئیات اجرایی با توجه به شرایط کافی
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طرحتحولنظامسالمتواولویتهایمرتبط
بامعرفیدانشگاههایمنتخب

با سخنرانیهایی از :

دکتر علی ماهر
دکترمجید احمری
دکتر جمشید کرمانچی
مهندس نفیسهراد جهانبانی
فرح بابایی
مهندس نیلوفر کشاورز
دکتر علی مطلق
دکتر پریسا ترابی
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ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستانهای وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

بیمارستانها را براساس کیفیت خدمات هتلینگ
رتبهبندی کنیم

دکتر علی ماهر

معاون فنی و برنامهریزی معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مدیر گروه هتلینگ

رتبهبندی بیمارستانها براساس خدمات هتلینگی که بیماران ارائه میدهند یکی از اهداف طرح تحول نظام

سالمت کشور است .هدفی غایی که اگر برآورده شود میتوان اذعان کرد یکی از مهمترین دغدغههای حوزه
سالمت کشور مرتفع خواهد شد .در مطلب پیشرو نگاهی شده به طرح ارتقا هتلینگ بیمارستانهای کشور و

راهکارهایی که در این مسیر به کار گرفته شده است.

محورهای برنامه تحول نظام سالمت
طرح تحول نظام سالمت بر اساس هفت
برنامه اصلی در معاونت درمان و یک برنامۀ
نظارتی که در مجموع  8برنامه میشود ،در 15
اردیبهشت ماه  1393بر اساس پژوهشهایی
پیشین ،آغاز شد.
 برنامه کاهش میزان پرداختی بیمارانبستریشده در بیمارستانهای وابسته به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطقمحروم
 برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی
 برنامه ارتقای خدمات ویزیت دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی
 برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی
 برنامه حفاظت مالی از بیماران صعبالعالج برنامه ترویج زایمان طبیعیبرنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در
بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت

و درمان و آموزش پزشکی
دلیل انجام این فعالیت طبق اصل  29و اصل  2قانون اساسی،
تکریم آحاد مردم بوده که جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس آن
بنا شده است .بعد از پیروزی انقالب ،متأسفانه به دلیل مشکالت
مختلف از جمله جنگ تحمیلی و کمبود منابع ،کمتر امکان توجه
به نوسازی امکانات هتلینگ بیمارستانهای وابسته به وزارت
بهداشت وجود داشت .این امر موجب اختالف زیاد بین خدمات
هتلینگ بخش خصوصی و دولتی شد .لذا هدف اصلی شکلگیری
این طرح ،پر کردن فاصله میان خدمات هتلینگ بخش خصوصی
و دولتی است.
امروزه در کشور عمد ه خدمات بستری توسط بخش دولتی
ارائه میشود ،اما با این وجود ،خدمتگیرندگان ،از کیفیت خدمات
هتلینگ ارائه شده توسط بیمارستانهای دولتی راضی نیستند .از
این رو ارتقاء کمی و کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانی ،گامی
اساسی در جهت افزایش رضایت خدمتگیرندگان خواهد بود و
برای تحقق این هدف نیز ،تعریف استانداردهای خدمات هتلینگ
و یکپارچه سازی آن ،ضروری مینماید .مفهوم هتلینگ مجموعه
تسهيالت و خدمات ارائه شده به بيماران در طول مدت بستري را
شامل ميشود كه در دو بعد تجهيزات و تشريفات قابل برنامهريزي
و اجرا است.

هدف ،ایجاد الگوی یکپارچه
در کیفیت خدمات هتلینگ
است .طبیعتا بخشهایی مثل
مدیریت بیمارستان و نوسازی
تجهیزات نیز در کنار آن،
مورد توجه قرار میگیرند.
قسمتهایی از این فرایند به
انجام رسیده و قسمتهای
دیگر نیز در حال انجام است.
غایت طرح ارتقای کیفیت
خدمات هتلینگ ،امکان
رتبهبندی بیمارستانها از نظر
کیفیت خدمات هتلینگ است

ارکان تحول نظام سالمت کشور
 -1ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سالمت
 -2ستاد اجرای برنامه تحول سالمت دانشگاه
 -3ستاد اجرایی برنامه تحول سالمت شهرستان
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هدف ،ایجاد الگوی یکپارچه در کیفیت خدمات هتلینگ است.
 -4ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت
طبیعتا بخشهایی مثل مدیریت بیمارستان و نوسازی تجهیزات نیز
بیمارستان
موارد فوق به وزیر محترم ،معاون درمان در کنار آن ،مورد توجه قرار میگیرند .قسمتهایی از این فرایند به
است .غایت
حال .انجام
دیگر
تو قسمت
رسیده
مربوط
اعضای
یی
طرحیی ٔثُ ٔذ س
تخؾٞا
ًةیػتا
نیز دراػت
یً٘
هایٞتُ
خذٔات
انجامنیفی
وپاسچ ٝدس
ستاد ی
اٍِٛی
ستاد ا ویخاد
به عنوان دبیرٞذف
میشود .هر یک از اعضای ستاد ،رئیس یکی ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ ،امکان رتبهبندی بیمارستانها از
ی دس وٙاس آٖٛٔ ،سد تٛخ ٝلشاس ْیيیش٘ذ  .لؼٕتٞایی اص ایٗ فشایٙذ تٝ
٘ٛػاصی تدٝیصات ٖص
از بستهها و زیرمجموعههای طرح تحول نظر کیفیت خدمات هتلینگ است که در حال حاضر در دست
خذٔات ٞتُیً٘،
نیف
استمای
سالًشح
اعتباربخشییت
درٟ٘ .ایت غا
اػت
ا٘داْ
وزیردی
ٞای
لؼٕت
یتهستهای
های
سنجه
آینده ،جزو
است و
ٌش در٘یضایندسامرحاَانجام
نیز
محترم
هستند .معاونان
ا٘داْ اػت  ٚدس اػ
هیچدػت
وزارت ،دس
محترمحاهش
مقام حاَ
و ٝدس
اػت
شاملنیفی
برنامه اصکه٘ظش
ٔاسػتاٖ ٞا
ی
همراهی می ب
بیمارستانی،
دستور
ٞتّیًٙنیز با
خذٔاتبود .اکنون
همهت خواهد
کنند .این
ٔحتشْیک
رتبه درجه
دریافت
بیمارستانی»تاامکان
تأکید می
یهای
دانشگاه
پوشش
ی
ٚصاست ٜ ،یذ بٔ
ٔماْ
دػتٛس
ی
«هیچاوٖ ٖٛٙص
شود تٛد.
خٛاٞذ
ٞؼتٝای
ػٙدٞٝا
تحت خضٚ
هایی٘ذ، ٜ
بیمارستان آ
علوم پزشکی سراسر کشور میشود با هدف عالی را نخواهد داشت ،مگر اینکه 85درصد سنجههای هتلینگ را
ستة دسخ ٝیه ػاَی سا ٘خٛاٞذ داؿتٍٔ ،ش
یٔاسػتاٖی» أىاٖ دسیافت ٜ
ْیؿٛد « ٜیذ ب
کلی يکپارچهسازي کمي و کيفي خدمات پاس کند .به همین دلیل ارزیابی بیمارستانهایی که به درجه یک
مجدددسج ٜیه سعی
کنترل تٝ
اورژانسٞاویی وٝ
ٔاسػتاٖ
ی
یب
مرحلهاسصیاب
ٕٞیٗ دودِیُ
استٞ .تُیً٘ سا پاع وٙذ.
ػٙدٞٝای
مجدد
کنترل
رسیدهتٝبودند ،در
هتلينگ تدوین شده
آینده
ٔی که
تىشاس است
ً٘به ذکر
الزم
ٔدذدشود.
تکرار می
هتلینگ
روشایناػت و ٝدس ػا
سال تٝ
ؿٛد.درالصْ
ٞتُی
وٙتشَ
ٔشحّ ٝوٙتشَ ٔدذد اٚسطا٘غ ٚ
بیمارستان«های
شود و
بیشتری
ؿٛدتٚگیری
ٔیبا سخ
ی ی تیـتشی ا٘داْ کار
اختصاصی
دسخ ٝیه ػاَی»
دسخٝکلیه» ٚ
انجامٞامیی «
ٔاسػتاٖ
ی
وُ ب
ػختيس
اهداف اب
«درجه یک» و «درجه یک عالی» مشمول کنترل کیفیت هتلینگ
 استانداردسازي خدمات هتلینگب ًٛس وّی ٔحٛسٞای اكّی اخشای تش٘أ ٝتذیٗ ؿشح اػت.
نیفیت ٞتُیً٘ ْیؿ٘ٛذٜ .
 ايجاد ،استانداردسازي ،توسعه و بازپيرايي میشوند .به طور کلی محورهای اصلی اجرای برنامه بدین شرحوٕی ٚویفی تدٟیضات ٘ ٚیشٚی ا٘ؼا٘ی
تامین ٚو٘یاص
ظشفیت
ػٙدیاست.
توسعه
ساختار فيزيكي بخ-شها،
تجهیزات و نیروی انسانی
وكيفي
فوایكمي
نیازسنجي
ٔتٕشوضظرفيت و
وزارت -
خشیذنهای
تجهیزات پزشکی -بیمارستا
تیٕاس
الأتی
تدٟیضات
ساٞثشدی
متمرکز تجهیزات فضای اقامتی بیمار
راهبردی
تش٘أٝخرید
سنگین)
ٔذیشاٖ
آٔٛصؿی
ًشاحی  ٚاخشای
بهداشت (متوسط - /
 طراحي و اجرای برنامه آموزشي مديران افزایش رضایتمندی اػتا٘ذاسد ػاصی سٚاتي دس ٖٚتخـی ،تش ٖٚتخـی ً ٚشاحی داخّی تیٕاسػتاٖ استانداردسازی روابط درونبخشی ،برونبخشی و طراحی داخلیٞتّی ًٙتیٕاسػتاٖٞا
اهداف رفتاری  -ستثٝتٙذی ویفیت خذٔات
بیمارستان
کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانها
ٔحُ -رتبه
هتلینگ
کیفیت خدمات
 رتبهبندیبندیتیٕاس
الأتی
اػتا٘ذاسدػاصی
 استانداردسازی محل اقامتی بیماربیمارستانهای تحت پوشش
 ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در همهبیمارستانها
 ایجاد تعریفی واحد از کیفیت خدماتاقالم و تجهیسات
نیروی انسانی
هتلینگ بیمارستانی
 پاسخگویی به انتظارات بیماران با خدماتهتلینگ
 نظارت ،ارزیابی و پایش مستمر کیفیتخدمات هتلینگ
 ایجاد فضای رقابتی در بهبود خدمات هتلینگتوانمنذسازی مذیران
توانمنذسازی مذیران
 ایجاد محیطی امن و مورد رضایت بیماراجرایی طرح
اجرایی طرح
و خانوادهی وی ،در طول اقامت بیمار در
بیمارستان

»

هتلینگهتلینگ
کیفیت
هایهایبسته
سرفصل
ارتقاکیفیت
بسته ارتقا
سرفصل
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اجرای برنامه
بسته ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ
ساالنه ،با حمایت از برخی اقدامات نسبت به
بهسازی محیط اقامتی بیمار و استانداردسازی
خدمات هتلینگ اقدام میکند ،البته با در نظر
گرفتن تدوین دستورالعمل و آییننامه اجرایی
آن .در ابتدای امر به کمک ابزارهای جمعآوری
اطالعات از محیط ،جهت بررسی وضعیت
موجود به ارزیابی درونی پرداخته و سپس
با برگزاری ارزیابی بیرونی ،به جمعبندی
اطالعات میپردازد و در پایان نیز به تخصیص
اعتبارات با محوریت اهداف تاکید شده ،اقدام
میکند .برنامه ارتقاء خدمات هتلينگ دارای
سه فاز برنامهریزی شده است .فاز اول بررسی
شرایط موجود ،فاز دوم اقدامات اجرایی ارتقای
کیفیت هتلینگ در جهت برنامههای عملیاتی
و فاز سوم ارزیابی نهایی و رتبهدهی هتلینگ
بیمارستانها است.
فاز اول :بررسي شرايط موجود
 روش كار :خوداظهاري بيمارستانها محورها و شاخصهاسال  :1393جمعآوری اطالعات
دريافتشده از بيمارستانها در 4محور
(تجهیزات -فضای فیزیکی -سرویس
بهداشتی -خدمات رفاهی) و 26شاخص

سال  :1394اطالعات دريافتشده از بيمارستانها در دو
سرفصل اورژانس و اتاق عمل ،توسط دفتر منابع فیزیکی و طرح
های عمرانی
 نحو ه جمعآوري اطالعات :ورود اطالعات در سامانه طرح تحولنظام سالمت توسط دانشگاه
 مدت زمان ورود اطالعات :يك هفته در سال  93و يكماه درسال 94
فاز دوم :اقدامات اجرایی ارتقای کیفیت هتلینگ در
جهت برنامههای عملیاتی
فاز دوم طرح مربوط به امور هتلینگ ،کاخداری ،نیروی انسانی
و آموزش بود و یک مرحله در  15اردیبهشت سال گذشته در
4محور به انجام رسید .نظارتهای دورهای نیز در  7بخش اتفاق
افتاد که شامل ساختمان و تاسیسات ،تجهیزات و امکانات ،خدمات
رفاهی ،خدمات نظافت و بهداشت ،تغذیۀ بیمار ،امور اداری و گردش
کار و منابع انسانی است .سرفصلهای این فاز به شرح زیر است.
 سرفصل هتلينگ سرفصل كاخداري سرفصل نیروی انسانی سرفصل آموزشيدر نمودار بهسازي فضاي اقامتي بيمارستانهاي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به تفكيك دانشگاه ،متراژ
اقامتی
کل فضای اقامتی بهینهسازی شده ،نسبت به کل فضای
ِ
نیازمند بهینهسازی به تفکیک دانشگاهها قابلمشاهده است .بعضی
از دانشگاهها طبق برنامه عملیاتی ،کار بهسازی فضا را به اتمام
رساندهاند ،یا نزدیک اتمام هستند .در مقابل دانشگاههایی مانند

»

بهسازي فضاي اقامتي بيمارستانهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به تفكيك دانشگاه
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درصد پيشرفت فيزيكي اقدامات هتلينگ در بخش بستري در سال 1394

خراسان جنوبی ،ایرانشهر و اردبیل در این
پروسه ،عقب ماندهاند ،ولی در کل78 ،درصد
فضاهایی که بایست بهسازی میشدند،
خوشبختانه مورد بهسازی قرار گرفتند و
اکنون در وضعیت نسبتا مناسبی هستند.
حجم کاری که باید صورت گیرد نسبت به
حجم کار انجامشده کمتر است و امید است
به کمک مهندس ساکی و دفتر منابع فیزیکی،
در شهریورماه  95بتوان کل پروژه هتلینگ
را در حوزه بهسازی فضاها به اتمام رساند.
البته در مورد تاسیسات ،کمی دیرکرد وجود
داشته است .در آذرماه  93ارتقای تاسیسات

آغاز شده ولی به دلیل کمبود منابع مالی فقط 40درصد پیشرفت
داشته است.
برنامه آتی ،یعنی برنامهای که در سال  94شروع میشود و در
 95هم ادامه مییابد ،بهسازی فضاهای اورژانس و اتاقهای عمل
دانشگاهها است که درصد پیشرفت فیزیکی آنها در بخش اورژانس
و اتاقهای عمل در نمودار زیر قابل مشاهده است .همانطور که در
نمودارها مالحظه میشود ،میانگین پروژهها در اورژانس نسبت به
اتاق عمل وضعیت مطلوبتری دارد.
طبق تصمیمی که با حضور مقام محترم وزارت گرفته شده ،از
این به بعد تخصیصها بر اساس نوع کارکرد و نوع متریال خواهد
بود ،به این معنا که بیمارستانی که کار استاندارد تحویل ندهد،
پرداخت کامل نخواهد داشت .استفاده از مصالح جدید در اتاق

»

درصد پيشرفت فيزيكي اقدامات هتلينگ در بخش اورژانس در سال 1394

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

عمل ضروری بوده و استفاده از مواد
آنتیباکتریال و تکنولوژیهای جدید مثل
استیل ،شیشه PMP ،و  SMSدر اتاقهای
عمل حائز اهمیت هستند .همچنین وجود
اورژانس استاندارد ،مبنای پرداخت خواهد
بود .هرچقدر استانداردها بیشتر رعایت شود،
حمایت زیادتری در وزارتخانه از بیمارستانها
خواهد شد و پرداختهای بعدی بر اساس نوع
و کیفیت کار اتفاق میافتند.
قابل توجه است که در زمینه توزیع کشوری
اقالم و تجهیزات هتلینگ ،مشکالتی وجود
دارد ،چراکه از  86000تخت موجود،
40هزار تخت ،فرسوده است .خوشبختانه در
حال حاضر حدود 30هزار تخت بازسازی و
نوسازی شد ه و تعداد زیادی اقالم رفاهی از
قبیل یخچال ،تلویزیون و کمد توزیع شدهاند.
همچنین  22504تخت بزرگسال و بیش از
5هزار تخت اطفال و هزار تخت نوزاد توزیع
شده که جمعاً حدود 30هزار تخت هستند.
از آنجایی که ارائه خدمات با کیفیت درمانی
و غیردرمانی در بیمارستان ،نيازمند نیروی
انسانی توانمند و متناسب با تعداد بیماران
است ،با هماهنگي دفتر مشاوره وزير در امور
پرستاري ،نسبت به جذب نيروي پرستار در
دو شكل ،از محل بودجه اختصاص داده شده

به بسته ارتقاء کیفیت خدمات هتلينگ ،اقدام شد .در این مورد
شرایط بدین شرح است.
 ظرفيتسنجي نيروها :با هماهنگي دفتر پرستاري ،دفتر منابعانساني و گروه ساختار
 روش كار دانشگاهها :جذب نيروي تخصصي پرستار از طريقشركتهاي جذب نيرو
 سقف جذب نيرو :بر اساس سقف تنظيمي و ابالغي دفتر منابعانساني به معاونت درمان
 مبلغ  :حقوق ماهيانه  1/5ميليون تومان تعداد پرستاران به كار گرفته شده7258 :نفر مبلغ كل هزينه كرد 544350:ميليون ريالتعداد دانشگاههايي كه به جذب نيرو و هزينهكرد بودجه اقدام
کردند51 :
 دانشگاههايي كه اقدام به جذب نيرو نکردهاند7 : دانشگاههايي كه سقف تعيينشده را كامل استفاده کردهاند26 :همچنين در زمستان  ،1393به دستور معاون محترم درمان ،از
بودجه اختصاص داده شده به هتلينگ ،به ازاي هر بخش بستری
10ميليون تومان به بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاههاي علوم
پزشكي اختصاص داده شد و تعداد  566بیمارستان و  6300بخش
تحت پوشش قرار داده شد .همراه بودجه اختصاص يافته براي
هر بخش بيمارستان ،يك راهنماي پيشنهادي ،جهت بهسازي
استراحتگاه در اختيار بيمارستانها قرار گرفت تا در صورت
تمايل با استفاده از استانداردهاي پيشنهادي به تجهيز و بهسازي
محيط بپردازند .در راستاي تقويت سطح دانش و مهارت مديران
بيمارستانها ،مجموعهاي از راهنماهاي آموزشي با موضوع الزامات

»

درصد پيشرفت فيزيكي اقدامات هتلينگ در بخش اعمال جراحي (اتاق عمل) در سال 1394
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عمومي بيمارستان و معرفي بخش اورژانس،
تهيه شد.
 در آبان ماه  93براي آشنايي بيشتر مديرانبا مباحث كليدي هتلينگ ،دوره 2روزه
استانداردهاي فضاي فيزيكي در ارتقاء کیفیت
هتلينگ بيمارستاني در دانشگاه علوم پزشكي
ايران برگزار شد.
 بسته نازككاري و رنگ در بيمارستان جهت سنجش سطح دانش و مهارت مديرانبيمارستانهاي پيش آزمون در 5نوبت براي
222نفر از مديران برگزار شد.
برای اردیبهشت ماه سال آینده
نیز سرفصلهای جدید اعتباربخشی،
سرمایهگذاری ،مدیریت مالی و اقتصاد سالمت
در کل کشور به صورت گسترده توزیع شده
و به مدیران آموزش میدهند .به طور کلی
این برنامه دستاوردهایی در برداشته که در 4
زمینه فضای فیزیکی ،تجهیزات ،نیروی انسانی
و رضایتمندی بیان شده است.
فضای فیزیکی
دستاوردهای این برنامه در مورد فضاهای
فیزیکی شامل بازسازى 2میلیون متر مربع
کف ،دیوار و سقف و فضای بستری ،به
كارگيري خدمات مشاوره جهت طراحي
فضاهاي داخل بيمارستاني ،ايجاد و توسعه
وتجهيز  786تخت  ، ICUايجاد و توسعه و
تجهيز 160تخت ، PICUايجاد و توسعه و
تجهيز  411تخت NICUو پیشرفت 74
درصدی عملیات هتلینگ است.

نیروی انسانی
دستاوردهای این برنامه در مورد نیروی انسانی جذب 9هزار
نیروی پرستاری ،برگزاري دومرحله كارگاه آموزشي با عنوان
مديريت واحدهاي تغذيه ورژيم درماني و آشنايي با مباني طراحي
و نگهداشت فضاي فيزيكي بيمارستان میباشد.
رضایتمندی
نتیجه کار ،افزایش قابلتوجه رضایتمندی زمین ه ارتقاء
کیفیت هتلینگ بود .قبل از شروع طرح تحول ،رضایت مردم از
بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه
خدمات هتلینگ کمتر از 50درصد بود ،اما هماکنون با افتخار
میتوان گفت که سطح باالیی از رضایتمندی وجود دارد .بطوری
که رضایت بیماران از محیط فیزیکی 86درصد ،از تیم درمان
90درصد ،از رعایت حریم خصوصی 84درصد ،از کیفیت و کمیت
غذای بیمارستانی 66درصد ،از کیفیت و تسهیالت همراه68درصد،
از نور ،دما و تهویه 82درصد و رضایت از نظافت عمومی  76درصد
است.

نمونهایازبازسازیهایانجامشدهدرراستایارتقاکیفیتخدماتهتلینگدربیمارستانها

»

تجهیزات
دستاوردهای این برنامه در مورد تجهیزات
شامل توزیع  77784قلم تجهیزات هتلینگ،
نوسازی  39هزار تخت بیمارستانی ،توزیع
 18241تخت ،توزیع  7500برانکارد ،توزیع

بیش از 12هزار تلویزیون و یخچال و بهسازی و تجهیز 12500اتاق
استراحت کادر پرستاری (مبل تختخوابشو ،فرش ،مایکروفر،
تلویزیون) است.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

طرح ارتقای هتلینگ بیمارستانهای فعال کشور

هتلینگ بیمارستان ها
یک طرح گسترده و پیچیده
دکترمجید احمری

معاونت دفتر توسعه مدیریت منابع فیزیکی و امور عمراني

هتیلینگ بیمارستانها ،ارتقاء و بهبود وضعیت موجود آن یکی از اولین اولویتهای طرح تحول نظام سالمت کشور

بوده است .طرحی که با جمعآوری دادهها و اطالعات کاملی از سراسر کشور شروع شده و فازهای مختلف آن یا
به اتمام رسیده و یا در حال اتمام هستند .ارتقای هتلینگ بیمارستانهای فعال کشور همانطور که در مطلب زیر
مورداشاره قرار گرفته سختیهایی داشته که کمتر از سختیهای ساخت بیمارستانهای جدید نبوده است.

هتلینگ بیمارستانها بهعنوان اولین بسته

ابالغی برای هتلینگ تنها به فضای اطراف بیماران توجه داشت؛ با

طرح تحول سالمت از تیر سال  93اجرایی
شد .در مرحله اول حدود  580بیمارستان
در سطح کشور داشتیم ،این بیمارستانها بر
اساس سرانه تختهایشان اعتباری را دریافت
کردند تا بتوانند به پروسه اجرا وارد شوند.
کمی از طرح که پیش رفت ،تقریباً از حدود
شهریورماه ،اعضای حوزۀ فنی نیز به این طرح
پیوستند .ورود آنان به این هدف بود که
بتوانیم منابع را گسترش دهیم و حتیاالمکان
از هدررفت بیرویه جلوگیری کنیم.
در آن مرحله باید از وضع موجود برداشتی
به دست میآوردیم؛ اینکه اکنون کجا هستیم
و میخواهیم به کجا برویم؟ دوره فشردهای
حدود  1/5تا  2ماه را در دستورکار داشتیم
تا دوستانمان در ستاد و دفاتر فنی کل
دانشگاههای علوم پزشکی کشور از وضع
موجود و هر اقدامی که به صورت جسته و
گریخته در بعضی از بیمارستانها انجام شده
بود ،بازدید کنند .بازدید یاد شده به این منظور
صورت گرفت که روند رو به جلو را تعیین
کنیم؛ این کار باعث میشد هم در تخصیص
اعتبارات مسیر هدایتشدهای را داشته باشیم
و هم بتوانیم با حداقل هزینهها به هدف مورد
نظر برسیم .حداقل در فاز اول ،سیاستهای

این دیدگاه که میتوانیم فضای آرامشبخشی را برای بیمار فراهم
کنیم.
با در نظر داشتن شرایط فیزیکی و روانی فضاهای بیمارخواب
(بخشهای بستری) بیمارستانها ،طی طرح مذکور ترمیم،
بهسازی و بازسازی فضای بخشهای بستری با اولویتبندیهایی
محدود ،جهت رفاه و آسایش هر چه بیشتر مراجعان و همراهان
آنان با مدنظر قرار دادن شرایط بیمارستانها از نظر ضریب اشغال،
تعداد تخت فعال و مدیریت منابع مالی موجود مدنظر قرار گرفت.
در بازدیدهای فشرد ه وضعیت بیمارستانها را مد نظر قرار دادیم،
چون با شرایط متفاوتی روبهرو بودیم؛ مث ً
ال بیمارستانی که چهار،
پنج سال عمر داشت یا بیمارستانی که متعلق به زمان پهلوی اول
بود قطعا باید به گونهای متفاوت با آن برخورد میشد .پرداختن
صرف به ظاهر بدون اینکه مسائل مختلف را در نظر بگیریم چندان
منطقی به نظر نمیرسید ،از این رو تالش کردیم ،ببینیم وضعیت
تاسیسات ،حداقل در مراکز فرسوده ،به چه شکلی است .بازنگری
وضعیت تاسیسات به این دلیل صورت گرفت که در ابتدا جاهایی را که
شرایط بسیار حادی دارند بهسازی کنیم و بعد به نازککاری بپردازیم.
این پروژه ،کاری بزرگ و بسیار پیچیده است و هنوز هم
ادامه دارد .این تخصیص اعتبار صرفاً براساس سرانه تختهای
بیمارستانی بود ،اما در اقساط بعدی با هماهنگی که با دوستان
در حوزۀ درمان وزارت داشتیم مبنا را بر شرایط ،وضع موجود و
نیازهای موجود بیمارستان قرار دادیم .این اعتبارات مجموعاً در سه
قسط در سال  93به دانشگاه علوم پزشکی ابالغ شد تا بتوانیم بر
اساس آن ،کار را به پیش ببریم.

بیمارستانی که چهار ،پنج سال
عمر داشت یا بیمارستانی که
متعلق به زمان پهلوی اول
بود قطعا باید به گونهای
متفاوت با آن برخورد میشد.
پرداختن صرف به ظاهر بدون
اینکه مسائل مختلف را در
نظر بگیریم چندان منطقی
به نظر نمیرسید ،از این رو
تالش کردیم ،ببینیم وضعیت
تاسیسات ،حداقل در مراکز
فرسوده ،به چه شکلی است
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حدود دو میلیون متر مربع
را در فاز یک این طرح زیر
بار اجرایی داشتیم؛ در واقع
بیمارستانهای سراسر کشور
تبدیل به کارگاه ساختمانی
شده بودند .در بعضی از
دانشگاهها این کار رو به اتمام
است یا خاتمه یافته ،اما در
بعضی دانشگاهها هنوز ادامه
دارد

مرحله اول ،عملیاتی شدن طرح در
 581بیمارستان با اعتباری در حدود
 1300میلیارد ریال
مرحله دوم ،ادامه اقدامات هتلینگ با
توجه به اصالح تاسیسات زیربنایی با ابالغ
اعتباری در حدود  4000میلیارد ریال
مرحله سوم ،انجام طرح در بخشهای
اورژانس و اتاقهای عمل
اعتبار مورد نیاز پس از استعالم و بررسی،
برآورد شده و به معاونت درمان ابالغ شده
است.
بعد از بازدید اولیه و برداشت از شرایط
موجود ،روند عملیات با توجه به اعتبارات
ابالغی به پیش رفت و بازدیدهایمان به
صورت موردی با هماهنگیهای دفتر
فنی و ستاد وزارت ،چه به شکل موردی
برحسب شرایط بیمارستان و چه در
دورههای تعریف شده ادامه پیدا کرد.
امروزه در فاز یک ،شرایط خوبی
داریم؛ یعنی در سرانه کل کشور به طور
میانگین حدود  80درصد پیشرفت کار
داریم .بر اساس نظرسنجیهایی که شکل
گرفته این بسته یکی از بستههای موفق
در طرح هتلینگ است .بیمارستانی که در
حال خدمتدهی بوده مانند قطاری است
که در حال حرکت است ،لذا تعمیر این
قطار در حال حرکت بسیار دشوار است.
متوقفکردن تعدادی از بخشها که در
حال خدمترسانی هستند بسیار سختتر
از این است که بخواهیم بیمارستان را از
ابتدا بسازیم .طبیعتاً اصل بار اجرایی و
زحمت کار بر دوش حوزۀ فنی بوده است.
براساس نظرهایی که مردم دادهاند شرایط
امروزمان بسیار مناسب است.
حدود دو میلیون متر مربع را در فاز
یک این طرح زیر بار اجرایی داشتیم؛ در
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واقع بیمارستانهای سراسر کشور تبدیل به کارگاه ساختمانی شده
بودند .در بعضی از دانشگاهها این کار رو به اتمام است یا خاتمه
یافته ،اما در بعضی دانشگاهها هنوز ادامه دارد .مستنداتی که در
این زمینه وجود دارد حجم کار را نشان میدهد؛ اکنون میتوانیم
از کارهایی که در زمینه هتلینگ انجام شده چندین جلد کتاب
منتشر کنیم .به تعبیری اینها کارهای بزرگ و افتخارآمیزی هستند
که در دوره وزارت دکتر هاشمی رخ داد ه است.
معیارهای تخصیص اعتبارات:
بازدیدهای کارشناسان فنی
خوداظهاری دانشگاهها
کنترل فنی بر اساس سیاستهای ابالغی معاونت درمان
تناسب با پیشرفت فیزیکی برنامهها
توجه به فرسودگی و غیرفرسودگی بنا
نهایی شدن اهداف طرح تا پایان امسال
بعد از اجرای بخشهای بستری ،در فازهای بعد فضاهای
جراحی و اورژانسهای بیمارستانها را در دستورکار قرار دادیم.
در سال جاری مرحله اول اعتبارات برای آغاز کار به دانشگاهها
ابالغ شده است .یکی از بستههای هتلینگ نیز توسعه و بهسازی
اورژانسهاست.
در  120پروژهای که در این زمینه انجام میشود بیمارستانها
را شناسایی کردیم و در سایر آنها نیز هتلینگ فضای اورژانس را
در دستورکار قرار دادیم .با توجه به اینکه حدود  1/5یا  2ماه پیش
اولین اعتبارات به دانشگاهها ابالغ شده ،در سال جاری عملیات
اجرایی آن نیز در دستورکار قرار گرفته است.
نتایج آخرین گزارش (دی ماه سال جاری) به تفکیک بخشها
به شرح ذیل است:
میانگین پیشرفت فیزیکی کشور در راستای  8شاخص اصلی
طرح (بخشهای بستری) 77 :درصد
میانگین پیشرفت فیزیکی کشور در بخش اورژانس26 :درصد
میانگین پیشرفت فیزیکی کشور در اتاقهای عمل19:درصد
میانگین پیشرفت فیزیکی در خصوص اقدامات زیربنایی و
تاسیساتی46 :درصد
وقتی از کل  580بیمارستان بازدید شد و برداشت وضع موجود
صورت گرفت ،شرایط فیزیکی یکسانی وجود نداشت و در نتیجه
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در این طرح با چالشهایی روبهرو میشدیم که
عبارتند از:
وجود بیمارستانهای فعال با ضریب اشغال
باال و عدم امکان تعطیلی بخشهای بستری
وجود بیمارستانهای فرسوده و فاقد ارزش
بهسازی لرزهای
وجود بیمارستانهای جایگزین
عدم وجود نقشههای ازبیلت بیمارستانها
عدم همکاری برخی از بیمارستانها بر اساس
دستورالعملهایابالغی
هزینهکرد مبالغ تخصیصی در حیطههای
متفاوت از طرح هتلینگ
ارتباط خوبی نیز که با اعضای حوزۀ درمان
وجود داشت موجب شد تا این مسئله بهصورت
کارشناسی شکل گیرد و بتوانیم عملیات اجرایی
را متناسب با هر بیمارستان به پیش ببریم،
همچنین باعث شد اعتبارات را به صورت هدایت
شده به بیمارستانها ابالغ کرده و پیگیری کنیم
تا در مسیر درست هزینه شود.
ی به این شکل است که بتوانیم با
پیشبین 
همین روندی که تاکنون به پیش رفتهایم تا پایان
سال جاری فاز دوم این طرح را نیز به شرایط

خوبی برسانیم تا پروژه یاد شده در طول عمر این دولت به اهداف نهایی
خود نزدیک شود.
بهسازی بیمارستانها نافی ساخت بیمارستانهای جدید
نیست
مهندس ساکی در ادامه سخنان احمری
در ابتدای این طرح بعضی از دوستان انتقاد میکردند که شاید هزینه
کردن این مبالغ در بیمارستانها کاری بجا نباشد و باید بهجای
بهسازی بیمارستانهای موجود به دنبال ساخت بیمارستانهای جدید
باشیم .این عقیده نیز ایده خوبی است ،اما الزم به توضیح است که
وقتی به سمت بهسازی بیمارستانها رفتیم به هیچوجه از ساخت
بیمارستانهای جدید غافل نشدیم و هنوز هم به قدرت بحث ساخت
بیمارستانهای جدید را در دست داریم و در این دوره بیشترین تعداد
تخت بیمارستانی به مردم شریف کشورمان تحویل داده خواهد شد.
طرح هتلینگ از نگاه اولیهای که قبل از شروع به آن میشد و آن را
چیزی جز ظاهرسازینمیدانستند خارج شده و کاری کام ً
ال مهندسی
و تعریفشده است .بسیاری از بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی
این کار را با بهکارگیری مهندسان مشاور رتبه یک و صاحبنام مدیریت
و اجرا میکنند .عالوه بر اینکه چنین اتفاق مهمی در کشور در حال
اجراست ،بحث بهسازی بیمارستانها و دانش بهسازی آنها که در کشور
بسیار کم وجود داشت در حال رونق است.
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طراحی کلینیکهای ویژه

دکتر جمشید کرمانچی

همگرایی در خدمات
با هدف کاهش هزینهها

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

تفکیک بهینه خدمات درمانی در بیمارستانها موضوعی است که میتواند به افزایش راندمان

حوزه درمان منتهی شود .شناسایی نیازهای مراجعهکننده به مراکز درمانی و هدایت کردن بیمار

متناسب با این نیاز به بخشهای مربوط به آن ،هدفی است که در صورت برآورده شدن میتواند
به آسایش و رضایتمندی بیشتر مردم منجر شود .در مطلب زیر به ضرورت و چگونگی تفکیک

خدمات سرپایی از خدمات بستری پرداخته شده است.

مسئله مهمی که در باب
خدمات سرپایی وجود دارد
پیچیدگی خدمت است.
فردی که به یک مجموعه
مراجعه میکند ممکن است
نیاز به چهار نوع مشاوره پیدا
کند ،مث ً
ال فرد بیماری که به
بیمارستان مراجعه میکند فقط
بیماری قلبی ندارد بلکه ممکن
است همزمان به روانپزشک نیز
نیاز داشته باشد ،شاید دیابتی
هم محسوب شود

در ابتدا الزم است به دو نکته که ویژگی
خاص طرح تحول است اشاره کنم ،زیرا این
دو نکته برای کشور بسیار ارزشمند هستند.
نکته اول اینکه در این پروژه همکاری بسیار
خوبی بین همکاران حوزه درمان و حوزه
فنی اتفاق افتاد .امروزه در مرزهای دانش،
رشتههای بینرشتهای و رشتههایی که
تلفیقی از علوم هستند در دنیا مطرح هستند.
انجام دادن چنین خدماتی سالها بنیه و توان
علمی و مطالعاتی الزم دارد .مسئوالن مختلف
توانستند در حوزه فنی ،حوزه درمان و حوزه
بیمارستانی با همکاری هم و با همتی واال این
مجموعهها را به هدف و ثمر برسانند.
 نکته دوم اینکه شروع طرح تحول
بر اساس بحثی به عنوان نیاز و به عنوان
اهداف طرح تحول در یک تئوری«universal
 »health coverageبود .بر اساس این تئوری،
باید دسترسی مردم را به خدمات ،باال ببریم،
همچنین هزینههای آنان را کاهش دهیم.
این همان تئوری و ایدۀ اصلی پشت همه این
فعالیتهاست.
وقتی قرار شد این فعالیتها در عرصه
عمل اجرایی شوند متوجه شدیم که از جهت
سختافزاری به تاسیسات ،امکانات و تجهیزات
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بسیاری احتیاج داریم .اگر در هتلینگ ،بلوکهای زایمانی ،مراکز
سرطانی و ...چنین اتفاقهایی در حال اجراست همه ناشی از این
تئوری و فلسفه است.
در واقع هدف این بود که به عامه مردم که دسترسی و توانایی
مالی باالیی ندارند بهترین خدمات را ارائه دهیم .با این ایده و این
دو هدف ،طرح تحول سالمت شکل گرفت.
طرحهای تحول در ابتدا شامل هشت بسته تحولی بود؛ از جمله
طرح ترویج زایمان طبیعی و طرح کاهش فرانشیز .اما به مرور که
این طرحها در سال اول به مرحلۀ اجرا درآمد بالفاصله با این نکته
روبهرو شدیم که در کشور از لحاظ سختافزاری و امکانات اجرایی
با مشکلی جدی مواجه هستیم.
در واقع نمیتوان به مردم گفت که در یک بیمارستانی کمتر از
10درصد هزینۀ واقعی از شما هزینه میگیریم ،اما شما نمیتوانید
فضای آن بیمارستان را تحمل کنید و در راهروهایش قدم بزنید.
امنیت جانیتان نیز آنجا تامین نیست ،بنابراین طرحهای تحولی با
کمک و مدیریت همکاران در حوزه فنی در دانشگاهها شکل گرفت
و در قالب این پنج پروژه شروع شد .یکی از این پنج پروژه ،بحث
کلینیکهای ویژه بود.
قدم اول درباره کلینیکهای ویژه این است که به این نکته
توجه کنیم که در دنیا بسیاری از خدمات به سمت خدمات سرپایی
پیش میروند .زمانی برای عمل چشم الزم بود فرد چند روز بستری
شود ،اما امروزه برای همه ما عادی شده است که بیمار در همان
روزی که مراجعه میکند مرخص شود.
بسیاری دیگر از اعمال در دیکلینیکها نیز چنین هستند .نه
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تنها مسائل مربوط به مشاوره و ویزیت ،بلکه
اعمال جراحی نیز به سمت خدمات سرپایی
در حرکتاند ،بنابراین چون مبانی طرح
تحول بر اساس ایدههای نو و استانداردهای
بهروز دنیا مطرح شده است ،در زمینه خدمات
سرپایی نیز برنامه تحول سالمت با این دیدگاه
صورت گرفت که ما باید متولی و جایگاه
مناسبی برای ارائه خدمات سرپایی در کشور
پیدا کنیم .کشورهای با سابقۀ خدمات سرپایی
مترقی ،به این نکته توجه میکنند که چنین
خدماتی باید ادامه خدمات بستری باشد و
در واقع بیماران با مراقبتهایی که از آنان
میشود به بهترین نتیجه برسند.
 مسئله مهمی که در باب خدمات سرپایی
وجود دارد پیچیدگی خدمت است .فردی که
به یک مجموعه مراجعه میکند ممکن است
نیاز به چهار نوع مشاوره پیدا کند ،مث ً
ال فرد
بیماری که به بیمارستان مراجعه میکند فقط
بیماری قلبی ندارد بلکه ممکن است همزمان
به روانپزشک نیز نیاز داشته باشد ،شاید دیابتی
هم محسوب شود .با توجه به طیف بیماریها
که غیرواگیر و در عین حال مزمن شده و
پیچیدگی پیدا کردهاند ،نمیتواند به یک مرکز
با یک نوع تخصص مراجعه کند بلکه مجبور
است به پلیکلینیک مراجعه کند .منظور از
پلیکلینیک این است که تخصصهای مختلف
در آنجا خدمت ارائه دهند.
در دنیا تالش بر این است که بهرهوری
مراکز درمانی را افزایش دهند ،برای مثال،
وقتی بیماری به مرکزی مراجعه میکند باید
در همان مرکز تمام خدماتش را کسب کند؛
در واقع بیمار نباید برای دریافت خدمتهای
گوناگون مانند آزمایشگاه ،رادیولوژی و غیره
به مراکز و مکانهای مختلف مراجعه کند و
برای رسیدن به تشخیصی واحد چندین روز
در حرکت باشد.

مراکز درمانی باید دوستدار بیمار باشند؛ یعنی فرآیند درمان
در بیمارستان برای بیمار مطلوب بوده و او را به سختی و ناراحتی
نیندازد .متأسفانه امروزه در شهرهایمان میبینیم که فردی برای
تشخیص بیماری خود به گروههای مختلف مراجعه کرده و با
مجموعهای از داروها و آزمایشها هنوز به تشخیص قطعی نرسیده
است .مورد آخر اینکه مجموعههای جدید باید بیشتر الکترونیک
باشد و خدمات آن بهصورت سبز و به شیوۀ دوستدار محیطزیست
در دنیا انجام شود .این مسئله در سال  2015در دنیا مطرح شده و
به سمت تحقق آن حرکت میکنند.
استانداردسازی برای آسایش بیمار
در این پروژه در کشورمان با هدف افزایش دسترسی به خدمات
ابتدا مفهوم و استانداردهای دسترسی به خدمات را تعریف کردیم.
یعنی اگر امروز در کشور پزشک خانواده و نظام ارجاع یک اولویت
است تا هنگامی که سطح دوم خدمات شکل نگیرد این نظام کامل
نمیشود .ممکن نیست که بیمار برای سطح یک مراجعه کند ،یک
تشخیص اولیه بدهیم بعد از آن مسیرش گم شود و به او گفته شود
که برود در مجموع بیمارستانهای کشور آن خدمات را دریافت
کند .امروزه در کشور در خدمات ما مجموع بستهها به این صورت
است؛ فرد اگر در سطح یک در مکانی که نظام ارجاع وجود دارد،
مثال استان فارس و مازندران ،به خدمات پزشکی خانواده روستایی
مراجعه کند برای خدمات سطح دو آدرسی داده میشود که به
بیمارستان  Xمراجعه و خدمات را دریافت کند .در واقع مکانی
مشخص برای ارائۀ خدمات سطح دو وجود ندارد.
هدف ایجاد چنین کلینیکهایی این است که سطح دو تعریف
شده داشته باشیم؛ یعنی بیمار بعد از سطح یک ،خدمات سرپایی
تخصصی مورد نیاز را در این مراکز دریافت و در صورت لزوم به
بیمارستان مراجعه کند .نتیجه نپرداختن به این مسئله ازدحامی
است که اکنون در بیمارستانهایمان وجود دارد .در ورودی
بیمارستان ،هم بیمار اورژانسی حاد مراجعه میکند هم بیماری که
الزم است خدمات درمانگاهی بگیرد ،هم بیماری که برای مشاوره
آمده و هم فردی که برای دادن آزمایش یا گرفتن یک عکس آمده
است.
قطعاً با این رویکرد هیچ وقت بیمارستانهایمان تصویر مناسبی
از رفت و آمد مردم نخواهند داشت .اما وقتی خدمات سطح دو را
تعریف کنیم این مجموعه جدا خواهد شد ،لذا اولویت ما این بود
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که سطح دو ایجاد شود و خدمات سرپایی از

هدف ایجاد چنین
کلینیکهایی این است که
سطح دو تعریف شده داشته
باشیم؛ یعنی بیمار بعد از
سطح یک ،خدمات سرپایی
تخصصی مورد نیاز را در این
مراکز دریافت و در صورت
لزوم به بیمارستان مراجعه
کند .نتیجه نپرداختن به این
مسئله ازدحامی است که
اکنون در بیمارستانهایمان
وجود دارد

خدمات بستری جدا شود.
ما همچنین در این پروژهها به دسترسی
آسان مردم در این مجموعه فکر کردهایم.
حتی در پروژهها با وجود محدودیتهای
دانشگاه ،برای پارکینگ بیماران نیز
پیشبینیهایی صورت گرفت تا در
میدانهای شلوغ شهر به شلوغیها نیفزاییم.
در زمینه محافظت مالی هم ،امروزه
در آمار خدمات مردم 85 ،درصد هزینهها
به خاطر خدمات سرپایی است .همه ما به
این نتیجه رسیدهایم که مشکل ،ویزیت
متخصص نیست بلکه مشکل خدمات جانبی
از قبیل آندوسکوپی ،سیتیاسکن ،عکس،
رادیولوژی ،آزمایشها و ...هستند ،بنابراین
الزم است در این مراکز خدمات پاراکلینیک
همزمان ارائه شود و در آنجا داروخانه و حتی
دندانپزشکی وجود داشته باشد.
ما تأکید کردیم که این مجموعه در
مناطق محروم و پرازدحام شهر تشکیل شود.
با این ایده و هدف ،چنین کلینیکهایی در
 230شهر از مجموعه شهرهای کشور شکل
گرفت همچنین نزدیک به  250کلینیک
در حال حاضر با این هدف در حال ساخت
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هستند.
قدم دیگر این است که میخواهیم چنین ایدههایی در
فضاهای داخلی نیز دیده شود؛ اوالً اینکه همه خدمات به صورت
یکجا ایجاد شوند و به بهرهبرداری برسند.
فایدهای ندارد که ما اینها را بسازیم و در نهایت از آن چهار
مطب استخراج شود .روی طراحی این مراکز ساعتها کار شده
است تا خدمت آندوسکوپی و تست ورزش و ...به صورت همزمان
در آن ارائه شود .نکته دوم این است که بخشها بهصورت گروهها
و کولونیهای جداگانه در نظر گرفته شده است؛ هر کولونی مربوط
به تخصصی خاص است و افراد میتوانند بهراحتی توزیع شوند.
مطبها را جدا کردهایم ،دوستان فضاهای تشخیصی را طراحی
کرده و آن را در کنار فضاهای مشاورهای و ویزیت قرار دادهاند.
دید کلی حاکم بر حوزه فضاهای انتظار این است که نباید
مساحت زیادی از بیمارستانها که با هزینههای انبوه ساخته
میشوند به فضای انتظار اختصاص یابد.
در واقع باید با اجرای سیستم نوبتدهی درست و مدیریت
مناسب ،چنین کاری را انجام دهیم .در کلینیکهای سنتی 70
درصد از فضا را فضای انتظار و سالنهای سینمایی تشکیل
میدادند و دور تا دور آن مطبهای کوچک ،با فضاهای محدود
وجود داشت.
دلیل چنین رفتاری این بود که ما نمیتوانیم مدیریت زمان
پزشک ،متخصص و بیمار را بهدرستی انجام دهیم ،بنابراین
مجموعههای یاد شده با این ایده شکل گرفتهاند تا بهرهوری
بهتری از فضا داشته باشند.
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طرح ایجاد و توسعه کلینیکهای ویژه داخل یا خارج بیمارستانی

کلینیکهایویژه:
تغییر نگرش در حوزه خدمات سرپایی
مهندس نفیسهراد جهانبانی

مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و عمرانی

طرح کلینیکهای ویژه تالش دارد تا با سروسامان دادن به وضعیت درمان سرپایی بیماران و در
دسترس کردن خدمات برای مراجعهکنندگان به بیمارستانها از هدررفت منابع درمانی کشور

جلوگیری و هزینههای مردم در این حوزه را کاهش دهد .بررسی ابعاد مختلف این طرح در مطلب

زیر موردتوجه قرار گرفته است.

در حوزه برنامهریزی و طراحی کلینیکهای
ویژه در کشور از سال  93در خدمت دوستان
بودیم .این پروژه به عنوان سومین بسته از
طرح تحول آغاز شد و برخالف سایر بستهها بر
مبنای برنامهریزی و مطالعه و بسیاروسیعتر از
برنامههای قبل بود .هر قدر کارها با برنامهریزی
انجام شود در مرحله طرح و اجرا کمتر با مشکل
برخورد میکند.
هدف کلی طرح این بود که در حوزه
خدمات سرپایی در کشور تغییر و نگرشی
کلی داشته باشیم و در کالبد فیزیکی بنا نیز
تغییراتی ایجاد کنیم .تامین فضای فیزیکی
مطابق با استانداردها و ایجاد فضای مناسب
بین پزشک و بیمار به کمک فضای فیزیکی از
جمله اهداف دیگر این طرح بود که در پروژه
یادشده مدنظر قرار گرفت .همچنین استفاده
از فناوریهای نوین و بهتدریج حرکتکردن به
سمت هوشمندسازی از اهداف دیگر این پروژه
بود که کمابیش بدان پرداخته شد و امیدواریم
در مرحله بهرهبرداری این نمود را بیشتر حس
کنیم.
با برآورد تقریبی که از اعتبارات و تامین
آن در فاز اول داشتیم و با توجه به نیازهایی
که در مرحلۀ اول پیشفرضمان بودند پنج الگو

و پنج تیپ را در کل کشور پیشبینی کردیم و کار را مطابق با آن
پیش بردیم.
اهداف اختصاصي اجرای طرح عبارت بودند از:
ارائه الگوهاي طراحي كلينيكهاي ويژه در حداكثر پنج تيپ
باتوجه به نياز و جمعيت
ارائه الگوهاي نوين طراحي و استفاده از فناوريها و سيستمهاي
هوشمند (تكنولوژيهاي ساختماني ،فناوري اطالعات و پزشكي )
ارائه الگوهاي طراحي با استفاده از رويكردهاي معماري بومي و
ايراني – اسالمي (اقليم ،الگوهاي ساده و پربازده ،حفظ نما
و منظر ايراني)
فعاليت پزشكان هيئت علمي در مطبهاي ويژه دانشگاهي و
ساماندهي خدمات درماني در حوزه دولتي
ارائه خدمات ويزيت مطلوب و باكيفيت و مطابق با استاندارد
ما به اطالعات بسیار زیادی در حوزه نیازسنجی ،تخصیص و
توزیع این کلینیکها در سطح کشور نیاز داشتیم .این دادهها را در
دستهبندیهای مشخص خودشان دریافت و تحلیل کردیم ،از جمله
اینکه چه تعداد کلینیک و درمانگاه در کشور وجود دارد ،چه خدماتی
میدهند ،چه بهرهبرداری از فضا میکنند ،چه ساختار کالبدی دارند
آیا کلینیک بودهاند یا نه و اطالعاتی مانند آمارهای ویزیت ،سطوح
دسترسی و ارائه خدماتی که در شهرستانهای مجاور انجام میشوند
و...
با توجه به آنچه گفته شد ،در ابتدا دو نوع رویکرد را پیشرو
داشتیم؛ اینکه کلینیکهای پیشبینیشده به چه صورت در کشور
توزیع شوند .رویکرد اول «توزیع متمرکز» بود؛ برای این کار مراکز
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بكارگيري عناصر شاخص در معماری اسالمی
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هدف کلی طرح این بود که
در حوزه خدمات سرپایی
در کشور تغییر و نگرشی
کلی داشته باشیم و در کالبد
فیزیکی بنا نیز تغییراتی ایجاد
کنیم .تامین فضای فیزیکی
مطابق با استانداردها و ایجاد
فضای مناسب بین پزشک و
بیمار به کمک فضای فیزیکی
از جمله اهداف دیگر این
طرح بود که در پروژه
یادشده مدنظر قرار
گرفت

استانها و یک شهر میانی از هر حوزه دانشگاه
تحت پوشش را در نظر داشتیم .بر این اساس
و طبق استانداردهایی که وجود داشت بهطور
متوسط از هر  1000نفر  3تا  4نفر در روز به
درمانگاه مراجعه میکنند و با توجه به ساعات
ویزیت ،متوسط ویزیت و ساعات فعالیت
درمانگاه چه رویکردی میتوانند داشته باشند؟
بر این اساس محاسبه شد که به طور
کلی شهرستان یا دانشگاهی که  400000نفر
جمعیت دارد با فرض اینکه در هر ساعت 8
ویزیت انجام شود به حدود  25مطب نیاز خواهد
داشت .با این کار در مرحله اول توزیع مطبها
انجام گرفت .اطالعات مربوط به شهرستانهای
مختلف با جمعیتهای  400000نفر و  1تا
 2میلیون نفر و بیش از  2میلیون نفر را نیز
جمعآوری کرده و تخصیصها را انجام دادیم.
رویکرد دوم« ،توزیع در سطح شهرستانها»
بود .هدف اصلی کلینیکهای ویژه نیز همین
حالت دوم است .بر اساس این رویکرد ،باید
خدمات را به سمت مردم پیش ببریم به جای
اینکه مردم به سمت خدمات حرکت کنند .به
همین دلیل این رویکرد را نیز به صورت پایلوت
به پیش بردیم .برای این کار دانشگاههای علوم
پزشکی شیراز ،یزد و مشهد را انتخاب کردیم

و مطالعات و تحلیلها با توجه به ساعتهای کاری ،میزان مفید
ساعتهای ویزیت و تعداد روزهای کاری که در ماه وجود دارد ،انجام
شد؛ بر اساس این محاسبات برای مثال ،برای دانشگاه مازندران به
حدود  13کلینیک نیاز خواهیم داشت که در تیپهای مختلف با
توجه به حوزه تحت پوشش شهرستانهای این استانها مطالعه شده
است.
دانشگاهها با رویکرد اول مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص
شد که در رویکرد توزیع کلینیکها در سطح کشور ،به تعداد مطبها
و کلینیکهای بیشتری نیاز داریم؛ به این دلیل که هر قدر سرانه
جمعیتی پایین میآید تعداد موردنیاز باالتر میرود .برای مثال،
در شهری که  50000نفر جمعیت دارد حداقل باید کلینیکی که
با  10مطب خدمات ارائه میدهد ایجاد کنیم ،بنابراین با توجه به
نتیجهگیریهایی که انجام شد ،علیرغم اینکه رویکرد دوم نیاز و
هزینه اعتبارات ،همچنین هزینه ساخت را باال میبرد ،فقط به این
دلیل که توزیع خدمات را به مردم نزدیک کنیم اتفاق افتاد.
به همین منظور از تمام دانشگاههای علوم پزشکی اطالعات و
دادههای اولیه دریافت شد؛ اطالعاتی از قبیل ویزیتها ،جمعیت،
فاصلهای که با ویزیت هدف  50درصد در حوزه دولتی وجود دارد،
متوسط آمار ماهیانه ،متوسط ساعتهای کاری ،متوسط متراژ
موجود ،فرسوده بودن درمانگاه یا کلینیکها ،اجارهای بودن و کیفیت
ساخت! همه اطالعات و دادهها ،جمعآوری شده و در جدولهایی
تحلیل شدند و تعداد مطبهای مورد نیاز در هر حوزه شهرستان
مشخص شد .حتی کلینیک ویژه به شهرستانهایی که آن را نداشتند
یا در سطح شهرهای بسیار کوچک و کمجمعیتتر از  50000نفر،
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اختصاص داده شد .چنین کاری برای اولین بار
در کشور اتفاق افتاد .به طور مثال محاسبه شد
که بندر ماهشهر در آبادان با کمبود  30مطب
روبهرو است و حدودا ً یک تیپ  1000متری با
 25تا  30مطب به این شهر اختصاص داده شد
که با احتساب فضای پاراکلینیکی حدود 1400
تا  1500متر زیربنا نیاز خواهد داشت.
یکسوم کلینیکها فرسودهاند
در حوزۀ کلینیکهای ویژه و هم در حوزه
کلینیکهای درمانگاهی  410000متر مربع
فضا در کشور موجود است که از این میزان
حدود  170فضای فرسوده یا اجارهای داریم که
تقریباً حدود یکسوم از این زیربنا را به خود
اختصاص میدهد .در مجموع کل کلینیکهای
موردنیاز نزدیک به  380000متر مربع زیربنا
با حدود  252کلینیک و حدود  6400مطب

برآورد شد .این کلینیکها و مطبها در بازه زمانی حدود یک ساله
در کشور ایجاد خواهند شد .توزیع اعتبارات مربوط به کلینیکها و
فرآیند برنامهریزی به اتمام رسیده هر چند در خالل طراحی و اجرا
ی گریزی میزدیم.
نیز به این برنامهریز 
در حوزۀ طراحی و برنامهریزی نیز مهمترین اقدامی که انجام
شد تغییر نگرش و تغییر تفکری بود که تا قبل از این در طراحی
کلینیکها و بهطور کلی در طراحی درمانگاهها وجود داشت .تفکر
خشک درمانگاههای بیمارستانی که شامل فضای انتظار بزرگ با
همهمهای از جمعیت ،تراکم و شلوغی ،آلودگی صوتی و میکروبی
و هزاران بیماری مختلف که میتوانست در آنجا رواج پیدا کند،
تغییر کرد .به طور کلی با این رویکرد نگرشهای پیشین تغییر یافت.
رویکردهای دیگری نیز وجود داشت از جمله اینکه به معماری ایرانی
 اسالمی ،همچنین به عناصر طبیعی مانند آب و گیاهان و تفکراتیکه در معماری بومی داریم توجه کنیم ،ایجاد محوطهسازی و اینکه
این کلینیکها یک نماد و نمونهای از بستههای طرح تحول در دوران
دولت حاضر باشند.
طرحهای پیشنهادی به دعوت از مشاوران انجام و ایدههای مختلف

رویکرد دوم« ،توزیع در
سطح شهرستانها» بود .هدف
اصلی کلینیکهای ویژه نیز
همین حالت دوم است.
بر اساس این رویکرد ،باید
خدمات را به سمت مردم
پیش ببریم به جای اینکه مردم
به سمت خدمات حرکت
کنند
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مطرح شد و در نهایت ایدهای که نزدیک به
معماری ایرانی -اسالمی بوده و نمادین باشد و
تغییری در حجم و فرم کلینیکها بدهد ،انتخاب
شد.
مبانی طراحی داخلی کلینیکهای ویژه شامل
موارد زیر است:
 رویکرد ایجاد مطبهای نسبتا خصوصی درقالب تخصصهای مختلف
 هر چهار مطب در یک حوزه کلینیکی به همراهفضای پذیرش ،انتظار فرعی و سایر فضاهای مورد
نیاز آن کلینیک پیشبینی شده است.
 -دور شدن از تفکر سنتی طراحی کلینیکها

»

بهصورت درمانگاههای بیمارستانی با یک البی
انتظارمشترک
جلوگیری از ایجاد ازدحام مردم و آلودگی صوتیدر یک فضای انتظار بزرگ مشترک ،پیشگیری
از انتقال بیماریهای مختلف در میان عموم
مردم مراجعهکننده و تامین آرامش و انتظام در
کلینیکها
هر کلینیک انتظارهای فرعی متناسب باتعداد مطبها و حجم مراجعهکنندگان پذیرش
بهصورت فرعی در کلینیکها انجام میشود
کلیه کلینیکها با فضاهای پاراکلینیکی مرتبططراحی شدهاند
کلینیکهایی از قبیل ارتوپدی ،زنان ،کودکان،آنکولوژی ،گوش ،حلق و بینی و چشم و
دندانپزشکی در مکان ویژه خود و در طبقه
مناسب طراحی شدهاند
استفاده از مصالح بومی ،در دسترس ،ارزانقیمتو باکیفیت
بهرهمندی از نور طبیعی در تمام مطبها وفضاهای درمانی مسئلهای بود که بدان پرداخته
شد؛ تقریبا تمام فضاهای درمانی اصلی از نور
طبیعی بهرهمند هستند .امیدواریم بعد از مرحله
ساخت شاهد ایجاد فضاهایی با ظرافت ،زیبایی و
آرامش در مطبها باشیم.

نمایی از طراحی داخلی کلینیکها

»

نمایی از طراحی داخلی کلینیکها

IMPLANTÉ DANS UN
EMENT BOISÉ NATUREL
Maître d’ouvrage Groupe Noble Age
Architecte mandataire AIA Associés
Architecte AIA Architectes
Ingénierie TCE + Economie AIA Ingénierie
Expertise environnementale AIA Studio Environnement
Surface 11 000 m2
Montant des travaux 15,5 M€ HT
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طراحی و مدیریت بلوکهای زایمان

زایمان طبیعی
در محیطی آرامشبخش
فرح بابایی
مدیر برنامه ترویج زایمان طبیعی

ن طبیعی در بین خانواده های ایرانی یکی از اهداف وزارت بهداشت در سالهای گذشته
ترویج زایما 

بوده است .هدفی که با ساماندهی و مدیریت بلوکهای زایمان در سالهای اخیر وارد فاز جدیتری
شده است .امری که میتواند به اجرا و نهادینه شدن یکی از اهداف طرح تحول نظام سالمت منجر

شود .در مطلب زیر روند اجرای طرح مدیریت بلوکهای زایمان در کشور و مراحل مختلف آن
تشریح شده است.

از اردیبهشت سال  93هنگامی که طرح
تحول آغاز شد ابتدا پیشنهادهایی در سطح
وزارت بهداشت مطرح شد .از مجموعه
برنامههایی که حوزههای مختلف ارائه کردند
مجموعاً  7مورد از آنها به عنوان برنامه
تحول انتخاب شدند .یکی از برنامههایی که
آن زمان با ادله کارشناسی ارائه و انتخاب
شد برنامه «ترویج زایمان طبیعی» بود .این
برنامه شامل اجزای مختلفی میشد؛ همه
اجزای آن مبتنی بر مطالعات کارشناسی
که در کشور طی سالیان انجام شده بود
نامناسب بودن فضای فیزیکی بلوک زایمان
و به تبع آن عدم حفظ حریم خصوصی
مادر باردار را در ایران به عنوان یکی از
علل گرایش مادران به سزارین میدانست.
بنابراین وقتی برنامه را طراحی میکردیم
در آن  8محور را در نظر گرفتیم .یکی از
این محورها بهینهسازی و توسعه بلوکهای
زایمان و به عبارتی استانداردکردن آنان
بود.
خوشبختانه در آن زمان چون در
ابتدای راه بودیم و برآوردها هنوز مشخص
نبود فقط این موافقت را برای بعضی از

بیمارستانهایی که جزء اولویتهای کشوری هستند ،گرفتیم
و این بند به عنوان یکی از محورهای برنامه در آن گنجانده
شد .اما به مرور زمان که با شروع برنامه تحول ،برآوردهای آن
قطعی و مشخص شد ،توانستیم سایر بیمارستانها را نیز به
فهرستمان بیفزاییم.
چند سال قبل ما با همکاری همکارانمان در دفتر
منابع فیزیکی ،این استانداردها را تدوین کرده بودیم؛ یعنی
استانداردهای الزم را برای فضای فیزیکی بلوک زایمان تدوین
کرده و کتاب آن نیز چاپ شده بود؛ در مجموع بستر الزم برای
اجرا فراهم شد .همچنین بازدیدهای کارشناسی از کشورهای
مختلف دنیا انجام داده بودیم و در واقع هرگونه کار کارشناسی
که الزم بود برای این پروژه انجام شود در کشور موجود بود.
چشمانداز برنامه این بود که تمامی بلوکهای زایمان
بیمارستانهای دولتی بهنحوی بازسازی شده یا توسعه یابند
که تمامی مادران باردار در واحدهای تکنفره زایمان کرده که
امکان حضور همراه در کنار مادر فراهم شده ،شأن و کرامت وی
حفظ شده و زایمان طبیعی به عنوان خاطره خوشایندی در
زندگی یک بانوی ایرانی قلمداد شود.
اهداف برنامه هم شامل مواردی چون حفظ کرامت و شأن
مادر باردار ،حفظ حریم خصوصی مادران باردار،برقراری امکان
حضور همراه در کنار مادر طی مراحل لیبر و زایمان ،آرامش
مادر باردار و خوشایندسازی فرآیند زایمان بهمنظور ترغیب
مادران به زایمان طبیعی است که تمامی بیمارستانهای

چشم انداز برنامه این بود که
تمامی بلو کهای زایمان
بیمارستا نهای دولتی به
نحوی بازسازی شده یا توسعه
یابندکه تمامی مادران باردار
درواحدهای تکنفره زایمان
کرده که امکان حضور همراه
در کنار مادر فراهم شده ،شأن
و کرامت وی حفظ شده
و زایمان طبیعی به عنوان
خاطره خوشایندی در زندگی
یک بانوی ایرانی قلمداد
شود
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دولتی که دارای بلوک زایمان هستند
مشمول این برنامه هستند.

اکثر همکاران حوزۀ فنی
دانشگاهها با همکاری حوزۀ
درمان وفاق و همدلی
بسیار خوبی داشتند و باعث
شدند این وضعیت نابسامان
بلوکهای زایمان بهبود یابد.
آنان این فرصت را غنیمت
شمردند و بلوکها را در بعضی
از دانشگاهها تا جای بسیار
خوبی پیش بردند

اقداماتی منطبق بر استانداردها
حدود سه ماه بعد از شروع برنامه تحول،
به ترتیب لیستهای اولویتبندی کشوری
را بر اساس معیارها و شاخصهایی که در
نظر گرفته بودیم مشخص کرده و طی 3
لیست به دفتر فنی وزارت بهداشت اعالم
کردیم .همچنین با دانشگاهها مکاتبهای
رسمی انجام دادیم تا دیدگاه آنان را نیز
بدانیم .با توجه به اینکه بازدیدهایی انجام
داده بودیم ،میتوانستیم  60بیمارستان
اولویت اول را لیست کنیم ،اما باز هم از
دانشگاهها خواستیم تا بر اساس معیارها
که شامل میزان موالید ،درصد زایمان
طبیعی ،وضعیت فعلی ،متراژ و ...بود
اولویتشان را مشخص کنند .بر اساس این
معیارها اولویتهایمان را لیست کردیم و
به دفتر فنی وزارت بهداشت اعالم کردیم.
خوشبختانه حتی به اندازه یک سانتیمتر هم
از استانداردهای تدوین شده و معیارهای
فنی تخطی نکردیم و در واقع نقشهها تماماً
بر اساس استانداردها کشیده شده و فرآیند
اجرایی را طی کردهاند.
در ابتدای کار ،جلسات مشترک
اجرایی داشتیم و فرآیند به اینگونه بود
که دانشگاهها بر اساس اولویتهایشان
نقشههای فنی را ترسیم میکردند ،بعد به
حوزۀ فنی وزارت بهداشت میدادند و وقتی
تصویب میشد به حوزۀ درمان اعالم شده
و اعتبار الزم تخصیص پیدا میکرد و در
مرحله بعد عملیات اجرایی این برنامه آغاز
میشد.
در طول  27سال سابقهای که خود من
داشتهام تا به حال چنین فرصت گرانبهایی
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برای بلوکهای زایمان پیش نیامده بود .واقعیت این است که
در اغلب مواقع وقتی مسئوالن رده باالی وزارت بهداشت و
دانشگاه برای بازدید به بیمارستانها میرفتند معموالً کمتر
از بلوکهای زایمان بازدید میکردند ،عمدتاً همیشه بازدیدها
از بخشهای اورژانس ICU، CCU ،و بخشهای ویژه صورت
میگرفت .بلوکهای زایمان همواره مغفول مانده بودند و شاید
به انباری منزلی شباهت داشتند که معموالً مهمانی به آن وارد
نمیشود ،بنابراین معموالً سعی و تالشی برای اینکه بلوک
زایمان را به شکل بهینه در بیاورند صورت نگرفته بود.
چند سال پیش برای بلوک زایمان در یکی از استانهای
محروم کشور چندین بار مکاتبه کردیم و حتی با وزیر وقت
دیدار حضوری داشتیم ،اما حتی نتوانستیم  100میلیون تومان
برای آن تهیه کنیم ،لذا این فرصت استثنایی بود که برای اولین
بار در کشور برای بلوکهای زایمان پیش آمد .خوشبختانه اکثر
همکاران حوزۀ فنی دانشگاهها با همکاری حوزۀ درمان وفاق و
همدلی بسیار خوبی داشتند و باعث شدند این وضعیت نابسامان
بلوکهای زایمان بهبود یابد .آنان این فرصت را غنیمت شمردند
و بلوکها را در بعضی از دانشگاهها تا جای بسیار خوبی پیش
بردند .برای مثال دهه فجر چند بلوک به مرحله افتتاح رسیدند.
متأسفانه بعضی از دانشگاهها با وجود اینکه جزء اولویتهای
اول کشوری ما بودند و آذر  93اولین اعتبار بهینهسازی بلوک
زایمان را به آنان تخصیص دادیم همکاری نکردند .پروژه یادشده
یکی از پروژههایی بود که تمام اعتبار را از پیش تخصیص دادیم
تا دانشگاه اطمینان خاطر داشته باشد و کار را شروع کرده و
به پایان برساند .امیدوارم مسئوالن دانشگاهها این فرصت را
غنیمت بشمرند.
نکته آخر این است که در کتاب جلد پنج «استانداردهای
بیمارستانی» برای شمارش و تخصیص  ،LDRموالید را مبنا قرار
دادهایم نه تعداد زایمانهای طبیعی .مسئله دیگر انعطافپذیری
در برابر مسائل بومی است .چند دانشگاه مانند دانشگاه علوم
پزشکی گراش و یزد این مسئله را مدنظر قرار دادند؛ آنان
گفتند ما در نظر داریم وقتی که این  LDRها تک نفره شد
همسر بتواند در زمان زایمان کنار مادر حضور داشته باشد .آنان
از پشت بلوک زایمان راهرویی تعبیه کردند و درهایی نیز برای
آن قرار دادند تا همسر بتواند بدون اینکه وارد بلوک شده و در
کار بخش مزاحمتی ایجاد کند در کنار همسر خود قرار گیرد.
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هرچند خود ما این کتاب را تدوین کردیم،
اما هم علم بهروز میشود و هم باید برای
بهینه شدن هر مرکز شرایط بومی ،اقلیمی
و فرهنگی آن را نیز در نظر بگیریم.
مسئله دیگر در نظر گرفتن بخشهای
پشتیبان مانند بخش «پست پارتوم» است.
اگر در بیمارستانی بخش بعد از زایمان
مستقل وجود نداشته باشد و باید مادر به
بخش دیگری برود که ممکن است در کنار

او بیمار عفونی بستری شده باشد حتماً باید بخش جداگانهای
را برای این کار در نظر بگیرند .اعتبار موردنیاز برای اجرای
چنین کاری از سر جمع اعتبارات برنامه قابلپرداخت است.
اگر بیمارستانی سطح  3است؛ برنامه ،بخش بارداری پرخطر
را هم پوشش اعتبار الزم میدهد .خدمات هتلینگ مشمول
اتاق عملها و بخشهای زایمان نیز میشود .در صورت قدیمی و
فرسوده بودن اتاق عمل ،بازسازی اتاق عمل انجام شود .درباره نحوۀ
چیدمان بلوکها ،تعبیه تجهیزات و وسایل به گونهای باشد که این
وسایل داخل کمدها و دور از چشم باشد.
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طرح بهسازي و توسعه بلوكهاي زايماني در كشور

کدام روش برای توسعه بلوکهای زایمان
مناسب است؟
مهندس نیلوفرکشاورز

کارشناس معماری دفتر منابع فیزیکی و عمرانی دانشگاهها

بهترین روش برای بهسازی بلوکهای زایمان کدام است؟ آیا باید فضای بستری و ریکاوری
مادران یکی باشد یا باید به فضاهای تفکیکشده روی آورد؟ اینها و سواالت دیگر مرتبط با
زایمان در بلوکهای زایمانی بیمارستانها در کنار اقدامات انجامشده برای بهبود و توسعه وضع

موجود در مطلب زیر تشریح شده است.

مسئله بلوکهای زایمانی طیبررسیهایی

تفاوتی که  LDRPبا LDR
دارد این است که بستری پس
از زایمان نیز در همان فضا
صورت میگیرد LDRP .در
مقایسه با دو روش ترکیبی
یاد شده بهتر است LD .از
روش سنتی بهتر است ،اما
تفکیک فضایی صورت گرفته
و ریکاوری آن در فضای
دیگری صورت میگیرد

مدلهای مختلف بلوکهای زایمان

که صورت گرفت در معاونت درمان و در حوزه

طراحی بلوک زایمان به دو روش سنتی و ترکیبی انجام

درمان مطرح شد و در بستههای طرح تحول

میگیرد .روش ترکیبی شامل چند نوع میشود؛ از ترکیب فضای

نظام سالمت قرار گرفت .ما طرح توسعه و

درد ،زایمان و ریکاوری فضایی ترکیبی صورت میگیرد که  LDیا

بهسازی بلوکهای زایمان را طی این برنامه

 LDRیا  LDRPنامیده میشود.

مدنظر قرار دادیم .یکی از اهدافی که در

 LDروشی است که در آن ،فضای درد و زایمان با یکدیگر ترکیب

طراحی فضای فیزیکی بلوکهای زایمان

میشوند و این دو عمل در یک فضا صورت میگیرد .در روش

داشتیم ارتقای کیفیت فضای فیزیکی این

 LDRفضای درد ،زایمان و ریکاوری در یک فضا صورت میگیرد.

بلوکها بود ،بهطوری که سیستم زایمان

تفاوتی که  LDRPبا  LDRدارد این است که بستری پس از زایمان

سنتی به سیستم جدید درد و زایمان و

نیز در همان فضا صورت میگیرد LDRP .در مقایسه با دو روش

ریکاوری که در یک فضا با هم جمع میشوند،

ترکیبی یاد شده بهتر است LD .از روش سنتی بهتر است ،اما

تغییر یافت.

تفکیک فضایی صورت گرفته و ریکاوری آن در فضای دیگری

سیستم جدید همان Labor Delivery, Recovery

صورت میگیرد LDRP .به این دلیل که مادر برای بستری پس از

است .در این طرح سعی شده شرایطی برای

زایمان در همان روز اقامت دارد و ممکن است مدت اقامتش تا دو

مادران فراهم میشود تا بتواند محیطی

روز نیز طول بکشد چندان توصیه نمیشود .چون به دلیل افزایش

مناسب و مطلوب داشته باشند .در این طرح

رشد جمعیت ،آمار موالیدمان بسیار زیاد است و اگر بخواهیم از این

همچنین به حریم خصوصی مادر احترام

روش استفاده کنیم اتاقها اشغال میشوند ،بنابراین همانطور که در

گذاشته میشود .هدف اصلی فعالیتهایی

جهان هم توصیه شده است در همه کشورها روش  LDRمورد نظر

که در زمینه بهسازی بلوکهای زایمان انجام

است و در طرح تحول سالمت به آن پرداختهایم.

میدادیم این بود که فضای مناسبی را ایجاد

از مزایایی که طرح ترکیبی یاد شده دارد این است که میزان

کنیم تا بتوانیم درصد آمار زایمان طبیعی

جابهجایی مادر را به حداقل میرساند؛ یعنی از لحظهای که مادر در

را برای رسیدن به استانداردهای جهانی و

بلوک زایمان پذیرش میشود وارد اتاقی به نام  LDRمیشود که در

منطقی و نرمال رعایت کنیم.

واقع تمام زمانی را که باید در طول زایمان در بیمارستان بگذراند در

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

همان فضا سپری کرده و از اتاق خارج نمیشود

سالیانه که مساحت باید با تعداد اتاقهای  LDRکه برای آن بخش

و همین مسئله موجب حفظ حریم شخصی

در نظر گرفته بودیم مطابقت داشت.

مادر میشود .همچنین این طرح شرایطی را

طبق جداولی نیز که در جلد پنج کتابهای ایمن بدان اشاره

فراهم میکند که همسر یا خانواده فرد باردار

شده است مساحت اتاقهای  LDRرا در طراحی بلوکهای زایمان

بتوانند در کنار او حضور یابند .در این روش

مشخص میکند.

میتوانیم آسایش روانی و امنیت مادر را ایجاد
کنیم .ما باید این تجهیزات پزشکی را در
طراحیهایمان بهگونهای در نظر بگیریم که
دور از چشم و همگون با فضاهای مسکونی
باشد ،زیرا همین مادران ممکن است برای
اولین بار در طول زندگیشان به بیمارستان

ثبسداس ثتَاًٌذ دس وٌبس اٍ حضَس ٗبثٌذ .دس اٗي سٍؽ هٖ تَاً٘ن آػبٗؾ سٍاًٖ ٍ اهٌ٘ت هبدس سا اٗجبد وٌ٘ن  .هب ثبٗذ
بیمارستان
های
بخش
بخشی با
ارتباطات
نحوه
اٗي-3
ّبٕ
ّوگَى ثب فضب
چـن ٍ
سایردٍس اص
ثگ٘شٗن وِ
نإ دس ًظش
بروگًَِ
ّبٗوبى ثِ
تامینعشاحٖ
پضؿىٖ سا دس
تجْ٘ضات
هؼىًَٖ ثبؿذ  ،صٗشا ّو٘ي هبدسا ى هوىي اػت ثشإ اٍل٘ي ثبس دس عَل صًذگٖ ؿبى ثِ ث٘وبسػتبى هشاجؼِ وشدُ
در واقع این بخش باید با بعضی از بخشها از جمله بخشهای
ثبؿٌذ ،لزا هٖتَاً٘ن ثب اٗي سٍؽ اػتشػٖ سا وِ هوىي اػت ثشاٗـبى اٗجبد ؿَد اص ث٘ي ثجشٗن.
باعث
سٗضٕ ٍتامین
ثشًبهِاین
داشت.
ػشٕ می
مستقیم
ارتباط
ثشًبهِ و
سزارین
اٗوي
ارتباط ّبٕ
عشاحٖ ث٘وبسػتبى
وتبة ّبٕ
جلذ پٌجن اص
NICUوِ دس
ّبٕ ف٘ضٗىٖ
عٖ
تـخ٘لٖ-
بلوکفضبّبٕ
مکانیهٖ ؿَد؛
لؼوت تمؼ٘ن
بخواهیمصاٗوبى ثِ دٍ
هاف٘ضٗىٖ ثلَن
فضبٕ
از ً٘ض اػت،
شدهذتاًظش هب
ٍجَدیداسد ٍ
زایمان را
موقعیت
دانشگاه
م
دسهبًٖ ٍ دٗگشٕ فضبّبٕ پـت٘جبًٖ.
تشو٘جٖ:باید موقعیت مناسبی را برای بلوک
کنند.سٍؽآنان
برایمان مشخص
اّن هَاسد عشاحٖ ثلَنّبٕ صاٗوبى ثِ
 .1برنامهريسي و برآورد تعذاد تختهاي مورد نیاز بر اساس ضمار زايمانهاي سالیانه

مراجعه کرده باشند ،لذا میتوانیم با این روش

فضا/اتاق

سرانه

از بین ببریم.

اتبق LDR

 1تخت ثشإ ّش  400صاٗوبى ػبل٘بًِ

استرسی را که ممکن است برایشان ایجاد شود
طی برنامههای فیزیکی که در جلد پنجم
از سری کتابهای برنامهریزی و طراحی
بیمارستانهای ایمن وجود دارد و مدنظر ما
نیز است ،فضای فیزیکی بلوک زایمان به دو
قسمت تقسیم میشود؛ فضاهای تشخیصی-
درمانی و دیگری فضاهای پشتیبانی.
اهم موارد طراحی بلوکهای زایمان به
روش ترکیبی
 -1برنامهریزی و برآورد تعداد تختهای مورد
نیاز بر اساس شمار زایمانهای سالیانه

اتبق هؼبٌِٗ

 1تخت ثشإ ّش  3000صاٗوبى ػبل٘بًِ

اتبق هشالجت ّبٕ هبهبٖٗ

 1تخت ثشإ ّش  1500صاٗوبى ػبل٘بًِ

ثبٗذ ثشإ تؼذاد اتبقّبٕ  LDRثشآٍسدٕ دس ًظش هٖگشفت٘ن .اٗي وبس سا ثش اػبع آهبس صاٗوبى وِ اص عشف هؼبًٍت
زایمان در نظر میگرفتند .بعضی از دانشگاهها که محدودیت فضایی
دسهبى عٖ ػِ اٍلَٗت ثِ هب اػالم ؿذ  ،اًجبم دادٗن .اٗي آهبس ثشإ تؼ٘٘ي تؼذاد اتبقّبٕ  LDRتؼ٘٘يوٌٌذُ ثَد
مجزاییوٌ٘نرا .برای بلوک زایمان در
فضای
شدند
مجبور م
داشتند
 LDRپ٘ؾثٌٖ٘
ٗه اتبق
صاٗوبىیػبل٘بًِ
ثشإ ّش 400
وِ ً٘بص ثَد
دادندوِ
صاٗوبىیػبل٘بًِ
ؿذُ ٍ آهبس
را اٗجبد
بیمارستانآس »
اتبق ّبٕ «ال دٕ
صاٗوبى ثب تؼذاد
هؼبحت ثلَن
نظرهغبثمت
.2
کاربری م
تغییر
دیگری از
فضای
بگیرند یا
هؼبحت ثبٗذ ثب تؼذاد اتبقّبٕ  LDRوِ ثشإ آى ثخؾ دس ًظش گشفتِ ثَدٗن هغبثمت داؿت.

و به بلوک زایمان تبدیل میکردند؛ در هر حال فضای در نظر گرفته
شده باید تامین ارتباط را با سایر بخش ها مهیا میکرد.

باید برای تعداد اتاقهای  LDRبرآوردی

 -4رعایت استانداردهای طراحی فضاهای داخلی بخش و

در نظر میگرفتیم .این کار را بر اساس آمار

تامین الزامات چیدمان ،روابط داخلی و تناسبات داخلی که بیمار

زایمان که از طرف معاونت درمان طی سه

باید طی نماید تا لحظهای که از آن فضا خارج گردد و همچنین

اولویت به ما اعالم شد ،انجام دادیم .این آمار

تناسبات فضایی که باید درباره هر یک از فضاهای داخل بلوک

برای تعیین تعداد اتاقهای  LDRتعیینکننده

زایمان رعایت میکردند.

بود که نیاز بود برای هر  400زایمان سالیانه
یک اتاق  LDRپیشبینی کنیم.
 -2مطابقت مساحت بلوک زایمان با تعداد
اتاقهای «ال دی آر» ایجادشده و آمار زایمان

اقدامات انجام شده در خصوص استانداردسازی فضای
فیزیکی بلوک زایمان
بررسی نقشههای وضع موجود ،نقشههای پیشنهادی و موقعیت
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محاسبه مساحت خالص و ناخالص بخص زايمان
تعذاد زايمان در سال<

<3000تعذاد زايمان در

<6000تعذاد زايمان در

 578تا855

 912تا 1189
 777تا 945
 319تا 416

عنوان

روش

جمع سطوح خالص

روش تركیبي

269تا504

روش سنتي

 230تا 365

 470تا 637

روش تركیبي

94تا 176

 202تا 300

فضاهاي بخص
جمع سطوح مطاعات
بخص %35

روش سنتي

جمع سطوح اسکلت و ديوارها%11

سطوح كل ناخالص بخص

3000

 80تا 128

سال<6000

 165تا 223

سال<9000

 272تا 331

روش تركیبي

30تا 55

 64تا 94

 100تا 131

روش سنتي

25تا 40

 52تا 70

85تا 104

روش تركیبي

 393تا 735مترمربع

 844تا 1249متر مربع

 1331تا 1736متر مربع

روش سنتي

 335تا 533متر مربع

678تا 930متر مربع

1134تا 1380مترمربع

»

عجك جذاٍلٖ ً٘ض وِ د س جلذ پٌج وتبةّبٕ اٗوي ثذاى اؿبسُ ؿذُ اػت هؼبحت اتبق ّبٕ  LDRسا دس عشاحٖ
ثلَنّبٕ صاٗوبى هـخق هٖوٌذ.
ً .3حَُ تبه٘ي استجبعبت ثشٍى ثخـٖ ثب ػبٗش ثخـْبٕ ث٘وبسػتبى

حدود  210000متر مربع از
مساحت بلوکهای زایمانی را
بررسی کردیم و متوجه شدیم
 1971اتاق  LDRدر این 311
بلوک زایمان ایجاد شدهاند
که همه آنها تک تخته بوده
و تمام استانداردهای الزم در
آنها رعایت شده بودند

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

مکانی در نظر گرفتهشده جهت بلوکهای

همچنین نقشههای پیشنهادی را که ارسال میکردند با آمار زایمان

زایمان

ساالنه هر بیمارستان بررسی میکردیم تا از استاندارد بودن فضای
بخش

داخلی بخش طبق جداول برنامه مطمئن شویم .ما همچنین طبق

ارسال

الگوي

پيشنهادي

زايمان بهمنظور مطابقت نهايي پالنها با

آماری که ارائه شده بود افزایش زایمان طبیعی را نیز در سالهای

استانداردهاي موردنياز بخش (بهويژه در متراژ

آینده و موقعیت مکانی نیز پیشبینی میکردیم .در شرایطی که

و چيدمان فضايي) و ارتقاء كيفيت نقشههاي

محدودیتهایی در خصوص بلوک زایمان وجود داشت پیشنهاد

اجرايي

میدادیم که ساختمان مستقلی را برای بلوک زایمان در کنار

برگزاري جلسات متعدد با كارفرمايان به
منظور رفع موانع موجود در زمان طراحی
انعكاس موارد مرتبط با نقشهها به
معاونتهاي توسعه دانشگاههاي علوم پزشكي
ذينفع در جهت رفع و اصالح نقشهها
بازديدهاي موردي از بلوكهاي زايماني

ساختمان موجود بیمارستان ایجاد کنند و فضاهای مرتبط نیز در
همان ساختمان پیشبینی شود تا ارتباطات آن نیز با مشکل مواجه
نگردد.
از میان  357پروژهای که در سه اولویت به دفتر ما اعالم شده
بود  311پروژه طیبررسیهایی صورت گرفته و به مرحله تأیید
رسیدند .حدود  210000متر مربع از مساحت بلوکهای زایمانی

ما بر روی نقشهها وضع موجود را از

را بررسی کردیم و متوجه شدیم  1971اتاق  LDRدر این 311

بررسی کردیم،

بلوک زایمان ایجاد شدهاند که همۀ آنها تکتخته بوده و تمام

بلوکهای زایمان را از نظر نوساز یا فرسوده

استانداردهای الزم در آنها رعایت شده بودند .امیدواریم بتوانیم

بودن مورد بازبینی قرار دادیم تا ببینیم آیا

تا پایان سال بقیه پروژههایی را که باقی مانده و در مرحله بررسی

واقعا امکان بهسازی در آنجا وجود دارد یا نه؟

هستند به اتمام برسانیم.

روند ارائه خدمات به مراجعین بخش زایمان

»

نظر تعداد اتاقهای

LDR
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طراحی و مدیریت مراکز تشخیص و غربالگری سرطان و شیمیدرمانی

مبارزه با سرطان با توسعه سه تیپ مرکز
دکترعلی مطلق

مدیر برنامه توسعه مراکز سرطان

برای مبارزه با سرطان به مراکز درمانی تخصصی و مجهز نیاز است .اما تفکیک این مراکز و
درجهبندی آنها براساس نوع سرطان و خدماتی که میتوان در این مراکز انجام داد راهکاری
است که از سوی وزارت بهداشت در پیش گرفته شده است .طراحی و اجرای سه تیپ مرکز و

چگونگی کمک گرفتن از بخش خصوصی در اجرای هر یک از آنها مطالبی است که در نوشتار

زیر آمده است.

در ایران اگر سرطانهای
پوستی را کنار بگذاریم ،در
سال  2012سالیانه 85000
مورد جدید سرطان داشتهایم
و این عدد به 155000نفر
خواهد رسید و تقریب ًا 80
درصد افزایش خواهد یافت
و میزان مرگومیر نیز تقریبا
دوبرابر خواهد شد

یکی از مسائل اصلی در حوزه تشخیص

کمبودهایی در حوزه تشخیص و درمان سرطان داریم ،افزایش

درمان در حوزه سالمت کشور «سرطان» است.

فزایندهای که در دو دهه آینده هم در ایران و هم در جهان رخ

به اختصار دالیل اصلی را که نشان میدهد

میدهد نیاز به توجه به این حوزه را دو چندان میکند.

نیازمند توجه به این حوزه هستیم ،و همچنین

هزینههای مستقیم سرطان در جهان در سال  2010حدود 290

طرحی را که برای توسعه مراکز سرطان

میلیارد دالر بوده است و اگر هزینههای غیرمستقیم را نیز به آن

برنامهریزی کردهایم ارائه خواهم داد.

بیفزاییم  1160میلیارد دالر خواهد شد که بیش از 2درصد تولید

درباره اهمیت سرطان باید گفت که این

ناخالص جهانی را در برمیگیرد .منظور از هزینههای غیرمستقیم

بیماری در سطح جهان در حال افزایش است،

سالهای از دسترفته عمر به دلیل مرگ یا ناتوانی ناشی از بیماری

همچنین مرگومیر آن نیز روند رو به رشدی

است .با وجود اینکه بیماریهای قلبی و عروقی چندین برابر

دارد .در سال  2012میالدی 14میلیون نفر

سرطانها بروز و شیوع دارند ،اما هزینههای سرطان 19درصد بیشتر

به سرطان مبتال شدهاند .در حالی که شیوع

از این بیماریهاست.

آن در کمتر از دو دهه دو برابر خواهد شد و

در ایران نیز با توجه به برآوردها هزینههای مستقیم سرطان

به  27میلیون نفر خواهد رسید و به تبع آن،

سالیانه  3300میلیارد تومان است و اگر هزینههای غیرمستقیم را نیز

مرگومیر نیز از  8میلیون به  17میلیون نفر

به آن بیفزاییم به رقم  10000میلیارد تومان خواهیم رسید .در واقع

خواهد رسید.

هر سال در ایران بهدلیل ابتال به این بیماری  450000سال عمر را

وضعیت سرطان در ایران

از دست میدهیم.
با وجود هزینههای گزافی که صرف سرطان میشود ،میزان

در ایران اگر سرطانهای پوستی را کنار

بقای پنجساله بهعنوان یکی از شاخصهای مهم در حوزه اثربخشی

بگذاریم ،در سال  2012سالیانه 85000

مداخالت در سرطان 20 ،تا  25درصد نسبت به کشوری مانند ایاالت

مورد جدید سرطان داشتهایم و این عدد به
155000نفر خواهد رسید و تقریباً  80درصد

متحده آمریکا در ایران پایینتر است.
ما باید هم شاخصهای فرآیندی و هم شاخصهای اثربخشی

افزایش خواهد یافت و میزان مرگومیر نیز

را اصالح کنیم .برای این کار برنامهای به نام برنامه «جامع کنترل

تقریبا دوبرابر خواهد شد ،بنابراین ضمن اینکه

سرطان» وجود دارد که شامل چهار جزء اصلی است .این اجزا از
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وضعیت سرطان در ایران

»

زض اٗطاى اگط سطعبى ّبٕ دَسشٖ ضا وٌبض ثگصاضٗن ،زض سبل  2012سبل٘بًِ  85000هَضز خسٗس سطعبى زاضشِ اٗن
ٍ اٗي ػسز ثِ ً155000فط ذَاّس ضس٘س ٍ سمطٗجبً  80زضغس افعاٗص ذَاّس ٗبفز ٍ ه٘عاى هطي ٍ ه٘ط ً٘ع سمطٗجبً
زٍثطاثط ذَاّس ضس ،ثٌبثطاٗي ضوي اٌٗىِ ووجَزّبٖٗ زض حَظُ سطر٘ع ٍ زضهبى سطعبى زاضٗن ،افعاٗص فعاٌٗسُ إ
وِ زض زٍ زِّ آٌٗسُ ّن زض اٗطاى ٍ ّن زض خْبى ضخ هٖزّس ً٘بظ ثِ سَخِ ثِ اٗي حَظُ ضا زٍ چٌساى هٖوٌس.
ّعٌِّٗبٕ هسشم٘ن سطعبى زض خْبى زض سبل  2010حسٍز  290ه٘ل٘بضز زالض ثَزُ اسز ٍ اگط ّعٌِٗ ّبٕ
غ٘طهسشم٘ن ضا ً٘ع ثِ آى ث٘فعاٗ٘ن  1160ه٘ل٘بضز زالض ذَاّس ضس وِ ث٘ص اظ 2زضغس سَل٘س ًبذبلع خْبًٖ ضا زض
ثطهٖگ٘طز .هٌظَض اظ ّعٌِّٗبٕ غ٘طهسشم٘ن سبلّبٕ اظ زسز ضفشِ ػوط ثِ زل٘ل هطي ٗب ًبسَاًٖ ًبضٖ اظ ث٘وبضٕ
اسز .ثب ٍخَز اٌٗىِ ث٘وبضٕ ّبٕ للجٖ ٍ ػطٍلٖ چٌسٗي ثطاثط سطعبى ّب ثطٍظ ٍ ضَ٘ع زاضًس  ،اهب ّعٌِّٗبٕ سطعبى
19زضغس ث٘طشط اظ اٗي ث٘وبضّٕبسز.

وضعیت سرطان در ایران
و جهان تعداد بروز موارد
جدید و مرگ میر سالیانه

زض اٗطاى ً٘ع ثب سَخِ ثِ ثطآٍضزّب ّعٌِٗ ّبٕ هسشم٘ن سطعبى سبل٘بًِ  3300ه٘ل٘بضز سَهبى اسز ٍ اگط ّعٌِٗ ّبٕ
غ٘طهسشم٘ن ضا ً٘ع ثِ آى ث٘فعاٗ٘ن ثِ ضلن  10000ه٘ل٘بضز سَهبى ذَاّ٘ن ضس٘س  .زض ٍالغ زض ّط سبل زض اٗطاى
ثِزل٘ل اثشال ثِ اٗي ث٘وبضٕ  450000سبل ػوط ضا اظ زسز هٖزّ٘ن.
ثب ٍخَز ّعٌِٗ ّبٕ گعافٖ وِ غطف سطعبى هٖ ضَز ،ه٘عاى ثمبٕ دٌح سبلِ ثِ ػٌَاى ٗىٖ اظ ضبذع ّبٕ هْن زض
حَظُ اثطثرطٖ هساذالر زض سطعبى 20 ،سب  25زضغس ًسجز ثِ وطَضٕ هبًٌس اٗبال ر هشحسُ آهطٗىب زض اٗطاى
دبٗ٘يسط اسز.
اثطثرطٖ هساذالر

نوع سرطان

ایاالت متحذه آمریکا

ایران

پستان

 89زضغس

 71زضغس

روده بسرگ

 65زضغس

 41زضغس

»

وضعیت سرطان در ایران و جهان

وضعیت سرطان در ایران و
جهان اثربخشی مداخالت

هب ثبٗس ّن ضبذعّبٕ فطآٌٗسٕ ٍ ّن ضبذعّبٕ اثطثرطٖ ضا اغالح وٌ٘ن .ثطإ اٗي وبض ثطًبهِإ ثِ ًبم ثطًبهِ
«خبهغ وٌشطل سطعبى» ٍخَز زاضز وِ ضبهل چْبض خعء اغلٖ اسز .اٗي اخعا اظ د٘طگ٘طٕ ضطٍع هٖضَز ٍ هطحلِ
ثؼس سطر٘ع ظٍزٌّگبم ٍ هطحلِ سَم سطر٘ع زضهبى ٍ زض ًْبٗز هطالجزّبٕ حوبٗشٖ ٍ سسىٌٖ٘ اسز .سِ خعء

»

برای کنترل سرطان چه
باید کرد؟ (برنامه ملی کنترل
سرطان) نیازمند توسعه
زیرساخت های عمرانی و
تجهیزاتیهستند
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پیشگیری شروع میشود و مرحله بعد تشخیص

طراحی است .این برنامه به نام برنامه توسعه زیرساختهای تشخیص

زودهنگام و مرحله سوم تشخیص درمان و در

درمان سرطان است و برای اینکه انجام شود برنامه آمایش سرزمینی

نهایت مراقبتهای حمایتی و تسکینی است .سه

را انجام دادیم.

جزء آخر عمدتا نیازمند توسعه زیرساختهای
عمرانی و تجهیزاتی هستند.

یکی از ابعاد مهم برنامه آمایش سرزمینی ،این بود که ایران
را با سایر کشورها مقایسه کنیم .در ایران  47مرکز تشخیص و
درمان سرطان داریم که خدماتی نسبتاً جامع مانند رادیوتراپی و
شیمیدرمانی و ...را در کنار هم ارائه میکنند .هم در بخشخصوصی
و هم در بخش دولتی ،مجموعا در بخشهای دولتی و خصوصی 75
دستگاه شتابدهنده داریم ،اما در کشوری مانند ترکیه این اعداد
حدودا ً دو برابر ماست .از نظر شاخصهای سازمان جهانی بهداشت،
هم در بعد تجهیزات و هم در بعد زیرساختها و فضای فیزیکی
نیازمند توسعه هستیم .یکی از مراحل انجام دادن آمایش سرزمینی،
بررسی بروز است .ما برای اینکه بدانیم مشکل در چه حد است باید
میدانستیم بروز آن در کشور به چه صورت است.
خوشبختانه برنامه ثبت سرطان را از سال  80داریم و میدانیم
در هر یک از شهرهای کشورمان چه میزان بروز داریم و بر اساس
برآوردهای سازمان جهانی بهداشت پیشبینی کردهایم که سرطان

البته در پیشگیری نیز درصد

PHC

اهمیت دارد ،اما چون عمده خدمات پیشگیرانه

در آینده به چه میزان افزایش پیدا میکند و متناسب با آن باید
امکاناتمان را در سالهای  94تا  99و  1404توسعه دهیم.

در سطح جامعه انجام میشود در زمینه توسعه

بخش بعدی برنام ه برآورد نیازها بود؛ این بخش یکی از بخشهای

زیرساختها بر آن تأکید چندانی نمیکنیم.

بسیار مهم برنامه آمایش سرزمینی بهشمار میرود .ما باید به تفکیک،

برنامهای که طراحی کردهایم به عنوان مثال

بیماران و خدمات ،تجهیزات و امکانات ،فضای فیزیکی و نیروی

«مراکز تیپ یک» ناظر به تشخیص زودهنگام

انسانی را محاسبه میکردیم که بفهمیم به چه میزان خدمت نیاز

است ،در سطح دوم ارائه خدمت و مراکز تیپ دو

داریم .این محاسبات با بهرهگیری از الگوهایی انجام شد که در سطح

و سه ما ناظر به دو جزء بعدی یعنی تشخیص،

جهان وجود داشت؛ البته متأسفانه این الگوها بسیار محدود بودند و

درمان و مراقبتهای تسکینی است.

خودمان در سطح کشور الگوهایی را تولید کرده و در قالب مقالههایی

برای بهبود نتیجه باید دو کار انجام دهیم:

به خارج از کشور ارائه و در آن شرح دادیم که چگونه باید در حوزۀ

 -توسعه زیرساختها

سرطان نیازهایمان را محاسبه کنیم .به عنوان مثال ،باید بدانیم که

 -مدیریت خدمات

چنددرصد از بیماران نیازمند شیمیدرمانی یا رادیوتراپی هستند.

کار مدیریت خدمات در وزارت بهداشت

همچنین باید محاسبه میکردیم که چند درصد از بیماران جدید

انجام میشود؛ برنامههایی وجود دارد که

نیازمند شیمیدرمانی هستند و چند درصد از آنان از گذشته به حال

مشخص میکند چگونه کیفیت مراقبت را

اضافه شدهاند .خوشبختانه با مطالعات کوچکی که در سطح کشور

افزایش دهیم و هزینهها را کم کنیم ،اما در

انجام دادیم توانستیم این اطالعات را جمعبندی کرده و به نتایج

حوزۀ توسعه زیرساختها کارهای مهمی باید

خوبی دست یابیم.

انجام شود که در قالب این برنامه در حال
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مسئله مهم دیگر اینکه خدماتی که باید در حوزه سرطان ارائه
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دهیم در چه زمینهای ارائه شود ،به همین دلیل

مراکز تیپ یک برای ارائه خدمت بهخصوص در زمینه سه نوع

مراکز را به سه تیپ یک ،دو و سه تقسیمبندی

سرطانی که در برنامههای غربالگری برایمان اهمیت دارند یعنی

کردیم.

سرطانهای پستان ،روده بزرگ و دهانه رحم در نظر گرفته شدهاند.

تیپ یک :مراکز تشخیص زودهنگام یا
غربالگری سرطان
ساختار شبکه بهداشتی -درمانی کشور به
این شکل است که اگر سطح  PHCرا کنار

تیپ :2

در تیپ دو خدمات تشخیصی کنار گذاشته شده و عمدتاً خدمات
درمانی هستند.

بگذاریم ،برای اینکه در سطح دو خدمت ارائه

سی تی اسکن

دهیم نیازمند مراکزی هستیم که خدمات

خدمات شیمیدرمانی و عوارض سرپایی ( 12تخت بهازای هر

تشخیص زودهنگام و غربالگری را ارائه دهند.

دستگاه)

تیپ دو :مراکز درمان سرطان

خدمات شیمیدرمانی و عوارض بستری ( 18تخت بهازای هر

تیپ سه :مراکز تشخیص و درمان جامع

دستگاه)

سرطان که خدمات کاملتر و جامعتری را ارائه

رادیوتراپی ( 1تا  3دستگاه شتابدهنده با یا بدون براکی تراپی)

میدهند.

جراحی (12تخت و  2اتاق عمل بهازای هر دستگاه)

تیپ :1

تیپ :3

خدمات تشخیص و غربالگری سرطان

در تیپ سه به جز خدمات درمانی ،خدمات تشخیصی نیز

ماموگرافی ،کولونوسکوپی ،سونوگرافی و

طبق برآوردهایی که انجام
دادیم حدود 25درصد از
بیماران به خدمات پیچیدهتر
شیمیدرمانی ،رادیوتراپی و
جراحی نیاز دارند و مراکز
تیپ سه پاسخگوی اینگونه
نیازها هستند

ارائه میشوند .الزم به توضیح است که خدمات درمانی در تیپ سه

بیوپسی

پیچیدهتر هستند و برای بیمارانی ارائه میشوند که به این خدمات

خدمات شیمیدرمانی و عوارض سرپایی

نیاز دارند .طبق برآوردهایی که انجام دادیم حدود 25درصد از

( 6تخت)

ن به خدمات پیچیدهتر شیمیدرمانی ،رادیوتراپی و جراحی نیاز
بیمارا 
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دارند و مراکز تیپ سه پاسخگوی اینگونه نیازها
هستند .عالوه بر این ،در این مراکز خدمات
تشخیصی از قبیل پت اسکن و  MRIپیشبینی

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺳرطﺎن
شده است.
)ﺳطﺢ ﺑﻧدی و ﺗوزﯾﻊ ﻣراﮐز در ﺳطﺢ ﮐﺷور ﺑﺎ

درمانی و عوارض سرپایی
شیمی
خدمات
(GIS
ﮐﻣﮏ
خدمات شیمیدرمانی و عوارض بستری

ﻣراﺣل

پیوند مغز استخوان
انکولوژی کودکان
رادیوتراپی پیشرفته (استریوتاکتیک و)...
جراحیهای پیشرفته
خدمات تشخیصی پیشرفته ()... PET

کردیم؛ فاز یک خدمات سرپایی از قبیل

»

ساخت مراکز را در دو فاز پیشبینی

برنامــه ملــی آمایــش ســرزمینی ســرطان (ســطحبندی و

توزیــع مراکــز در ســطح کشــور بــا کمــک )GIS

شیمیدرمانی سرپایی و رادیوتراپی و تیپ سه
مراکز تیپ یک برای ارائه
خدمت بهخصوص در
زمینه سه نوع سرطانی که
در برنامههای غربالگری
برایمان اهمیت دارند یعنی
سرطانهای پستان ،روده
بزرگ و دهانه رحم در نظر
گرفته شدهاند

خدمات تشخیصی ارائه میدهند .در فاز دو
تختهای بستری به خدماتی که این دو مرکز
ارائه میدهند اضافه میشوند.
تیپ 2
فضای فیزیکی تیپ دو با یک دستگاه
فاز یک 2600 :متر
مجموع فاز یک و دو 5700 :متر
فضای فیزیکی تیپ دو با دو دستگاه
فاز یک 3000 :متر
مجموع فاز یک و دو 7000 :متر
فضای فیزیکی تیپ دو با سه دستگاه
فاز یک 3800 :متر
مجموع فاز یک و دو 9300 :متر
تیپ 3
فضای فیزیکی
فاز یک 6600 :متر
مجموع فاز یک و دو 15600 :متر
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توزیع بهینه خدمات در سطح کشور
مرحله بعد توزیع این خدمات در سطح کشور بود که بر اساس
تعدادی از شاخصها آن را انجام دادیم .باید مشخص میکردیم که
چنین خدماتی در سطح کشور به چه صورت توزیعشود و در چه
شهرهایی قرار بگیرد و شهرهای اطراف چگونه به آن شهرهای رفرنس
ارتباط داشته باشد؟ معیارهای ما برای تقسیمبندی و انتخاب شهرها
عبارت بودند از :میزان بروز سرطان ،توزیع جمعیت ،فاصله شهرهای
مختلف نسبت به شهر مرجع و توسعهیافتگی شهر .این معیارها
مجموعاً به ما کمک کردند که بتوانیم با کمک سامانه  GISتوزیع
علمی و درستی از این مراکز در سطح کشور داشته باشیم.
ما اکنون در تالش هستیم تا این پروژه در قالب سامانۀ
 WEBGISروی سرور وزارت بهداشت نیز قرار بگیرد و همه بتوانند
از اطالعات آن استفاده کنند .دستاوردهای ما به طور خالصه این
بود که برای تیپ یک سرطان  148مرکز با مسافت سفر متوسط
 40کیلومتر پیشبینی کردیم .این مراکز با اعتبار دولتی ساخته
میشوند؛ حدودا ً  100000متر مربع مساحت دارند ،در  113شهر
توزیع شده و در  141بیمارستان جانمایی شدهاند .از بین  148مرکز
 131مرکزمشخص شده که در کدام بیمارستان باید ساخته شوند
و بقیه مراکز هنوز طراحی نشدهاند .همچنین بهخاطر نیاز عاجل به
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ارائه خدمات شیمیدرمانی سرپایی ،بخشی

که حجم بزرگی از توسعه فضای فیزیکی را در حوزه سرطان

از اعتبارات دولتی را برای توسعه این مرکز

شامل میشود.

در نظر گرفتیم
امیدواریم تا پایان سال  ،95کار بررسی

نوع واگذاری را در چند سطح دستهبندی کردیم .مراکز
تیپ  2و  3را به صورت جداگانه و مستقل در نظر گرفتیم.

نقشهها تمام شده و حتی قراردادها بسته

واگذاری آنها بر اساس تعداد «سرطان» و فاصله هر مرکز

شوند و بتوانیم تا پایان سال  96مراکز تیپ

از سایر مراکز موجود اولویتبندی میشود .از  37مرکز تیپ

یک را در اختیار داشته باشیم .درباره مراکز

 2و  13مرکز تیپ  3اولویتهای احداث هر کدام معین شده

تیپ دو بر اساسبررسیهایی که انجام شد،

است در سطح بعدی میخواستیم یک قطب را بر اساس تعداد

به  74مرکز و با مسافت  76کیلومتر نیاز

سرطانهای تحت پوشش به بخش خصوصی واگذار کنیم.

بود .این مراکز در  54شهر جانمایی شدند.

واگذاری بعدی در سطح منطقهای بود.

به این دلیل که در حال حاضر در بین مراکز

یعنی چند قطب را به بخش خصوصی بسپاریم .مث ً
ال وقتی

دولتیمان  27مرکز ساخته شده و  10مرکز

قطبهای کرمان ،شیراز و اهواز را کنار هم بگذاریم یک منطقه

در حال ساخت داشتیم این  37مرکز را از

میشود .انواع گزینهها را در نظر گرفتیم تا سرمایهگذاران

شمول  74مرکز مورد نیاز خارج کردیم؛ در
نتیجه به  37مرکز جدید احتیاج داشتیم.

مختلف را با حجم سرمایهگذاری گوناگون به مشارکت بطلبیم.
نهایتاً دستاوردهای این برنامۀ ملی ،آمایش سرزمینی که

برای مجهزکردن این مراکز به  67دستگاه

منجر به توسعۀ ساختارهای درمان سرطان خواهد شد این است

شتابدهنده یا رادیوتراپی ،همچنین به

که وضع موجود را میدانیم .سرطان یکی از معدود بیماریهایی

 2000تخت بستری نیاز داریم.
 13مرکز تیپ  3یعنی مرکز جامع

است که در سالیان گذشته برایش برنامهریزی کردهایم.
میدانیم که طی  15-10سال آینده دقیقاً میخواهیم به

سرطان در  11شهر تقسیم شدهاند3 .

کجا برسیم .اکنون نقشۀ راه توسعۀ مراکز درمان سرطان در

مرکز در تهران واقع شده و سایر مراکز در

 10سال آینده را داریم و نقشۀ راه توسعۀ نیروی انسانی را نیز

 10شهر دیگر قرار دارند .این مراکز به 47

میدانیم .امکان ارائه خدمات غربالگری و خدمات جامع سرطان

دستگاه شتابدهنده و  1680تخت بستری

با آن مراکز فراهم خواهد شد .یکی از چالشهایی که ذکر شده

احتیاج دارند ،اما در هر یک از این مراکز

این است که گاهی در مراکز تیپ  1که توسط دانشگاهها

یک دستگاه پت سی تی نیز وجود دارد.

ساخته میشوند چون ساختار دولتی دارند نقشهها بهموقع ارائه

همچنین برخی از این مراکز دستگاههای

نمیشوند.

رادیوتراپی پیشرفتهتری مانند استریو
تاکتیک نیز دارند.
به دلیل حجم باالی سرمایهگذاری که

قراردادهای آنها با تأخیر مواجه بود .در مورد مراکز تیپ 2
و  3نحوۀ تعامل دولت با بخش خصوصی در حال تکامل است و
بهتدریج ساخته میشود.

ساخت مراکز تیپ دو و سه نیاز داشت با

باید برای توسعۀ مراکز موجود نیز برنامه داشته باشیم .این

بخش خصوصی برای ساخت آن در حال

مراکز نیازمند توسعۀ فضای فیزیکی و تجهیزات هستند .در

رایزنی هستیم ،این کار به بیش از 3000

درمانی سرپایی فکرهایی کردهایم ،اما در حوزه
مورد شیمی
ِ
تجهیزات نیازمند توجه بیشتری هستیم تا تجهیزات این حوزه

متر مربع توسعه فضای فیزیکی احتیاج دارد

کامل شود.

میلیارد تومان بودجه و بیش از 435000

به دلیل حجم باالی
سرمایهگذاری که ساخت
مراکز تیپ دو و سه نیاز
داشت با بخش خصوصی برای
ساخت آن در حال رایزنی
هستیم ،این کار به بیش از
 3000میلیارد تومان بودجه
و بیش از  435000متر مربع
توسعه فضای فیزیکی احتیاج
دارد
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طرح ایجاد مراکز تشخیص و غربالگری سرطان و مراکز شیمی درمانی سرپایی در کشور

مراکز جامع سرطان چگونه باید باشند؟
مهندس نفیسهراد جهانبانی

مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و عمرانی

مراکز جامع سرطان باید بهگونهای طراحی شوند که پاسخگوی نیازهای منطقه جغرافیایی خود

باتوجه به نرخ و نوع سرطانها در آن ناحیه باشند .این یکی از محورهایی است که کارشناسان
تاکید دارند در طراحی این مراکز باید موردتوجه قرار گیرد .اما طراحی مراکز جامع سرطان
ش شده به جوانب مختلف آن
الزامات و ضرورتهای دیگری هم دارند که در مطلب پیشرو تال 

پرداخته شود.

در ابتدا باید اشاره کرد که موازین طراحی
استانداردهای سرطان در کشورهای پیشرفته
به شرح زیر است:

» بند  :1بررسی و بازنگری وضع موجود کشور
در مواجهه با بیماری سرطان و بهروزرسانی

خدمات سرطان

»
مراکز جامع سرطان به دالیل
خدمات درمانی و اقتصادی و
پوششی که خدمات پشتیبانی
باید ایجاد کنند الزم است
در دل یک بیمارستان میزبان
قرار بگیرند تا بتوانند از سایر
خدمات بیمارستان نیز بهرهمند
شوند .بیشترین فضای فیزیکی
مربوط به درمان
خواهد بود

بند  :2رویکرد جامع به مراقبتهای

سرطان به منظور بهینهسازی و مدیریت موثر
بر خدمات سرطان

»

بند  :3تدوین دستورالعملهایی برای

اطمینان از اینکه بیمار سرطانی و همراهانش

برقراری ارتباط موثر بین تمامی سطوح مراقبتی بیماران سرطانی

»

بند  :6برنامهریزی و مدیریت برای برقراری ارتباط موثر بین

سطوح مراقبتی در تمامی مراحل تشخیص ،درمان و پیگیری
بیماری برای بیمار سرطانی و ارائه زمانبندی مشخص جهت

رسیدگی به هر بیمار سرطانی

»

بند  :7برنامهریزی آموزشی و پرورش حرفهای متخصصان امر

تشخیص و درمان سرطان و تامین فرصتهای آموزشی برای

پرسنل متخصص برای حصول اطمینان از به روز بودن آنها

سطوح مراقبتی سرطان در کشورهای پیشرفته به سه
دسته تقسیم میشوند:
سطح

( )1خدمات درمانی سرطان :مراقبتهای اولیه

در دوره بیماری ،به اطالعات الزم در مورد

()Primary Care

بیماری خود و روشهای درمان آن ،دسترسی

سطح ( )2خدمات درمانی سرطان :مراقبتهای ثانویه
( )Secondary Careیا اصطالحاً CancerUnit

بند  :4تدوین ضوابط دسترسی به امکانات

سطح ( )3خدمات درمانی سرطان :مراکز جامع سرطان
( )Tertiary Careیا اصطالحاً CancerCenter

دارند

»

کلینیکی خاص برای تشخیص و درمان
متناسب با نوع بیماری در کلیه جوانب برای
همه بیماران ،در واقع حصول اطمینان از

سطح ( )1خدمات درمانی سرطان

اینکه خدمات سرطان مدیریت و سازماندهی

اهداف در نظر گرفتن چنین مراکزی توسط کشورهای پیشرفته:

شده و مراقبت از بیمار با کیفیت باال و بدون

 -1اطالع رسانی و آموزش عموم بهصورت گسترده در سطح کشور

وقفه انجام میشود

 -2انجام تستهای غربالگری برای تشخیص بهموقع بسیاری از

»

بند  :5تدوین معیارهای ارائه خدمات

چندانتظامه برای تمامی بیماران سرطانی و

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

انواع سرطانهای رایج
 -3جلوگیری از ایجاد وقفه در تشخیص اولیه سرطان و تشخیص

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

بهموقع بیماری
 -4خدمات پیگیریهای پس از درمان
()Follow-up
 -5خدمات مراقبتهای التیامی

ارکان یک مرکز جامع سرطان
مراکز جامع سرطان به دالیل خدمات درمانی و اقتصادی
و پوششی که خدمات پشتیبانی باید ایجاد کنند الزم است در

(Palliative

 )Careمددکاری اجتماعی ()Social Care
سطح ( )2خدمات درمانی سرطان
در این سطح از خدمات بخشهای
سرطان که تحت پوشش بیمارستانهای
دولتی و خصوصی در کشور هستند بهصورت
برنامهریزی شده و با مدیریت واحد به بیماران
سرطانی ارائه خدمات میکنند و یک یا چند
بخش تخصصی سرطان و تحت مدیریت
سیستم خدمات درمانی سرطان بیمار پذیرفته
و در صورت نیاز به سطح سه مراقبتی یا مراکز

دل یک بیمارستان میزبان قرار بگیرند تا بتوانند از سایر خدمات
بیمارستان نیز بهرهمند شوند .بیشترین فضای فیزیکی مربوط به
درمان خواهد بود .پیگیریهای پس از درمان نیز در مورد سرطان
بسیار حائز اهمیت است تا از عود بیماری جلوگیری کند .حوزۀ
تحقیقات نیز به دلیل ناشناخته بودن این بیماریها از جمله ارکان
مهم به حساب میآید.
بخش اعظمی از مراکز جامع سرطان را
بیمارستان میزبان تشکیل میدهد و بخش
دیگر را خود خدمات سرطان که بهصورت
جامع هستند .خدمات تشخیصی شامل
پزشکی هستهای از جمله دستگاههای

جامع سرطان ارجاع میدهد تا کمترین وقفه
در امر درمان بیماران اتفاق افتد.
رویکرد مراقبتهای خدمات درمانی
ثانویه سرطان یا  Cancer Unitها بیشتر به
حداقل رساندن هزینههای مراقبتی از بیماران
سرطانی در حوزههایی است که جمعیت
تحت پوشش این حوزهها کمتر از حدی
است که بتوان برای آنها بهصورت جامع مرکز
خدماتدرمانی سرطان احداث کرد.
سطح ( )3خدمات درمانی سرطان
این مراکز مهمترین سطح از خدمات
درمانی سرطان است و مراکز جامع سرطان
نامیده میشود.
در این سطح مراقبتی بیمار سرطانی کلیه
خدمات از جمله خدمات پیشگیرانه ،غربالگری،
تشخیصی ،درمانی و پشتیبانی را دریافت
میکند .رویکرد اصلی این سطح مراقبتی چند
انتظامی بودن روند مراقبت از بیماران سرطانی
و نیاز به دریافت خدمات بیوقفه است.

 PET Scanو  SPECو پاتولوژی
است .خدمات درمانی شامل دستگاههای
شتابدهنده در بخش رادیوتراپی،
شیمیدرمانی ،مراقبتهای التیامی و موارد
بستری است .کورتونتراپی و جراحیهای
مختلف نیز در بلوکهای جراحی تخصصی
آن مراکز انجام میگیرد .کلینیکهای
آنکولوژی و مشاوره از مهمترین بخشهای
تشخیص و درمان است .کلینیکهای
تخصصی سرپایی ،کلینیکهای تخصصی
تشخیصی و آنکولوژی از این جملهاند.
آزمایشگاههای تشخیص طبی ،مراکز
بازتوانی بعد از درمان و فضاهای پشتیبانی

به تناسب نوع نیاز ،نوع
جمعیت و نوع بیماریدهی
منطقه میتوانند مراکز
تشخیص متناسب با آنها
چهاردستگاهه و پنج دستگاهه
و مراکز شیمیدرمانی را با 6
تخت12 ،تخت18 ،تخت و
24تخت درست کنند

نیز بهتر است با استفاده از امکانات
بیمارستان میزبان تامین شود.
فرآیند ارجاع بیمار:
 -بررسی و تحقیقات اولیه
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 تشخیص درمان ابتدایی و درمان تکمیلیبرای درمان تکمیلی حتما نیاز به مراکز
سطح  3وجود دارد .امکانات مورد نیاز مراکز
جامع سالمت شامل بخشهای رادیوتراپی و
کلینیکهای مربوط به آن در حوزۀ درمان
است .بلوکهای جراحی و بستری نیز ضروری
خواهد بود .آنکولوژی و مراقبتهای ویژه،
پیوند مغز استخوان ،مراقبتهای التیامی و
بخش آنکولوژی کودکان نیز الزماند.
 141پروژه در کشور تعریف شد ه است.
 41مرکز تشخیص و غربالگری و  11مرکز
شیمی درمانی را شامل میشود 41 .مرکز
تشخیص و غربالگری و شیمیدرمانی هم
غربالگری و شیمی-درمانی را بهطور توأم ارائه
میکنند.
مراکز سطح یک شامل آموزش و

پیشگیری ،تشخیص ،درمان اولیه و شیمیدرمانی سرپایی هستند.
برای آنها  18تیپ فضای فیزیکی بنا به نیازسنجی در کل کشور
تعریف شده است.
به تناسب نوع نیاز ،نوع جمعیت و نوع بیماریدهی منطقه
میتوانند مراکز تشخیص متناسب با آنها چهاردستگاهه و پنج
دستگاهه و مراکز شیمیدرمانی را با  6تخت12 ،تخت18 ،تخت
و 24تخت درست کنند .اینها میتوانند بهصورت الحاقی یا
مستقل باشند .همچنین تجمیعی از مراکز تشخیص ،غربالگری
و شیمیدرمانی نیز در متراژهای مختلف برنامهریزی شد و برای
تشخیص به دانشگاهها ارائه شد.
مراکز تشخیص و غربالگری گرچه متراژ کوچک دارند طراحی
آنها حائز اهمیت زیادی است و باید به جزئیات مختلفی دقت کرد.
تاکنون سابقۀ ساخت چنین مراکزی در کشور نبود و اگر هم بود
با آخرین استانداردها انطباق نداشت .مراکز تشخیص و غربالگری
شامل یک حوزۀ عمومی است .همچنین حوزههای مربوط به
کلینیکها ،معاینه ،مشاوره و حوزه تشخیص دارند.
مراکز شیمیدرمانی سرپایی نیز میتوانند حوزههای عمومی
و فضاهای معاینه داشته باشند.
ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﮐﻨﺘﺮل درد و ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﯿﻤﺎري

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﺘﺮل درد و ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﯿﻤﺎري

درﻣﺎن ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﭘﯿﮕﯿﺮي

ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﺗﺸﺨﯿﺺ

درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻣﺪدﮐﺎريدرﻣﺎن

ﭘﯿﮕﯿﺮي

ﮐﻨﺘﺮل درد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل

درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل

»

فرایند ارجاع بیمار

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

ﮐﻨﺘﺮل درد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

در برنامۀ فیزیکی که تدوین شد همۀ فضاها
و جزئیات آنها مطابق با استانداردهایی که در
کشور تدوین شدهاند و در حال بهروزرسانی
هستند ،طراحی شدند که فضاهای عمومی،
فضاهای کلینیکها و حوزههای تشخیص را
شامل میشود .کوچکترین مجموعۀ  575متر
مربع و بزرگترین مجموعه با  1400متر مربع
فضای شیمیدرمانی ساخته شده است .مراکز
شیمی-درمانی سرپایی حدود  7/5متر مربع
را به هر تخت اختصاص میدهند که با بقیۀ
فضاهای پشتیبانی و خدماتی حدود  355متر
میشوند.
در دیاگرام ارتباطی کلینیکها ابتدا یک
فضای انتظار فرعی داریم .سپس پذیرش
و آموزش اولیه اتفاق میافتد .بعد فضاهای
پشتیبانی و فضاهای خدماتی برای بیماران
است .سپس قسمت اصلی فضاهای اصلی
درمان ،معاینه و مشاوره است و در نهایت
فضاهای پرسنلی هستند.
یک دیاگرام خطی -حرکتی در حوزۀ
پرسنلی وجود دارد که بعد از پذیرش ،بیمار
وارد قسمت آمادهسازی میشود .در حوزههای
مختلف اسکوپی ،ماموگرافی یا سونوگرافی
کارهای درمانی و تشخیصی انجام میشود.
بیمار بعد از ریکاوری مرخص میشود.
تاکنون سابقۀ طراحی چنین فضاهایی
را کمتر داشتهایم و ریزفضاهایی که در این
بخشها با توجه به کم بودنشان ولی از نظر
سلسله مراتب اهمیت زیادی داشته ،مورد
طراحی واقع شد .از آنجا که بیماران سرطانی،
هم از نظر ظاهر فردی و هم روحیۀ خود و
خانوادهشان شرایط خاصی دارند ،طراحی
داخلی فضاها اهمیت بسیار زیادی خواهد
داشت .در طراحی فضای داخلی محیط
شیمیدرمانی ،توجه به شرایط خاص و
استرسهای بیماران و خانواده آنان الزم است.

تامین احساس آرامش و اطمینان و حفظ حریم شخصی
افراد الزم است.
پخش موسیقی مناسب یا وجود تلویزیون
دور بودن تخت و صندلیهای شیمیدرمانی از مناطق
پرازدحام
چیدمان تجهیزات بهگونهای باشد که باعث آلودگی صوتی
یا تصویری نشود
وجود نما و مناظر زیبا در اطراف اتاق شیمیدرمانی و کمک
به آرامش بیشتر بیماران
مقاوم بودن پوشش کف ،دیوارها و سقف به داروهای
شیمیدرمانی
تهویه:
با توجه به حالت تهوع در بیماران و حساسیت آنان به
هر نوع عطر و بو در محیط ،وجود تهویه مناسب ضروری است،
همچنین در اطراف هر تخت یا صندلی شیمیدرمانی ،تعبیه فضای
کافی برای قرار دادن پرده الزم است.
توجه و حفظ استانداردهای کنترل عفونت ضروری بوده و
الزم است فضای موجود برای انجام فعالیتهای بالینی مورد تایید
باشد.
برای حفظ سکوت و آرامش در محیط ،استفاده از مواد عایق
صوتی ،خصوصا در حمامها الزم است.
امیدواریم شاهد طراحی داخلی مناسب برای این فضاها در
کشور باشیم.
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»

دیاگرام ساده از مسیر حرکتی و دیاگرام ارتباطی بین کلینیکهای سرطان

ين ﮐﻞينيكﻫﺎ ي ﺳﺮﻃﺎن
دياﮔﺮام ﺳﺎده از ﻣﺲير ﺣﺮﮐﺖي و دياﮔﺮام ارﺗﺒﺎطي ب

»

امکانات مورد نیاز یک مرکز جامع سرطان
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سیاستهای وزارت بهداشت در طراحی و تجهیز آشپزخانه بیمارستانهای کشور
از دیدگاه ارتقاء خدمات غذایی

بیمار میهمان بیمارستان است
به میهمان غذای سالم بدهیم!

دکتر پریسا ترابی

مسئول گروه تغذیه بالینی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

کیفیت و نوع غذای بیمار یکی از گالیههای همیشگی همراهان آنها از نظام درمانی کشور بوده
است .اما بهنظر میرسد در طرح تحول نظام سالمت این دغدغه هم از نظر دور نمانده است .توجه به
شان و کرامت بیماران و ارتقا وضعیت غذای بیمارستانها از طریق بهکارگیری روشها و راهکارهای

نوین موضوعاتی است که در مطلب پیشرو با جزئیات زیاد موردتوجه قرار گرفته است.

آشپزخانه بخشی از بیمارستان است که
چندان در معرض دید قرار نمیگیرد .وقتی
میهمان به منزل کسی میرود بخشهای
زیبا و دیدنی خانه را میبیند ولی آشپزخانه
که در پس پرده است را مشاهده نمیکند.
متأسفانه در مورد آشپزخانۀ بیمارستانها
با نوعی غفلت مواجهیم .هر قدر که برای
هتلینگ بیمارستانها تالشهایی میکنیم
و میخواهیم بهترین خدمت را به بیماران
بستری ارائه دهیم ،به همان اندازه باید به
زیرساختها توجه بیشتری کنیم .امیدوارم
در برنامۀ تحول ،این بخش مغفول در
بیمارستانها نیز مورد توجه قرار گیرد و
استاندارد شود .همۀ ما میدانیم هر فردی
که وارد بیمارستان شود ،اعم از پرسنل،
بیمار یا همراهان او حداقل یک وعده غذا در
بیمارستان صرف میکنند .هر کدام از ما اگر به
عنوان بیمار در یک بیمارستان بستری شویم
از جمله شاخصهای مهمی که از نظر کیفیت
ارائه خدمت بیمارستان مدنظر خواهیم داشت،
غذا است.
بیمار بستری در بیمارستان مثل میهمان
است ولی معموال مانند میهمان با او برخورد
نمیشود .نوعی غذای اجباری در اختیارش

گذاشته میشود و در زمان اجباری باید غذایش سِ رو شود .حق
انتخاب ندارد .در برنامه تحول ،هدف این است که تنوع در برنامۀ
غذایی بیماران ایجاد کنیم .در تمام بیمارستانها منو باید حداقل دو
انتخاب داشته باشد .نباید فکر کنیم این کار فانتزی و دستنیافتنی
است .بهراحتی و سادگی تمام میتوان چنین کاری را به انجام
رساند .غذایی که در اختیار بیمار و حتی پرسنل قرار میگیرد نقش
زیادی در رضایتمندی آنها خواهد داشت .اگر به پرسنل غذای
نامناسب داده شود اص ً
ال نمیشود از آنها انتظار خدمت باکیفیت
داشت؛ مخصوصاً افرادی که در شیفت دوم و سوم کار میکنند.
زیرساختی که برای غذای بیمار در نظر گرفته میشود تماما
به فضای آشپزخانه ،تجهیزات ،برنامهریزی و مدیریت آشپزخانه
برمیگردد .استانداردسازی این قسمت اثر مستقیم بر بهبود
وضعیت بیماران دارد.
مبانی و الزامات طراحی آشپزخانه
منوی غذای بیمارستان مبنای طراحی آشپزخانه و تهیه
تجهیزات مورد نیاز است
كاربري آشپزخانه :از نظر توليد غذاي گرم يا سرد يا توزيع غذاي
از پيش تهيهشده
نوع غذاي طبخ شده (ايراني ،خارجي ،رژيمي و)...
تعداد نفرات استفادهكننده از غذا در يك شيفت كاري آشپزخانه
مدت زمان قابل قبول برای پخت و سرو غذا
مسيرهاي ترددي پرسنل و نقل و انتقال موادغذايي ،مستقل از
پرسنل ساير بخشها و مراجعان بيمارستان است (ارتباط آشپزخانه

محل آشپزخانه باید طوری
باشد که پرسنل آشپزخانه با
پرسنل سایر بخشها تداخل
رفت و آمد نداشته باشند.
ارتباط آنها باید بهصورت
عمودی و فقط از طریق
آسانسورها برقرار شود .یعنی
آشپزخانه در فضایی کامال
جدا قرارگیرد
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با بخشهای ديگر بيمارستان بهصورت
عمودی است)
جداسازی فضاها و مشخص کردن آنها با
تابلوی راهنما
اگر فرآیند شناختهشدهای برای خدمات
غذایی در آشپزخانه تعریف میکنیم باید هر
فرآیند دارای یک بخش مجزا و فضای جداگانه

باشد .از ابتدای طراحی آشپزخانه یا در
بازسازی و نوسازی آن باید این فضاها را
بهصورت مشخص قرار دهیم.
چیدمان آشپزخانه بر اساس دو عامل
«ابعاد تجهیزات و وسایل» و «فضای دسترسی
و عبور» تعریف میشود.
رعايت گردش كار پيوسته ،از مرحله ورود
مواد اوليه تا مرحله شستوشوي ظروف كثيف
و تخليه پسماندهای غذا در طراحي چيدمان
يك آشپزخانه صنعتي و سلف سرويس مرتبط
با آن مدنظر قرار میگيرد.
محل مناسب برای ورود و تخليه مواد
اوليه بهویژه مواد آلوده مانند سبزیجات تعيين
میشود.
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براي اينكه سيكل ورود مواد اوليه و خروج پسماندها تداخلي
با گردش كار ساير بخشهاي آشپزخانه مانند آمادهسازي و طبخ
نداشته باشد ،ابتدا در ورودي مواد اوليه ،سپس فضاي تحويلگيري
و توزين و بهدنبال آن سردخانهها و انبارها مستقر میشوند.
در انتهاي مسير ،فضاي جمعآوري پسماندها (حاصل از پسماند
آمادهسازي مواد اوليه و پسماند غذاي توزيع شده) و خروج آن قرار
دارد.
وقتی برای بازدید به بیمارستانها میرویم اوضاع بعضی جاها به
قدری نامناسب است که شخصاً حاضر به خوردن غذای آنها نخواهم
بود .سبزیجات آلوده از وسط محل پخت غذا یا از باالی دیگهای
برنج به سمت دیگر آشپزخانه حمل میشود .بدون هزینۀ زیاد
میتوان طراحی را طوری انجام داد که محل شستوشو و تحویل
گرفتن سبزیجات جلو در آشپزخانه تعبیه شود.
محل آشپزخانه باید طوری باشد که پرسنل آشپزخانه با پرسنل
سایر بخشها تداخل رفت و آمد نداشته باشند .ارتباط آنها باید
بهصورت عمودی و فقط از طریق آسانسورها برقرار شود .یعنی
آشپزخانه در فضایی کام ً
ال جدا قرارگیرد .متأسفانه تاکنون طراحی
همۀ آشپزخانهها در زیرزمین و در کنار سردخانۀ جسد بوده است.
مسئوالن و مهندسان فنی بهتر میدانند که تبادل هوا و تهویۀ
آشپزخانه و سردخانۀ جسد هنگامی که در یک طبقه باشند دچار
تداخل میشود .بیایید خود را جای بیمار یا پرسنل بیمارستان
بگذاریم .چطور میخواهیم از آن غذا استفاده کنیم؟ خوشبختانه
برنامههای آموزشی مناسبی را در خصوص مدیریت خدمات غذایی
برای کارشناسان تغذیۀ بیمارستانهای کشور شروع کردهایم.
فضا و تجهیزات آشپزخانه
کارشناسان تغذیه براساس آموزشهایی که در این خصوص در
کارگاههای کشوری وزارت بهداشت دیدهاند و بر اساس ضوابط بخش
تغذیه ابالغی میتوانند مشاوره الزم را در این خصوص ارائه دهند.
رژیمهای درمانی نیازمند فضا و تجهیزات اضافی برای آمادهسازی،
ذخیره یا توزیع غذا هستند ،بهویژه اگر جداسازی محل تهیه غذا
از سایر رژیمهای غذایی مورد نیاز بوده و ریسک آلودگی متقاطع
موادغذایی اولیه وجود داشته باشد.
وجود حتی کمترین مقدار مواد آلرژن یا آلودهکننده میتواند برای
بیماران ،خطرساز باشد
طبق توصیه سازمانهای بینالمللی غذا ،برای به حداقل رساندن
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الزامات برآورد ظرفيت آشپزخانه
صنعتي
ظرفيت يك آشپزخانه صنعتي به تعداد
نفراتي اطالق ميشود كه در هر شيفت كاري
بايد براي آنها غذا تهيه شود ،بنابراین برآورد
تعداد نفرات هر شيفت كاري ،اولين قدم در
محاسبه ظرفيت تجهيزاتی يك آشپزخانه
صنعتي و مساحت مورد نياز برای احداث آن
است.
با احتساب استفاده همراهان بيمار از
غذاي بيمارستان؛ تعداد غذاي معمولي معادل
تعداد كل تختهاي بيمارستان و تعداد غذاي
رژيمي معادل 20درصد تعداد كل تختهاي
بيمارستان لحاظ ميشود.

تجهیزات موردنیاز اتاق گاواژ:
آسیاب برقی
آبمیوهگیر سالم با ظرفیت متناسب با تعداد تخت بستری
کاسه (سینک) ظرفشویی دو طرفه و آبچکان
مایع شستوشوی مجزا برای ظرف و دست
همزن یا مخلوطکن یا خمیرکن سالم با ظرفیت متناسب با
متوسط تعداد بیماران نیازمند گاواژ در بیمارستان
قفسهبندی برای نگهداری بطریها و بستههای گاواژ آماده
تجاری
ترازوی دیجیتالی سالم و تنظیم شده جهت توزين مواد اوليه و
تهيه غذاي رژيمي
ظروف شیشهای مدرج جهت نگهداری و انتقال محلول گاواژ به
بخش به تعداد کافی
صافی(توری) جهت صافکردن محلول گاواژ دستساز
کابینت براي نگهداري ظروف آمادهسازي

»

آلودگیهای غذایی باید فضاها ،سطوح ،نواحی
سرو غذا ،ابزار و تجهیزات آشپزخانه ،تختههای
کار ،دستگیرهها ،میزها ،ظروف ،کارد و چنگال و
قاشقها و سینیها ،استانداردسازی شده و مورد
دقت و توجه قرار گیرند.
قوانین و ضوابط بهداشت موادغذایی بر اساس
آلودگی متقاطع گروههای غذایی مختلف وضع
شده و بخش مهمی از تعدادی از عقاید مختلف
در مورد تمرینات رژیمی است.
این قوانین با توجه به نیاز به آمادهسازی
غذاهای مختلف و نگهداری در مکانهای تعریف
شده مجزا ،ابزار آشپزی مجزا و تجهیزات خاص
برای تهیه غذاهای ویژه برای بیماران خاص در
نظر گرفته شدهاند.
آشپزخانۀ بیمارستان نسبت به آشپزخانۀ
یک رستوران یا مرکز تحویل غذا متفاوت است.
در اینجا غذاهای رژیمی و خاص برای بیماران
تدارک دیده میشود ،لذا تجهیزات و مکانهای
ویژهای را میطلبد .غذاها نیازمند استریل شدن
هستند.

( Diet Roomاتاق گاواژ):
اتاقی است با فضایی مجزا از فضای پخت که در مجاورت
آشپزخانه برای تهیه محلول گاواژ در نظر گرفته ميشود و تحت
سرپرستی کارشناس تغذیه است.
تمامی وسایل و تجهیزات این قسمت باید قابل ضدعفونی و
استریلكردن باشد.

آشپزخانههای کهزیر
اورژانس قراردارد و از
سقف آب چکه میکند
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محلول گاواژ اغلب بهصورت داغ است ،لذا
نباید در ظروف یکبار مصرف نگهداری شود،
چون تمام ظروف یکبار مصرف ما مشکل
دارند .حتماً باید از ظروف شیشهای استفاده
کرد.
بحثهای زیادی راجع به این مسئله
وجود دارد که آیا آشپزخانه را بهصورت یک
کیترینگ مرکزی در شهر داشته باشیم یا
اینکه هر بیمارستان حتما دارای آشپزخانۀ
مستقل باشد.

»
بیمارســتان شــیراز آشپزخانه
واقــع در طبقههفتــم

دالیل لزوم وجود آشپزخانه مستقل
در بیمارستان
تامین امنیت غذایی بیماران :دسترسی
سریع و مطمئن به غذا در هر زمان بهویژه زمان
بحران و قطع دسترسی به منابع محلی ،بین
وعده و ...که تمامی بیماران در همۀ لحظات
و تمام ساعات باید دسترسی سریع به غذای
سالم داشته باشند ،لذا حتماً وجود آشپزخانه
در داخل بیمارستان ضروری خواهد بود .اگر
بیمار یک وعدۀ غذایی را نخورد میتواند در
هر لحظه درخواست غذا کند و وعدۀ خود را
دریافت کند.
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تهیه و تدارک غذای رژیمی منطبق با نیاز بیماران و
رژیم غذایی تنظیم شده
امکان نظارت و پایش مداوم بر کیفیت فرآیندهای
خدمات غذایی توسط مدیریت خدمات غذایی بیمارستان
امکان کنترل تعهدات شرکت پیمانکار غذا توسط
مدیریت خدمات غذایی و مدیریت بیمارستان
الزامات تدارک کیترینگ مرکزی برای پوشش دادن
چند بیمارستان در یک شهرستان
رعایت فاصله امن و دسترسی آسان به بیمارستانهای
تحت پوشش برای انتقال سریع و بهموقع غذا
وجود وسیله نقلیه گرمخانهدار برای انتقال غذا با رعایت
زنجیره انتقال غذای گرم به بیمارستانها
غذا باید وقتی به دست بیمار میرسد بین  56تا  60درجۀ
سانتیگراد دما داشته باشد بدون اینکه نیاز به گرمشدن مجدد
پیدا کند .غذای سرد شده و دوباره گرم شده به هیچ عنوان
قابل قبول نیست ،زیرا اکثر بیماران با ضعف سیستم ایمنی
مواجهاند.
رعایت کلیه الزامات  HACCPو دستورالعملهای مربوط
به مباحث تجهیزات ،تاسیسات ،تغذیه و بهداشت محیط از
وزارت بهداشت
وجود ناظر دائم از بیمارستانها در کیترینگ
وجود امکانات و شرایط تهیه غذای رژیمی
باید شرایط تهیۀ غذای رژیمی در مرکز کیترینگ فراهم
شود .آنجا مثل یک رستوران عمومی نیست که صرفاً برای
افراد سالم غذا تهیه کند .باید بتواند غذای رژیمی و غذاهای
خاص در اختیار مردم بگذارد و شرایط بهداشتی کافی و الزم
را فراهم آورد.
امکان تامین منوی غذایی متنوع طبق سفارش
بیمارستانهای تحت پوشش
توافق و تعهد تهیه غذا بر اساس برنامه غذایی تدوین شده
در بیمارستانهای تحت پوشش
وجود پرسنل آموزشدیده در مراحل مختلف فرآیند
خدمات غذایی
وجود پرسنل آموزشدیده برای انتقال غذا به نحو مطلوب
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بیمارستان شیراز -آشپزخانه واقع در طبقه هفتم

»

و ایمن به بیمارستان
هماکنون بسیاری از بیمارستانها اقدام
به بازسازی و نوسازی آشپزخانهها کردهاند
ولی متأسفانه فضاهایشان مجزا نیست.
ابزار و تجهیزات نیز نیازمند جایگاه
مناسب هستند.
بیماران دیالیزی باید غذایشان
در شرایط استریل و در اتاق مجزا با
ماسک و دستکش تهیه شود ،زیرا آنها
با نقص سیستم ایمنی مواجهاند و بسیار
آسیبپذیرند .ضمناً غذای این افراد باید
 20دقیقه زودتر از سایر بیماران ارائه شود.
فکر نکنیم آشپزخانه باید حتماً در
زیرزمین باشد .در بیمارستانی در شیراز
آشپزخانه را در طبقۀ هفتم یعنی باالترین
طبقۀ ساختمان طراحی کردهاند.
فضای آنجا بهقدری مطبوع است که
آشپزها با روحیۀ بسیار باال کار میکنند و
نور عالی دارد.
مجموعه ضوابط بخش تغذیه در
بیمارستانها با همکاری بخشهای
مختلف وزارت بهداشت تهیه شده است.
عالوه بر دفتر مدیریت بیمارستانی ،گروه
مدیریت ساختار و دفتر اعتباربخشی هم با
ما همکاری کردند .همچنین دفتر بهبود
تغذیه جامعه و مرکز سالمت محیط و کار،
دفتر توسعۀ منابع فیزیکی و امور عمرانی،
مرکز توسعۀ مدیریت و تحول اداری ،امور
پشتیبانی و خدمات رفاهی و معاونت
پرستاری همگی به ما کمک کردند تا کلیۀ
ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانها در
 100صفحه تدوین شود .این بخشنامه
بهزودی ابالغ میشود .امیدواریم با
همکاری کارشناسان تغذیه آنها را به
بهترین نحو اجرا کنیم.
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مشاوره تجهیز
و مدیریت منابع و تجهیزات

با سخنرانیهایی از:

مهندس مزینانی
مهندس مسلمی
مهندس ناصر موحدی
مهندس حقیقت
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ضوابط فعالیت و رتبهبندی مشاوران تجهیز

ضرورت حضور مشاور تجهیز از ابتدای طراحی
مهندس مزینانی

معاون برنامهریزی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

در خرید تجهیزات بیمارستانی چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد؟ اهمیت حضور مشاورانی که
بتوانند اینگونه خریدها را به بهترین شکل ممکن هدایت کنند چقدر است؟ مشاوران تجهیز و

نقش آنها در کیفیت خدمات ارائهشده در بیمارستانها موضوعی است که در مطلب زیر مورد
مداقه قرار گرفته و تالش شده به سوالهای فوق هم پاسخ داده شود.

با توجه به اینکه تجهیزات
پزشکی از ارکان تشکیلدهنده
یک بیمارستان محسوب
میشود ،باید از صفر تا صد
پروژه و از زمان طرح اولیه،
مشاور تجهیز در کنار دیگر
متخصصان سازه ،تاسیسات و...
حضور داشته باشد

بحث در خصوص ضوابط مشاوره و تجهیز و تعیین صالحیت
افراد فعال در این زمینه است .خبره بودن شرکتها و اشخاص
متخصص برای تجهیز بیمارستانها بر هیچکس پوشیده نیست.
در پروژههای تجهیز بیمارستانی از کمترین تا باالترین امور،
همچنین در اضافهشدن یا ارتقایافتن بخشی از تجهیزات ،حضور
مشاور تجهیز از اصول اصلی کار است .افرادی که در این زمینه
کار میکنند باید دارای تخصص الزم باشند .برای قانونمندکردن
این مبحث بهصورت علمی و شفاف الزم است ضوابطی را در زمینه
«مشاوره و تجهیزات» داشته باشیم .تا حد زیادی روی این ضوابط
کار شده ،اما هنوز بهصورت اجرایی ابالغی صورت نگرفته است و
مجوزی داده نشده است.
با توجه به اینکه تجهیزات پزشکی از ارکان تشکیلدهنده
یک بیمارستان محسوب میشود ،باید از صفر تا صد پروژه و از
زمان طرح اولیه ،مشاور تجهیز در کنار دیگر متخصصان سازه،
تاسیسات و ...حضور داشته باشد .در این ضوابط خدماتی که باید
مشاور تجهیز انجام دهد اعالم شده است ،گاهی بحث خرید کاال
در این میان مطرح میشود .این کار وظیفه مشاور تجهیز نیست،
اما متأسفانه در بعضی موارد بهصورت یک کار شایع در آمده است.
در اداره کل تجهیزات پزشکی در این زمینه کارهایی برای کمک به
مراکز درمانی برای تامین کاال صورت گرفته است .کارهای مشابه
رتبهبندی که اساتید و کمیتههای تخصصی در زمینههای مختلف
انجام میدهند .کسانی که میخواهند در زمینه مشاوره فعالیت
داشته باشند این موارد را باید رعایت کنند .در بحث مشاوره و
تجهیزات تعاریفی وجود دارد .اوال مشاور تجهیز یک شخص حقوقی
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است و زمانی که بخواهیم مجوز صادر کنیم
به شخص حقوقی که دارای مشخصات خاص
باشد مجوز داده میشود.
مؤسسات پزشکی به تمامی مراکز درمانی،
پزشکی ،درمانی و دارویی گفته میشود که
تجهیز آنها مدنظر ماست .وجود یک مدیر
فنی در شرکت مشاور تجهیز ،الزامی است.
مسئول فنی برای تمامی شرکتهای حقوقی
که در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
فعال هستند تعریف شده و در آییننامه جدید
در سال  94به تصویب و امضای مقام وزارت
رساند ه شده است .وجود ناظر تجهیز از دیگر
موارد مهم است .کشور در شرایطی است که
در انجام پروژهها به جز کیفیت که رکن اصلی
و ابتدایی است ،قیمت نیز بسیار اهمیت دارد.
بعضی از پروژهها را باید بهنحوی مدیریت کنیم
که با کمترین و مناسبترین هزینه به انجام
برسد .به همین دلیل در ضوابط سال 91
هم ،الزام وجود ناظر تجهیز را اعالم کردهایم
که ناظر تجهیز میتواند خود سازمان غذا و
دارو باشد .یا سوای مشاور تجهیز ،سازمان نیز
فردی را معرفی کرده تا بر پروژهها نظارت
کند .نظارتی که اعالم خواهد شد و میدانیم
که حضور مشاور تجهیز به واسط ه نظارت بر
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کار طبق ضوابط و قوانین و مقرراتی که وجود دارد ،مهم است .پس
از اینکه اداره کل تجهیزات پزشکی فراخوان بدهد و شرایط را اعالم
کند مجوز فعالیت تجهیز ارائه خواهد شد.
مشاور تجهیز و وظایف آن
سؤال این است که وظیفۀ مشاور تجهیز چیست و چه خدماتی
میتواند در حوزه تجهیزات پزشکی ارائه دهد؟
 -1مطالعات امکانسنجی ایجاد ،توسعه و بازسازی مؤسسات
پزشکی از نظر وسایل پزشکی است .به عنوان مثال ،به یک شرکت
خارجی به عنوان مشاور تجهیز پیشنهاد میشود که مجموعهای را
در کنار بیمارستان جدیدی تجهیز کند .در مرحله اول ما به آنها
پیشنهاد کردیم تجهیزاتی که در حال حاضر در بیمارستان وجود
دارد را مورد بازنگری قرار دهند که کدام یک از آن تجهیزات قابل
استفاده است.
چنین امکانسنجی در وهلۀ اول مشخص میکند آیا از این
تجهیزات میتوان استفاده کرد یا این توسعه را میتوان به سمتی
برد که هزینهها کمتر شود.
 -2ارائه الزامات طراحی فضای فیزیکی مورد نیاز برای نصب و
کارکرد صحیح تجهیزات پزشکی .مسئوالن حوزه فضای فیزیکی
وزارت بهداشت در جلسات حضور داشتند و نظراتی در این زمینه
دادند .در آنجا بحث قانونگذاری مطرح است .یعنی مشخص کردهاند
که فضای فیزیکی باید به چه شکل باشد .کار مشاور تجهیز صرفاً
ارائه آن الزامات است .مشاور تجهیز چیزی را به وجود نمیآورد
بلکه بر اساس علم و قوانینی که وجود دارد این مشاوره را به بخشی
که نیازمند است ارائه میدهد.
 -3ارائه الزامات تاسیسات الکتریکی-مکانیکی ،IT ،مخابراتی،
سازهای ،گازهای طبی مورد نیاز تجهیزات پزشکی
 -4ارائه الزامات ایمنی بهداشت پرتوها ،الکتریکی ،کنترل عفونت،
فیزیکی و شیمیایی و امواج الکترومغناطیس ،پایداری لرزهای
تجهیزات پزشکی و زیستمحیطی مورد نیاز وسایل و تجهیزات
پزشکی
 -5ارائه فهرست وسایل و تجهیزات پزشکی (ورژن) مورد نیاز
مؤسسه پزشکی بهصورت اتاق به اتاق
 -6ارائه مشخصات فنی وسایل و تجهیزات پزشکی نیز جزء وظایف
مشاور تجهیز است .این دو از مهمترین موارد است .ما استانداردی
بهصورت بومی که ابالغ شده باشد و بتوانیم طبق آن خط حرکت

کنیم ،نداریم.
در سال  86در اداره کل تجهیزات
پزشکی استانداردی تدوین شده ،اما به
دلیل متفاوتبودن نوع نیاز تجهیز و میزان
متخصصانی که در هر استان و منطقه بومی
که بیمارستان در آنجاست حضور دارند،
الزماالجرا نیست.
در ابتدای هر پروژه تعداد و نوع تجهیزات
و ارائه مشخصات فنی وسایل پزشکی بسیار
مهم است .بیشتر کسانی که در حوزه مشاوره
و تجهیز کار میکنند به این دو نکته بیشتر
توجه دارند .این دو فاز بسیار مهم و بسیار
زمانبر است .حتی در صحبتهایی که با
شرکت خارجی داشتیم تمایل نشان میدادند
که در این زمینه از ما اطالعات بگیرند .مشاور
تجهیز باید نسبت به نیاز ،دستگاهی را طبق
مشخصات فنی پیشنهاد دهد و نه بیشتر
و نه کمتر! در بسیاری از موارد مشاوران
دستگاههایی را سفارش میدهند که اغلب
گزینههای آن غیرقابل استفاده است و بیشتر
برای بیمارستان هزینهزاست.
 -7ارائه جدول مقایسهای کمی و کیفی در
زمین ه انتخاب و خرید تجهیزات پزشکی
 -8تطابق نقشههای معماری با الگوهای
چیدمان تجهیزات پزشکی
 -9ارائه نقشههای چیدمان تجهیزات پزشکی
روی نقشههای معماری
 -10ارائه جدول زمانبندی تامین بودجه،
خرید ،نصب و راهاندازی تجهیزات پزشکی
متناسب با برنامه کنترل پروژه مؤسسه پزشکی
شرکتهای خارجی در مستندسازی بسیار
دقیق کار میکنند .به عنوان مثال ،در زمان
آغاز یک پروژه برنامه زمانبندی آنها از صفر تا
صد کار به صورت ریز و با دقت زیادی است
و مشخص میکند که کار چه زمانی به پایان
خواهد رسید .بنابراین بارها در بخشهای

مشاوران تجهیز باید بتوانند
جداول زمانبندی را با
جزئیات کامل و در زمان
مشخص تهیه و ارائه دهند و
سعی کنند پروژه طبق آن
جدول دنبال شود .متأسفانه
پروژههای تجهیز در ایران
طبق این جداول پیش
نمیرود
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مشاور تجهیز باید نسبت به نیاز،
دستگاهی را طبق مشخصات
فنی پیشنهاد دهد و نه بیشتر
و نه کمتر! در بسیاری از
موارد مشاوران دستگاههایی
را سفارش میدهند که
اغلب گزینههای آن غیرقابل
استفاده است و بیشتر برای
بیمارستانهزینهزاست

دولتی زمان را به انتها میگذارند و میخواهند در کمترین زمان کار
انجام شود ،بنابراین مشاوران تجهیز باید بتوانند جداول زمانبندی
را با جزئیات کامل و در زمان مشخص تهیه و ارائه دهند و سعی
کنند پروژه طبق آن جدول دنبال شود .متأسفانه پروژههای تجهیز
در دولت طبق این جداول پیش نمیرود.
 -11ارائه الزامات فنی جهت لحاظ نمودن در قرارداد خرید
 -12نظارت بر انجام فرایند نصب و راهاندازی و انجام آزمونهای
پذیرش ( ) Acceptance Test
 -13برنامهریزی برای آموزشهای کاربری تجهیزات پزشکی
 -14طراحی و پیادهسازی واحد مهندسی -پزشکی در مؤسسات
پزشکی تحت تجهیز .در حال حاضر در وزارت بهداشت بخش
مهندسی -پزشکی و بخش تجهیزات پزشکی بسیار اهمیت دارد،
ولی هنوز به آنچه مطلوب است ،نرسیدهایم ولی از چند سال قبل
بهبود یافته است .در ضوابط خودمان این طراحی و تجهیز را
شرکتهای مشاور تجهیز باید داشته باشند و اعالم کنند.
 -15طراحی و استقرار سیستم انبار و وسایل و تجهیزات پزشکی و
روال سفارشدهی کاال
 -16استقرار سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر معیارها و
استانداردهای اعتباربخشی در واحد تجهیزات پزشکی مؤسسه
پزشکی
ارائه خدمات در زمینه ارزیابی سطح کیفی و کمی تجهیزات
پزشکی و موارد دیگری مانند تجهیز آشپزخانه درون این وظایف
قرار گرفته است .در مواردی از مشاور تجهیز درخواست میشود
که حتی برای مبلمان اداری هم برنامهریزی کند .پیشنهاد ما به
مشاوران تجهیز این است که در حوزۀ کاری خود انجام وظیفه
کنند و در موارد خارج از آن نباید ارائه خدمت کنند.
الزامات عمومی و اقتصادی مشاور تجهیز
دارا بودن شناسنامه فعالیت در سازمان غذا و دارو بسیار مهم
است که باید بر اساس ضوابط مشخصات زیر را داشته باشند تا
بتوانند مجوز را پس از اعالم و فراخوان ما اخذ کنند.
 -1دارا بودن حداقل دو نفر مهندسی -پزشکی (با حداقل
 5سال سابقه کار در حوزه تجهیزات پزشکی) عالوه بر مدیر فنی
 -2مشاور باید متناسب با دامنۀ فعالیت تدوین شده و حجم
خدمات ،نیروی انسانی آموزشدیده و مهارتهای الزم را در اختیار
داشته باشد .به عنوان مثال ،مشاوری که حجم خدمات باالیی دارد
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با مشاوری که یک پروژه را میخواهد انجام
دهد متفاوت است .در زمینه واردات کاال و
خدماتی که قرار است ارائه دهند ،ما وضعیت
نیروی انسانی آنها را بر اساس حجم واردات
کاال بررسی خواهیم کرد .در بحث رتبهبندی
مشاور هم باید میزان پروژههایی که در دست
دارد ،نیروی انسانی آموزشدیده با مهارت
کافی را در نظر گرفت.
 -3وجود فضای فیزیکی الزم و کلیه وسایل و
تجهیزات مورد نیاز برای انجام صحیح مشاوره
تجهیز موضوع محور فعالیت باید فراهم شود.
 -4استقرار سیستم مدیریت کیفیت در ارائه
خدمات حداکثر پس از  6ماه از صدور مجوز
فعالیت الزامی است.
 -5دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل
کارشناسی از مراکز دانشگاهی مورد تأیید
وزارت بهداشت و درمان در رشتههای
مهندسی -پزشکی با حداقل  5سال سابقه کار
مدیریت
 -6طی دوره آموزشی اختصاصی مدیران فنی
تدوین شده در اداره کل تجهیزات پزشکی و
اخذ گواهی قبولی از سازمان قانونی
 -7طی دورههای آموزش تدوین شده توسط
سازمان قانونی برای مدیرعامل و حداقل یک
کارشناس مسئول نیز الزامی است( .مدیر
عامل میتواند مدیر فنی نیز باشد).
 -8اخذ مجوز فعالیت از یکی از سازمانهای
قانونی باید لحاظ شود و پس از آن فعالیت
انجام شود.
 -9ارائه خدمات مشاوره مبتنی بر معیارها و
استانداردهای ملی و بینالمللی
 -10معیارهای ارزشیابی و اعتباربخشی
مصوب وزارت بهداشت .در زمینۀ تجهیز
نمیتوان مخالف قوانین موجود اقدام کرد.
بسیاری از کارهایی که خارجیها در حوزه
فضاهای فیزیکی در ایران انجام میدادند با
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قوانین ما متفاوت بود و منجر به لحاظ کردن تغییراتی در آنها شد.
مشاور تجهیز باید به تمام قوانین کشور در حوزه فضای فیزیکی و
دیگر حوزهها و با ضوابط و استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی
هم آشنا باشد.
یکی از الزامات دیگر داشتن روشهای مشخص تدوین
شده برای فرآیند مشاوره و تجهیز است .درصورت تخطی مشاور
از مجوز فعالیت خود با آن برخورد قانونی خواهد شد .مشاور
ت قانونی نیز است .مشکالت زیادی در تجهیز
تجهیز دارای مسئولی 
بیمارستانهای مختلف دیده میشود .در بازدیدی که از بیمارستان
فرهیختگان داشتم ،بونکری را بر اساس مشاوره تجهیز با صرف
هزینه زیادی ساختهاند و در نهایت بدون استفاده مانده است.
تعهدات مشاور
 -1مشاور باید در ارائه تمامی خدمات ،سهم و صالح مؤسسه
پزشکی را در نظر داشته باشد .این مورد در کالم قابل مالحظه
است ،اما در عمل نیز باید رعایت شود و سمت و سوی انتفاعی
خارج از روال قرارداد نداشته باشد .به جرأت میتوان گفت متأسفانه
برخی از مشاوران حاضر هستند برای گرفتن پروژهها هزینهای را
هم پرداخت کنند.
 -2مشاور حق انجام فعالیتهای بازرگانی و فروش تجهیزات
پزشکی را ندارد و در صورتی که ضوابطی هم از سوی سایر مراکز
قانونی در مورد موضوع خدمات مشاور تجهیز تعیین شده باشد
ملزم به اجراست.
نظارت بر عملکرد مشاوران تجهیز بسیار مهم است .این نظارت
را خود سازمان غذا و دارو که اداره کل تجهیزات پزشکی است
برعهده خواهد گرفت .چنین نظارتی را میتوان برونسپاری کرد و
همانند مشاور تجهیز ،ناظر تجهیز هم داشته باشیم .اعتقاد من بر

این است که عالوه بر مشاور تجهیز ،وجود ناظر
تجهیز هم به عنوان یک ضرورت مطرح است
که باید به آن فکر کرد .خوشبختانه در ضوابط
این مورد مطرح شده که اداره کل تجهیزات
پزشکی و سازمان غذا و دارو میتواند نظارتی را
بهصورت کامل بر مشاوره و تجهیز داشته باشد.
روال اخذ مجوز فعالیت مانند سایر موارد
پس از تشکیل شناسنامه خواهد بود .بار دیگر
تأکید میکنم این اخذ مجوز پس از ابالغ و
فراخوان اداره کل تجهیزات پزشکی است.
یکی دیگر از موارد مهم رتبهبندی چنین
شرکتهایی است .این شرکتها در حال حاضر
ثبت نشدهاند و ما هم هیچگونه صحهگذاری بر
عملکرد آنها نداشتهایم .هیچ شرکتی در زمینه
مشاوره و تجهیز نمیتواند ادعا کند که از ما
مجوز دریافت کرده است .قدم بعدی ما بعد
از فراخوان و تکمیل شناسنامه شرکتها،
رتبهبندی آنهاست .مطابق سایر سازمانها و
نظامها ما هم باید رتبهبندی داشته باشیم که
در مورد پروژههای بزرگ از روی رتبهبندی
بتوانیم انتخاب کنیم که کدامیک از مشاوران
تجهیز حق دارند که شرکت کنند .با توجه به
سوابق و پروژههای انجام شده ،توان مالی پایه،
نیروی انسانی متخصص و خوشنام مشاوران
و در صورت لزوم طی انجام فراخوانهای
عمومی رتبهبندی انجام خواهد شد.

مشاوران تجهیز باید بتوانند
جداول زمانبندی را با
جزئیات کامل و در زمان
مشخص تهیه و ارائه دهند و
سعی کنند پروژه طبق آن
جدول دنبال شود .متأسفانه
پروژههای تجهیز در ایران
طبق این جداول پیش
نمیرود
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لزوم تاسیس دفاتر فنی مهندسی -پزشکی

به  4هزار متخصص تجهیزات پزشکی
نیازمند داریم
مهندس مسلمی

دبیر انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی کشور

جایگاه و نقش مهندسان پزشکی در نظام درمانی کشور موضوعی است که برخی کارشناسان
با اشاره به عدم استفاده از توان این گروه در پی راهکاریابی برای آن هستند .راهکارهایی که

معطوف به نگهداری و استفاده بهتر از تجهیزات و دستگاههای مورداستفاده در بیمارستانها و
کلینیکهاست .اینکه چطور میشود و چرا باید از مهندسان پزشکی بیشتر بهره گرفت در مطلب

زیر واکاوی شده است.

بابررسیهای انجام شده در
انجمن به این نتیجه رسیدهایم
که مشکل شغلی مهندسان
پزشکی را با فشار بر دولت
یا بیمارستانهای خصوصی
نمیتوانیم حل کنیم .باید از
جاهای دیگر الگوبرداری کرد
و امکان فعالیت را برای آنها
وسیع کرد

موضوعی که بهعنوان حوزه مشاوره تجهیز مطرح شده است
بیشتر به عنوان یک خدمت روی مقوله تجهیزات و خرید و فروش
محدود شده است .اگر نگوییم این کار جفا در حق این حوزه است،
اما میتوان به جرأت گفت که مسئوالن ما این موضوع را خوب درک
نکردهاند .شرح خدماتی که در حوزه مشاوره و تجهیزات پزشکی داده
میشود خیلی فراتر از آن چیزی است که در حوزه بازار و بیرون از
این حوزه به آن بها داده میشود.
جمعبندی ما در انجمن این بود که به منظور ایجاد ساختار
شبکهای وسیع در سطح کشور باید ایدهای فراتر از شرکت مشاور
طرح کنیم .ایدهای که کارشناسان و متخصصان تجهیزات پزشکی
چه در حوزههای تعمیر و نگهداری و خرید و چه در طراحی بتوانند
ساده و سریع با مجوز وزارت بهداشت و پروانهای که انجمن ما صادر
میکند ،فعالیت کنند .بابررسیهای انجام شده در انجمن به این
نتیجه رسیدهایم که مشکل شغلی مهندسان پزشکی را با فشار
بر دولت یا بیمارستانهای خصوصی نمیتوانیم حل کنیم .باید از
جاهای دیگر الگوبرداری کرد و امکان فعالیت را برای آنها وسیع کرد.
بر این اساس بحث دفاتر فنی مهندسی -پزشکی را مطرح
کردهایم و تالش میکنیم که جای خود را در وزارت بهداشت
باز کند .البته ما در مقامی نیستیم که بگوییم این کار جای چیز
دیگری را میگیرد ،اما وزارت بهداشت میتواند شرح خدمات خود
را وسیعتر از حوزۀ تجهیز قرار دهد .طرح PMS(Post Market
 ) Surveillanceطرح بزرگی است و با بهکارگیری 10کارشناس
انجام نمیشود .باید زنجیرهای در سطح کشور باشد و دولت از
این زنجیره استفاده کند .اگر بعضی مباحث مربوط به تولید را به

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

دانشگاههای علوم پزشکی تفویض کنید ،آنها به
واسطه کمبود نیرو و امکانات از عهده این کار
برنمیآیند .چنین کاری باید به کسانی که توان
کافی داشته ولی امکان و مجوز کار را ندارند
واگذار شود .ولی باید اعتماد کرد .در دادگاهها
به وکال و کارشناسان رسمی دادگستری اعتماد
میکنند .به ندرت پیش میآید نظری که مورد
تأیید چند نفر از وکال باشد را قاضی رد کند.
در حوزههای دیگر هم به همین نحو است.
مث ً
ال در قسمت برجسازی به مهندسان عمران،
برق و مکانیک اعتماد میشود .به نظر من اگر
بتوانیم این بحث را جا بیندازیم به عنوان گام
اول محسوب میشود.
ضرورت بازتعریف جایگاه مهندسان
تجهیزات پزشکی
َجو و تابویی که برای مهندسان ما در
بیمارستانها و دانشگاهها ایجاد شده بسیار
مضر است که نمیتوانند در بیرون از حوزه
کاری خود فعالیت داشته باشند .اگر خارج از
حوزه کاری به تعمیر دستگاهی بپردازند باید
در مقابل بازرسی و حراست پاسخگو باشند؟
چرا یک پزشک میتواند سهام و مطب داشته
و حتی رئیس بیمارستان شود؟ افراد داروساز از
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مسئوالن اصلی وزارتخانه تا رده پایین در دهها شرکت عضو هستند،
اما مهندسان تجهیزات پزشکی این جایگاه را ندارند .مقدمه و کانسپت
ذهنی ما در حوزه دفاتر فنی این است که این امکان فراهم شود و
خدمات توسط وزارت بهداشت مشخص شود .حتی وزارت بهداشت
میتواند خطمشیها و کلیات را مطرح کرده و اختیار صدور پروانه را
به انجمن متخصصان واگذار کند .بیمارستانهای بسیاری در بخش
دولتی ،خصوصی ،نظامی و خیریهها داریم که تعداد زیادی آزمایشگاه
و مراکز تصویربرداری ،دیالیز و درمان سرطان در آنها فعال است .این
مراکز مجموعه بزرگی از خدمت برای مهندسان تجهیزات پزشکی
میتواند به همراه داشته باشد .با این حجم کار که در حال حاضر
وزارتخانه در دست دارد به نظر نمیرسد که بدنۀ فعلی تجهیزات
پزشکی در سطح دانشگاهها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی توان
همراهی مسئوالن را برای اجرای این پروژهها داشته باشد .اینگونه
نیست که بگوییم ما ظرف مدت سه سال یک بیمارستان راهاندازی
کردهایم بلکه اگر دقت شود ،میبینید که در این بیمارستانها اگر
مشاور مهندسان پزشکی حضور نداشته باشند در حوزۀ تجهیزات
پزشکی مشکالتی به وجود میآید.
طبق آنچه دکتر هاشمی هم گفتند  50درصد تختهای فعلی
بیمارستانها از نظر منابع فیزیکی ،ساختمان ،دستگاهها دچار مشکل
هستند و نیاز به بازسازی و احیا دارند .دکتر ماهر و مهندس ساکی
در این باره گفتند« :منابع فیزیکی ما اعم از ساختمان و تجهیزات
حدود یکصد هزار میلیارد تومان است» .با فرمول موجود که حدود
 30الی  50درصد این رقم قطعاً تجهیزات خواهد بود مطمئناً باالی
 30هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی کشور

وجود دارد .کنترل و نگهداری این تجهیزات
در سطح استانداردهای قابل قبول کشور کار
سنگینی است.
این مسئله در ارتباط با راهاندازی مراکز
جدید نیز صدق میکند .هر مرکز برای نگهداری
تجهیزات به  5نفر متخصص نیاز دارد .در
پروژهای در قسمت سازه و معماری چند گروه
فعالیت میکردند ،اما در بخش تجهیز فقط یک
نفر حضور داشت .مسئلۀ تجهیز یک پروژه هزار
تخته با یک نفر حل نخواهد شد .در حوزههای
معماری و سازه گروههای متفاوتی گردهم
جمع شده و با همدیگر تعامل دارند .در واقع
اگر بخواهیم وضعیت فعلی را در حوزه تجهیزات
پزشکی بخش دولتی و خصوصی مدیریت کنیم
به بیش از  4هزار متخصص نیازمند هستیم.
مثال روشن آن در حوزه وزارت بهداشت ،تالش
چندین ساله وزیر برای استخدام  7هزار پرستار
بود که در نهایت مجوز استخدام یک هزار نفر را
از سازمان مدیریت گرفت .قطعاً نمیتوان حدود
 4هزار مهندس متخصص تجهیزات پزشکی
را در این فضا جذب کرد و ناچاریم از بخش
خصوصی استفاده کنیم.
مقررات ملی ساختمان توسط نظام
مهندسی ساختمان نوشته شده است ،اما ما
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چرا یک پزشک میتواند
سهام و مطب داشته و حتی
رئیس بیمارستان شود؟ افراد
داروساز از مسئوالن اصلی
وزارتخانه تا رده پایین در
دهها شرکت عضو هستند ،اما
مهندسان تجهیزات پزشکی
این جایگاه را ندارند .مقدمه
و کانسپت ذهنی ما در حوزه
دفاتر فنی این است که این
امکان فراهم شود و خدمات
توسط وزارت بهداشت
مشخص شود

مقررات ملی تجهیزات پزشکی نداریم .ضوابطی که در این کار وجود
دارد برای اینکه اثربخش و محکمهپسند باشد باید به شکل قانون و
مقررات درآید ،به تصویب رسد و اجرا شود .این ضوابط که با تالش
جمعی از متخصصان در حوزه تجهیزات پزشکی طی سالهای  84تا
 86تهیه شد زمانی که به مراحل اجرایی و قانونی و دادگاه و نظارت
و سازمان حمایت رسید مشکالت آن مشخص شد .اگر این ضوابط
به قانون تبدیل شده و انجمن بتواند مجوز تاسیس سازمان نظام
مهندسی تجهیزات پزشکی را از مجلس بگیرد ،میتواند در اجرای
این قوانین موفق باشد.
زحمات زیادی در سازمان مدیریت و معاونت منابع فیزیکی
وزارت بهداشت کشیده شده ،اما حدود  70درصد این استانداردها و
ضوابط معطوف است به ساختمان ،طراحی و چیدمان بوده و جزئیات
در آن لحاظ نشده است .یعنی آییننامهای تنظیم نشده که سازمان
مدیریت اعالم کند که از این به بعد در تجهیزات طبق این جزئیات
عمل شود .در چند سال اخیر دولت و وزارت بهداشت تالش زیادی
کردهاند ،اما حل همۀ مشکالت در توان این بخش نیست و باید از
توان بخش خصوصی نیز استفاده شود.
خدمات را چگونه برونسپاری کنیم؟
مدلها و الگوهایی که در حوزههای ساخت بیمارستان و نگهداشت
منابع فیزیکی در چند سال اخیر طرح شده ،خوب و بهروز هستند
و بهصورت پایلوت درآمده که بخشی از این طرحها کلنگ خورده و
بخشی اجرا شده است .باید ما دامنه دیدمان را وسیعتر کرده و از
باالتر به حوزه تجهیزات پزشکی نگاه کنیم .قانون ،ظرفیتهای زیادی
را برای جلوگیری از نگرانی برای واگذاری خدمات قرار داده است.

با فرمول موجود که حدود
 30الی  50درصد این رقم
قطع ًا تجهیزات خواهد بود
مطمئن ًا باالی  30هزار میلیارد
تومان تجهیزات پزشکی در
مراکز درمانی کشور وجود
دارد .کنترل و نگهداری
این تجهیزات در سطح
استانداردهای قابل قبول
کشور کار سنگینی است

برخی مبانی و مستندات قانونی برای واگذاری خدمات
ماده 22قانون مدیریت خدمات کشوری :خرید خدمت از بخش
غیردولتی بر اساس آییننامه مصوب هیئت دولت .یعنی میتوان
خدمات مطرح شده را در قالب یک آییننامه به دولت ارائه کرد تا
تصویب کند.
 ماده  13قانون مدیریت خدمات کشوری :حمایت از بخشخصوصی،تعاونی ،نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت شده.
یعنی دولت موظف است از فعالیتهای این نهادها به شکل خرید
خدمت ،مشارکت در اجرای کارها ،واگذاری مدیریت واحدهای دولتی
به بخش تعاونی ،خصوصی ،نهادها و مؤسسات غیردولتی.
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 ماده  88قانون تنظیمی مقررات مالی دولت:دستگاههای واگذارکننده مجازند بخشی از
خدمات را به یکی از سه روش بند «ب» ماده
 88به بخش غیردولتی واگذار کند .اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد
صالحیتهای فنی و اخالقی و پروانه فعالیت
از مراجع قانونی ذیربط باشند .شرح خدماتی را
که مهندس مزینانی گفتند با مشورت مشاورانی
که در وزارت بهداشت آمدند ،نوشته شد .به نظر
من دو مورد رتبهبندی شرکتهای تجهیزات
پزشکی و مباحث مربوط به تولید و نظارت بر
بازار را میتوان به این ضوابط اضافه کرد .به
اعتقاد ما ،در حال حاضر بهترین بستر موجود
که دولت و وزارت بهداشت میتوانند به آن اتکا
کنند «انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی»
است.
نقش و فعالیت انجمن متخصصان
تجهیزاتپزشکیکشور
تنها تشکل و نهاد عمومی غیردولتی صنفیدر حوزه تجهیزات پزشکی است .انجمنهای
دیگر مانند انجمنهای فیزیکی پزشکی ،علمی
هستند و وظایف آنها با انجمن ما کام ً
ال متفاوت
است.
 فراگیر بودن آن با حضور متخصصان و شاغالنحوزههای مختلف اعم از کارکنان ستاد ،وزارت
بهداشت ،دانشگاهها ،بیمارستانهای دولتی
و خصوصی و عمومی ،شرکتهای تولیدی،
وارداتی و تمام افراد فعال در حوزه تجهیزات
پزشکی و مرتبط با آن.
 فراگیر بودن رشتههای تخصصی مورد قبولانجمن با محوریت شغلی مانند رشتههای
مهندسی پزشکی ،فیزیک پزشکی ،پرتو
پزشکی ،برق ،مکانیک ،مواد و کامپیوتر.
 بیش از 1000متخصص در سراسر کشور درحال حاضر با انجمن همکاری و ارتباط دارند.
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همه این افراد عضو انجمن نیستند ،اما حدود  400نفر عضو اصلی
هستند و بقیه در ارائه مدارک خود به انجمن کوتاهی کردهاند.
 بر اساس وظیفهای که وزارت بهداشت به ما محول کرده بیشاز  50هزار ساعت آموزش برای ناظران و مسئوالن فنی شرکتها،
اصناف و مراکز درمانی برگزار کردیم و بیش از  1200متخصص طی
یک سال آموزش دیدند.
 حضور فعال در اکثر کمیتههای تخصصی مرتبط با تجهیزاتپزشکی در وزارت بهداشت .مانند کمیتههای مربوط به برونسپاری
خدمات ،طرح تحول نگهداشت ،مباحث مربوط به تعیین درصد تولید
داخل و مباحث مربوط به سرطان.
 پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی و تدوین ضوابطتاسیس سازمان به وزارت بهداشت و مجلس و پیگیری آن.
 تدوین ضوابط رتبهبندی کارشناسان ومتخصصان تجهیزات پزشکیو قراردادن آنها روی سایت که میتوانید حداقل از الگوهای آن در
شرکتها ،دانشگاهها و بیمارستانهای خود تا زمانی که بهصورت
بخشنامه ابالغ شود ،استفاده کنید.
 انجام زمینه رتبهبندی شرکتهای تجهیزات پزشکی با همکاریوزارت بهداشت به مدت یک سال.
 ایجاد بانک چندهزار نفری متخصصان تجهیزات پزشکی کشور،تمام کسانی که در دوره ناظران فنی بودهاند و در نشستهای ما
ثبتنام کردهاند.
 ارائه طرح برونسپاری خدمات مهندسی -پزشکی به وزارتبهداشت که در حال پیگیری است.
 مشارکت در طرح تدوین ضریب « »Kبرای خدمات مهندسیپزشکی که به طور جدی در حال پیگیری هستیم که ضریب K
خدمات مهندسان پزشکی مانند ضریب  Kپزشکان و پرستاران
استخراج و پرداخت شود.
اینها چارچوبی بود که ما فکر میکنیم بر اساس آن انجمن
میتواند مسئولیت تشکیل دفاتر مهندسی پزشکی را در کشور به
عهده بگیرد.
اهداف انجمن تالش در جهت حل مشکالت صنفی متخصصان
تجهیزات پزشکی و ارتقای جایگاه رفیع رشته مهندسی  -پزشکی
در کشور است که البته متأسفانه هنوز به خوبی توسط مدیران و
مسئوالن وزارت بهداشت دیده نشده و حق فعاالن این حوزه ادا نشده
است .امیدواریم زمانی برسد که با تشکیل سازمان نظام مهندسی
پزشکی به این هدف ارزشمند برسیم.
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طراحی و تجهیز مراکز درمان سرطان

در طراحی مراکز درمان سرطان
به تفاوتها توجه کنیم!
مهندس ناصر موحدی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

اهمیت دادن به تفاوتهای تخصصی در طراحی مراکز درمانی موضوعی است که همیشه
موردتوجه طراحان بیمارستانها بوده است .اما وقتی صحبت از مراکز سرطانی میشود و پای

داروهایی به میان میآید که زمان رسیدن آنها به بیمار مالحظات ویژهای میطلبد باید این

تفاوتها را با ریزبینی و دقت بیشتری دنبال کرد .این تفاوتها و چگونگی توجه به آنها در

نوشتار زیر بررسی شده است.

معمو ً
ال دو نوع شیمی درمانی
در بیمارستانهای تخصصی
داریم .شیمیدرمانی سرپایی
و شیمیدرمانی بستری .در
بخش شیمیدرمانی سرپایی
که بهصورت درمانگاهی است
بیماران برای چند ساعت وارد
مجموعه شده و پس از گرفتن
میزان داروی الزم مرخص
شده و به منزل باز میگردند

در کشور ما به دالیل مختلف آمار ابتال به سرطان بسیار زیاد
است .آمار مبتالیان به این بیماری در کشور ما رو به رشد است.
هر سال حدود  85هزار مورد جدید ابتال به سرطان در کشور داریم
و بهازای هر صدهزار نفر از جمعیت کشور ،حدود  150نفر به
سرطان مبتال میشوند .مرکز تحقیقات سرطان در سال  90اعالم
کرد که ایران با رشد 181درصدی سرطان در منطقه روبهروست.
سن سرطان در ایران به زیر  30سال رسیده است .ما به علل به
وجود آمدن یا پیشگیری از آن کاری نداریم ،اما مردم از ما به عنوان
مطلعان این حوزه انتظار درمان قطعی دارند و این مهم در مراکز
جامع تشخیص و درمان سرطان انجام میپذیرد گیرد.
تفاوتهای یک مرکز تشخیص و درمان سرطان با یک
مرکز تشخیص و درمان عمومی
سیاستهای وزارت بهداشت به سمت و سوی احداث مراکز
تشخیص و درمان سرطان است تا بتوان خدماترسانی به این نوع
بیماران را انجام داد .تعداد زیادی از این مراکز را که در مراحل
مختلف دریافت مجوز یا در حال احداث یا رو به پایان قرار دارند،
در کشور داریم .زمانی که به عنوان مشاور تجهیز وارد این مراکز
میشویم شاهد مواردی هستیم که متأسفانه نیاز به طراحی،
تخریب و ساخت مجدد است.
تفاوت بین بیمارستان تخصصی سرطان و بیمارستان
عمومی
بیمارستانهای تخصصی سرطان دارای بخشهای
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شیمیدرمانی ،بخش شتابدهنده یا
پرتودرمانی ،بخش سلولدرمانی ،تصویربرداری
پزشکی هستهای و براکی تراپی هستند .البته
بنابر سایر تخصصهای این زمینه ممکن است
بخشهای دیگری نیز وجود داشته باشد .ولی
این  5بخش مهمترین بخشها هستند.
-1شیمیدرمانی :معموالً دو نوع شیمی
درمانی در بیمارستانهای تخصصی داریم.
شیمیدرمانی سرپایی و شیمیدرمانی
بستری .در بخش شیمیدرمانی سرپایی که
بهصورت درمانگاهی است بیماران برای چند
ساعت وارد مجموعه شده و پس از گرفتن
میزان داروی الزم مرخص شده و به منزل
باز میگردند .در زمینه بیماران بستری این
حضور دراز مدت است و به صورت دوره چند
روزه در بیمارستان خواهد بود .در تصویر()1
بخش شیمیدرمانی با  13تخت بهصورت
کام ً
ال مجزا نشان داده شده است .مسئله
مهم در این بخشها که دوستان کمتر به آن
توجه دارند بخش تهیه داروی شیمیایی است.
این اتاق باید از فشار منفی و تهویه مناسب
برخوردار باشد .در آنجا دستگاهی به نام هود
شیمیایی با سایز لوله اگزاست  15اینچ وجود
دارد که معموالً به آن توجه نشده و در فضای
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»

شتاب دهنده(پرتو درمانی)
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»

تصویر(  )1شیمیدرمانی سرپایی

مناسب قرار نگرفته است و متأسفانه باید از بعضی از آنها صرفنظر
کرد.

برای تهیه داروی رادیواکتیو
برای تصویربرداری PET
نیاز به سایکلوترون است .در
بررسی امکان ایجاد بخش

 ، PET SCANباید مسئله تهیه
رادیو دارو و نحوه انتقال
بررسی شود .حداکثر فاصله
زمانی رسیدن رادیو دارو به
سایت  PETحدود  2ساعت
است

 -2شتابدهنده یا پرتودرمانی ( : )PET Scanدر تصویر()3
یک طرح زوج بونکر با سطح انرژی باال میبینیم .معموالً سؤال
مشاوران این است که ابعاد و اندازه دیوارها و ابعاد و اندازه داخلی
بونکر چقدر باید باشد؟
متأسفانه مواردی وجود دارد که بونکرهای بتنی بدون دقت
در ابعاد و اندازه نامناسب ساخته میشوند و بعد بدون استفاده
میمانند .در جدول( )1ابعاد و اندازه دیوارهای اولیه و ثانویه برای
کلیه سطحهای انرژی مشخص شده است .آیا روی سقف بونکرها
میتواند بخش دیگری وجود داشته باشد؟ یا در مکان نامرتبطی از
بیمارستان که هیچ رفت و آمدی در آنجا نمیشود بونکرها را قرار
دهیم؟ طبق موردی که مشاهده میکنید اگر ایزوالسیون مناسب
در ساخت بونکرها انجام شود ،امکان استفاده از فضای روی بونکر
و اطراف آن وجود دارد.
در تصویر  5و  6زاویهای که الزم است در طراحی بین دیوارهای
اولیه بونکر که دارای ضخامت بیشتری است و ایزوسنتر دستگاه
باشد را میبینیم .این دیوارها را باید داشته باشیم تا حداکثر جذب
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انرژی را داشته باشیم .بعضی از بونکرها با
ایزوالسیون و حفاظهای بتنی مناسب ساخته
میشوند ،اما متأسفانه برای انتقال دستگاهها
به داخل آن مشکالتی وجود دارد (تصویر .)7
همیشه در طراحی بونکرها یک  Mazeورودی
داریم .ابعاد و اندازه راهروهای ورودی باید
بهگونهای باشد که دستگاهها بهراحتی بتوانند
برای ورود به بخش و نصب عبور کنند.
در بخش شتابدهنده ،بحث طراحی
درمان هم مطرح است که شامل یک بخش
 CT-Scanمعروف به  Ctسیموالتور برای
سیمولهکردن عضو درگیر سرطان ،اتاق
فیزیست و اتاق مولدینگ (قالبگیری) برای
پروسههایی که بتواند بیمار را روی تخت
شتابدهنده بیحرکت نگاه دارد تا عضو به
بهترین نحو بتواند اشعه را بگیرد و درمان روی
آن انجام شود ،وجود دارد.
 -3سلولدرمانی :مطالعه بیولوژی
سلول بنیادی با این امید که این سلولها
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»

تصویر  3طرح زوج بونکربا سطح انرژی باال

»

در درمان بیماریهای ناعالج از طریق پیوند
سلولی اثرداشته باشد.
سلولدرمانی در بین بیماریهای سرطانی
بسیار مهم است .نمونۀ ساده آن پیوند مغز
استخوان است که از گذشته وجود داشته
است .در این پروسه یک اهداکننده که ترجیحا
از بستگان درجهیک بیمار است خون میداد
و طی یک پروس ه آزمایشگاهی تبدیل میشد
به مغز استخوان اکتیو که به بیمار تزریق
میشد .بعد از آن او برای مدتی وارد اتاقهای
ایزوله میشد و برای اینکه بیمار پیوند را پس
نزند ایمنی او را پایین میآوردند .این بیمار
مستعد دریافت عفونتهای زیادی بود و باید
در اتاقهای ایزوله مثبت برای مدتی مشخص
قرا ر میگرفت برای اینکه بفهمند که پیوند در
بدن بیمار مورد قبول بوده و پس نزده .عمدتاً
در برخی از پروژهها میبینیم که بخشهایی
وجود دارد ،اما فضای مناسب برای نگهداری
بیمار بعد از پیوند موجود نیست.
قسمت دیگری در سلتراپی وجود دارد
که عمال یک آزمایشگاه است که سلولهایی
از اهداکننده دریافت شده و در آزمایشگاه
مجهزی با اختصاصات هوایی خاص یعنی در
حد  Clean Roomکالس صورت کارخانهای
است که در بخشهای درمانی باید وجود

تصویر  4ابعاد و ضخامت دیوارها

»

جدول 1ضخامت دیوارهای اولیه و ثانویه در بونکر با سطوح انرژی متفاوت
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داشته باشد ،اما قسمتی از درمان نیست و باید مجاور این قضیه
قرار گرفته باشد.
 -4تصویربرداری پزشکی هستهای :طی مراحل درمانی
سرطانها با روشهای گفتهشده (شیمیدرمانی ،پرتودرمانی و)...
نیاز به بررسی واکنش آن عضو سرطانی نسبت به درمان است .در
دستگاه  PET Scanاین مهم محقق میشود .این درمانها گاهی 15
روز زمان میبرد .معموال دستگاههای  petبهصورت ترکیبی با CT
 Scanیا MRIمورد استفاده قرار میگیرد .این ترکیب امکان بررسی
فیزیولوژی و آناتومی تومور را به طور همزمان محقق میکند.
ضرورتهایی برای یک طراحی
برای طراحی بخش  PET Scanموارد زیر باید در نظر گرفته شود:
منطقه بدون تشعشع از منطق ه دارای تشعشع

تعیین و تفکیک
رادیواکتیو .از ورود همراهان بیمار در یک سطح مشخص باید
جلوگیری شود.
مسیر مستقل ورود و خروج بیمار باید وجود داشته باشد.
مسیر ورود رادیودارو به « »Hot Labو اتاق تزریق باید تسهیل

»

تصویر ()5
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شده باشد که حداقل دوز انرژی به همراهان
بیمار یا دیگر افرادی که در بیمارستان شاغل
هستند ،برسد.
محل نگهداری پسماند
محل نگهداری بیمار تزریق شده قبل از
اسکن و بعد از اسکن و مسیر ورود آنها به اتاق
 PETمهم است.
با توجه به اینکه بیمار خود مولد اشعه خواهد
بود ،ایزوالسیون دیوارها ،کف و سقف اهمیت
دارد و باید در بسیاری از جاها بهصورت دیوار
بتنی باشد.
اگر طراحی مناسبی از ابتدا روی این
کار صورت نگرفته باشد تخریب و بازسازی
آن کار سادهای نخواهد بود .در تصویر( )9در
یک طرح فرضی مسیر ورود و خروج بیماران
پس از عملیات و تفکیکی که همراهان از
حد معینی بیشتر اجازه ورود نداشته باشند

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

تصویر ()6

مشخص شده است .موقعیت  HOT LABو موقعیت بیماران در قبل
و بعد از اسکن در این طرح فرضی بهخوبی مشخص شده است.
برای تهیه داروی رادیواکتیو برای تصویربرداری  PETنیاز به
سایکلوترون است .در بررسی امکان ایجاد بخش  ، PET SCANباید
مسئله تهیه رادیو دارو و نحوه انتقال بررسی شود .حداکثر فاصله
زمانی رسیدن رادیو دارو به سایت  PETحدود  2ساعت است .اگر
سایت مناسبی برای تهیه این رادیودارو وجود نداشته باشد ،باید
بهصورت  Localساخته و تجهیز شود.
بعضی مواقع در پروژهها مشاهده میشود که در بخش سرطانی
بیمارستان دستگاه  PET Scanدر نظر گرفته شده ولی عمال
فراموش شده که رادیوداروها را باید از کجا تهیه کنند .اگر مشاوران
تجهیز در بیمارستانها حضور داشته باشند این موارد را توضیح
خواهند داد .در یک پروژه که بخش  PET Scanمناسبی هم برای
آن طراحی شده وقتی سؤال کردیم که قرار است رادیودارو را از
کجا تهیه کنید ،عم ً
ال نمیدانستند و بعد از اینکه جاهایی را به آنها
معرفی کردیم و از ایشان پرسیدیم بُعد مسیر چقدر است و با چه
وسیلهای میخواهید آن را حمل کنید متأسفانه اطالعات کافی در

این مورد نداشتند.
معموالً در طراحی سایکلوترون سعی
میکنیم قسمتی که دستگاه اصلی قرار
است نصب شود را در خارج ساختمان
بیمارستان در نظر بگیریم تا دستگاه از
باال در مکان خود قرار بگیرد .انتقال افقی
یک وزنه 25تنی از راهروهای بیمارستان
کار سادهای نیست.
 -5براکیتراپی :در براکیتراپی یک
سوزن رادیواکتیو در داخل عضو سرطانی
قرار میگیرد.
برحسب مقدار دوز انرژی که به
بیمار داده میشود به سه دسته LDR،
 MDRو  HDRتقسیم میشود .سابق بر
این بیمار مدت زیادی در محیط درمانی
قرار میگرفت ،سوزنهای حاوی مواد
رادیواکتیو را در محل عضو درگیر سرطان
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»

تصویر ( )7مسیر انتقال دستگاه

قرار میدادند ،طی چند ساعت و چند روز بیمار اشعه میگرفت
و بعد به منزل مراجعه میکرد .در حال حاضر سیستمهای LDR
و  MDRتقریبا منسوخ شده و بیمار با روش  HDRبرای چند دقیقه
وارد بخش شده و سوزن در مکان عضو مشخص قرار میگیرد و بعد از
چند دقیقه خارج میشود و بیمار به منزل مراجعت میکند .متاسفانه

»

تصویر ( )9بخش پزشکی هستهای
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هنوز در طراحی بیمارستانها دیده میشود
که اتاقهای زیادی را برای  LDRو MDR
اختصاص دادهاند مثال برای تحت درمان
قراردادن  8بیمار بهصورت همزمان فضا
در نظر گرفته شده است .در تصویر()12
یک طرح فرضی از براکیتراپی است که

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

تصویر ( )10سایت سایکلوترون

ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (10ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﺗﺮون

»

تصویر ( )11نحوه قرارگیری سایکلوترون از باال
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»

تصویر  8تصویربرداری پزشکی هستهای پت اسکن

تصویر ()12

»
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هوشمندسازی بیمارستان با نگاه به مدیریت تجهیزات و تأسیسات

همگراییتجهیزات:
هزینه کمتر ،امنیت و آسایش بیشتر
مهندس حقیقت

کارشناس ارشد سیستمهای هوشمند

صرفهجویی در مصرف انرژی فضاهای بیمارستانی که در حال حاضر از بخشهای پرمصرف انرژی در
کشور محسوب میشوند با استفاده از راهکارهای هوشمند میتواند یکی از نگرشها در طراحیهای

بیمارستانهای آینده باشد .در مطلب زیر به برخی راهکارهایی که در این زمینه میتوان به کار

گرفت اشاره شده است.

اهدافی که در زمینه هوشمندسازی یک
بیمارستان مطرح است عبارتند از:
 بهبود عملکرد مالی بیمارستان در اینجهت که با صرفهجویی در مصرف انرژی و
هزینههای تعمیر و نگهداری ،منابع حاصل را
صرف توسعه میکنیم .بدین ترتیب عملکرد
مالی بیمارستان را افزایش میدهیم.
 فراهم نمودن محیط امن برای بیماران وکارکنان و تجهیزات
 بهبود بهرهوری بهبود رضایت بیماربهبود کیفیت تحویل پروژه
 کاهش ریسک پروژه ،یعنی در بخشتأسیسات و تجهیزات کاری کنیم که پروژه را
امنتر و با ریسک کمتر تحویل دهیم.
 باالبردن بهرهوری انرژیهدف دیگر در راستای هوشمندسازی
بیمارستان باال بردن بهرهوری انرژی است.
همواره در بیمارستانها فضاهایی وجود دارد
که خالی است .ما میتوانیم با عدم تأمین منابع
انرژی آن مکانها صرفهجویی قابلمالحظهای
در مصرف انرژی داشته باشیم .رابطه
هوشمندی و بیمار را برقرار کنیم و با استفاده
از امکاناتی که داریم رضایتمندی بیمار را باال

ببریم .رابطهای کاربری برای کارکنان تهیه شود تا با استفاده از آن
بهرهوری کارکنان باال برود .مبحث مهم دیگر اندازهگیری هوشمند
است .یکی از معضالت ما نداشتن معیار برای سنجش مصرف یا
کارکرد تجهیزات است و به همین دلیل هیچ وقت نمیتوانیم
عملکرد آنها را بهبود بخشیم .بنابراین اندازهگیری میزان مصرف
انرژی و اندازهگیری کیفیت کارکرد تجهیزات بسیار اهمیت دارد.
مدیریت کالن انرژی و مقایسه میزان مصرف انرژی در بخشهای
مختلف گویای این است که اگر مشاهده کنیم که در بخشی مصرف
انرژی خیلی زیاد است میتوانیم در جهت کاهش آن برنامهریزی
نماییم .یکی از مسائل مهم در حوزه هوشمندسازی بیمارستان،
امنیت بیمار است که با استفاده از سیستمهای حفاظتی ،اقدامات
کنترل عفونت ،سیستم نظارت تصویری ،سیستم احضار پرستار و
سیستم مکانیابی لحظهای میتوانیم به این اهداف برسیم.
یکی دیگر از اهداف هوشمندسازی بیمارستان ،فراهمسازی
محیط مناسب برای بیمار است .محیطی که بیمار در آن
تنفس میکند از لحاظ میزان اکسیژن و عدم آلودگی باید
در حد استاندارد باشد .کنترل و تصفیه هوا از لحاظ ذرات
معلق و آلودگیهای میکروبی و ایجاد فضاهای ایزوله برای
جلوگیری از آلودگیهای صوتی بسیار اهمیت دارد .همچنین
موارد دیگری چون فراهم آوردن امکانات سرگرمی و ارتباطات
برای بیمار مانند شبکههای اجتماعی و ...که بتوانیم محیط
راحتتری را برای بیمار فراهم کنیم .یا اینکه با استفاده از
هوشمندسازی امکاناتی را برای مالقاتکنندگان فراهم کنیم.
برای رسیدن به این اهداف از زیرساختهای فناوری اطالعات

هدف دیگر در راستای
هوشمندسازیبیمارستان
باال بردن بهرهوری
انرژی است .همواره در
بیمارستانهافضاهاییوجود
دارد که خالی است .ما
میتوانیم با عدم تأمین منابع
انرژی آن مکانها صرفهجویی
قابلمالحظهای در مصرف
انرژی داشته باشیم .رابطه
هوشمندی و بیمار را برقرار
کنیم و با استفاده از امکاناتی
که داریم رضایتمندی بیمار
را باال ببریم
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یکی دیگر از اهداف
هوشمندسازیبیمارستان،
فراهمسازی محیط مناسب
برای بیمار است .محیطی که
بیمار در آن تنفس میکند
از لحاظ میزان اکسیژن و
عدم آلودگی باید در حد
استاندارد باشد .کنترل و
تصفیه هوا از لحاظ ذرات
معلق و آلودگیهای میکروبی
و ایجاد فضاهای ایزوله برای
جلوگیری از آلودگیهای
صوتی بسیار اهمیت دارد

»

نمودار بهرهوری انرژی

استفاده میکنیم.
فناوریهایی که در این زمینه از آن
استفاده میشود به شرح زیر است.
 -1سیستم کنترل روشنایی
 -2سیستم یکپارچه حفاظتی
 -3سیستم اتوماسیون ساختمان به
صورت یکپارچه
 -4فناوریهای فیزیکی مرکز دادهها
 -5سیستمهای امنیت جانی
 -6توزیع الکتریکی
 -7مدیریت انرژی
ICT-8
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در حوزه کنترل روشنایی میتوانیم شدت نور و زمانبندی
روشنایی را کنترل کنیم .میتوان کنترل محلی را به اتاقهای
خصوصی داد که هر بیمار بتواند میزان نور و سطح روشنایی را
خود تنظیم نماید .این تنظیمات میتواند از طریق حسگرهای
چندمنظوره که حضور افراد و شدت روشنایی را سنجش میکند
انجام شود .همچنین میتوان سناریوهای کنترل روشنایی مختلف
را به تناسب فضاهای مختلفی که در بیمارستان وجود دارد داشته
باشیم.
سیستمهای یکپارچه حفاظتی ،نظارت تصویری یا همان
دوربینهای مدار بسته هستند که بر روی شبکه  IPکار میکنند.
میتوان سیستم کنترل تردد را تعبیه کرد .در سیستمهای حفاظتی
در صورت حمله به کارکنان ،هشدارهای الزم به اشخاص

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

معین داده میشود .با برچسب RFID
برای نوزادان میتوان از سرقت و اتفاقاتی که
برای آنان میافتد جلوگیری کرد .از ارتباطات
تصویری داخلی به شکل آیفون تصویری
برای قسمتهای داخلی بیمارستان استفاده
میشود .عالوه بر آن با سیستم نفوذ غیرمجاز
که با تکنولوژی هوشمندسازی است ،میتوانیم
از حضور افراد غیرمجاز در مکانهایی که نباید
حضور داشته باشند جلوگیری کنیم.
قلب این سیستم ،سیستم اتوماسیون
یکپارچه ساختمان است که شامل سیستم
کنترل سرمایش و گرمایش ،پایش عملکرد
تجهیزات و نگهداری پیشگیرانه است .با
استفاده از این سیستم میتوان عمر کارکرد
تجهیزات را تا حد قابلتوجهی زیاد و هزینه
تعمیر و نگهداری را تا حدود  50درصد کاهش
داد .سیستمهای اسکادا ( )SCADAوظیفه
توزیع متوازن انرژی الکتریکی و همچنین
نظارت هدفمند بر روی کارکرد کلیه تأسیسات
و تجهیزات داخل ساختمان را در بیمارستان به
عهده دارند.
بخش  Data Centerیا مرکز دادههای

بیمارستان که با استفاده از هوشمندسازی میتوانیم کنترلهای
مربوطه را انجام دهیم .سیستمهای امنیت جانی مانند اعالم حریق،
روشنایی اضطراری ،اعالم عمومی ،هشدار تخلیه و دریچههای تخلیه
دود که به صورت یکپارچه با بقیه سیستمها میتوانند کار کنند.
سیستمهای توزیع الکتریکی از حساسترین سیستمهای داخلی
بیمارستان هستند که با کنترلهای صنعتی به روش «اسکادا»
انجام میشود .با کنترلی که روی تابلوهای  Low Voltageو

»

معماری یکپارچه شبکه هوشمند در بیمارستان

ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (2ﻣﻌﻤﺎري يﮐﭙﺎرﭼﻪ
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»

در حوزه کنترل روشنایی
میتوانیم شدت نور و
زمانبندی روشنایی را کنترل
کنیم .میتوان کنترل محلی
را به اتاقهای خصوصی داد
که هر بیمار بتواند میزان نور
و سطح روشنایی را خود
تنظیم نماید .این تنظیمات
میتواند از طریق حسگرهای
چندمنظوره که حضور افراد
و شدت روشنایی را سنجش
میکند انجام شود

ﺗﺼﻮﯾﺮ 3

تصویر 3

»

 Medium Voltageو
انجام میدهیم ،میتوان نظارت دقیق بر توزیع
برق داشته و اطمینان داشته باشیم که برق
متوازنی در بیمارستان توزیع میشود .کنترل
بر روی ترانسفورماتورها ،یکپارچهسازی
ژنراتورها و کابلگذاری با «باس بار» خیلی
خطا را کم میکند و همینطور توزیع انرژی
الکتریکی را متوازن میکند.
مدیریت انرژی بخشی بسیار پراهمیت
و از نظر سرمایهگذاری اولیه ،کمهزینهترین
قسمت بیمارستان است که متأسفانه به آن
توجهی نمیشود .با سیستم مدیریت انرژی
میتوان  24ساعته و هفت روز هفته از راه دور
بر روی مصرفکنندهها نظارت داشت .برای
این که چنین سیستمی به طور کامل پیاده
شود یک مدلسازی انرژی از بیمارستان انجام
شده و حداقل و حداکثر مصرف هر بخش در
این مدل تعیین میشود .با استفاده از این
مدل میتوان تعیین صحت هزینه انرژی که
برای هر بخش پرداخت میشود را سنجش
کرد و براساس آن در مورد استراتژی تغییر
مصرف انرژی تصمیم گرفت .قیمتگذاری
دینامیکی انرژی از امکانات دیگری است
که این سیستم به ما میدهد .با استفاده از
سیستم مدیریت انرژی میتوان توزیع بار
سرمایشی ،گرمایشی و الکتریکی متوازنی
را تدوین کرد .با تعیین حداکثر بار مصرفی
در هر بخش ساختار بخشهایی که خارج از
این الگو عمل کردهاند را اصالح میکنیم .در
تصویر  1سیستمهای جریان ضعیفی که در
یک بیمارستان به صورت یکپارچه میتوان
اجرا کرد را میتوان مشاهده کرد .در تصویر 2
ساختار معماری شبکه هوشمند در بیمارستان
مبتنی بر شبکۀ  IPآمده که سیستمهایی
مانند  CCTVو  Access Controlو غیره،
زیرشبکههای آن هستند.
High Voltage

تصویر 3
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»

سیستم اتوماسیون ساختمان یکپارچه

در تصویر  3سیستمهای نظارت تصویری،
 Fire Alarmو سیستمهای دیگر را میتوان
دید که بهطور مجزا در بیمارستانها اجرا
میشوند .تصویر  4سیستم پیشنهادی
ما را نشان میدهد .با این سیستم نهتنها
هیچ هزینه اضافهای به بیمارستان تحمیل
نمیشود ،بلکه در سرمایهگذاری اولیه جهت
ساخت بیمارستان حدود  15درصد میتواند
صرفهجویی داشته باشد .این درصد ،از
محل صرفهجویی در بسترسازی ،لولهکشی،
کابلکشی ،سیمکشی و خرید الیسنس
نرمافزار تأمین خواهد شد .در صورتی که در
ساختار یکپارچه هیچ یک از این هزینهها
وجود ندارد .کاربرد عملی موارد گفته شده را
در چند مورد میتوان توضیح داد.
یکی از این موارد در زمینه «مدیریت
انرژی» است .غالباً مشکل بیمارستانها
در این زمینه خارج از کنترل بودن میزان
مصرف است .میزان مصرف انرژی به

دلیل تالش برای فراهم کردن حداکثر اطمینان و آسایش در
بیمارستان ،بهشکل قابلتوجهی زیاد است .با استفاده از این
سیستم میتوانیم یک طراحی استراتژیک برای میزان مصرف
انجام دهیم و همچنین نوع مصرف را از کانال تأمینکننده تغییر
دهیم .به عنوان مثال اگر در جایی از برق سهفاز استفاده میشود
و میتوانیم از برق تکفاز هم استفاده کنیم ،مدل مصرف را
میتوانیم با استفاده از سیستم مدیریت انرژی تغییر دهیم.
با روشهای اندازهگیری پیوسته میتوانیم اطمینان حاصل
کنیم که مقدار مصرف به اندازه موردنیاز تأمین میشود .با سیستم
مدیریت انرژی زیرساختها را میتوان در جهت بهرهوری ارتقاء داد
و اندازهگیری و گزارشگیری مطمئنی از میزان مصرف داشته باشیم.
مورد بعدی در بخش حفاظت از نوزادان است که کاربرد سیستم
هوشمند در این قسمت به این صورت است که به عنوان مثال اگر
فردی یک نوزاد را از بخش خارج کند توسط دستبندهای RFID
شناسایی شده و به صورت اتوماتیک به دربها ،فرمان بسته شدن
میدهد و با پرستارانی که در آن منطقه هستند تماس میگیرد .با
سیستم پیجینگ نیز به نیروهای حراست اطالع داده میشود.
در بخش آتشنشانی و حریق ،به محض وقوع اتفاق به سیستم
کنترل ،فرمان باز شدن دربها را میدهد .محل وقوع حریق
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شناسایی ،سیستمهای تهویه مطبوع از
مدار خارج و سیستم روشنایی برق اضطراری
فعال خواهد شد.
امکاناتی هم که برای اتاق خصوصی
بیماران در نظر گرفته شده به این شرح است:
به محض ورود بیمار به داخل اتاق ،به
عنوان یک اتاق اشغالشده ثبت میشود و
آالرمهای مربوط به آن فعال خواهد شد.
به ایستگاه پرستاری اطالع داده میشود و
شرایط دمای مطلوب در آن فراهم میشود.
سطح روشنایی به میزان مورد نظر میرسد.
دمای اتاق ،رطوبت ،فشار و گازهای پزشکی
به ایستگاه پرستاری منتقل خواهد شد.
از بسته بودن درب اتاقهای جراحی در
زمانی که مورد استفاده قرار نمیگیرند آگاه
میشویم .با استفاده از سیستم برنامهریزی

اتاق عمل میتوانیم از برنامهریزیهای خارج از سیستم مطلع
شویم .با استفاده از سیستم تشخیص حضور ،در فضای موردنظر
از حضور یا عدم حضور افراد اطالع پیدا خواهیم کرد .خاموش
بودن چراغها و کار کردن سیستم تهویه در بیمارستانها همیشه
از اهمیت زیادی برخوردار است .باید سطح حداقلی از فشار را در
محیط تأمین کنیم که آلودگی حتی در زمانی که از اتاق استفاده
نمیشود ،وارد اتاق جراحی نشود و آالرمهای مربوط به اتاق به
حالت غیرفعال درآید.
در حالحاضر هزینۀ بسیاری از امکانات موردنظر در
بیمارستانها پرداخت شده اما از آن استفاده نمیشود .تمام
تجهیزات اعم از تجهیزات سرمایش و گرمایش ،نظارت تصویری،
اعالم حریق و غیره که خریداری میشود قابلیت یکپارچه شدن
را دارند و اگر از ابتدا با طراحی صحیح اجرا شوند میتوانند همه
قابلیتهایی که اشاره شد را داشته باشند ولی متأسفانه این کار
انجام نمیشود.
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استانداردهای نظارت و اعتباربخشی

با سخنرانیهایی از:

دکتر محمد حسین میر دهقان
مهندس عسگری
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راهکارهاي اعتباربخشی در بهبود مدیریت بیمارستانها

استانداردها را باور کنیم
دکتر محمدحسین میردهقان

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

لحاظ کردن استانداردها و توجه به قوانین موجود در ساخت بیمارستانهای جدید تنها راهحل

قابلاعتمادیاستکهمیتواندایننویدرابهصنعتبیمارستانسازیکشوربدهدکهبیمارستانهای

فرسوده فعلی دیگر تکرار نخواهند شد! این جان کالم نوشتار زیر درباب اهمیت توجه به این
استانداردهاست.

در حال حاضر حدود  110.000تخت
فعال در کشور وجود دارد که با احتساب
ضریبی برای هر 1000نفر ،چیزی حدود
 1/52تخت بیمارستانی است و برای وصول
به هدفگذاری انجام شده تا حدود(2/6تخت
بیمارستانی برای هر  1000نفر) ،باید حداقل
به تعداد بیمارستانی که وجود دارد ،تخت
اضافه شود .در این زمینه مقولهای به نام
اعتباربخشی بیمارستانها که فصل نوپایی
در امور بیمارستانی کشور است ،مورد توجه
میباشد .تاکنون دو دوره اعتباربخشی تجربه
شده که نتایج بسیار موفقی را به همراه داشته
و در دوره جدید با توجه به تجارب حاصل
از دورههای پیشین ،تصمیم بر آن شد که
ک ً
ال مدل و نوع اجرای اعتباربخشی با توجه
به تأکید مقام عالی وزارت و همچنین نظرات
متخصصان مقداری تغییر کند.
در کشور الزامات در اعتباربخشی لحاظ
میشود ،در صورتیکه باید قبل از اعتباربخشی،
الزم االجرا باشد .این الزامات دارای دو
قسمت است که بخش اول آن مربوط به
بیمارستانهای موجود میباشد که برخی
از آنها فرسوده بوده و بسیاری نیز مطابق
استانداردهای فضای فیزیکی ساخته نشده

است ،لذا هرقدر تالش شود تا استانداردها در برنامهها گنجانده
شود واضح است که برخی از آنها عملیاتی نخواهند شد .قسمت
دوم مربوط به بیمارستانهای جدید و در حال ساخت است .تجربه
ی و مشاهدات اینجانب در دوره ریاست بیمارستان بازگوی
شخص 
این مهم است که با دیدن فضاهای موجود این سوال پیش میآید
که فضاها براساس چه نقشه یا فکری طراحی شده است؟
یکی از تغییراتی که در اعتباربخشی جدید اعمال شده،
اختصاص فصلی بهعنوان مدیریت هتلینگ بیمارستانهاست که
در آن تمام اجزا و استانداردهایی که در ساخت بیمارستانها
الزم است ،گنجانده شده است .این موارد هم جنبه آموزشی
داشته و هم رؤسای بیمارستانها و دانشگاهها را نسبت به لحاظ
استانداردهای الزم هدایت سوگیرانه میکند .مساله بعدی به ساخت
بیمارستانهای جدید مربوط میشود .به عنوان نمونه پروندهای با
پیشرفت حدود 40درصد برای موافقت اصولی بیمارستانی وجود
داشت که این سوال را به ذهن تحمیل میکرد که چه کسی نقشه
آن را تأیید کرده است؟ با چه استانداردی و توسط چه کسی؟
این روند نتیجهای جز این ندارد که این بیمارستان نیز به جمع
ع را از بین میبرد
بیمارستانهای فعلی میپیوندد ،بسیاری از مناب 
و دوباره باید کسی که رئیس بیمارستان میشود به جای پرداختن
به مسائل ایمنی بیماران و کیفیت درمان به جابجایی دیوارها فکر
کند .باید پیام این همایشها «باور استانداردها» باشد.
گرچه مشاهدات و تجربیات من به عنوان کسی که درگیر کار
است نشان از این دارد که به این باور توجه جدی نمیشود .در
حال حاضر شاید نتوان به این مساله اندیشید ،اما در آینده شاید
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یکی از تغییراتی که در
اعتباربخشی جدید اعمال
شده ،اختصاص فصلی
بهعنوان مدیریت هتلینگ
بیمارستانهاست که در آن
تمام اجزا و استانداردهایی که
در ساخت بیمارستانها الزم
است ،گنجانده شده است

بتوان به تدریج فرهنگ پیادهسازی استاندارد و قانونگرایی را در
ساخت بیمارستانها لحاظ کرد .به هر شکل نیاز به بیمارستانهای
خوب وجود دارد ،بیمارستانهایی که امن باشند و زیرساختهای
آنها در جهت رعایت حقوق خدمت گیرنده اند .امید است
رعایت استانداردها و مدنظر قرار دادن آنها روزبهروز در فرایندها
بیمارستانهای کشور بیشتر شود.
اعتباربخشی سال  95انجام و نتایج آن اعالم شده است .پیش از
این یکسری استانداردهایی وجود داشت که اوالً گویا نبودند و ثانیاً در
پیادهسازی آن مشکل وجود داشت .تنها تعدادی مدارک گردآوری
شده و توجهی به پیادهسازی و اجرای استانداردها در بیمارستان
نمیشده و افراد متخصص ،کارشناسان و رؤسای بیمارستانها و
دانشگاهها نیز به درستی آن صحه گذاشتهاند ،هرچند الزم به ذکر

متخصص امر نظرخواهی شده است .نکته قابل
توجه این است که در زمینه استانداردهای
ساخت بیمارستان و اعتباربخشی ،محور
جدیدی درخصوص هتلینگ بیمارستان ایجاد
شده است .این کار استانداردهای خاص خود
را دارد و نوعی نوآوری محسوب میشود.
امید است حرکت جدیدی که شروع شده
با کمک همه دستاندرکاران باعث شود تا
استانداردهای اعتباربخشی پذیرفته و اجرا
شود که اگر این امر اتفاق افتد شاهد ساخت
بیمارستانهای خوب و ایمنی در راستای
ارتقای کیفی درمان ،ایمنی بیمار و همچنین

است ،برای چنین نتیجهگیری از حدود  410-400نفر کارشناس

رعایت حقوق خدمتگیرندگان ،خواهیم بود.
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راهکارهای اعتباربخشی در بهرهوری منابع

بیمارستان بهمثابه یک شهر
مهندس عسگری

معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

تعریف امنیت و یا مفهوم رضایت در طراحی یک بیمارستان دقیقا به چه معناست؟ آیا اینکه تنها

به ظاهر شیک و آراسته بیمارستان توجه کنیم نشان از یک طراحی دوستدار بیمار دارد؟ یا این

دوستدار بودن باید در بخش ایزوله هم خودش را نشان دهد؟ اینها و چندین سوال دیگر از این

دست ،محورهایی است که در این مطلب سعی شده به آنها پاسخ داده شود.

تعقل مدیریتی ،دانشی است که بشر

ارتباط بین اجزای هر سازمان چه از لحاظ سختافزاری و چه

امروزه برای بهرهوری به وجود آورده است.
دانش ،تجربه و همه مطالعاتی که در سراسر
دنیا انجام میشود در جهت این است که بتوان
از منابع موجود حداکثر بهرهوری را داشت.
گاهی اوقات تعبیر از منابع ،آن منابعی است
که قابل لمس هستند یا آنهایی که بالفعل
قابل ادراک و استفادهاند ،اما بسیاری از اجزای
منابع هر سازمان یا مجازی هستند یا بالقوه
و مستقبل بوده و در آینده بروز میکنند ،یا
میتوانند در قالب فرصتها ،تهدیدها ،قوتها
و ضعفها در ساختار تشکیل سازمان جابهجا
شوند .در تمام ترمهای مدیریتی ،بیمارستان
بهعنوان پیچیدهترین سازمان مدیریتی
تعریف میشود .ساخت یک بیمارستان به
مثابه ساخت یک شهر است ،ولی شهری که
فشردهشد ه اجزای مختلفی است .دلیل تشبیه
بیمارستان به شهر ،این است که در این شهر
مردم میخوابند ،غذا میخورند ،نیاز به امنیت،
رفاه ،آسایش ،خدمات و بهداشت و ...دارند.
برای طراحی چنین عملکرد پیچیدهای که
به بهرهبرداری برسد ،باید دقتنظر همسان و
هماندازه با پیچیدگیهای این سازمان وجود
داشته باشد.

نرمافزاری ،آینده آن سازمان را روشن میکند .وقتی قرار است
بیمارستانی ساخته شود معموالً پیشسازمان موقتی برای آن
تشکیل میشود که شامل یک مؤسس ،چند نفر هیئت مؤسس،
مشاوران تجهیزات ،مشاوران تاسیسات ،کارشناسان ساخت و
معماری و ...میباشد .همه این مسائل منطبق بر استانداردهایی است
که از قبل پیشبینی شدهاند و با خالقیت کارگروه یا تیم یادشده
و با استفاده از منابع موجود به عرصه خدمت تبدیل میشوند و
فعالیت خود را آغاز میکنند.
این مرحله از طراحی ،برای ساخت بیمارستان بسیار
تعیینکننده است ،چون اگر کوچکترین اشتباهی در طراحی ،اجرا
و تجهیز رخ دهد ،در مرحله راهاندازی از اهداف اصلی سازمان و
همچنین از بهرهوری الزم از منابع فاصله گرفته و آسیب پیش
میآید .جایگاه و نقش رئیس و مدیر بیمارستانی که باید مدیریت
نرمافزاری را در سیستم جاری و ساری کند؛ منابع انسانی ،مالی و
سایر تجهیزات و لوازم را به سمت اهداف بیمارستان هدایت کند تا
به عنوان ساختار یا سازمان توسعهدهنده سالمت در جامعه مورد
قبول واقع شوند عوض میشود .معموالً دیده میشود که مدیر
بیمارستان درگیر تاسیسات است یا رئیس بیمارستان به خاطر
چالشهایی که در طراحی ،ساخت و اجرای ساختمان بهوجود آمده
است نگران محیطهای عمومی و فیزیکی است و یا پاسخگوی
عوارض بیماران اعم از عفونتهای بیمارستانی ،گرفتاریهای
نقلوانتقال ،پذیرش ،خدمات ،تکمیلبودن سرویسها و ...است،
بنابراین قبل از ساخت بیمارستان باید اجزای تشکیلدهنده آن به

اولین سؤال در طراحی اولیه
این است که آیا محل مناسبی
را برای تاسیس بیمارستان
انتخاب کردهایم؟ آیا این
محل دوستدار محیطزیست
و همچنین دوستدار
خدماترسانی به اقشار نیازمند
واقعی است؟
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درستی آنالیز شوند.

دلیل اینکه بیمارستان را به شهر
تشبیه میکنیم این است که
در این شهر مردم میخوابند،
غذا میخورند ،نیاز به امنیت،
رفاه ،آسایش ،خدمات و
بهداشت و ...دارند

رابطه تعداد تخت و طراحی بیمارستان
قطعاً باید در سطحبندی و تیپبندی
ف مشخص شود.
بیمارستان قصد و هد 
برای تیپبندی بیمارستانها طبقهبندیهای
مختلفی وجود دارد ،اما معموالً اعداد ،150 ،50
 300و  600در چهار گروه برای بیمارستان
مطرح است که در قالب بیمارستانهای
تکتخصصی و عمومی میتوانند خدمات ارائه
دهند .بیمارستان  50تختخوابی معموالً شکل
خاص خود را دارد و طراحی آن متناسب با
نیازهای بومی و نیازسنجیهایی حوزه سالمت
میباشد .بیمارستانها معموالً بیمارستانهای
پشتیبانی دارند که خدمات را به صورت معین
به آنان ارائه میدهند و بیماران نیازهایشان
را در یک جامعه یا منطقه جغرافیایی تکمیل
میکنند .الزم به توضیح است که در ایران

بهجای بیمارستانهای  50تخته
بیمارستانهای  32و  64تخته مرسوم است.
بیمارستانهای  150تختخوابی معموالً
بیمارستانهای میانی هستند که از تنوع
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تخصصی بیشتری برخوردارند و اگر تکتخصصی باشند ،میتوانند
جایگاه مرجع را در منطقه بهدست بیاورند .چنین بیمارستانهایی
معموالً بین  120تا  160یا  170تختخوابی هستند .بیمارستانهای
 300و  600تختخوابی معموالً شامل بیمارستانهای عمومی
هستند .اجزای تشکیلدهنده هر بیمارستان جنرال ،باید مجموعه
کاملی از خدمات و سرویسهای سالمت را داشته باشد .لذا اولین
سؤال در طراحی اولیه این است که آیا محل مناسبی ،برای تاسیس
بیمارستان انتخاب شده است؟ آیا این محل دوستدار محیطزیست
و همچنین دوستدار خدماترسانی به اقشار نیازمند واقعی است؟
در این پرسش مساله سطحبندی مطرح میشود .اگر در بخشی
از تهران تعداد زیادی بیمارستان وجود دارد ،ولی در سایر بخشها
بیماران برای دسترسی به اولین مرکز درمانی معتبر دچار چالش
هستند و در روزهای پرترافیک باید مسافتهای طوالنی را طی
کنند ،مؤید توزیع نامتوازن تختهای بیمارستانی است.
تمام این موارد مبتنی بر استانداردها ،الزامات ،قوانینو مقررات
و آییننامههایی است که در وزارت بهداشت جاری و ساری هستند
ت در اعتباربخشی منجر خواهد شد .وقتی محل مناسب
که به انتظارا 
انتخاب شد و در مراحل قانونی کمیسیون ماده  20موافقت اصولی
گرفته شد ،در فاصله زمانی بین گرفتن موافقت اصولی و طراحی
و ساخت که قرار است به بیمارستان پروانه بهرهبرداری داده شود؛
دانشگاه علومپزشکی بر مرحله ساخت بیمارستان نظارت میکند.
متأسفانه در مراحل ساخت ،تغییراتی در نقشه اولیه بهوجود میآید.
وقتی در طراحی اولیه پیشبینی منابع موردنیاز ،پیشبینی شرکا،
ذینفعان و تامینکنندگان و همچنین قوانینو مقررات تمام پکیج
در ساختار تشکیالت مدیریتی موقت بهصورت کامل در نظر گرفته
نشود ،بدونشک در مراحل ایجاد ،راهاندازی و تاسیس چالش
بهوجود آمده و باید چانهزنی شود .مرحله چانهزنی بین دانشگاه و
تاسیس ،همیشه مرحلهای تکراری است .منظور از ساختار اعم از
ساختارهای فیزیکی ،توزیع فضاها ،تجهیزات ،لوازم ،استانداردهای
ساختاری معماری ،دسترسیها ،تقسیمبندیها ،تهویه ،حتی متراژ،
نوع و تعداد بخشهایی که باید ایجاد شوند و  ...می باشد.
اولین چالشی که باید در مورد ساخت بیمارستانها مدیریت
شود ایجاد برنامهای متقن ،ثابت ،مدون و با آیندهنگری مشخص
و بدون تغییرات و چانهزنی است ،بنابراین قبل از کلنگزدن
بیمارستان باید دقت شود که از برنامهریزی دقیق و ریزبین
برخوردار بوده و با پیشبینی همه منابع و به صورت مسلط و مبتنی
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بر منطق و دانش پیش رفت.
بیمارستانموفقازکجاشروعمیکند؟
بیمارستان موفق در مراحل تاسیس،
از نظر استاندارد و اعتباربخشی ،بیمارستانی
است که بتواند در ساختار فیزیکی استاندارد
فرآیندهای نرمافزاری خدمات سالمت را با
گردش روان و اثربخش در دل خود جای دهد.
فرایندی که بیمارستان بهصورت یک نقشه در
نظر گرفته شود و بعد به وسیله مهندسان
معماری طراحیشود و مهندسان تاسیسات و
تجهیزات امکانات و زیرساختهای گرمایش،
سرمایش ،برق و اصول ایمنی و ...را پیشبینی
کنند ،همه روی کاغذ است و به صورت
تئوری میباشد اما زمانی میتوان این طراحی
را موفق دانست که دید آیا وقتی فرد به عنوان
بیمار ،پزشک یا مراجعهکننده به آنجا میرود
احساس فرحبخشی و روانبودن خدمات را در
این بیمارستان دارد؟
هدف اختراع دوباره چرخ نیست ،زیرا دنیا
درباره استانداردها و مسائلی از قبیل نسبتهای
فواصل ،مساحت ،نوع ساختار ،مصالح و ...فکر
کرده است .بعضی از بیمارستانها رضایت
ذهنی بیماران را مرکز و محور طراحیشان
قرار میدهند؛ مث ً
ال بیمارستان ،البی بسیار
شیک ،سقف بلند و مبلمان بسیار بهروزی
دارد و تجهیزاتش از آن طرف دنیا آمد ه اما
در فضاهای بست ه ایزولهای که افراد به آنجا
مراجعه نمیکنند یا بیماران در آن مکان
بیهوش هستند ،دیده میشود که حداقل
استاندارد فضای فیزیکی ،تجهیزات ،لوازم و...
نیز رعایت نشده است .بنابراین بیمارستان
خوب باید بتواند همه نرمافزارهای فعال،
فرایندها ،دستورالعملها و خطمشیهایی را
که استانداردها برای ارائه خدمات سالمت
مشخص کردهاند در دل خود هدایت کند و

توانایی ایجاد رشد و توسعه فرآیندها را داشته باشد.
استانداردهای اعتباربخشی ،مبتنی بر بخش و واحد طراحی
شده و انتظارات زیرساختی ،پیامد و فرآیندی برای هریک از اجزای
ساختاری بیمارستان پیشبینی شده است .سنجههایی نوشته
شد و در این استانداردها واحد تاسیسات و ساختمان و همچنین
واحدی به نام مهندسیپزشکی عنوان شد و به سایر حوزههای
مرتبط به این موضوع مانند حقوقگیرنده خدمت ،بخشهای
بالینی ،اتاقعمل ،پاراکلینیکها و استریلیزاسیون و ...توجه شد.

با گذر زمان و با استفاده از تجربه سایر کشورها ،آهستهآهسته
روند از زیرساختها به سمت فرایندها و پیامدها میرود .امروزه
هر بیمارستانی که تنها اجزای ساختاری و فیزیکی خوبی دارد،
مطلوب شمرده نمیشود بلکه باید باعث آرامش بیمار گردد و
همچنین باالبردن کیفیت محیط ،خدمات ،ارتقای سالمت جامعه و
سرویسهای ارتقادهنده کیفیت زندگی را مدنظر قرار دهد .اگر در
گذشته ارتقای سالمت بهعنوان بخشی جداگانه در استانداردهای
کیفی دیده میشد ،امروز اینطور نخواهد بود .تالش میشود
در تمام بیمارستانهای معتبر همه استانداردهایی که مرتبط با
ارائه خدمات سالمت هستند در یک مجموعه کلی دیده شوند.
قابل ذکر است که پشتیبانی بخش زیادی از این خدمات برعهده
زیرساختهای بیمارستان هستند.
متغیرهای موثر بر طراحی
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امنیت در بیمارستان فقط
به در آهنی ،نرده ،چند نفر
نگهبان دم در ،چند راه  پله و
رمپ محدود نمیشود .اینها
مهم هستند اما فرض کنید اگر
بیمارستانی  600تخته دچار
آتشسوزی شد چه اتفاقی
میافتد؟ این بیمارستان باید
چه ویژگیهایی برای تخلیه
سریع داشته باشد؟

در طراحی و معماری بیمارستان دو منظر
وجود دارد؛ یکی هتلینگ و دیگری گردش
فرآیندها .در هتلینگ عالوه بر ساختارهای
فیزیکی به ساختارهای ارتباطی ،خدماتی،
تغذیه ،بهداشت ،ارتباطات بین بیمار و پرستار،
پزشک و اخالق پزشکی و ...اندیشیده میشود.
نکتهای که در اعتباربخشی درباره ساختار
فیزیکی بیمارستان مهم است ،ایمن بودن
ساختار است .امنیت در بیمارستان فقط به در
آهنی ،نرده ،چند نفر نگهبان د م در ،چند راهپله
و رمپ محدود نمیشود .هرچند این موارد
مهم هستند ،اما فرض کنید اگر بیمارستانی
 600تخته دچار آتشسوزی شود چه اتفاقی
میافتد؟ این بیمارستان باید چه ویژگیهایی
برای تخلیه سریع داشته باشد؟ این موضوع در
اعتباربخشی در محور بهداشت سالمت و محیط
کار برای ایمنی کارکنان پیشبینی شده است.
موضوع بعدی زلزله است .ایران روی کمربند
زلزله قرار دارد .چند نفر میتوانند با اطمینان
اظهار کنند که پس از زلزله در تهران ،چه
تعداد از بیمارستانها توان ارائه خدمت دارند؟
زیرساختها و فنداسیون معماری چه تعداد
از بیمارستانها آمادگی تحمل  5یا  6ریشتر
زلزله را دارند؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد ،چطور
میتوان بیمارستان را تخلیه و مدیریت کرد؟
محور دیگری که در استانداردهای ما وجود
دارد مدیریت بحران ،حوادث و بالیاست .این
موضوع نکتههای دقیقی دارد که در طراحی و
ساخت بیمارستان باید به آن بهصورت دقیق
توجه شود .اکنون بیمارستان  600تختخوابی
وجود دارد که رمپ و راهپله آن توانایی تخلیه
تعداد و حجم مراجعهکنندگان را در مدتی
کوتاه ندارد؛ یعنی اگر الزم باشد در بهترین
وضعیت بدون تنش تمام بیماران و کارکنان را
از راهپلههای نجات تخلیه کنند به یک ساعت
زمان احتیاج است .این مساله آسیب بزرگی به
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سالمت جامعه میزند .اگر زیرساختهای بیمارستان آمادگی نداشته
باشند و آن بیمارستان دچار حادثه شود ،فقط جمعیت داخل آن
سیستم آسیب نمیبیند ،بلکه به کل جامعه صدمه وارد میشود ،زیرا
نگاه همه مردم به آن بیمارستان است و اگر نتواند روی پا بایستد
بدونشک تمام جامعه ،بهخصوص در بالیا و حوادث با تهدید بزرگی
روبهرو خواهند بود.
درباره بیمارستانهای صحرایی الزم به ذکر است که آییننامه
مربوط به بیمارستانهای صحرایی در دست تدوین است .استانداردهایی
برای زیرساختهای بیمارستانهای صحرایی در حال پیشبینی و تدوین
است تا دیگر هر چادری به بیمارستان صحرایی تبدیل نشود ،زیرا این
موضوع به خودی خود پدیدهای ضدسالمت است.
رضایت عینی مهمتر از رضایت ذهنی
در توزیع و دسترسی فضاهای داخل بیمارستان رضایت ذهنی
ی گیرندگان خدمات
مراجعان مهم است ،اما رضایت عینی و واقع 
مهمتر است .بعضی اوقات در توزیع فضاها ،فاصلهها و دسترسیها،
رابطه بین یک واحد پشتیبان مانند آزمایشگاه و بانکخون با اورژانس
قطع میشود .بیمارستان جنرال  600تختی در شهری بزرگ وجود
دارد که اگر بیمار به آن اورژانس مراجعه کند و اگر مصدوم یا تصادف
رانندگی باشد ،همراه او ناچار است که نمونه خون بیمار را در دستش
بگیرد و در طبقات دنبال بانکخون بگردد .شما نمیدانید که همراه
این بیمار در حال گریهوزاری باید با چه استرسی بهدنبال آسانسور
و تابلوی راهنما باشد؛ بنابراین در چیدمان و دسترسیها باید مراقب
ی از قبل بهنحوی باشد که تمام فرایندهای بیمارستان
بود که طراح 
را پیشبینی شده باشد.
بنابر نظر اینجانب تیم یا سازمان مؤسس موقتی که میخواهد
بیمارستانی را طراحی کند باید حتماً سابقه اداره بیمارستان را داشته
باشد و به تمام استانداردهای آن از جمله استانداردهای اعتباربخشی
کام ً
ال مسلط باشد .در کشور استاندارد و معیاری مهمتر و محوریتر
از اعتباربخشی وجود ندارد .استانداردهای متعددی در ساخت و
آمادهسازی فضای فیزیکی وجود دارد اما در نهایت قرار است این
مکان به عنوان بیمارستان شناخته شده و خدماتی در حوزه ارتقای
سالمت به جامعه بدهد .همه ذینفعان در بیمارستان اعم از بیمار،
کارکنان ،مدیران ،مراجعهکنندگان و جامعه باید سهم خود را دریافت
کنند.
مدیریت منابع برای بهرهبرداری بهتر و به اصطالح اثربخشی
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مناسب در هر بیمارستان با طراحی هوشمندانه زیرساختهای آن
بیمارستان ارتباط بسیار دارد .پس هرقدر با تشکیل این جلسات
و برگزاری اتاقهای فکر و تعقل جمعی و استفاده از تجربه سایر
بیمارستانها و مطالعه مقایسهای بیمارستانهای موفق و غیرموفق قبل
از شروع ساخت و انتخاب محل و ...به زیرساختها اهمیت داده شود،
نتیج ه بهتری حاصل میشود .مطمئن باشید ،کیفیت هزینه نیست بلکه
سرمایهگذاری است .بشر در طول تاریخ مدیریت ثابت کرده که کیفیت
همواره سودآور است و هزینهاش هرگز از نوع زیانآور نیست و قطعاً به
سود فراوان میانجامد.
استقرار ،دسترسی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سالمت
و ایمنی بیماران بسیار تعیینکننده است .بخشهای ویژه و جراحی
به زیرساختهای تجهیزاتی بسیار وابسته است .اگر سیستم تهویه به
سیستمهای حذف باکتریها و آلودگیها مجهز نباشد ،هرقدر تالش
شود متأسفانه تعداد بیماران دارای عفونتهای بیمارستانی افزایش
مییابد .استانداردها مجزا از هم نیستند بلکه یک خانواده هستند که در
معاشرت و تعامل مناسب با یکدیگر میتوانند به عنوان خانوادهای موفق
آیندهای خوب را رقم بزنند.
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مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشکی
با سخنرانیهایی از:

مهندس امین صابرینیا
دکتر حسن واعظی
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راهکارهای بهبود ساخت بیمارستانها از دیدگاه حوادث و فوریتها

بیمارستانها را برای حوادث آماده کنیم!
مهندس امین صابرینیا

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

بخش فوریتهای پزشکی یکی از بخشهای کلیدی هر بیمارستانی است .بخشی که بوی حادثه

میدهد و از محل قرارگیری آن گرفته تا اندازه فضا و نحوه طراحی آن میتواند در کم کردن شدت
حوادثی که برای مراجعهکنندگان رخ داده تاثیرگذار باشد .رییس اورژانس کشور در این نوشتار به
الزامات و ضرورتهای توجه به حوادث و بخش اورژانس در ساخت بیمارستانها پرداخته است.

شناخت نیازهایی که بخش درمانی
باید در بحرانهای متعارف و نامتعارف به
آن پاسخگو باشد ،نیازمند بررسی و مطالعه
است .در کتب تالیفشده در زمینه ساخت
بیمارستان ،توصیه و تاکید شده مهندسان
معمار طراح بیمارستان باید شناخت و احاطه
کاملی به ابعاد مختلف روند درمانی در یک
بیمارستان داشته باشند .یعنی هر فردی که
در مقطع دکترا فارغالتحصیل رشته معماری
میشود شاید لزوما نتواند بیمارستان را
طراحی کند .عمال به شکل تخصصیتر نیاز به
یک کار گروهی است .برای طراحی بیمارستان
عالوه بر اینکه باید نیازهای شهر مورد ارزیابی
قرار گیرد توانمندی تخصصی آن بیمارستان و
آن شهر هم باید ارزیابی شوند و نهایتا میزان
نیاز به مدیریت بحران را هم در طراحی این
ساختمان لحاظ شود.
توزیع نامناسب بیمارستانها
در شرایط کنونی ،ساخت سه بیمارستان
در کنار هم و در یک محله نشاندهنده آن
است که طراح به طور کامل نسبت به مسائل
و ساخت بیمارستان احاطه نداشته و فقط به
بحث کلی ساختار فیزیکی توجه کرده است.
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در بررسی نیازهای هر شهر ،استان یا کشور در مدیریت بحران در
مرحله اول ،باید آنالیز ریسک شود ،به این معنا که خطرهای موجود
در آن منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد .ارزیابی توزیع بیمارستانها
در سطح تهران ،نمایانگر این مطلب است که پراکنشها متناسب
با گستره کشور و شهر تهران نبوده و عمال منجر به بحران خواهد
شد .عمده تمرکز بیمارستانهای دانشگاهی در مرکز تهران است،
در حالیکه در شرق فقط یک بیمارستان وجود دارد .در شمال هم
بیمارستان دولتی به صورت موثر وجود ندارد و غرب تهران نیز از
این نظر دچار مشکل است .مسئله مذکور نشاندهنده لزوم اهمیت
به مسائل جنبی در طراحی و ساخت بیمارستان است .این مسئله
وقتی حادتر است که طبق بحث مدیریت بحران ،نیازها از توان یک
بیمارستان بیشتر باشد ،آن موقع است که کامال سیاستگذاری
موجود نگرانکننده خواهد بود.
در بحث بیمارستان ،توانمندسازی و استفاده از ظرفیتهای
موجود بسیار مهم است .اگر در یک بیمارستان طراحی تنها برای
رفع نیازهای جاری یک شهر انجام شود یا فقط به بحث توانمندی
بخش دولتی در مدیریت بحران توجه شود ،اغفال مدیریتی اتفاق
افتاده است .اکنون در شهر تهران نزدیک  25درصد توان مدیریت
بیمارستانی در بخش خصوصی قرار گرفته است .سؤالی که پیش
میآید این است که چقدر این بیمارستانها در زمان بحران به
خدمترسانی میپردازند؟ آیا بخشهای خصوصی فقط در بحث
درآمد شریک هستند یا در زمان بحران هم باید کمک کنند؟
به این مسئله چه نگاهی وجود دارد؟ اینها سؤاالتی است که در
طراحی ،تصمیمگیری و تصمیم سازی بیمارستانها در کشور حائز
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اهمیت است.
بخش اورژانس مقولهای کامال جداگانه است .اورژانس ،صورت
بیمارستان است .شما اگر یک فرد کامال تحصیلکرده دارای
دکترا از معتبرترین دانشگاههای دنیا را با لباسی ژولیده و کثیف
ببینید به او اعتماد نمیکنید .در واقع این فرد تحصیلکرده همان
بیمارستانی است که دارای یک لباس ژولیده به عنوان اورژانس
درحال ارائه خدمت است .مردم نسبت به این بیمارستان اعتماد
نخواهند کرد .به همین دلیل در دو سال گذشته اصالح ساختار
اورژانسها مورد توجه وزارتخانه قرار گرفت تا هم خدمات فوریت
به طور مناسب انجام شود و هم اینکه اعتماد بیشتری برای جامعه
و آحاد ملت ایجاد شود.
در نگاه حاکم بر ساخت بیمارستانها در سال  1342در وزارت
بهداشت ،اورژانس به عنوان یک اتاق اورژانس دیده میشد و در واقع
ظرفیتهای تمام بیمارستان به عنوان ظرفیتهای بستری اورژانس
در نظر گرفته میشد ،اما اکنون 10درصد تختهای بیمارستان
متعلق به اورژانس است ،یعنی در یک بیمارستان  160تختخواب،
باید  16تخت به بیمارانی ارائه خدمت بدهد که به اورژانس مراجعه
کرده و نیاز به بستری شدن دارند.
دو موضوع قابلتوجه است؛ اول آیا ثابت ماندن تخت در بخش،
کمکی به فوریتها خواهد کرد یا نه؟ و دوم اینکه آیا نوسان مراجعه
بیماران به اورژانس میتواند با یک عدد ثابت قابل ارزیابی باشد؟
ضروری است ظرفیتی بیش از ظرفیت مورد نیاز در اورژانسها
مطرح شود .شاید در بعضی از مواقع اورژانس دارای یک فضای
خلوت باشد ،اما در مواقعی دیگر دچار مراجعه بیشاز ظرفیت و
شلوغی شده و در آن صورت نمیتواند پاسخ مناسبی به بیماران
بدهد .به همین دلیل در دنیا حرکت ساختار فضای فیزیکی
اورژانسهای بیمارستانی از تعریف تخت بستری به میزان مراجعات
و ورودیهای بیمارستان تغییر کرده است.
بدینصورت که میزان مراجعات سالیانه به اورژانس مورد
ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن میزان فضای الزم برای ارائه
خدمات فوریت به مردم محاسبه شد .بعد از ایجاد طب اورژانس در
آمریکا ،انگلستان و کشورهای دیگر به عنوان یک رشته تخصصی،
به دلیل پرهزینه بودن این بخش ،تالش بر این بود که اوال تحت
پوشش بیمه قرار گیرد و ثانیا با کاهش نرخ مرگومیر و شیوع
بیماریها ،هزینههای اقتصادی و اجتماعی بعدی پایین آورده شود.
در واقع نگاه تخصصی به سیستم اورژانس به این دلیل ایجاد شد

که با بررسیهای انجام گرفته ،احساس شد
که بدترین بیماران از نظر نیاز به ارائه خدمت،
در زمانهای نامتعارف به اورژانس مراجعه
میکنند و نیاز است که آنها توسط افرادی
که تخصص خدمات فوریت دارند مورد درمان
قرار گیرند تا مرگومیر و آسیبهای ناشی از
عدم تبحر در اورژانس کاهش پیدا کند.
راهاندازی رشته طب اورژانس در کشور
نیاز به بخش اورژانس به عنوان یک دپارتمان
را خیلی بیشتر نشان داد .یعنی استفاده از
خدمات بستری در داخل اورژانس و تعاریف
سال  1342دیگر برای ساختار نوشتن و ایجاد
بیمارستان کارایی نداشت .عمال وزارت بهداشت
تعاریف را تغییر میدهد .یعنی بر اساس
نگاه تخصصی به اورژانسهای بیمارستانی
تعریف تخت بستری را به عنوان شاخصهای
از بیمارستان مطرح میکند .قابلتوجه است
که تختهای اورژانس به عنوان تختهای
ستارهدار مطرح میشوند که نیروی انسانی و
خدمات برای آنها تعریف نمیشود .این تعریف
مربوط به سال  1342و  1350و زمان گذشته
بود .در حال حاضر تخت اورژانس بر حسب
تعداد نیروی پرستار و تعداد نیروی درمانی
تعریف میشود و این تعریف کمک میکند
تا بتوان یک اورژانس مؤثر در کشور داشت.
البته مشخص است که ایجاد اورژانس بدون
توجه به خدمات بستری در بیمارستانها،
کمکی به رضایتمندی نخواهد کرد .دنیا به این
سمت میرود که خدمات بستری در داخل
بیمارستان به کمترین زمان ممکن کاهش
یابد .بدینترتیب که تا چهار سال پیش مثال
در مورد جراحی اعتقاد بر این بود که نباید
بستری در داخل بخش بیشتر از چهار روز
تا چهار و نیم روز باشد .یعنی زمان بیش از
این ،اتالف وقت و هزینه برای فرد بیمار و هم
بیمارستان است .احتماال اکنون به عدد 2/3
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رسیده ،یعنی نباید بیمارستان محل استراحت و بستری باشد.
بیمارستان فقط محل درمان است بقیه خدمات باید به صورت
خدمات اجتماعی و مراقبتهایی در خانه تعریف شود .به دلیل
اینکه بیمار هرچه زودتر به جامعه برگردد آسیبهای روانی ناشی
از محیط بیمارستان کاهش پیدا میکند .پس حرکت بیمارستان
در جهت ظرفیتسازی مبتنی بر نیازها هم قبل از ایجاد و هم در
توسعه بیمارستان بسیار مهم است .شما قبل از ایجاد بیمارستان
باید بدانید جمعیت شهر چه تعداد است؟ و چند درصد این افراد نیاز
به خدمات فوریتی متناسب با استاندارد جامعه دارند؟ و بر حسب
این اطالعات چند درصد به چنین بیمارستانی مراجعه میکنند؟
و بر اساس آن محاسبه کنید که بیمارستان مذکور نیازمند چه
فضایی است؟ این کاری است که در اورژانس با کمک منابع انسانی
و معاونت توسعه بررسی میشود.
مورد دیگر ،بحث آمادگی و مدیریت بحران در بیمارستان
است .در شرایط عادی مردم تقاضاهایی دارند که به آنها پاسخ داده
میشود .ولی در شرایط بحرانی باید بیمارستان بداند چه ظرفیتی
دارد و چگونه میتواند این بحران را مدیریت بکند؟ برای این کار،
شاخصهایی تعریف شده است .به تمام بیمارستانها اعالم شده که
باید پنل مدیریت بحران در بیمارستان نصب شود که در واقع به آن
 FHSIیا  Farsi Hospital Safety Indexگفته میشود ،یعنی
ایمنی بیمارستان هنگام مدیریت بحران .برای انجام این مهم باید
بیمارستان در سه بعد زیر ،خود را تامین و آماده کند.
 ظرفیتهای مدیریت بحران آمادگی سازهای در مدیریت بحران آمادگی غیرسازهای در مدیریت بحرانمدیریت بیمارستانها باید این شاخصهها را بهصورت کامل
مورد ارزیابی قرار دهند و هر سال خود را تقویت کنند .مدیر
بیمارستان باید ببیند چگونه میتواند از ظرفیتهای نیروی انسانی
خود استفاده کند؟ مانورهای زیادی در بیمارستانها برگزار میشود
که نتیجه آن هم حتماً خوب است .به خاطر اینکه از قبل مانورها
برنامهریزی میشود .در حال حاضر نگاه به مانورهای میدانی بسیار
کم شده ،چون تأثیرگذاری آن بسیار کم بوده است .به این دلیل که
شما وقتی میخواهید مث ً
ال مانوری را در بیمارستان انجام دهید یک
هفته قبل به همه میگویید کجا بنشین ،چهکار بکن و چه اقداماتی
را انجام بده ولی اگر در یک حادثهای (علی الخصوص زلزله) و
به عنوان مثال در یک بیماری واگیردار خیلی خطرناک ،پرسنل
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شما آماده نباشند نحوه برخورد آنها به شکلی
ن در خطر میافتد.
میشود که بیمارستا 
به عنوان مثال برای ویروس کرونا اقدامات
بسیاری انجام شد و به تمام بیمارستانها اعالم
آمادهباش داده شد ،ولی وقتی که یک بیمارنما
به دو بیمارستان بزرگ تهران فرستاده شد،
مشخص گردید که اصال تکنیسینها ،پزشکان
و پرستاران نسبت به این مسئله انگیزهای
ندارند .بیمار اول با عالئم ویروس کرونا ،به
بیمارستان مراجعه و پرستار و پزشک او را
دیدند ،او در بیمارستان چرخید ،این نهایتا
بحرانی را ایجاد میکند که تمام بیمارستان
درگیر خواهد شد .بعد نفر دوم مراجعه کرد
و خود اظهار کرد ویروس کرونا دارد ،نتیجه
این شد که همه پرسنل فرار کردند .این
نشاندهنده این مطلب است که تا زمانی که
نسبت به مدیریت بحران در بیمارستانها
ایجاد انگیزه در پرسنل نشود و مدیران نسبت
به این مسئله اعتقاد وافر نداشته باشند هر
کاری انجام شود ،نتیجه معکوس خواهد
داشت.
باید مانع وقایعی چون فوت یک پرستار
از بیماری آنفلوانزا و یا بستری شدن یکی از
پزشکان فوقتخصص ریه به خاطر بیماری
آنفلوانزا در آیسییو فشار منفی ،شد .پس
فقط نگاه کردن به یک ساختمان و زیبا
کردن آن ،شاید در مدیریت بحران خیلی
کمک نکند .مانورهای زلزله در بیمارستانها
انجام میشود ولی وقتی اولین سؤال پرسیده
میشود که اگر حادثهای اتفاق بیفتد و زلزله
شود ،پرسنل داخل بیمارستان که خانوادههای
آنها درگیر این مسئله هستند چگونه در
بیمارستان میمانند؟ همه به همدیگر نگاه
میکنند .چقدر از ظرفیت میماند؟ همه نگاه
میکنند ،بنابراین ظرفیت نیروی انسانی در
ساختار بیمارستان و ظرفیتسازی بسیار مهم
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است .در مدیریت بحران تنها نباید به ساختمان و تختهای بستری
نگاه شود ،بلکه باید تعاریف مختلفی نوشته و ایجاد شود وتوجه به
مسائل زیر اهمیت دارد.
 ایجاد فضای درمانی مناسب با مرخص کردن آنی بیمارانی کهدر خانه خدمت خوبی (خدمت مراقبتی نه خدمت درمانی) به آنها
ارائه میشود به منظور کاهش ظرفیت بیمارستانها
 استفاده از ظرفیتهای داخل محیطهای اطراف بیمارستان تعریف زیرساخت مدیریت بحران در اورژانسهای بیمارستانیباید متخصصان یاد بگیرند که وقتی یک بیماری واگیردار در
کشور اتفاق میافتد ،الزم است بیمارستان ظرفیت خودش را با
کاهش بستری و مرخص کردن زودهنگام بیماران افزایش بدهد.
مشکلی که در بیمارستانها وجود دارد این است که متخصصان
دوست دارند با تشخیص بیمار را مرخص کنند .در صورتیکه بعضی
وقتها و در موارد بحران باید بدون تشخیص بیمار مرخص شود.
در دو بخش در اورژانسهای بیمارستانی اقدام شده است .ابتدا
بحث استانداردسازی اورژانسهای بیمارستانی که بسیار مهم است،
شروع شده و خوشبختانه نتیجه آن مثبت بوده است .بیمارستان
حضرت رسول(ص) به عنوان یکی از نمونههای بسیار خوب در
استانداردسازی اورژانسهای بیمارستانی است .تالش این است که
اورژانسهای تهران حتیاالمکان به یک ظرفیت معقولی برسند .امید
است مسئوالن خود بیمارستانها هم بر این موضوع واقف شوند که با
داشتن اورژانس مناسب ،بیمارستان خوبی خواهند داشت.
دوم بحث پدافند غیرعامل در بیمارستانهاست .باید ظرفیت
اورژانسها طوری تعریف شود که اگر حادثهای اتفاق افتاد و
مراجعات نوعی بیماری در بیمارستانها افزایش پیدا کرد ظرفیت

خدمترسانی در آن اورژانس کاهش پیدا
نکند ،بنابراین تعریف «عمل دوگانه» مطرح
میشود ،یعنی بیمارستان در حالت عادی کار
خود را انجام میدهد ،ولی بههنگام حوادث
خاص مانند بیماری ابوال ،زیکا ،کرونا ،آنتراکس
و ،...بیمارستان ضمن تفکیک این موضوع با
بیماران عادی ،توان ارائه خدمت مناسب به
هر دو گروه را د اشته باشد و بتواند این دو را
از هم تفکیک کند.
عدم توجه به سیاستهای کالن ،دید
وسیع نداشتن به سیستم و بخشی نگاه کردن
نیروهای تخصصی به رشته خود آسیب ایجاد
می کند .وقتی افراد بخشی نگاه میکنند مثل
بدنسازی میماند که فقط با دست راست
خود شروع به کار با دمبل میکند و بقیه
بدن او نحیف است ،این آدم هیچوقت قوی
نخواهد شد .در حال حاضر سیستم سالمت
در بعضی از قسمتها بسیار قوی عمل میکند
که باعث افتخار در دنیاست ،ولی در مدیریت
بحران هنوز نحیف است و الزم است که تمام
افرادی که چه در ساخت بیمارستان ،چه در
فرآیندنویسی و چه در درمان بیماران خدمت
ارائه میدهند ،علم و آگاهی کامل به بحث
مدیریت بحران داشته باشند.
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طراحی و مدیریت اورژانسهای بیمارستانی

در طراحی اورژانس
نیاز بیماران و تغییرات جمعیتی را لحاظ کنیم

دکتر حسن واعظی

رئیس اداره اورژانس بیمارستانی

آيا طراح ،مسير درماني و تشخيصي بيمار را در نظر گرفته است؟ آيا در طراحي ،زمان دسترسي و

بهموقع بودن خدمات در نظر گرفته شده است؟ آيا جانمايي فضاي كاري پرسنل ،تجهيزات و مواد

مصرفي تامين كننده حداكثر توان ارائه خدمت است؟ اینها سواالتی است که نوشته زیر تاکید
میکند در طراحی فضای اورژانس یک بیمارستان باید پاسخ داده شود.

مطالب نوشتار حاضر برگرفته از کتاب
«مدیریت اورژانس بیمارستانها ،طراحی و
مدیریت فرآیندی اورژانسهای بیمارستانی
و اورژانسهای تخصصی» است .توانايي
ترجمه نيازهاي بيماران به اقدامات اورژانسي
در طراحي فضاي فيزيكي ،يك تفكر هميشه
پويا و نيازمند دانش روز است .محيط فيزيكي
بخش اورژانس نقش بسزايي در انجام اقدامات
تشخيصي و درماني موثر و اثربخش آن دارد.
این موضوع فقط برای بیماران و همراهان
نیست و مطمئنا سبب افزایش رضایت یا
کاهش رضایت پرسنل درمانی هم در این
فضای فیزیکی خواهد شد .توانايي حركت و
طي مسير بيماران و انجام اقدامات ،وابسته به
متناسب بودن فضاي فيزيكي با فرآيندها و
پاسخگویی به اتفاقات است .برای برنامهریزی
و فرآیند طراحی بخش اورژانس چند عامل
مهم وجود دارد که شامل فاز قبل از طراحی،
فاز طراحی ،تخمین نیاز فضای فیزیکی،
تجزیه و تحلیل جزئیات و فرآیند برنامهریزی
است .همچنین در برنامهریزی استراتژیک و
عملیاتی یک بیمارستان مواردی باید مورد
توجه قرار گیرد که در ادامه به آنها اشاره شده
است.

 چشمانداز و ماموريت بيمارستان تعيين و تخمين بار كاري الگوی بيماريهاي جغرافيايي شناسايي برنامه و فرآيندهاي عملياتي بيمارانمدلسازی و برنامهریزی فرآیندها میتواند به صورت شماتیک
و بسیار ساده در گام اول اتفاق بیفتد .نهایتا تخمین فضاهای
فیزیکی بر اساس رسالت بیمارستان و بخشهایی که در آن وجود
دارد (مانند فضای بزرگساالن ،کودکان ،تروما و  )...میتواند متفاوت
باشد و در انتها برنامهریزی فضاهای عملکردی که در تبدیل اهداف
استراتژیک و مدلهایمان به فرآیندی که در عناصر فیزیکی و
کارکردی در طراحی مؤثر باشد ،انجام میشود.
تهیه یک الگوی شماتیک و بسیار سادهای که در تمام نقشههای
ابتدایی تهیه میشود و مهندسان طراح و معماران بهعنوان گام اول
انجام میدهند ،میتواند همراه با مهندسان محترم و کادر پزشکی
در یک گروه مشترک طراحی شود .توسعه و ارتقای طراحی در
این مرحله شامل پرداختن به جزئیاتی همچون ضخامت دیوار،
شرایط پنجره و شرایط ایمنی خود بخش و نهایتا بحث ایمنی
غیرسازهای است .در پایان تجهیزات سنگین و سرمایهای یک
اورژانس و تجهیزات حیاتی مثل ترولی کد ،اتاق سی .پی .آر و
تجهیزات مرتبط با فرآیندهای مراقبت حاد در بخش اورژانس مورد
توجه قرار میگیرد .در نظر گرفتن و تخمین بودجه مالی برای
تمام موارد فوقالذکر که در تمام پروپوزالهای طراحی که برای
ساخت یک اورژانس استاندارد ارائه میشود ،باید مدنظر قرار گیرد.
مهمترين مسئوليت تيم اورژانس ،برنامهريزي براي فضاهاي تفكيك

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

يافته بخش اورژانس است كه ديناميك بودن ،انعطافپذيري فضاي
ناخالص كلي و بودجه مالي باید در آن لحاظ شود .اورژانسهای
جدید ،اورژانسهای صرفا قالبی و صلب نیستند که نتوانند در زمان
بحران و بالیا در محیط ،افزایش ظرفیت داشته باشند .اورژانس
باید بهگونهای طراحی شود که شرایط افزایش فضا و امکانات در
آن وجود داشته باشد ،به این موضوع در طراحی و استانداردهای
ضوابط طراحی که در سال  1391توسط وزارت بهداشت ابالغ
شده ،به طور کامل پرداخته شده است.
گامهای اساسی در فرآیند برنامهریزی فضا ،شناسایی واحدهای
همکار و تعیین ارتباط بین آنها با بخش اورژانس است .این
ارتباطات میتوانند از نوع درجه  2 ،1یا  3باشد .به عنوان مثال،
رابطه بین فضای تریاژ با  ،CPRهمچنین ارتباط میان اورژانس با
فضای رادیولوژی اورژانس ،ارتباط از نوع  1است .همچنین رابطه
میان اتاق عمل با  Chest pain Unitو کت لب نیز ارتباط از نوع
درجه  1است .یعنی باید انتقال بیمار در کمترین فاصله و زمان
اتفاق بیفتد .با شناسایی الگوی متداول مراجعات و مراجعهکنندگان
که بستگی به شرایط جغرافیایی و رسالت بیمارستان دارد این
روابط میتواند متفاوت باشد.
تعیین موقعیت جغرافیایی و ارائه خدمت سالمت در بخش
سالمت و تعیین سطح بیمارستان در میان بیمارستانهای مختلف
باید مدنظر قرار گیرد .برای هر مقوله میتوان حداقل سه سطح از
بیمارستانها را به عنوان بیمارستان سطح یک ،دو ،سه و سطح
ریفرال که در مراکز دانشگاهی و مراکز استان شناخته شده است،
تعریف کرد .اگر سطحبندی واقعا در ارجاع بیماران و خدمات
درمانی در اورژانسها اتفاق بیفتد ،جلوی سرریز در مراکز جامع و
مراکز استانها ،با توجه به مراقبتی که درسطح یک و دو به بیماران
ارائه میشود ،گرفته خواهد شد.
تخمین نیاز فضای فیزیکی برای تجهیزات باید متناسب با
نیاز بیماران باشد .رشد سالیانه ،معموال بین  8تا 10درصد افزایش
جمعیت را برای بار مراجعه اورژانسها و بیمارستان مدنظر قرار
میدهد .در مورد مرکز تروما ،بهطور واضح قید شده که باید
رادیولوژی اورژانس بهخصوص سیتیاسکن در مراکز تروما نزدیک
باشد .بعد از آن مسئله ایمنی و نزدیکی مراکز ارائه خدمت ،مطرح
میشود و بحث ایمن بودن فضاها برای انتقال بیماران حائز اهمیت
است .در بخش اورژانس پرازدحام ،نیاز به فضای فیزیکی و کاربری
اقدامات تشخیصی مورد نیاز بخش اورژانس ،مث ً
ال داشتن اتاق تروما

یا رادیولوژی سقفی برای اتاق  CPRهمچنین
امکان انجام سونوگرافی فوری در همان
اتاق ،مدنظر است ،زیرا بدین ترتیب مجبور
نخواهند بود به عنوان مثال ،یک مریض با
شرایط ناپایدار را از اتاق اورژانس برای انجام
سونوگرفی خارج کنند.
طبقبررسیهای دو ده ه اخیر 66 ،درصد
از مراجعان به بیمارستان ،خدمات خود را
صرفا از بخش اورژانس میگیرند و از بخش
اورژانس ترخیص میشوند ،مطمئنا خیلی
اهمیت دارد که این بخش چطور طراحی
شده و چگونه پذیرای بیمارانی که صرفا
میتوانند از اورژانس ترخیص شوند ،هست.
رضایتمندی یا عدم رضایت این بیماران از
خدمات سالمت که در آن بیمارستان و در
نظام سالمت اتفاق میافتد ،طبق همان نگاهی
است که در بخش اورژانس با آن مواجه شده
و خدمات آنها مرتفع شده است .این حجم از
بیماران سرپایی عمدتا مربوط به سطوح 4و
 5تریاژ و درصدی از سطح سوم بخش تریاژ
هستند .شاید در بیمارستانهای کوچکتر و
سطوح پایینتر مراجعات اورژانس تا 80درصد
بیماران را نیز شامل شود .عمدتاً این موضوع
در بیمارستانهایی که بخش سرپایی اورژانس
جداگانه یا درمانگاه  24ساعتۀ سرپایی ندارند،
صدق میکند.
در نظر گرفتن شرايط بيمار و احتمال
اقدامات ضروري در طراحي فضاي فيزيكي به
منظور مديريت بيماران بايد لحاظ شود ،مانند
بيماران عفوني ( )H1N1يا اعصاب و روان كه
نياز به خدمات ويژه منجمله ايزولهكردن
آنان است ،همچنين در نظرگرفتن شيوع
اپيدميها ضرورت دارد .حداقل فضای مورد
نیاز ،با شاخص فضاهای اطراف تخت سنجیده
میشود؛ یعنی یک تخت ،فضاهای پیرامونی و
پشتیبانی نیز خواهد داشت که به گردشکار

طبقبررسیهای دو دهه
اخیر 66 ،درصد از مراجعان
به بیمارستان ،خدمات خود
را صرفا از بخش اورژانس
میگیرند و از بخش اورژانس
ترخیص میشوند ،مطمئنا
خیلی اهمیت دارد که این
بخش چطور طراحی شده و
چگونه پذیرای بیمارانی که
صرفا میتوانند از اورژانس
ترخیص شوند ،هست
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پرسنل درمانی در اطراف تخت بیماران متناسب با شدت و حدت داراي استانداردهاي قابل قبول است؟
 آيا محيط از نظر عوامل بالقوه خطرزا موردحال عمومی بیماران ،کمک خواهد کرد.
میانگین طول مدت اقامت ،آیتم بسیار مهمی است و در بحث توجه واقع شده است؟ (ایمنی غیرسازهای)
طرح تحول سالمت و شلوغ شدن بیمارستانها ،اورژانسها با آن  -آيا محيط طراحي شده با در نظرگرفتن
دست به گریبان هستند .یکی از شاخصهای اصلی و اولویتدار عوامل تاثيرگذار در آينده طراحي شده است؟
مبحث ایمنی و راحتی رسیدگی به
ملی در اورژانس بیمارستانی خروج بیمار زیر  12ساعت از بخش
اورژانس است .بحث مجموع مدت ارائه خدمت و حداکثر تعداد بیماران در استانداردهای قابلقبول فضای
تخت درگیر در ساعات شلوغی ،در بخش اورژانس با سایر بخشهای فیزیکی و بحث عوامل بالقوه خطرزای موجود
تخصصی کام ً
ال متفاوت است .در فاصله  24ساعت ممکن است  4در فضای اورژانس که جزء ایمنی غیرسازهای
الی  8بیمار از یک تخت اورژانس در زمانهای مختلف استفاده است عامل مهمی است که کارگروه دبیرخانه
کنند .تعیین میزان ویزیت سالیانه برحسب کاربری فضای فیزیکی حوادث غیرمترقبه وزارتخانه به آن پرداخته
صورت میگیرد .سواالت اساسی که در طراحی بخش اورژانس مد است .همچنین محیط طراحیشده باید
ٕٞبٖ باشد.
عجك آینده
چشمانداز
دورنما و
یٔبرعتبٖ  ٚدر ٘ظبْمبتنی
خذٔبتاست.
شامل اسموارد زیر
نظریٖاست
ٍ٘بٞی
ٔیافتذ،
عالٔتبر اتفبق
عالٔت و ٝدر آٖ ة
ةیٔبراٖ
ا
 آيا طراحي ،مسير درماني و تشخيصي بيمار را در نظر گرفته برای مثال ،اورژانسی که االن طراحی میشوداعت و ٝدر ثخؼ اٚرصا٘ظ ثب آٖ ٔٛاج ٝؽذ ٚ ٜخذٔبت آٖ ٞب ٔزتفغ ؽذ ٜاعت .ایٗ حجٓ اس ثیٕبراٖ عزپبیی
قرار است تا چند سال آتی با این جمعیت،
است؟
ػٕذتبً ٔزثٛط ث ٝعغٛح  5 ٚ4تزیبص  ٚدرفذی اس عغح ع ْٛثخؼ تزیب ص ٞغتٙذ .ؽبیذ در ثیٕبرعتبٖ ٞبی
 آيا در طراحي ،زمان دسترسي و بهموقع بودن خدمات در نظر خدماتی را ارائه کند .نباید اینگونه باشد کهدر
ٔٛضٛع
ساختهبً ایٗ
10تخته  .ػٕذت
ؽبُٔ ؽٛد
یکرا ٘یش
عغٛح پبییٗتز ٔزاجؼبت اٚرصا٘ظ تب 80درفذ ثیٕبراٖ
شدهتز ٚ
وٛچه
فاصله
شود و با
اورژانس
است؟
گرفته
تخت را
عبػتۀ دو
درٔبٍ٘ب24 ٜکمتر از
مصرفي تامين
اٚرصا٘ظ مواد
تجهيزات و
پرسنل،
فضايوٝكاري
 آيا10وٙذ.
این ٔی
بخواهندفذق
سال ٘ذار٘ذ،
عزپبیی
جذاٌب٘ ٝیب
عزپبیی
ثخؼ
جانماييٞبیی
ثیٕبرعتبٖ
ٔذیزیتدهد که
ظٛرنشان می
برسانندٗٔ.این
فضبیتخت
احتٕبَ الذأبت ضزٚری در عزاحیبه 30
خدمتٚاست؟
توان ارائه
حداكثر
ثیٕبراٖ
فیشیىی ثٝ
ؽزایظ ثیٕبر
ٌزفتٗ
كننده٘ظز
در
 آيا طراحي فضاها بهگونهاي است كه ارائه خدمات فناوري اورژانس از همان اول به صورت استاندارد وجّٕٝ
ثبیذ ِحبػ ؽ ٛدٔ ،ب٘ٙذ ثیٓ اراٖ ػف٘ٛی ( )H1N1یب اػقبة  ٚرٚاٖ و٘ ٝیبس ث ٝخذٔبت ٚیضٗٔ ٜ
درست طراحی نشده و برآورد تخمین آنها
اطالعات و الكترونيكي در حداكثر امكان خود ارائه شود؟
استٛٔ .رد ٘یبس ،ثب
نگرفتهفضبی
دارد .قرارحذالُ
ضزٚرت
ٞب
اپیذٔی
ؽیٛع
٘ظزٌزفتٗ
چٙیٗ در
اي ٓٞ
اعت،
ایشِٝٚ
دهنده خدمت به درست مدنظر
پرسنل ارائه
است كه
آ٘بٖهگونه
وزدٖفضا ب
طراحي
 آياعٙجیذٔ ٜی ؽٛد؛ یؼٙی یه تخت ،فضبٞبی پیزأ٘ٛی  ٚپؾت یجب٘ی ٘یش خٛاٞذ
اعزاف
تختباشند؟
داشته
فضبٞبیاشراف
ؽبخـ خدمت
گيرندگان
بيماران
رسيدگي
ع ُٙراحتي
ايمني و
ٌزدػنظر
محيط ثٝكاري از
 آياثیٕبراٖ ٔتٙبعت ثب ؽذت  ٚحذت حبَ ػٕٔٛی
اعزاف بهتخت
درٔب٘ی در
وبر پز
داؽت وٝ

ثیٕبراٖ ،وٕه خٛاٞذ وزد.

»

تخمین تعداد فضاهای درمانی اورژانس
عوامل مؤثر در
اورژانس
عوامل مؤثر در تخمین تعذاد فضاهای درمانی

تؼذاد ٚیشیت عبِیب٘ٝ

ٔیبٍ٘یٗ عٔ َٛذت البٔت

ثیؾتزیٗ ٚیشیت در ٔبٜٞب

ٔجٕٛع عبػبت ارائ ٝخذٔت در عبػبت ؽّٛغی

تؼذاد ٚیشیت رٚسا٘ٝ

حذاوخز تؼذاد تخت درٌیز در عبػبت ؽّٛغی

ؽّٛؽتزیٗ رٚس ٞفتٝ

تخٕیٗ فضبی درٔب٘ی

ؽّٛؽتزیٗ عبػبت رٚس

تؼذاد ٚیشیت عبِیب٘ ٝثزحغت وبرثزی فضبی فیشیىی

ثبالتزیٗ تؼذاد ٚیشیت در  10عبػت ؽّٛغی

شماره هفتم

عٔ َٛذت البٔت ،آیتٓ ثظیار ٟٔٓی اعت  ٚدر ثحج عزح تح َٛعالٔت  ٚؽّٛؽ ؽذٖ ةیٔبرعتبٖ
ْیاً٘یٖ
نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

ٞب ،اٚرصا٘ظٞب ثب آٖ دعت ثٌ ٝزیثبٖ ٞغتٙذ .ینی اس ؽبخـٞبی افُی  ٚاِٛٚیت دار ُٔی در اٚرصا٘ظ
ی  12عبػت اس ثخؼ اٚرصا٘ظ اعت .ثحج ٔجٕٛع ٔذت ارائ ٝخذٔت  ٚحذاوخز
ةیٔبرعتبٖی خزٚد ةیٔبر س ر

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان
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طراحی نوآوارنه و مبتنی بر شواهد
با رویکردتوسعه پایدار و مگاهاسپیتالها

با سخنرانیهایی از:

دکتر فرهنگ دائمی
مهندس نصراله طاهباز
دکتر علیرضا طلوع
دکتر مهدی علیرضایی
مهندس فائزه نصوری
شروین احمدی
رحیم انصاری

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

نقش و اهمیت معماری  ITدر مگاهاسپیتال

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

دکتر فرهنگ دائمی ،متخصص IT
نقش و اهمیت معماری  ITدر مگاهاسپیتال

سحَل ثؽٕاض ثعضيٕ زض ػلن دعقىٖ ٍ ثِ عَض ولٖ ،زض زضهبى ٍ ػلَم حٕارٕ زض حبل ٍلَع اؾز .زضٍالغ ،ػلن زض

شبکه جامع و همگرایی از
زٍ اهط هْن زض إى حَظُ هٖثبقسً .رؿز إى وِ
بیمارستانٍلَع
وِ ًش٘ؼِ آى
ٍ دعقهٕ زض حبل هشحَل قسى اؾز
بسازید
اطالعات

دکتر
ٕهبض ّ ،ن اظ لحبػ سهَٕضثطزاضٕ ٍ ّن اظ ًظط سىٌَلَغّٕبٕ زٕگط ،سحَل ثؽٕاض ثعضيٕ د
دائمی ة
فرهنگّITبٕ
ٕ
ًبضاحز
سكدٕل
متخصص

ٕهبض ٕ مٕضٍز ،سب ضؼٕزيّٕبٕ ثؼسٕ آى .هَضز زٍم هط
ٕٕ اظ ة
ٕٕ ٍ ػلَيض
ٕـ يض
آهسُ اؾز ٍ غبلجبً ثِ ؾوز ح
در طراحی بیمارستانها توجه به زیرساختهایی که بتواند بعد از بهرهبرداری امکان بنا نهادن

وس اینکه بتوان
مهم است.
فراهمثبکند بسیار
اطالعات را
زضهبىهمگرا از
ثْساقزهایٍمنسجم و
شبک
ٕ ذبلٕ ،مٕ
هایی ،سَهَض ٍ ٗب ًبضاحز
ٕهبض
غًش٘ىٖبینّطبخشة
سَػِ ثِ
اؾز.
قرمٕ
ثِ غًَه٘ه،
چون رادیولوژی و اتاق عمل اطالعات بیمار را به سرعت و دقت منتقل کرد و در عین حال دادهها در

زاضٍّب ٍ ًَع زضهبى آىّب ضا وبهالً هكرم وطز.

مجموعهای مشخص و مطمئن ذخیر شود بخشی از مباحث مطلب زیر است.

کامال
زضهبى ،آنها
ػلن پزشکی و
ٕدر علم
بزرگی
قطفزبسیار
ٕ تحول
ٕ
مشخصٖٗکرد.وِ هٌؼط ثِ هطي ظٍزضؼ مٕقسًس اهطٍظُ لبثل هس ض
هبض ّٕب
ٕ
اوظطراة
يض
چكن
ثب سَػِ ثِ ح
بهطور کلی ،در درمان و علوم حیاتی در حال

با توجه به پیشرفت چشمگیر علم درمان ،اکثر بیماریهایی که

حال متحولشدن است که نتیجه آن وقوع

میتوانند عمری طوالنی داشته باشند ،هرچند ممکن است مدت

ظٗبزٕ زچبض ٗه ًبضاحشٖ ه
هوىيقابلاؾز
ّطچٌس
ثبقٌس،
سَاًٌسعلمػوط
افطاز م
هسر و افراد
مدیریت هستند
شدند امروزه
زودرس می
زاقشِبه مرگ
ٕ منجر
عَالىدر
ٕ و پزشکی
درمان
ٕ درواقع،
است.
ّؿشٌس ٍ وقوع

قطفز زض حَظُ وبهخ
ٕ
ٕقطفز ّب زض اهط دعقهٕ ٍ زضهبى قسُ اؾز ،ح
ثبقٌس .اهب آىچِ ثبػض سوبم إى ح
ٍٕسط ٍ  ITاؾ
دو امر مهم در این حوزه است .نخست اینکه زیادی دچار یک ناراحتی مزمن باشند .اما آنچه باعث تمام این

پیشرفت
درمان شده
امر پزشکی
وستها در
پیشرف
وسهم از لحاظ
اٍل٘يبیمار،
ناراحتیهای
لتشخیص
حوزه ظطف چٌس ؾبل ؾبذشِ هٖ
ٕـ
ؾبلدرح
حسٍزاست15،
اًؿبى،و وِ
وبهل
غًش٘ىٖ إ
اؾز وِ
إى ثساى زلدرٕ
تصویربرداری و هم از نظر تکنولوژیهای دیگر،

کامپیوتر و  ITاست .این بدان دلیل است که اولین کد ژنتیکی یا

به سمت پیشگیری و جلوگیری از بیماری

میشد ،امروزه طی چند ساعت و گاهی چند دقیقه با هزینهای

ٕقطفز ّبٕ زٕگط ٕ
ساخته اؾز .ح
لبثلسالاًؼبم
ووشط15اظسالنس
انسانٕ،
چٌسغالبازقٕلِکدثبکاملّع ًِٕ ا
بزرگی ٍپدیدگبُ
ؾبػز
زالض چند
پیش ظرف
که حدود
آمدهٕاست و
چٌسبسیار
اهطٍظُ عٖتحول

ٕب
ة
ظار آى ثطإ ًگْساضٕ اظ ه
ٕهبضؾشبى ٍ سؼِٕ
هٌؼط ثِ سحَل ػلن دعقهٕ ٍ زضهبى ـزُ اؾز .اظ إى ضٍ ؾبذز ة
میرود ،تا رسیدگیهای بعدی آن .مورد دوم کمتر از صد دالر قابل انجام است .پیشرفتهای دیگری نیز منجر به

این رو
است .از
درمان شده
تحول
درمان شخصی
بهداشت و
مربوط به
بیمارستان  ،ITاضسجبعبسٖ ٍ سىٌَلَغٕ
ساختضؾبذز
ؾشن ظٕ
ؼٕ
وٌس ٍ
ٖٗ
پزشکی وسغ ض
ٕ
ولٕعلم ثب ز
زاضًس ،ثِ
هرشلف
ژنومیکّ،بٕ
ٕ
ًبضاحز
ٍ وؿبًٖ وِ
است .با توجه به کد ژنتیکی هر بیمار ،تومور و

و تجهیزات آن برای نگهداری از بیماران و کسانی که ناراحتیهای

یمارستان آموزشی کمبریج
ب

»

هَضز سَػِ لطاض يٕضًس.
ّوبى
ٕ
ناراحتی ،ثب ز
اضسجبطارٕ
ٕ ٓ
ح
اثشسا درمان
داروها و نوع
اظتوان
خاصی ،می
قطفز یا

مختلف دارند ،بهکلی باید تغییر کند و سیستم زیرساخت ،IT

بیمارستان آموزشی کمبریج
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ٕ ثبسَػِ ثِ سؼبضة ثؿ٘بض وكَضّبٕ هرشلف اظػولِ اًگلٕؼ ث٘بى هٖ قَزional Health ( NHS .
زض ازاهِ ًىبر
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ارتباطاتی و تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطاتی ،باید از همان ابتدا
موردتوجه قرار گیرند.

بدو کار فکر و گفتوگو شود.
در اینجا سوالی مطرح میشود که

در ادامه نکاتی باتوجه به تجارب بسیار کشورهای مختلف

آیا هرچه اندازه بیمارستان بزرگتر باشد

ازجمله انگلیس بیان میشودNHS (National Health .

بهتر است؟ بسیاری از افراد این مسئله را

 )Serviceانگلیس بزرگترین سازمان و ارگان یگانه پزشکی

قبول ندارند؛ چراکه در حال حاضر حدود

دنیاست که  1/5میلیون نفر برای آن کار میکنند .انگلستان حدود

 70درصد از عملهای جراحی به صورت

 10درصد از درآمد سرانه خالص خود را صرف هزینه بهداشت

سرپایی انجام میشود و الزم نیست بیمار

میکند و برای این ارگان ساالنه  130میلیارد پوند هزینه میشود.

شب را در بیمارستان سپری کند .چند

حدود  164بیمارستان عمومی وجود دارد و بسیاری از آنها

سال پیش بزرگترین مرکز جراحی

مگاهاسپیتال هستند.

سرپایی اروپا راهاندازی شد که روزانه

یکی از بیمارستانهایی که در متن حاضر بدان اشاره میشود،

حدود  1500بیمار برای تصویربرداری

«بیمارستان کمبریج» است .این بیمارستان  1300تختخوابی،

و معاینات تشخیصی به آنجا مراجعه

مجموعهای بسیار بزرگ است .حدود یک میلیارد دالر معادل

میکنند ،همچنین  35هزار عمل جراحی

 8درصد بودجۀ کل  NHSدر این بیمارستان هزینه میشود.

و آندوسکوپی نیز آن جا انجام میشود.

بیمارستان کمبریج عالوه بر درمانی بودن ،بیمارستانی چندمنظوره

طرح بسیار بزرگتری در روسیه

جهت آموزش پزشکی و  ...است .در قلب این بیمارستان ،دانشکده

در حال اجراست که ساالنه 1/5

پزشکی کمبریج قرار دارد که محوطه بسیار بزرگی است.

میلیون بیمار به آنجا مراجعه میکنند.

در حال حاضر ،اغلب پروژههایی که در ایران از آنها صحبت

حتی بیمارستانهای قدیمی نیز مثل

میشود ،از این نظر شباهتهای زیادی دارند و به سمت

بیمارستانی در نروژ ،نیازمند دگرگونی

چندمنظوره شدن (بهصورت  )ABCمتمایل هستند .این بدانمعنا

سیستم طراحی هستند .بنابراین باید از

است که دانشگاهیان ( )Aدر کنار کسبوکارها ( )Bو شرکتها ()C

تکنولوژی به صورت بهینه بهره گرفت.

و در کنار متخصصان درمان با هم همکاری میکنند و برای ارائه

من و همکارانم در غرب انگلستان

سرویس به پزشکان با یکدیگر پیش میروند.

بیمارستان پنجستارهای را از لحاظ

ساختمان آزمایشگاه علوم پزشکی ،انستیتوی مولکولی بیولوژی

تکنولوژی راهاندازی کردیم که موفق به

انگلیس ،حدود دو سال است که افتتاح شده و یکی از بزرگترین

دریافت جوایز بسیاری شد و در آن از

مجموعهها از این نوع است .کنار هم قرار دادن چنین منابعی نیاز به

مواردی مانند  BIMو Building off

این دارد که اطالعات به صورت تضمینشده و راحت بین ارگانها

 siteیا Design for Manufacture

و سازمانهای مختلف ردوبدل شود .مثال دیگر ،در همان کمبریج،

استفاده شده است .قابلتوجه است

مرکز تجمع آن است که در حال احداث است .مرکز تجمع کمبریج،

که اگر از اطالعرسانی در بخش ،BIM

ترکیبی از بیمارستان ،هتل بهداشت ،مرکز همایشهای حدودا دو

یا همان Building Information

هزارنفره و قسمت آموزش پزشکی فوقتخصصی بیمارستان کمبریج

 Managementاستفاده بهینه شود،

است که در قلب آن قرار دارد .الزم به توجه است که زمانی تنظیم

شرکت بهرهبردار میتواند از همان

سیستمهای زیرساختی ،باید در مورد نحوه بهرهبرداری ،از همان

استاندارد در بیمارستان دوم نیز با 30

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

»

بیمارستانکمبریج

»

مرکزتجمعکمبریج

آزمایشگاه علوم پزشکی کمبریج
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بزرگترین مرکز جراحی سرپایی اروپا

در بیمارستان ممکن است
برای هر تخصصی سیستمهای
ویژه زیادی داشته باشید.
برای انجام تصویربرداری نیاز
بسیار زیادی به سیستمهای
با باند و حجم باال دارید تا
بتوانید نهفقط از رادیولوژی و
تصویربرداری بلکه از بسیاری
از قسمتهای دیگر مثل
پاتولوژی ،کاردیولوژی و
آندوسکوپی اطالعات را ثبت
کنید و با سرعت الزم به دست
بهرهبردارهابرسانید

درصد کاهش در هزینه و  20درصد تسریع در بهرهبرداری استفاده

بتوانند پروژه را در حد بهخصوصی به انجام

کند .هرچه بیمارستان زودتر به بهرهبرداری رسد ،اثرات کارآمدتری

برسانند و پس از آن کار به مرحله ساخت

را خواهد داشت .حال سوال اینجاست که ارتباط این موارد با ICT

میرسد .اغلب تصور میشود هنگام ساخت

و سیستمهای اطالعرسانی چیست؟

نیازی به انجام فعالیتهای زیادی نیست،

الزم به ذکر است که در بخش اول باید مطالعات امکانسنجی

اما اکثر کارها برای راهاندازی زمانی صورت

انجام شود .در این مرحله مشخص میشود که بیمارستان موردنظر

میگیرد که تجهیزات ،تکنولوژی IT ،و کادر

برای یک منطقه خاص مناسب است یا خیر .امروزه بررسی محل

کاری بهداشت و درمان یا کادر اداری وارد

احداث بیمارستان از نظر بهرهبرداری ،درمانی و مالی دارای اهمیت

بیمارستان شوند .تمام برنامهریزیها باید به

است و فقط در صورت ثمربخش بودن ،ساخت آن به نتیجه خواهد

صورت دقیق انجام شوند تا بیمارستان به کار

رسید .پیش از شروع کار پیمانکار ،الزم است کارهای مختلفی از

بیفتد .بنابراین مسئلۀ پیچید ه است و باید

قبیل کاهش هزینه یا مهندسی اعتبار را انجام دهد .شرکتهای

اطالعات موردنیاز برای استفاده و بهرهبرداری

پیمانکاری و کارفرماها با چنین مسائلی دستبهگریبان هستند تا

از بیمارستان ،از همان ابتدا بهنحو مطلوب

»

برنامۀ کار ساخت بیمارستان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

مدیریت شوند.
سیستمی

UHIM (Universal Health Care Information

آن ،بر مخارج ،بهرهبرداری و نتیجهگیری اثر
گذاشتهاند.

 )Managementتا حدی از BIMفراتر رفته است .در این سیستم،

این تکنولوژی ب ه گونهای که در یک قسمت

مدیریت پروژه و برنامه در صدر کار قرار دارد که باعث میشود ،این

آن ،فضای ذهنی طراحان قرار گرفته و در

اطمینان حاصل شود که تمام اشخاصی که مشغول کار هستند ،به

آن مهندسان و طراحانی هستند که چه

صورت بههمپیوسته با یکدیگر کار میکنند .پیمانکار از همان روز

در قسمت ساختوساز و چه در قسمت

اول از شما میخواهد تمام اطالعات الزم برای انجام بتنریزی و

تکنولوژی کارهای زیادی انجام میدهند.

کانالکشی را در اختیارشان بگذارید .ممکن است شما تاحدی این

آنها باید جزئیات بسیاری را مهندسی و به

کار را به تأخیر بیندازید ،زیرا مایلید از بهترین تکنولوژیها استفاده

آنها رسیدگی کنند .این جزئیات چندان برای

کنید ،بنابراین ،وجود همخوانی بین تیمهای مختلف ضروری است.

کارفرما اهمیتی ندارد و تنها خواستۀ آنها

در حال حاضر حدود  95درصد از وسایل پزشکی ،به سیستمهای

این است که بیمارستان بهموقع راه بیفتد.

اطالعرسانی در بیمارستان وصل میشوند .درنتیجه ،برنامهریزی از

تصمیمات چه زمانی اتخاذ شوند که حالت

همان ابتدا باید همخوان و بهجا انجام شود.

مدیریت مناسبی از منابع ساختمان ایجاد

تکنیکهایی با نتیجهگیریهای بسیار مناسب و دقیقی وجود دارند

شود و چه زمانی باشد که بیمارستان شروع به

که اغلب مستقیماً بر روی ساختوساز نتیجه دادهاند ،اما مهمتر از

کار میکند .کار اجرایی کلینیکی و درمانی ،با

در نظر گرفتن ایمنی بیمار ،باید به نحو احسن انجام شود؛ چراکه

دارد .گزینۀ تکنولوژی ،که در ششمین قسمت

ایمنی بیمار حرف نخست در درمانهایبرتر جهانی است .بیمارستان

قرار دارد ،بخشی ویژه است .زمانی که از

باید بتواند از نظر بخش اداری و تجاری بهخوبی کار کند و بهموقع

سیستمهایی همچون  BIMیا سیستمهایی

سود بدهد .حتی بیمارستانهای خیریه باید بتوانند از لحاظ مالی

برای شبیهسازی

روی پای خود بایستند و بینیاز از حمایت باشند.

استفاده میکنید و سپس آنها را به صورت

با نگاهی جزئیتر ،مشاهده میشود که حداقل  9برنامه جداگانه

سهبعدی ادغام میسازید ،درنهایت میتوانید

و همخوان با جریان کار در خصوص راهاندازی بیمارستان وجود

به کار اجرا برسید .حال باید دید که

Parametric Modeling
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»

»

Commissioning Programme
Workstreams

سیستمهای  ،ICTتکنولوژی پزشکی و سیستمهای هیبرید

)Enabling Technologies (Infrastructure
شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

سیستمهای اطالعرسانی در بیمارستان چگونه میتوانند با هم کار

 Cloudمیتوان استفاده کرد (مثل سیستم

کنند.

 .)main springاین سیستم به طور سریع

سیستمهای  ،ICTتکنولوژی پزشکی و سیستمهای هیبرید

بازدهی را برای کار پشتیبانی پیش میبرد.

برای اینکه اطالعات در این حوزهها کام ً
ال بتوانند به هم مرتبط

طراحی اطالعات بیمارستان از بدو طرحریزی،

شوند ،وجود زیرساخت امری ضروری است .در اکثر سیستمهای

وسایل پزشکی و ...تا بهرهبرداری میتواند با

(Building

سیستمهای پیشرفته  cloud-basedانجام

 )Management Systemبا تمام طراحیهای الزم جهت ایمنی

شود .زمانی که از بیمارستان فراتر میروید به

کار ،بر روی یک شبکه قرار دارند .در ایران این سیستم را HIS

استفاده از  telemedicineو  telehealthنیاز

نامیده و ما به آن )PAS) Patient Administration System

دارید .باید بهترین نوع سیستمها را با توجه به

میگوییم .این سیستمها اغلب امور اداری و مالی بیمار را انجام

کارایی آنها ادغام کرد تا با هم همخوانی داشته

میدهند.

باشند .برای این کار از integration engine

در بیمارستان ممکن است برای هر تخصصی سیستمهای ویژۀ

ها یا service busها استفاده میشود .باید

زیادی داشته باشید .برای انجام تصویربرداری نیاز بسیار زیادی به

چنین سیستمهایی را در سطوح مختلف با

سیستمهای با باند و حجم باال دارید تا بتوانید نهفقط از رادیولوژی

تمام ایمنیهای الزم به دست بهرهبردارها

و تصویربرداری بلکه از بسیاری از قسمتهای دیگر مثل پاتولوژی،

رسانید.

کاردیولوژی و آندوسکوپی اطالعات را ثبت کنید و با سرعت الزم به

بهرهبردار میتواند بیمار ،دکتر ،پرستار یا افراد

دست بهرهبردارها برسانید .پشتیبانی بیمارستان نیاز به کار زیادی

اداری بیمارستان باشد .بنابراین ،هر برنامۀ

دارد .قلم و کاغذ دورهشان به سر رسیده و باید از وسایل بهروز

کاری  ICTابتدا باید با آگاهی و وسعت دید

و جدید استفاده شود .برای پشتیبانی باید از مواد یکبارمصرف

شروع شود.

گرفته تا نگهداری وسایل پزشکی ،همه همخوانیهای الزم را با هم

مث ً
ال ممکن است نیازهای بیمارستان بزرگی

داشته باشند .برای مثال از سیستمهای  mobilityو پشتیبانیهای

در غرب تهران با نیازهای بیمارستان بزرگی

مدرن ،شبکۀ کامپیوتری و شبکۀ مدیریت تاسیسات
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در قم یکسان نباشد ،درنتیجه ،نیازهای الزم باید استخراج شوند.

اوقات این سازگاری الزم نیست ،اما اکثر اوقات

 Business Analysisو استخراج فعالیتها و نیازها بسیار مهم

باید این همخوانی وجود داشته باشد.

است.

ممکن است بهترین چیز همیشه برای شما

استراتژی تکنولوژی باید با استراتژی ساخت و بهرهبرداری

مناسبترین نباشد .کاری که قرار است در

بیمارستان همخوانی داشته باشد .اینجاست که شما به کار طراحی

بیمارستان انجام شود لزومی ندارد حتماً

میرسید .در تمام این مدت ،تصمیمگیرندهها ،بهرهبردارها و

بهترین ،گرانترین یا پیچیدهترین آن باشد.

اشخاصی که در این مسئله مشغولاند باید به صورت کامل مدیریت

اگر صرفا به مسائلی از قبیل گرانی یا پیچیدگی

شوند و تمام روابط با یکدیگر سازگاری داشته باشند.

توجه شود ،بهرهبرداری کار با مشکل مواجه

در نهایت الزم ب ه ذکر است که سیستم  ICTبنیادی و زیرساختی

خواهد شد .قابلیت همکاری سیستمها باید

و سیستمهای دیگر ،سیستمهایی الزم و ضروری هستند و نباید

از نظر امنیت و پویایی یا استفاده از موبایل

آنها را از یاد برد .باید در بدو پروژه درباره آنها فکر کرد .الزم

مناسب باشند ،به طوری که بیمار با پزشک

است به این نکته توجه شود که سیستمهای همگرا مثل  BMSو

و درماندهنده خود در تماس مستقیم باشد.

 ICT، network info structureو building management

همچنین میتوان از کانسپتهایی چون

 systemمیتوانند با هم همخوانی داشته باشند یا خیر! گاهی

 dataو  cloud basedاستفاده کرد.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

big
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اتاق عمل هیبرید()Hybrid-OR

مزایا ،هزینهها
و چگونگی اجرای اتاق عمل هیبرید

دکتر علیرضا طلوع

دکترای مهندسی پزشکی

روند جراحیهای آینده بر پایه روشهای غیرتهاجمی یا کمترتهاجمی خواهد بود .تغییری که باعث

میشود مدت زمان بستری بیمار کمتر و در نتیجه هزینههای درمان هم پایین بیاید .اما همه این
تغییرات تنها با داشتن اتاقهای عمل هیبریدکه مجهز به دستگاههای مختلف هستند ،ممکن
میشود .مطلب زیر معرفی کاملی از ویژگیهای اتاق عمل هیبرید ارائه داده است.

تکنولوژی هیبرید در بیمارستانها بهندرت اجرا شده ،ولی
بهزودی تمام مهندسان مشاور درخواست طراحی اتاق عمل هیبرید
را خواهند داشت .در اتاق عمل هیبرید ،عملهای جراحی باز و
کمتهاجمی تحت هدایت دستگاههای تصویربرداری شامل ام.آر.
آی ،سیتی و آنژیوگرافی انجام میشود .از مزایای این اتاق عملها
میتوان به امکان مشاهده تصویر زنده برای جراح و اینترونشنیست،
بهبود اثربخشی در جراحی ،افزایش ایمنی ،کاهش عوارض جانبی
برای بیمار ،مدیریت و کنترل بهتر فرایندهای اتاق عمل اشاره کرد.
درگذشته ،در فضای عمومی و جایی که پارتیکلها زیاد بود،
شاگردها اطراف جراح مراحل جراحی را مشاهده میکردند .ابتدا
بدن باز میشد ،سپس ضایعه را مشاهده میکردند و آن را بر
میداشتند .در حال حاضر دیگر قرار نیست بدن باز شود ،روند
جراحیها به سمت غیرتهاجمی میرود .مثال در اتاق عمل ،دستگاه
آندوسکوپی با حداقل تهاجم به داخل بدن میرود .این کار باعث
کاهش هزینهها میشود ،چراکه یکی از هزینهها طول مدت درمان
بیمار است و وقتی با کمترین تهاجم عملی انجام شود ،هزینهها نیز
کاهش مییابد.
ابتدا تصویربرداری انجام شده ،سپس مدل و پالن میشود و
در نهایت اجرا میشود .در این صورت سه مرحله قبل از باز شدن
بدن ،امکان انتخاب وجود خواهد داشت .این مسئله به تشخیص
و جراحی صحیح و دقیق کمک بسیاری میکند .فعالیتهای
 Pre-Operativeمثل سی تی ،ام .آر .آی و آندوسکوپی است.
از تصویربرداری  Inter-Operativeبرای Rigid Endoscopy،
 ،C-Armاولترا سوند ،سی تی ،ام .آر .آی و  Hybrid-ORاستفاده

میشود .عالوه بر این تصویربرداری
 Operativeمشابه گذشته برای پیگیری
مورد نیاز خواهد بود.
روند جراحیها به سمت جراحیهای
سرپایی میرود .امروزه باید توجه شود
که ن ُرم جمعیتی به چه سمتی است و چه
بیماریهایی در آینده بیشتر شایع خواهند
شد و اینکه مردم به دلیل هجوم تکنولوژی چه
بیماریهایی میگیرند .در آینده جراحیهای
سرپایی و  Endovascularزیاد میشود.
جراحیهای کمتهاجمی نیز افزایش مییابد
و درنهایت درمانهای دارویی رایج میشوند،
چراکه مردم تمایل ندارند جراحی و بستری
شوند.
دستگاهها در اتاقهای عمل کاربردهای
گوناگونی دارند .مث ً
ال از Inter-Operative
 MRIبرای درمان تومورهای Scull-Based
یا تومورهای بطن مغز بهخوبی استفاده
میشود .در حال حاضر اول تومور برداشته
میشود ،سپس جمجمه بسته و مریض برای
ام .آر .آی فرستاده میشود و احتمال دارد
دوباره عمل جراحی الزم باشد ،در حالی که
Post-

اگر ام .آر .آی داخل اتاق عمل باشد ،در همان
یک جلسه مریض را پاک و بدون تومور از اتاق
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تصویر شمارۀ  1تصویربرداری ابزاری حیاتی جهت ایمنی جراحی

»

بهزودی تمام مهندسان مشاور
درخواست طراحی اتاق عمل
هیبرید را خواهند داشت.
از مزایای این اتاق عملها
میتوان به امکان مشاهده
تصویر زنده برای جراح و
اینترونشنیست ،بهبود اثربخشی
در جراحی ،افزایش ایمنی و
کاهش عوارض جانبی برای
بیمار و مدیریت و کنترل بهتر
فرایندهای اتاق عمل
اشاره کرد

»

تصویر شمارۀ  2رویههای جدید در جراحی ()Trends in Surgery

»

تصویر شمارۀ  3حرکت کلی به سمت خروج از اتاق عمل

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

عمل خارج میکنند .این امر باعث کاهش هزینههای سازمانهای اتفاق میافتد .در تصویر صفحه بعد مشاهده
بیمهگر و سایر هزینهها میشود.
میکنید که سی تی به صورت کشویی حرکت
آیا اتاق عمل هیبرید یک نیاز است؟ متخصصان خارجی و تخت را اسکن میکند.
معتقدند که  75درصد از جراحیهای  Cardiovascularدر سال
تکنیک کمپانی  IMIRISتوانسته دستگاه
تونیم تن را به سقف
 2018در اتاقهای عمل هیبرید صورت خواهد گرفت .از اینرو باید ام .آر .آی به وزن هف 
بهطور جدی به این مبحث توجه شود .در ارتباط با هزینههای ایجاد وصل کند .دستگاه ام .آر .آی به اتاق عمل
اتاق عمل هیبرید الزم به ذکر است که بیش از  50درصد هزینهها میآید ،اسکن را انجام میدهد و دوباره بیرون
به مدالیتهها برمیگردد ،یعنی دستگاههای آنژیو ،سی تی و ام .آر .میرود .با تکنیک Pre-Operative Scan
آی و  50درصد هزینهها نیز مرتبط با فضاست که میتواند شامل میزان تومور مشاهده میشود و بعد از اینکه
دیوارهای ماژوالر ،ستونهای سقفی ،چراغها ،دستگاه بیهوشی و مقداری از تومور برداشته شد مجددا ام .آر.
سایر دستگاهها باشد.
آی در حین عمل صورت میگیرد .بیمار را با
کاربردهای مختلف اتاقهای عمل هیبرید را در تصویر میبینید .مغز باز داخل دستگاه ام .آر .آی میفرستند تا
در این قسمت  Inter-Operative CTبر روی ریل قرار دارد .ام .آر Road Map .بگیرند و دریابند از کدام مسیر
داخل اتاق
آنژیوگرافی
ػولقرار می
اتبقبیمار
نیز اصروی
آی
بردارند.
یابند و آن
باقیمانده
ػبٗش راّض ًِٕ ّب
دستگش ٍ
تومور ةٕهِ
ػبصهبىّبٕ
عمل ًِٕ بهّبٕ
وبّؾ ّض
اٗينیزاهشدرثبػث
گیردٕ.وٌيد .
خبسج م
تَهَس

هٖؿَد.

»

جدول شمارۀ  -1تصویربرداری در اتاقهای عمل

جدٍل شوارٓ  -1تصَیربرداری در اتاق ّای عول
تکٌَلَشی

کاربردّای اصلی

Intraoperative
Ultrasound

ثشؽ تَهَسّبٕ هتبػتبص

کاربردّای ثاًَیِ
خشاضٖ تَهَسّبٕ ولِ٘
هذاخلِّبٕ ػشٍلٖ

تشٍهب
Mobile
C-Arm

ؿىؼتگٖ لگي
تؼَٗط هفصل
خشاضٖ اػپبٗي

Single plane
C-Arm
Bi plane
C-ARM
Bi plane
C-ARM

خشاشّٕبٕ للجٖ إًتشًـٌبل
خشاضٖ ػشٍق هط٘ؽٖ
خشاشّٕبٕ للجٖ إًتشًـٌبل
خشاضٖ ػشٍق هط٘ؽٖ
خشاضٖ للت وَدوبى

آٗب اتبق ػول ّ٘جشٗذ ٗه

خشاضٖ اػپبٗي

الىتشٍف٘ضَٗلَطٕ
خشاشٕ  ٍ ENTفه ٍ صَست
تشٍهب
تؼَٗطگزاسٕ اػپبٗي

IO- MRI

خشاضٖ اػپبٗي

تصَٗشثشداسٕ ًَسٍٍػىَالس

خشاضٖ تَهَسّبٕ intracranial
IO- CT

خشاضٖ اػپبٗي

خشاضٖ تَهَسّبٕ intracranial

ً٘بص اػت؟ هتخصصا ى خبسخٖ هؼتمذًذ وِ

خشاضٖ ًَسٍٍػىَالس
خشاضٖ اػپبٗي
خشاضٖ تَهَسّبٕ ولِ٘
دسهبى اختالالت ػصجٖ

 75دسصذ اص خشاش ّٕبٕ

 Cardiovascularدس ػبل  2018دس اتبق ّبٕ ػول ّ٘جشٗذ صَست خَاّذ گشفت  .اص اٗي سٍ ةاٗذ ثِ ؼَس
خذٕ ثِ اٗي هجطث تَخِ ؿَد .دس استجبغ ثب ّضًِٕ ّبٕ اٗدبد اتبق ػول ّ٘جشٗذ الصم ثِ روش اػت وِ ةٗؾ اص
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»

تصویر شمارۀ 4هزینههای ایجاد اتاق عمل هیبرید

در حال حاضر اول تومور
برداشته میشود ،سپس
جمجمه بسته و مریض برای
 MRIفرستاده میشود و
احتمال دارد دوباره عمل
جراحی الزم باشد ،در حالی
که اگر  MRIداخل اتاق
عمل باشد ،در همان یک
جلسه مریض را پاک و بدون
تومور از اتاق عمل خارج
میکنند .این امر باعث کاهش
هزینههای سازمانهای بیمهگر
و سایر هزینهها میشود

هیچ گریزی نیست جز اینکه ام .آر .آی به داخل اتاق عمل بیاید.
اتاق عمل پرفسور سمیعی در بیمارستان هانوفر آلمان دارای
دستگاه  Neuro-Navigatorاست .تخت جراحی دقیقاً به تخت
ام .آر .آی وصل میشود که حالت چرخشی دارد .یک میکروسکوپ
هم روی زمین است .ام .آر .آی مارک زیمنس ،مدل  S3با برد
حدودا  ،82در اتاق قرار دارد و تخت به صورت Head to Head
با دستگاه قرار میگیرد و مریض بهراحتی Functional MRI
میشود و سپس  Road Mapرا از طریق Neuro-Navigator
برای دسترسی به تومورهای قاعدۀ جمجمه به دست میآورند.
از دیگر کاربردهای این اتاق عمل برای جراحی قلب است.
بیش از  31درصد بیماران قلبی گریزی جز استفاده از Inter-
 Operative Angiographyندارند .مث ً
ال برای تعویض دریچه
و مشکل آئورت شکمی نیازمند آنژیوگرافی یا گای ِد فلوروسکوپی
آنژیو در داخل اتاق عمل هستند .نوع دیگر اتاق عمل مربوط به
ارتوپدی است که کاربردهای متنوعی دارد .به طور مثال ،با تکنیک
 DynaCTمیتوان زوایایی را دید که هنگام جراحی قابلرؤیت
نیست.
کاربرد دیگر جراحی هیبرید در جراحی  Spinalاست که
بررسی زاویه و محل صحیح پیچگذاری در انتهای جراحی است.
جایگذاری دقیق پیچهای ارتوپدی به کمک Intra-operative
 D imaging-3با دقت و صحت بیشتری انجام میپذیرد.
در موقعیتیابی ایمپلنتگذاری حلزون گوش نیز کاربرد دارد.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

همچنین جدیدا در مورد مجاری کلیه و
کالیس نیز تصاویر سهبعدی خیلی خوبی ارائه
میدهد تا بتوان دید که آیا «هال ِب» باز شده و
مشکل پیدا کرده یا نه؟
وقتی  Interventionو  surgeryرا
توأم کنید اتاق هیبرید شکل میگیرد که
کاربردهای متعددی در درمان بیماران
سالمند و بدحال ،بهبود گردش کاری در
حوزۀ عملهای جراحی ،بازدهی بالینی باالتر
و عوارض جانبی کمتر و بهینهسازی استفاده
از اتاق عمل دارد ،لکن الزامات و پیشنیازهای
پیچیدهای نیز دارد .محل ستونهای سقفی
و  Laminar Flowرا باید به شکل بسیار
دقیق مشخص کرد .بیس پلیت دستگاه به
شکل خاصی تعبیه میشود .باید برق را بهنحو
خاصی به آن رساند و روشنایی اتاق را نیز
تامین کرد .اتاق عمل هیبرید ،نوعی سیستم
به شمار میرود که به تفکرات متعددی از
مدیریت پروژه ،دانش بالینی و برنامهریزی نیاز
دارد.
کنترل عفونت ،تهویه ،مودالیته و
 Shieldingهمگی حائز اهمیت هستند.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

تصویر شمارۀ 6
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Intra-Operative MRI

»

»
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ػتَىّبٕ ػمفٖ ٍ  Laminar Flowسا ثبٗذ ثِ ؿىل ثؼ٘بس دل٘ك هـخص وشد  .ث٘غ پل٘ت دػتگبُ ثِ ؿىل
178

خبصٖ تؼجِ٘ مٕؿَد .ثبٗذ ثشق سا ثِ ًطَ خبصٖ ثِ آى سػبًذ ٍ سٍؿٌبٖٗ اتبق سا ً٘ض تأه٘ي وشد .اتبق ػول
ّ٘جشٗذًَ ،ػٖ ػ٘ؼتن ثِ ؿوبس م ٕسٍد وِ ثِ تفىشات هتؼذدٕ اص هذٗشٗت پشٍطُ ،داًؾ ثبلٌٖ٘ ٍ ثشًبهِ سٗضٕ
ً٘بص داسد.

»

تصویر شمارۀ  8اتاق عمل چندمنظوره ()Multi-Purpose

(Multi-Purpose) RF
چٌدهٌظَرُ
تصَیر شوارٓ  -8اتاق عول
 Shieldingمیتواند شامل سربکوبی x-Ray Shielding ،یا

 Laminar Flowدر حوزه هیبرید بسیار مهم

 Shieldingباشد .همچنین یکپارچهسازی اطالعات و روشنایی

است .هرگونه اغتشاش میتواند باعث افزایش

اتاق نیز اهمیت دارند .خالقیت در طراحی یکی از نکات بسیار مهم

عفونت شود.

حتی تصویر تولید پارتیکلها قابلمشاهده است .یعنی وقتی جراح

که «سیستم آنژیوگرافی اتاقهای عمل باید

مطرحاًذ میؿبهل
سوالمٕتَ
Shielding
کند.اّو٘ت ّؼتٌذ
ّوگٖمیضبئض
ال٘تِ ٍ
تَِْٗ ،هَد
شود
بسیاری .اوقات این
 Shieldingزیادی
تصویربرداری کمک
عفونت،
ػفًَت ،کنترل
وٌتشلدر مورد
است.

ػشةوَثٖٗ x-Ray Shielding ،ب  RF Shieldingثبؿذّ .نزٌ٘ي ٕوپبسزِػبصٕ اؼالػبت ٍ سٍؿٌبٖٗ اتبق
نفس میکشد یا حرکت میکند بدنش ذراتی را به هوا میفرستد .هیبریدی سقفی باشد یا زمینی؟» که پیشنهاد
ً٘ض اّو٘ت داسًذ .خالل٘ت دس ؼشاضٖ ٗىٖ اص ًىبت ثؼ٘بس هْن اػت  .دس هَسد وٌتشل ػفًَت ،تصَٗشثشداسٕ
ووه صٗبدٕ مٕوٌذ .ضتٖ تصَٗش تَل٘ذ پبست٘ىل ّب لبثلهـبّذُ اػت ٗ .ؼٌٖ ٍلتٖ خشاش ًفغ م ٕنؽد ٗب
ضشوت مٕويد ثذًؾ رساتٖ سا ثِ َّا مٕفشػتذ Laminar Flow .دس ضَصٓ ّ٘جشٗذ ثؼ٘بس هْن اػتّ .شگًَِ
اغتـبؽ مٕتَاًذ ثبػث افضاٗؾ ػفًَت ؿَد.

»

تصویر شمارۀ  -9عوامل مؤثر در عملکرد اتاق عمل هیبریدی

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

بنده نوع زمینی است چراکه سیستم سقفی سازه پیچیده و

چالشهای بسیار زیادی از لحاظ

سختی میخواهد و از حیث  Laminar Flowنیز ایجاد مشکل

 ،Flowپلیتها و ستونهای سقفی مطرح

میکند .سیستم زمینی ،از لحاظ میزان ذرات معلق و جریان هوا

است .به همراهی زیادی بین مهندسان برق،

محیط امنتری به وجود میآورد.

مکانیک ،سازه و مهندس طراح و پیمانکار

Laminar

برای ساخت اتاق عمل هیبریدی باید اول مودالیته مشخص

نیاز خواهیم داشت .تجهیزات پزشکی اتاق

شود .سپس نقشه ترسیم و جای دقیق تجهیزات تعیین شود.

عمل هیبریدی میتواند از  2میلیارد تومان

اتاق عمل هیبرید حداقل به  70متر مساحت نیاز دارد .این بدون

به باال هزینه به دنبال آورد.

در نظر گرفتن اتاق تکنیک و اتاق کنترل است .در مورد سقف،

»

تصویر شمارۀ 10
مقایسۀآنژیوگرافی
سقفی با زمینی

»

تصویر شمارۀ 11
گام اول :تعیین
سیستم صحیح

»

تصویر شمارۀ 12
سایر تجهیزات
اتاق عمل هیبرید
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بیمارستانهایآینده Mega Hospitalومدیریتمصرفانرژیمراکزبهداشتیودرمانی

طراحیپایداربیمارستانهاباپیوندهنرومهندسی
دکتر مهدی علیرضایی

عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی

برای طراحی بیمارستانهای شفابخش چه نسخهای باید تجویز کنیم؟ امر زیباییشناسانه در

بیمارستانسازی چگونه محقق میشود؟ آیا به صرف آویزان کردن یک تابلو میتوان بیمارستان را به
محیطی دلپسند برای بیمار تبدیل کرد؟ استفاده از انرژیهای پاک در ساخت یک بیمارستان تا چهاندازه

باید لحاظ شود؟ اینها سواالتی است که در مطلب پیشرو تالش شده به آنها پاسخ داده شود؟

نمیتوانیم صرفا با استفاده
از چند تابلوی نقاشی در
بیمارستان وجهه زیباشناسی
و هنری این مکان را تامین
کنیم .برای انجام این کار
باید از متخصصان اهلفن در
حوزة هنر کمک گرفت

جهان در بحث زیرساختهای بیمارستانهای بزرگ (Mega
 )hospitalبا روند جدیدی روبهرو شده است .این مسئله در
کشورهای پیشرفته قریب به چند سال است که مطرح شده است.
در کشور ما وجود محدودیتهای مالی و هزینههای سرسامآور
باعثشده از کوچکسازی فاصله بگیریم و به خاطر مباحث
مدیریتی ،ارائه خدمات ،رضایتمندی بیمار و پرسنل و نیز همراهان
بیمار ،به سمت مگاهاسپیتالها برویم .سه گروه در بیمارستانها به
شکل فعال حضور دارند که شامل بیمار ،پرسنل بیمارستان و همراه
بیمار میشوند .باید موجبات آسایش و آرامش کامل را برای هرسه
گروه از طریق طراحیهای مناسب فراهم آوریم .امروزه پیامدهایی
نظیر آلودگی روزافزون هوا و محیطزیست ،کاهش منابع طبیعی
و بحران انرژی نیز به مسائل مربوط به طراحی بیمارستان اضافه
شده است.
بحث مدیریت در هر بخشی اعم از بیمارستان ،هتل و هر نوع

از چنین تکنولوژیهایی چه چیز برای ما به
ارمغان خواهد آورد.
یکی از مزیتهای کار ما در ایران این است
که میتوانیم از تجارب کشورهای پیشرفته در
استفاده از تکنولوژیهای برتر در ساختوساز
درس بگیریم .این باعث میشود بدانیم چگونه
باید از چنین تکنولوژیهای جدیدی بهره
بگیریم .مگاهاسپیتالهای متعددی با توجه به
تکنولوژیهای روز دنیا در کشورهای اروپایی
طراحی و ساخته شدهاند که بحث هزینهها
در آنها موضوعی اساسی است .در کنار
اهمیت تمامی مسائل ،هزینهها جایگاه ویژهای
دارند .به همین دلیل آنها سالهاست که با
مقولة کنترل اقتصاد درمان درگیر هستند تا

ساختوسازی نقش اساسی دارد و مسئلة مهمی در کشور است.
در حال حاضر مسئلهای که در کشورمان در خصوص آن با مشکل
مواجه هستیم و باعث افزایش هزینهها شده ،موضوع مدیریت است.
تکنولوژی که در تمام بخشهای یک بیمارستان اعم از اورژانس،
 ،ICU، CCUبخشهای عمل و ...وجود دارد حاکی از یک تحول
بزرگ است .این تکنولوژیهای برتر و نو کام ً
ال بر سیستمها فائق
میشوند .اگر بخواهیم بهروز به بیمار رسیدگی کنیم و پرسنل
بیمارستان و هزینهها را حفظ کنیم و از بیمارستان نیز به صورت
پیشگیرانه و نه به سبک سنتی نگهداری کنیم نیازمند استفاده از
این تکنولوژیها هستیم .البته گاهی اوقات نمیدانیم که بهرهگیری

ببینند چگونه میتوانند جوهرة اصلی ایجاد
بیمارستانهای با کیفیت باال را از این طریق
فراهم سازند .از طرفی با بحثهای انرژی،
پایداری و محیطزیست نیز در این حوزه
روبهرو هستیم.
بیمارستانها ازجمله ساختمانهای بزرگ
عمومی هستند که تأثیر قابلتوجهی بر محیط
پیرامون و اقتصاد جامعه میگذارند و از مراکز
پرمصرف منابع انرژی و تولیدکنندة حجم
فراوان زباله و پسماند هستند ،لذا در اولویت
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طراحی پایدار قرار میگیرند .ساختمانهای بیمارستانی در دنیا
در مقولۀ انرژی در ردۀ سوم هستند .این بدان معناست که شاهد
مصرف باالی انرژی در این ساختمانها هستیم .به همین جهت،
مهم است که در راستای اقتصاد درمان ،بحث هزینهها را به شکل
کامل در مگاهاسپیتالها در نظر بگیریم.

امور کمک میگیریم .اولین اثری که این
کار میتواند در معماری داشته باشد ،تأثیر
عملکردی است .تأثیر عملکردی مستقیماً با
رضایتمندی بیمار ارتباط دارد .اگر در فضای
بیمارستانی در پی ایجاد مطلوبیت برای بیمار

مسئلة انرژی تا سال  2030ما را ملزم میکند از انرژیهای
نو استفاده کنیم .انرژیهای فسیلی که هماکنون در اختیار ما
هستند تا سال  2030تمام میشوند و ما باید از انرژیهای نوین
بهره بگیریم .باید بیمارستانهایی ایجاد و طراحی کنیم که در
زیرساختهای آنها تماماً از انرژیهای نو استفاده شود.

باشید ابتدا باید این فضا را در بخشهای
مختلف اعم از بستری ،اتاق عمل ،اورژانس و...
به نحو احسن ایجاد کنید.
مسئله بعدی ،تنوع در ساختار شکل
و فرم است .میدانیم که اثرات عملکردی،
حج م هندسی بیمارستانها را تغییر میدهد.
دو مورد اساسیص بر ساختار فیزیکی
بیمارستانها تأثیرگذار است .یکی از این
موارد پیشرفت علم تجهیزات پزشکی است و
دیگری پیشرفت علم درمان است .به همین
دلیل است که در مقولۀ تاثیر در تنوع ،ایجاد
شکل و فرم نیز میتواند نقشی اساسی داشته
باشد.
بحث بعدی که غالبا در بیمارستانهای ما
مغفول مانده مسئلۀ زیباشناسی است .البته
اخیرا ً در بیمارستانهای خصوصی تاحدی این
موضوع را مد نظر قرار دادهاند .به نظر میرسد
که اص ً
ال چنین مقولهای را در کشور نداریم.
ساختوساز بیمارستانها از همان ابتدا صرفاً

استاندارد روند کاهش استفاده از سوختهای فسیلی در
ساختمانهای جدیداالحداث
طراحی و ساختوسازهای هزاره سوم از نوع خداحافظی با
روشهای سنتی است .از طرفی هرساله پیشرفت و تغییراتی که در
علم و تکنولوژی ایجاد میشود دگرگونیهایی در معماری و طراحی
ساختمانها مخصوصاً ساختمانهای درمانی ایجاد میکند .تأثیر
این تحوالت بر معماری شامل موارد زیر است.
تاثیرات عملکردی ()Functional
تأثیر در تنوع شکل و فرم ()Formal
تاثیر بر زیباییشناسی ()Aesthetics
نسل جدید بیمارستانها دارای مدیریت بهرهبرداری بسیار
متفاوتی هستند .مثال هماکنون بیمارستانی  700تختخوابی
با کمک مشاور خارجی در چیتگر میسازیم که در بدو آغاز به
طراحی آن درصدد استفاده از  ICT، BMSو دیگر مسائل مهم
در بهرهبرداری باال هستیم از همان ابتدای کار از متخصصان این

عملکردی بوده است .فقط به نوع فضاهای
فیزیکی بیمارستانها ،مسیر پذیرش بیمار،
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»

استاندارد روند کاهش استفاده از سوختهای فسیلی در ساختمانهای جدیداالحداث

بیمارستانهاازجمله
ساختمانهای بزرگ عمومی
هستند که تاثیر قابلتوجهی
بر محیط پیرامون و اقتصاد
جامعه میگذارند و از مراکز
پرمصرف منابع انرژی و
تولیدکننده حجم فراوان
زباله و پسماند هستند ،لذا در
ت طراحی پایدار قرار
اولوی 
میگیرند.ساختمانهای
بیمارستانی در دنیا در مقوله
انرژی در رده سوم هستند.
این بدان معناست که شاهد
مصرف باالی انرژی در این
ساختمانهاهستیم

فرایند تشخیص و درمان ،بستری و ترخیص و مواردی از این دست
توجه کردهایم و از مقوله زیباشناسی و هنر در بیمارستان ،که
میتواند تاثیر بسزایی در فرایند درمان و ترخیص سریعتر بیمار
داشته باشد ،غافل بودهایم .نمیتوانیم صرفا با استفاده از چند
تابلوی نقاشی در بیمارستان وجهه زیباشناسی و هنری این مکان
را تامین کنیم .برای انجام این کار باید از متخصصان اهلفن در
حوزة هنر کمک گرفت.
در کشور ما نیز در راستای اهداف مهمی چون بهبود کیفیت
فضاهای درمانی و مدیریتی ،از لحاظ کادر و پرسنل و مصرف انرژی
و ...میتوان از بیمارستانهای هوشمند به نحو احسن استفاده
کرد که هدفشان هماهنگسازی قسمتها و سیستمهای مختلف
ساختمان و ارتقای سطح مدیریت در عملکرد و صرفهجویی در
هزینه و سرمایهگذاری و ...است .این ساختمانها مجهز به یک
سیستم هوشمند مرکزی سازگار با محیطزیست ،سالم و آگاه از
نیازهای پرسنل و بیماران است و قابلیت انعطاف ،تغییر و تعدیل
را داراست.
ساختارهای فیزیکی بیمارستانها اهمیت کلیدی در ارتباط
بین بخشها دارد .هم فضای درونبخشی و هم برونبخشی
میتواند در رضایتمندی بیماران ،کارکنان و همراهان بیمار مؤثر
باشد .امروزه مدلهای جامع ساختمانهای بهداشتی و درمانی
در دنیا بدین شکل تعریف شدهاند که دارای مباحثی از قبیل
مدیریتهای نگهداشت ،خدمات پشتیبانی ،توسعه ،ریسک و
کارایی با زیرمجموعههای آن هستند .این مدل اغلب در خصوص
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مگاهاسپیتالها صدق میکند زیرا حجم
باالیی از خدمات باید تولید شود که تنها
مختص بیمار نیست.
طراحی مبتنی بر شواهد (Evidence-
 ،)Based Designفرایند تصمیمگیری برای
طراحی بیمارستان است براساس شواهد معتبر
و بهکارگیری تمامی امکانات محیطی با رویکرد
بیمارمحور ،برای حداکثر کارایی که حاصل
تلفیق دو رویکرد علمی طراحی ساختمان
مبتنی بر کارایی ( )P.B.B.Dو پزشکی مبتنی
بر شواهد ( )E.B.Mاست .در این روند تمامی
مسائل و تصمیمگیریهای مربوط به طراحی
در  10مرحلة زیر انجام میشود و طرح کلی
بیمارستان شکل میگیرد.
نخست بحث پاسخگویی به ملزومات
عملکردی یا روابط فضاهای فیزیکی است.
کارآمدی و راندمان باالی عملکردی را اگر
بهخوبی و در ارتباط با یکدیگر طراحی کرده
باشیم ،به کارآمدی دست خواهیم یافت.
کارایی اقتصادی نیز مسئله مهمی است که
باید مورد توجه قرار بگیرد .انعطافپذیری
و قابلیت توسعه در آینده یکی دیگر از
این محورهای مهم تلقی میشود .در اکثر
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»

مدل مدیریت جامع ساختمانهای بهداشتی و درمانی

بیمارستانهای خود طرح توسعه را از مشاور نمیخواهیم که این
ب شود
کار درست نیست .این مسئله باید جزو خدمات مشاور حسا 
و حقالزحمه آن پرداخت شود.
طرح توسعه حتما باید با توجه به بخشهای مختلف برای
مگاهاسپیتالها مطرح باشد .پایداری یکی از مسائل اساسی در این
حوزه است .امنیت و ایمنی نیز موضوع حائز اهمیتی در خصوص
طراحی بیمارستانهای مبتنی بر شواهد است .امروزه بیماران،
کارمندان ،کارکنان ،پرستاران و ...باید در فضای کاری خود احساس
امنیت کنند .رعایت مباحث مربوط به اصول بهداشتی و نگهداری
و دسترسی آسان از دیگر موارد این محورهاست .همه میدانیم
حیات متصل به ثانیههاست .ما بیمارستانهایی با آمار مرگومیر
باال داشتیم که دلیل این امر واقع بودن اورژانس آنها در محل
نامناسب بوده است .این امر نشان میدهد که در طراحی بیمارستان
به دسترسی آسان توجه نشده است .بنابراین ،به دسترسی آسان در
طراحی تمام بخشها باید اهمیت داده شود.

درنهایت ،طراحی یک محیط شفابخش
از موضوعات کلیدی محسوب میشود .در
فرهنگ نگهداشت بیمار و افرادی که در
بیمارستان فعالیت دارند موضوع شفابخش
بودن محیطها را فراموش کردهایم .مهندسان
مشاور در ایران بر روی شفابخش بودن
بیمارستانها کار نکردهاند .سالیان سال
است که به ساخت بیمارستان میپردازیم اما
بهجرئت میتوان گفت که بیمارستان امروز ما
با بیمارستانهای  70سال پیش هیچ تفاوتی
ندارد .تنها تفاوت بیمارستانهای امروزی و
قدیمی ما ممکن است در استفاده از پنجره
دوجداره باشد .اینکه در بیمارستانهای خود
تجهیزات پزشکی مدرن داریم مقوله دیگری
است .ساخت فیزیکی بیمارستانهای ما رشد
و پیشرفتی نکردهاند .شفابخش بودن بحثی
حیاتی است که امیدوارم مشاوران محترم در
طراحی فاز یک آن را در نظر بگیرند.
درباره تعداد تختها استانداردهای جهانی
وجود دارد .برای کشورهای درحالتوسعه سه
تخت به ازای هزار نفر در نظر گرفته شده،
ولی این آمار در کشور ما  1/58است .این
نشان میدهد که حدود بیش از  100هزار
تخت بیمارستانی در کشورمان کم داریم .با
ساخت بیمارستانهای جدید ،باید فکری
برای بیمارستانهای فرسوده کرد .امروزه
چرخه ساخت بیمارستان از تأمین اعتبار
آغاز میشود .سپس به مطالعات ،برنامهریزی،
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دو مورد اساسی بر ساختار
فیزیکی بیمارستانها تاثیرگذار
است .یکی از این موارد
پیشرفت علم تجهیزات پزشکی
است و دیگری پیشرفت علم
درمان است .به همین دلیل
است که در مقولۀ تاثیر در
تنوع ،ایجاد شکل و فرم نیز
میتواند نقشی اساسی داشته
باشد.

طراحی ،ساخت ،استفاده ،نگهداری ،بازسازی ،بهینهسازی و استفادة
مجدد میرسد .نهایتاً تخریب یا بهعنوان آثار ملی حفظ میشوند.
این چرخه در کشور ما معیوب است و بهخوبی عمل نمیکند.
ممکن است اعتبار کمی در این چرخه ببینیم .در طراحی نیز با
مشکل مواجه هستیم .زمانی که طراحی ناقص به مرحله ساخت
میرسد ،باعث میشود تغییرات زیادی در آن رخ دهد .بیش از -30
 40درصد تغییر در ساختوسازها داریم در حالی که این میزان
در عرف بینالمللی  5-3درصد است .چنین مسئلهای باعث اتالف
هزینه ،نیروی انسانی و زمان خواهد شد .استفادة ما کامل نیست
چراکه در مراحل قبلی ظرافت و اهمیت را دنبال نکردهایم .درنهایت،
بحث بازسازی و استفاده مجدد درباره اکثر بیمارستانهای ما
مطرح نمیشود .موتورخانه و فضاهای فیزیکی بیمارستانها ظرف
 20سال از کار میافتند .امروز یک بیمارستان در اروپا به مدت
صد سال کار میکند ،در حالی که عمر بیمارستانهای ما فقط 20
سال است .در این عرصه باید مشاوران در طراحی و پیمانکاران در
ساخت نهایت تالش خود را کنند تا عمر بیمارستانهای ما نیز

بیمارستانهای کشور از تکنولوژیهای برتر
استفاده نمیشود .در سال  1384سیاست ما
تنها بر بساز و بکوب متمرکز بود .آن زمان اصال
به فکر بازسازی و نگهداشت بیمارستانهای
موجود نبودیم و این در حالی است که منابع
ما محدود است .کشورهای پیشرفته که منابع
بیشتری نسبت به ما دارند بحث نگهداشت
را به شکل پیشگیرانهای دنبال میکنند .ما
فقط طی چند سال اخیر ،بودجه نگهداشت
میگیریم و در سال  1384چنین بودجهای
نداشتیم .بنابراین ساختوساز ما باید به سمت
برنامهریزی توام با استراتژیها و بهکارگیری
استانداردها برود .ساخت بیمارستان بیشتر باید
بر اساس رسیدن به سرانههای جهانی باشد.
باید به داشتههای خود توجه کنیم و نگهداشت
را در پیش بگیریم.

»

نمودار چرخة هستی یک بنا و زیرساخت (دکتر مهدی علیرضایی)

افزایش یابد .این چرخه در کشور معیوب است و بیمارستانهای ما
وضعیت نابسامانی دارند .وضعیت خود بیمارستانها اورژانسی است
و نیاز به مداوا دارند.
ما با مشکالتی مواجه هستیم از قبیل عدم توجه به نگهداری و
بازسازی ،کاهش عمر مفید ساختمانها و کیفیت نامطلوب محیط
فضاهای فیزیکی و عدم استفاده از فناوریهای نوین .در اکثر
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در دنیا هوشمندسازی بیمارستانها در
 Mega hospitalها از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است .استفاده از تکنولوژیهای
برتر در تأسیسات ساختمانی ،برق ،مکانیک
و ...در سراسر دنیا مرسوم است .در مدیریت
بهرهبرداری ،بحث  ITو  BMSاز مسائل
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»

استفادة کوتاهمدت
از ساختمانها و عدم
برنامهریزی بلندمدت
در عرصة ساختوساز

اساسی محسوب میشوند که بسیار تأثیرگذارند .اگر ایده ساختمان قرار بگیرند ،گروه طراحی باید به «عوامل
هوشمند در بیمارستان با ایدههایی چون پایداری و امنیت همراه طوالنیمدت محیطی ،اقتصادی و انسانی»
شود مزایایی چون کارایی اقتصادی ،کیفیت مطلوب ،کاهش پرسنل توجه کند و اصول اولیة آن را مد نظر قرار
و نیروی انسانی ،مدیریت بهینة انرژی و ...را دارا خواهد بود.
دهد .هدف طراحی پایدار انسانی فکر کردن،
طراحی پایدار همکاری متفکرانه معماری با مهندسی انسانگونه عمل کردن ،منطقی فکر کردن
مکانیک ،برق و سازه است .عالوه بر فاکتورهای متداول طراحی و منطقی عمل کردن است .این مسائل باید
مانند زیبایی ،تناسب ،بافت ،سایه ،نور و امکاناتی که باید مد نظر در طراحی مگاهاسپیتالها مورد توجه قرار
بگیرند زیرا این بیمارستانها  32تختخوابی
نیستند که چالشهایشان بهراحتی حل شود.
در بیمارستان  1500تختخوابی ،سیستم
مدیریت بهرهوری باید بهروز و کام ً
ال هماهنگ
باشد .الزم است در چنین بیمارستانی دارای
یکپارچگی سیستم باشید .یکپارچگی سیستم
در مگاهاسپیتالها نقشی اساسی در تمامی
محورها اعم از رضایتمندی بیمار ،پرسنل،
هزینهها ،نگهداشت و ...دارد.
در بحث مگاهاسپیتالها در خصوص
ساختمانهای پایدار باید به چند شاخص
تکیه کرد .انتخاب محل و مکانیابی صحیح،
نوآوری و طراحی معماری در جهت پایداری،
بهکارگیری صحیح مصالح ،توجه به معماری
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بومی منطقه و مسائل اقلیمی ،تدابیر مربوط به منابع انرژی،
بهرهوری منابع آب ،کیفیت فضاهای داخلی ،موقعیت دسترسی
آب ،پیوند با سایر کاربریها از نکات اساسی ساختمان پایدار در
فقط به نوع فضاهای فیزیکی
بیمارستانها ،مسیر پذیرش
بیمار ،فرایند تشخیص و
درمان ،بستری و ترخیص و
مواردی از این دست توجه
کردهایم و از مقوله زیباشناسی
و هنر در بیمارستان ،که
میتواند تأثیر بسزایی در
فرایند درمان و ترخیص
سریعتر بیمار داشته باشد،
غافل بودهایم

مرحله طراحی ساخت هستند .هنوز استاندارد مصالحی در کشور
نداریم .وزارت مسکن باید لیست کاملی از مصالح بیمارستانی تهیه
کند و در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار دهد ،زیرا اجرای این
کار به عهدة آنهاست .برای مثال ،در بحث استفاده مجدد از آب در
بیمارستانها میتوان آن را برای سرمایشها یا در صورت تبعیت از
استانداردها برای فضای سبز یا موارد دیگر استفاده شود .جمعآوری
و ذخیرة آب باران نیز از روشهایی است که امروزه در دنیا متداول
است و میتوان در موارد گوناگون از آن بهره گرفت.
نرمافزارهای مدلسازی انرژی در ساختمان بیمارستان را
میتوان طوری طراحی کرد که بخشها و دپارتمانها در زمان
الزم دارای نور کافی باشند .این نور میتواند تلفیقی از نور طبیعی
و مصنوعی باشد تا مصرف انرژی را به شکل بهینه کاهش دهد ، .مدیریت منابع شیمیایی و دارویی ،مدیریت منابع
غذایی ،رفتوآمد و ارتباطات و نوآوری در ادارة ساختمان توجه کرد .مدیریت ادارة در بهرهبرداری باید به شاخصهای
نگرش جامع از قبیل مدیریت نگهداشت ،مدیریت پسماندها و فاضالب ،مدیریت منابع انرژی ساختمان درواقع اتاق
تکنیک است که کل بدنه و پیکرة ساختمان را باید از طریق اتصال سنسورها به تأسیسات و تجهیزات ،تحت کنترل
واحد برای بهرهبرداری قرار دهیم.

شاخصهای ساختمان پایدار ،در مرحلة طراحی و ساخت
 -1انتخاب سایت و مکانیابی صحیح
 -2نوآوری و طراحی معماری در جهت پایداری
 -3بهکارگیری صحیح مصالح
 -4توجه به معماری بومی و مسائل اقلیمی
 -5تدابیر مربوط به منابع انرژی
 -6بهرهوری منابع آب
 -7کیفیت فضاهای داخلی
 -8موقعیت ،دسترسیها ،پیوند با سایر کاربریها
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شاخصهای ساختمان پایدار ،در مرحلة
بهرهبرداری
 -1نگرش جامع به مدیریت
 -2مدیریت نگهداشت
 -3مدیریت پسماندها و فاضالب
 -4مدیریت منابع انرژی
 -5مدیریت منابع شیمیایی و دارویی
 -6مدیریت منابع غذایی
 -7مدیریت رفتوآمد و ارتباطات
 -8نوآوری در ادارة ساختمان و...
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رویکردهای نوین در زمینۀ طراحی و ساخت بیمارستانهای آینده

بیمارستانهای آینده :سبز ،شفابخش
و سازگار با محیط

مهندس فائزه نصوری

کارشناس معماری دفتر توسعۀ منابع فیزیکی و امور عمرانی

بیمارستانها دیگر از یک فضای آکنده از بوی مواد ضدعفونی در حال تبدیل شدن به محیطی
هستند که بتوان آنها را بخشی از معماری شهری به حساب آورد تا وقتی پا در آنها میگذارید

نمواردشاهبیتطراحیبیمارستانها
حسخوبیبهشمادستدهد؛حسبهترشدنوشفاگرفتن.ای 
در آینده است .مطلب زیر بیمارستانهای آینده را موردتوجه قرار داده است.

بحث ساختوساز بیمارستانی به دالیل مختلفی در کشور ما
در اولویت قرار دارد .با توجه به کمبودهای زیاد تخت بیمارستانی
و فاصلهای که بین سرانۀ تخت ما با تختهای جهانی وجود دارد
و همچنین رشد جمعیت موجود در کشور و وضعیت نامطلوب
فضاهای معماری و فیزیکی بیمارستانها ،الزم است تغییراتی در
زمینۀ ساختوساز بیمارستانها داشته باشیم.
از طرف دیگر ،یکی از مباحثی که با آن مواجه هستیم پیشرفت
تکنولوژی است که روزبهروز در حال گسترش است و این امر در
بیمارستانهای ما نیز نمود پیدا میکند که لزوم همگامی با این
تغییرات را میطلبد .امروزه برای برطرف کردن معضالت موجود
در بیمارستانها و طراحی بیمارستانها یکسری راهحل ارائه شده
است .اولین راهحل ،سطحبندی دریافت خدمات درمانی است.
توجه به درمان متمرکز بیمار ،توسعۀ جراحیهای سرپایی و توسعۀ
استفاده از تکنولوژیهای پیشرفتۀ پزشکی از دیگر راهحلها هستند.
آیندهای که برای مراکز درمانی تصویر میشود براساس چهار
گروه ارائۀ خدمت است .این چهار گروه شامل خانهها ،مراکز درمانی
اجتماعی و سالمت یکپارچه ،مراکز درمان گروهی برای بیماریهایی
مثل بیماریهای روانی و مراکز درمان تخصصی است ،که فقط
شامل خدمات تخصصی میشود که بیمار به خاطر آنها ملزم به
حضور در بیمارستان میشود .بنابراین ،هدف ما در آینده میتواند
ایجاد یکسری شبکههای ارائهدهندۀ خدمات سالمت باشد .طی
یک پژوهش انجامشده در آمریکا ،این مسئله مورد بررسی قرار
گرفته است .آنها معتقدند که ارائهدهندگان خدمت برای انجام
کار بیشتر با کمترین هزینه و زمان ،الزم است برنامهریزیهای

خود را انجام دهند .آنها تأکید دارند که
هیچ بیمارستانی نمیتواند به صورت مستقل
هزینۀ تمام تجهیزات پیشرفتۀ مورد نیاز خود
را تأمین کند .بنابراین ،اینکه بیمارستانها در
تعامل با هم کار کنند و به صورت یک شبکه
با یکدیگر در ارتباط باشند از اهمیت زیادی
برخوردار است .در عین حال ،با تغییر در مرکز
ثقل خدمات درمانی بیمارستانی نیز مواجه
هستیم ،به طوری که مراقبتهای بیمارستانی
با مراقبتهای درمانهای سرپایی جایگزین
میشود .همچنین درمانهای سرپایی نیز به
سمت مراقبتهای داخل منزل پیش میرود.
هدف ما میتواند کاهش میانگین اقامت بیمار
تا سه روز و در عین حال افزایش ویزیتهای
سرپایی باشد.
سه اصل مهم جهانی در ساختوساز
بیمارستانهای آینده ،اقتصاد ،محیط و پایداری
زیستمحیطی است .در اروپا چند راهکار در
این زمینه ارائه شده که یکی از آنها یکپارچگی
بیمارستان و شهر است .در این رویکرد،
بیمارستان عنصری شهری شناخته میشود
که باید مانند سایر بناها تعامل مناسبی با
فضاهای اطراف خود داشته باشد .بحث انسانی
بودن محیط مطرح است ،بهگونهای که تالش

درمانهای سرپایی نیز به
سمت مراقبتهای داخل
منزل پیش میرود .هدف
میتواند کاهش میانگین
اقامت بیمار تا سه روز و در
عین حال افزایش ویزیتهای
سرپایی باشد.
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اینکه بیمارستانها در تعامل
با هم کار کنند و به صورت
یک شبکه با یکدیگر در ارتباط
باشند از اهمیت زیادی
برخوردار است .در عین
حال ،با تغییر در مرکز ثقل
خدمات درمانی بیمارستانی نیز
مواجه هستیم ،و مراقبتهای
بیمارستانی با مراقبتهای
درمانهای سرپایی جایگزین
میشود.

شود بیمارستانها متناسب با کاربر و استفادهکننده از فضا تعریف
شوند تا تمایل به حضور در فضا افزایش پیدا کند .همچنین بحث
بهکارگیری تکنولوژی و پایداری بهسرعت در حال پیشرفت است.
اهدافی برای بیمارستانهای آینده تصویر میشوند که شامل
بیمارمحوری ،کارآمدی ،انعطافپذیری فضا ،صرفهجویی در مصرف
انرژی و توجه به اصول شفابخشی است .بر اساس این اهداف میتوان
برای بیمارستانهای جدید برنامهریزیهایی کرد .این برنامهریزیها
به طور خالصه شامل تغییر در روند گردش بیمار در فضای درمانی،
استفاده از تکنولوژیها ،استفاده از بخش اورژانس بهعنوان عامل
موفقیت برای بیمارستانها ،و راهکارهایی از این دست است .برای
آشنایی با روندی که در سطح جهان در حال عملیاتی شدن است
در اینجا چند گرایش مهم توضیح داده شده است .این گرایشها
شامل بیمارستانهای ناب ،بیمارستانهای مجازی ،بیمارستانهای
سبز ،رویکردهای طراحی مبتنی بر شواهد ،هتل بیمارستانها و
طراحی مشارکتی میشوند.
اولین مورد ،بیمارستان ناب است که ایدة آن از ایدة مدیریت
ناب و تفکر ناب گرفته شده و در سیستمهای مدیریتی بسیار توسعه
پیدا کرده است .این سیستم اولین فرایند بهبود سیستم در جهان
شناخته میشود و تمامی سطوح سازمان را در از بین بردن اتالف
در فرایندهای مذکور درگیر میکند .درواقع ،این سیستم از طریق
بهبودی که در کیفیت ،ایمنی و رهبری زمان و امور مالی داشته
توانسته بهتدریج در سیستم سالمت نیز جای خود را رفتهرفته باز
کند .یکی از عمده مشکالت موجود در بیمارستان ،کارآمدی اندک
و اتالف زیاد است .مقدار جهانی اتالف در بهداشت و درمان 30
تا  40درصد برآورد شده که هم خدمات مراقبتی و هم خدمات
غیرمراقبتی را شامل میشود.
در بیمارستانها هشت نوع اتالف اصلی وجود دارد که عبارتاند
از نقص و خطاها ،تولید اضافی یا بیشازحد ،زمانهای انتظار،
عدم خوانایی یا ابهام در طراحی فضایی و همچنین اشکال در
سیستمهای حملونقل .بحث «اموال» و «حرکت» نیز مطرح است.
نوعی «حرکت اسپاگتی» از طریق طراحیهای نادرست ایجاد شده
است .اصول «ناب» بر بازنگری و حذف اتالف در کلیۀ فرمهایی
تأکید دارد که موجب اتالف میشوند .روش «ناب» سه راهکار به
حوزۀ بهداشت و درمان میدهد« :ایجاد محیط پایدار ،از بین بردن
اتالف ،و شناسایی و رفع سریع خطاها ».و تأکید میکند  90درصد
زمانی که صرف ارائة خدمات میشود مربوط به کارهایی است که
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لزوماً ارزشی به آن خدمت اضافه نمیکنند .با
بهکارگیری روش «ناب» میتوانیم به استفادة
بهتر از فضای فیزیکی ،کاهش هزینههای
طراحی و ساخت و بهرهبرداری کارآمدتر از
فضا دست یابیم.
این روش تعدادی اصول دارد؛ ازجمله
اینکه باید ارزشها از دیدگاه فرد دریافتکنندۀ
خدمت بهدرستی تعریف شود .باید جریان
ارزشی تمام فرایندها را بشناسیم و از
«پیشساخته» و «مدوالر» کردن سیستمهای
ساختمانی استفاده کنیم .همچنین الزم است
برای انجام فرایند کارهایمان ،برنامهریزی
جمعی داشته باشیم .از این طرق ،تا حد
ممکن اتالف را در سیستمهای خود کاهش
میدهیم.
دو نمونه از بیمارستانهایی که با روش
«ناب» ساخته شدهاند را معرفی میکنم.
«مرکز پزشکی  »Virginia Masonبا حدود
 336تخت اصول «مدیریت ناب» را از سال
 2002به کار برد .آنها در فضاهای موجود،
با از بین بردن اتالف فضایی مث ً
ال بخشهایی
که کارکرد خاصی نداشتند یا تجهیزاتی
که بهدرستی استفاده نمیشدند ،موجب
میلیونها دالر صرفهجویی در انرژی شدند
و زمان و هزینه را  40تا  70درصد کاهش
دادند .سیستم را طوری برنامهریزی کردند که
در فرایند بازسازی خود ،اولویت با بیمار باشد.
سعی در به وجود آمدن محیطی داشتند که
مردم برای مشارکت در فرایند بهبود خود در
آن احساس ایمنی و آزادی داشته باشند .از
تشویق برای نوآوری و «توفان ذهنی» استفاده
کردند تا از تیمهای طراحی خود ایدههای
جدید بگیرند .باالخره ،با این رویکرد پیش
رفتند تا یک سازمان اقتصادی موفق ایجاد
کردند.
بیمارستان دیگر در منطقة «Humber

 »Riverاست .با کمک شرکت  general Electricبیمارستان
مدرنی را با  560تخت شکل دادند .هدفشان ارائة مراقبتهای
درمانی درست ،در زمان مناسب و مکان مناسب بود .این اصل
میتواند در تعریف پروژههای ما بسیار مهم باشد .نکتة مهم در
کار آن گروه مربوط به روندهای درست فرایند طراحی است.
اصول «ناب» را مبنای کار قرار دادند و سپس فازبندی کردند .از
ابتدای کار ،از الگوها و روندهای قبلی استفاده نکردند .جمعآوری و
مشاهدة اطالعات را به انجام رساندند تا جایی که توانستند از طریق
بررسی گردش کاری موجود به جمعآوری اطالعات برسند .سپس
با مدلسازی و شبیهسازی کامپیوتری ،آنالیز کردند .پس از آن ،از
طریق توفان ذهنی بین کارکنان خودشان سناریوها و مدلهایی
ارائه دادند .از طریق اصول ناب میخواستند گردش کار فعلی را با
تجهیزات و امکاناتی که در آینده قرار بود وجود داشته باشند به
بهترین نحو ارائه دهند .نتایجی که گرفتند عبارتاند از :کاهش 20
درصدی در حرکت کارکنان ،بهبود تجربة بیماران ،و کاهش تأخیر
در ارائة خدمات تا  30درصد.
در انتهای پژوهش به دو نکتة مهم اشاره میشود .مدلهای
برنامهریزی سنتی منجر به شکل دادن به بیمارستانهای سنتی

میشود که در آنها گردش کار فقط شامل
چارهاندیشی موقت است و اغلب بعد از اینکه
فرایند بهرهبرداری آغاز میشود ،به طور
همزمان تغییراتی در بخشهای مختلف به
وجود میآید .دیگر اینکه استفاده از تفکر
«ناب» میتواند شامل روند برنامهریزی و
طراحی بیمارستان از مطالعات اولیه شود و
این موضوع را مورد توجه قرار دهد و ایدۀ
معماری مدرن را بهوضوح پیش ببرد .این
ایده ،که شعار مهم طراحی بیمارستانی به
شمار میرود ،معتقد است فرم از عملکرد
پیروی میکند .شرکتهای دیگری نیز این
روش را پیش بردهاند و در سالهای اخیر به
نتایج خوبی رسیدهاند.
بحث بعدی مربوط به بیمارستانهای
مجازی است .این بیمارستانها پس از
روشهای  Tele-Medicineو پزشکی از
راه دور ،توسعه پیدا کردند .با توجه به اینکه

»
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مرکز پزشکی

Virginia Mason
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اهدافی برای بیمارستانهای
آینده تصویر میشوند
که شامل بیمارمحوری،
کارآمدی ،انعطافپذیری فضا،
صرفهجویی در مصرف انرژی
و توجه به اصول شفابخشی
است .بر اساس این اهداف
میتوان برای بیمارستانهای
جدید برنامهریزیهایی کرد

بیمارستان
Humber River

تکنولوژیهای ارتباطی توسعه یافتند و شاهد رشد تکنولوژی
هستیم ،این روش بهعنوان راهکاری برای «نیاز به حضور کمتر
بیماران در بیمارستان» شناخته میشود .بیماران فقط در شرایط
ضروری که نیاز به بستری دارند به بیمارستان مراجعه میکنند.
بسیاری از خدمات سرپایی از طریق بیمارستانهای مجازی صورت
میگیرد .این کار مزایایی برای کادر درمانی دارد .مث ً
ال میتوانند
اطالعات بیماران را ثبت کنند ،دسترسی مستقیم به اطالعات
داشته باشند و بیماران نیز مجبور نیستند برای دریافت هر خدمتی
به بیمارستان بروند.
این بیمارستانها ،به دلیل عدم نیاز به حضور در بیمارستان،
پیامدهای اولیهای داشتند از جمله کاهش عفونت و خطرات ناشی
از بستری بیمار در بیمارستان .با توجه به اینکه عدالت در دسترسی
به خدمات درمانی یکی از اصول کشور ماست ،این روش میتواند
بدون صرف هزینة زیاد جهت ساخت بیمارستان به دست آید .بهبود
کیفیت زندگی سالخوردگان و افراد ناتوان ،صرفهجویی در هزینهها
و بسیاری مزایای دیگر در بیمارستانهای مجازی دیده میشود.
بیمارستانهای مجازی ،غیر از این ساختار کلی ،حتی میتوانند
در برنامهریزی برای ساخت بیمارستانهای آینده نیز تأثیرگذار
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باشند .یعنی اگر بخشهایی را شناسایی کنیم
که میتوانند خدمات غیرحضوری ارائه دهند،
شاید در آینده بتوانیم بیمارستانی داشته
باشیم که یک بخش آن کام ً
ال غیرحضوری
باشد.
بحث بعدی مربوط به «بیمارستانهای
سبز» است که در راستای معماری پایدار
است .در دنیای امروز از معماری پایدار برای
حل مشکالت شهرنشینی و کمبود انرژی و
همچنین بهبود وضعیت محیطزیست استفاده
میشود .ساختمانهای ما یکی از مهمترین
منابع مصرف انرژی هستند .مقدار زیادی
از این انرژی به دلیل اتالف در ساختمانها
هدر میرود .ساختمانها عاملی برای تولید
مونوکسیدکربن به شمار میروند و اکوسیستم
را تخریب میکنند .بیمارستانهای ما به دلیل
کارکردهای خاصی که پیدا کردهاند ،از این
منظر از ناپایدارترین ساختمانها شناخته
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میشوند .ساختمانهای پایدار ویژگیهای خاصی دارند .عالوه
بر صرفهجویی در انرژی ،فضایی مناسب ارائه میدهند که به
شفابخشی کمک میکند .در کنار آن ،چنین بیمارستانهایی از
منابع طبیعی به صورت کارآمد و سازگار با محیط استفاده میکنند.
درنتیجه ،میتوانند بهعنوان یک راهکار در طراحی بیمارستان به
کار روند.
بیمارستان سبز از زیرمجموعههای «معماری پایدار» به شمار
میرود .بیمارستانی که طراحی خوبی داشته باشد میتواند فرایند
درمان را بهبود بخشد .لذا تالش شده استراتژیهای سبز تاحد
امکان در طراحیهای بیمارستان مورد استفاده قرار بگیرند .مزایای
آنها شامل کاهش مدت زمان بهبود بیمار ،از بین بردن «سندروم
ساختمانهای بیمار» ،هم برای بیماران و هم برای کارکنان است.
کاهش سطوح استرس در کارکنان ،بهبود کیفیت امور ،مصرف
کمتر آب و انرژی و بعضی مزایای دیگر که میتوانند در طراحی
نمود یابند.
مزایای استفاده
Efficiency
از طراحی پایدار

»

دربیمارستانها

Sustainable
Healthcare
Infrastructure
Quality

Green

یکی از اصول بیمارستان سبز توجه به شرایط اقلیمی است.
این مسئله هم در جانمایی و هم در طراحی و ساختار کلی فضای
معماری اهمیت دارد .نورپردازی بسیار مهم است .باید با اولویت
دادن به استفاده از نور طبیعی ،به جایگیری بخشها و چینش
ریزفضاها توجه کرد .بهبود کیفیت هوای داخلی ضروری است و
باید با جهتگیری مناسب ،استفادة مناسب از باد و هوای طبیعی
را در اقلیم مدنظر قرار داد .در بخشهایی که امکان آن وجود دارد،
با اقدامات «فعال» و «غیرفعال» هوای داخلی را بهبود میدهند.
سعی میکنند مصالح مورد استفاده ،با اقلیم هماهنگ و دارای
شاخصههای ساختمان سبز باشد .از باغها و چشماندازهای مناسب

استفاده میکنند تا وضعیت بیماران از نظر
روحی بهبود یابد .گلخانه و «آتریوم» را نیز
مورد استفاده قرار میدهند .بیمارستان سبز
نقش مهمی در تثبیت نرخ خدمات بهداشتی
و درمانی دارد.
موضوع بعدی رویکرد طراحی مبتنی بر
شواهد است؛ به این معنا که از نتایج تحقیقات
علمی استفاده کنیم .در حال حاضر بعضی
راهکارهای اثباتشده در تمام مطالعات مورد
تأکید قرار گرفتهاند .مث ً
ال اینکه بهتر است
اتاقهای بستری هرچه بزرگتر پیشبینی
شوند و پنجرهها نورگیر و بزرگ تعبیه شوند.
در سقف ،باالبرهایی تعبیه میکنند که به
حرکت بیمار کمک میکند.
ایستگاههای پرستاری را غیرمرکزی در
نظر بگیریم .به جای اینکه ایستگاه مرکزی
داشته باشیم ،آنها را به شکل  Localتعریف
کنیم .امکانات شستشوی دست را توسعه
دهیم و معیارهای کاهندة صدا در انتخاب
جنس مصالح مورد توجه قرار گیرند .آثار
هنری شفابخش را تا حد امکان در طرحها به
کار بریم .در این صورت میتوانیم به مزایای
اقتصادی بیشماری دست یابیم و صرفهجویی
زیادی در هزینهها کنیم.
بررسیها به این نتیجه رسیده که بهترین
حالت ،یک اتاق تکتخت است که امکان
کنترل حرارت ،صدا و همة ویژگیها توسط
بیمار در آن وجود داشته باشد ،همچنین
فضایی برای همراهی خانواده داشته باشد
و نور مناسب را در اختیار او بگذارد .مصالح
کاهندة صدا نیز در سقف و کف به کار رفته
باشد .این روش کمک زیادی به بهبود بیمار
میکند .مثال دیگر بیمارستان فابل است که
این رویکرد را هنگام بازسازی مورد توجه قرار
داده است .نتایج بسیار خوبی از آن گرفتند؛
مث ً
ال میزان اقامت بیمار را با این روش تا 10
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سه اصل مهم جهانی در
ساختوسازبیمارستانهای
آینده ،اقتصاد ،محیط و
پایداری زیستمحیطی است.
در اروپا چند راهکار در این
زمینه ارائه شده که یکی از
آنها یکپارچگی بیمارستان و
شهر است .در این رویکرد،
بیمارستان عنصری شهری
شناخته میشود که باید مانند
سایر بناها تعامل مناسبی با
فضاهای اطراف خود داشته
باشد

درصد کاهش دادند .درمجموع بالغ بر  10میلیون دالر صرفهجویی
ساالنه برای آن برآورد کردهاند .هزینههایی که صرف رسیدن به
این اهداف کردهاند طی  3سال برمیگردد که بسیار خوب است.
بررسی عملی دیگری دربارۀ اتاقهای تکتخت صورت گرفت
تا مزایای آنها را مشخص کنند .به چند نکتة مفید دست یافتند.
اول اینکه اگر انبارهای دارویی و ایستگاههای پرستاری غیرمرکزی
باشند ،حرکت پرسنل کاهش مییابد؛ به این معنا که اگر در
طراحی سنتی حرکت هریک از پرسنل حدود  6کیلومتر در روز
بود ،با طراحی جدید به حدود  2/9یعنی تقریبا نصف رسید .به طور
خالصه ،یعنی توانستند فرایندهای خود را بهبود دهند.
ایدة بعدی را «هتل-بیمارستان» میخوانند .افزایش درآمد
و کیفیت میتوانند توأمان باشند .با توجه به اینکه بیمارستانها
موظف به تأمین مالی خود هستند و یا باید به این سمت حرکت
کنند ،موضوع هتل-بیمارستان مطرح میشود .مثل سابق ،انتخاب
بیمارستان صرفاً براساس نوع دسترسی یا تجهیزات و کادر درمان
صورت نمیگیرد ،بلکه امکانات رفاهی جانبی را ارائه میکنند که
در انتخاب بیمارستان مؤثر است .سیستمهای مدیریت بیمارستان
میتوانند به فعالسازی راههایی برای کسب درآمد آنان کمک کند.
آخرین بحث مربوط به رویکرد مشارکتی است .این رویکرد با
هدف ارتقای کیفیت فضای فیزیکی ،متناسب با نیاز کاربر صورت
میگیرد .این رویکرد تأکید دارد که اگر کلیة ذینفعان پروژه را
اعم از بیماران ،پرسنل ،کادر درمانی و مدیران پروژه در فرایندهای
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خود ،بهویژه فرایندهای اولیة طراحی ،درگیر
کنیم در مراحل برنامهریزی و طراحی،
با اخذ نیازهای فضایی و درمانی آنها ،به
تصمیمگیری بهتری برای پیشبرد اهداف خود
میرسیم .بدین ترتیب از دوبارهکاری ،تخریب
بیمارستان و جابهجایی بخشها تا حد زیادی
پیشگیری میشود .طراحی با مردم و توسط
مردم را در بیمارستانها در نظر بگیریم .این
روش اغلب در مراکز سرطان و بیمارستانهای
کودکان نمود مییابد ،زیرا این بیماران مدت
توقف زیادی در بیمارستان دارند و الزم است
فضا متناسب با خواست خودشان باشد.
با توجه به رویکردهای گوناگونی که در
جهان در حال اجراست ،و کمبود تختهای
بیمارستانی در کشور ،ناگزیر به ساختوساز
بیمارستان خواهیم بود .میخواهیم تحوالت
را بشناسیم و به سمت نمایان کردن آنها در
طراحیها و برنامهریزیهای خود برویم .چنین
کاری در جلوگیری از هدررفت هزینههای
ساخت بیمارستان مؤثر خواهد بود .از سوی
دیگر ،رضایت عمومی را در دسترسی به
خدمات تأمین میکنیم.
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مزیتهای استفاده از مصالح و روشهای نوین مانند سیستم  RBSدر ارتقای سطح
استانداردهای بهداشتی و پدافند غیرعامل در سازههای بیمارستانی

شروین احمدی

عضو هیئتعلمی پژوهشگاه پلیمر

مقاومت و کیفیت بیمارستان
ِ
سرعت ساخت نکنیم
را فدای

روشهاومصالحیکهمیتواندرطراحیوساختبیمارستانهابهویژهبیمارستانهایبزرگبهکاربرد
در سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است .تغییراتی که مبتنی بر ظهور تکنولوژیهای

نوین و درس گرفتن از تجربههای حوادث جهانی بوده است .در مطلب زیر به نقاط ضعف و قوت
روشهای سنتی و نوین درخصوص مقاومت بیمارستانها و نکات مربوط به آن توجه شده است.

مباحث ارائهشده در کنگره نشانگر آن است که کشور ما به

در نزدیکی ستون اصلی اتفاق میافتد یا در

سمت ساخت ابربیمارستانها میرود که تراکم جمعیت بسیاری

جاهایی که بسته است و آتشنشانها به آن

دارند .برای رسیدن به این منظور نیاز به زیرساختهای خاص

دسترسی ندارند ،و این زمانی است که پدافند

است .مسلماً اداره بیمارستانی با ظرفیت پذیرش  100 ،50و نهایتاً

عامل اهمیت مییابد و ممکن است سیستم

 200بیمار بسیار راحتتر از ادارة یک ابربیمارستان است و نیازمند

آبپاش در محیط وجود نداشته باشد .در

در نظر گرفتن مالحظات کمتری است .قطعاً ساخت ابربیمارستانها

فضای دربسته ،طی چند دقیقه دما میتواند

نیازمند برنامهریزیهای دقیقتری است و جای بسی خوشحالی

به  1200درجة سانتیگراد برسد .این دما چه

ل گرفته است.
است که احساس نیاز به آن شک 

بالیی بر سر سازه میآورد؟ خیلی ساده است،

پیش از این بسیار دیده شده که هنگام آتشسوزی ،تخریب

شاید ساختمان فروبریزد.

ساختمان بسیار زیاد است .مثال بارز آن در کشور «سینما آزادی»

در نمودار شماره  2زمان فرار  2دقیقهای

بود که طی چند ساعت کل ساختمان آن فرو ریخت .نمونة دیگر

و زمان فرار  20دقیقهای نشان داده شده

برجهای دوقلوی نیویورک است که در اثر برخورد هواپیما ،برجها

است .هنگام آتشسوزی در محیط ،حتی اگر

مدتی طول کشید تا تخلیه شدند و پس از آن ،هردو ساختمان فرو

ساختمان فرو نریزد ،سطح اکسیژن فورا ً پایین

ریختند .اگر اتفاق مشابهی در ایران بیفتد آیا آمادگی برخورد با آن

میآید ،طی مدت کوتاهی اکسیژن خرج آتش

را داریم؟ آیا باید حتماً هواپیما به ساختمان بخورد تا فرو بریزد یا

میشود و امکان خفگی بسیار باال میرود.

ممکن است در اثر اتفاق دیگری نیز ساختمان تخریب شود؟

ساختمانی مثل بیمارستان را در نظر بگیرید

چند سالی است که در ساختوسازهای جدید ،سازندگان

که افراد ناتوان بسیاری در آن هستند .هنگام

تمایل به استفاده از سازههای فلزی دارند .آیا این استراکچرهای

آتشسوزی افراد ناتوان امکان خارج شدن

فلزی بزرگ برای مراکز تجمعی بزرگ ،دوام کامل دارند؟ همانطور

از محل را بهتنهایی ندارند و نیازمند کمک

که در نمودار شماره  1نمایش داده شده ،هنگام آتشسوزی در

هستند .در این مواقع برای داشتن زمان فرار،

محیط فاصلة میان ایجاد آتش تا رسیدن به حداکثر درجة حرارت

به استانداردهایی فراتر نیاز است.

مهم است ،چراکه معموالً زمان زیادی نداریم .گاهی آتشسوزی

معموالً در ساختمانهای فعلی ،بهخصوص
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نمودار شماره 3

در بیمارستانها ،هیچ نظم و قاعدة خاصی برای بازشوها و هدایت

نخواهد بود.

کابلها وجود ندارد ،چه برسد به زمانی که بلندمرتبهسازی شده و

ایجاد حرارت بر اثر آتش در محیط را در

این بینظمیها میتواند مشکالتی اساسی به وجود آورد .نمودار

تصویر شمارة  3میبینید .در مدت زمان بسیار

مقاومت فوالد در برابر آتش را در نظر بگیرید .میدانید که وقتی

کوتاهی حرارت محیط به باالی  600درجه

دما به  400درجه سانتیگراد برسد ،سازة فوالدی به سهولت خم و

میرسد .سیستمهای جدیدی در دنیا وجود

نرم میشود ،تحت بار تغییر شکل میدهد و امکان ریزش آن بسیار

دارد که قابلیت ایجاد سرعت باالی ساخت

باال میرود .در حال حاضر سازندگان همگی به دنبال سازههای

را فراهم میکند ،احتیاج به ستونهای باربر

فلزی هستند تا سرعت ساختوساز را باال ببرند .در صورتی که

کم میشود و میتوان بدون داشتن ستون با

ساختمانی ایدهآل است که عالوه بر داشتن شکل خاص امکان

استفاده از دیوارهای باربر ،سازه را با سرعت

تهویة مناسب نیز داشته باشد .در مورد سازههای فلزی جای کار

بسیار زیادی احداث کرد ،در حالی که مقاومت

زیادی نداریم .پوششهایی هستند که میتوانند مقاومت فوالد را

آن در برابر حریق نیز بسیار مناسب است و

باال ببرند و زمان فرار را حتی تا  3-2ساعت افزایش دهند ولی آیا

فضای بزرگ کمستون همواره برای طراحان

 3-2ساعت برای تخلیة یک بیمارستان بزرگ کفایت میکند؟ چرا

و معماران ایدهآل است .این تکنولوژیها در

با وجود این مشکالت سازندگان به سمت سازههای بتنی نمیروند؟

ایران وجود دارد ولی متأسفانه تاکنون به آنها

چون زمان ساخت بسیار زیادی را میطلبد و عم ً
ال پروژه سودآور

در وزارت بهداشت احساس نیاز نشده است.

در مورد سازههای فلزی
جای کار زیادی نداریم.
پوششهایی هستند که
میتوانند مقاومت فوالد را باال
ببرند و زمان فرار را حتی تا
 3-2ساعت افزایش دهند ولی
آیا  3-2ساعت برای تخلیة
یک بیمارستان بزرگ کفایت
میکند؟ چرا با وجود این
مشکالت سازندگان به سمت
سازههای بتنی نمیروند؟
چون زمان ساخت بسیار
زیادی را میطلبد و عم ً
ال
پروژه سودآور نخواهد بود.
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مشکل دیگری که در بیمارستانها قابلتوجه است ،مسائل

در برابر حریق دارد.

بهداشتی و توسعة شدید عفونتهاست که حتی در بیمارستانهای

از این تکنولوژی بیش از  35سال است

کوچک نیز مشکلساز است .یک بخش از این مشکل به خاطر

که در آمریکای شمالی ،مخصوصاً کانادا و

سیستمهای تهویه است ولی دلیل عمدة آن مربوط به مصالح

ایاالتمتحده استفاده میشود و بیمارستانهای

سنتی است .در حال حاضر در ایران  Clean Roomبا درجات

زیادی از آن بهره بردهاند .قالبهای RBS

باالی ایمنی ساخته میشود و امکان ایجاد مصالح و سازههای بدون

پروفیلهای توخالی مدوالر از جنس  PVCو

درز وجود دارد .امروزه تکنولوژیهای نوینی وجود دارد که توسط

با سطح تمامشده هستند که در طولی برابر با

آنها میتوان با استفاده از مصالح نوین ،که لزوماً آبدوست نیستند

ارتفاع دیوار تولید میشوند و اتصال آنها به

و جاذبهای برای رشد میکروارگانیسمها در آنها وجود ندارد ،سطوح

شیوة کام و زبانه (کشویی) و با سرعت زیاد

ایمنی ایجاد کرد که برای کام ً
ال بدون درز بودن و ضدعفونی کردن

انجام میشود .قالبهای ماندگار  RBSدارای

آنها نیازی به استفاده از مواد خطرناک نیست.

اشکال متنوعی متناسب با موقعیت خود در

نیاز به سازههای مقاوم و بدون درز ،ما را به سمت تکنولوژیهای
نوینی سوق میدهد که  RBSنامیده میشوند RBS .یک سیستم

سیستمهای جدیدی در دنیا
وجود دارد که قابلیت ایجاد
سرعت باالی ساخت را فراهم
میکند ،احتیاج به ستونهای
باربر کم میشود و میتوان
بدون داشتن ستون با استفاده
از دیوارهای باربر ،سازه را با
سرعت بسیار زیادی احداث
کرد ،در حالی که مقاومت
آن در برابر حریق نیز بسیار
مناسب است

دیوار (مانند کنج ،سهراهی و )...هستند و از
دو سطح بیرونی تشکیل شدهاند که توسط

دیوار باربر سازهای از جنس بتن آرمه است که در اجرای آن از

صفحات داخلی سوراخدار به هم متصل

قالبهای ماندگار پلیمری استفاده میشود .قالب ماندگار نوعی قالب

شدهاند .سوراخهای صفحات داخلی با هدف

بتنریزی است که پس از گیرش بتن همچنان در محل باقی میماند

تأمین جریان افقی بتن و حفظ پیوستگی آن و

و استفاده از آن سبب حذف عملیات قالببندی و قالببرداری

نیز جهت عبور آرماتورهای افقی در نظر گرفته

مرسوم میشود و در ضمن مجرایی برای عبور آرماتورها ،کابلها و

شدهاند .صفحات بیرونی دارای فرموالسیون

لولههای تاسیساتی از داخل دیوار فراهم میکند .قالبهای ماندگار

پیشرفته و انحصاری هستند و ویژگیهای

 RBSهمچنین نقشهای دیگری همچون ایجاد عایق صوتی و

شیمیایی و مکانیکی و جلوة زیبای آنها

حرارتی را نیز در زمان بهرهبرداری ایفا میکنند .ازجمله ویژگیهای

برای کاربرد در سطح خارجی دیوارها طراحی

مهم این قالبها سطح تمامشدة آنهاست که دیوار بهدستآمده را

شده است .دمای خودشعلهوری آنها 343

از افزودن پوشش اضافی بینیاز میکند .همچنین جدارة پلیمری

الی  480درجة سانتیگراد خواهد بود و در

آن خاصیت آنتیباکتریال دارد و این سیستم مقاومت بسیار خوبی

برابر شعله از چوب و فلز مقاومتر هستند .این
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عملکرد  RBSدر مقابل حریق

عملکرددرمقابل

ريشآزمایص

ویازآیینوامٍ

وتایجRBS

وتایجچًب

دمایخًداضتعالی

ASTM
D1929
ASTM
D1929
ASTM
D635
ASTM
D635

Min 343 c

480 c

_
_
10 min/sec
0.394in/sec
Max25.4
1.0 in

460 c

208-264
406-507
260
500
-

آتص

دمایاضتعالسریع
ورخآتصگرفته
حذاکثرگسترش
اضتعال

اوتطارضعلٍ
گسترشديد

»»

عملکردآکًستیک RBS

ASTM E84
ULC S102.2
ASTM E84
ULC S102.2

Max 25
Max 450
Report value

0
12.4 mm
19
13
261
75

100
380
-

سیستمدیًار
ضخامتکل
FSTCمقذار
STCمقذار
ٕ ً٘ ،ض حائض اّو٘ت
فاٗك تَدى اص لحاػ صَتٖ ٍ صذاٖٗ وِ اص هح٘ظ اعشاف تِ داخل مٕآ د
RBS4
100 mm
48
52
RBS6عشفؾ سا
وٌٌذ .پلٖاػتاٗشىٕ وِ دٍ
رذٗذ اص  EPSاػتفادُ م
150ٕmm
ؿَد وِ دس ػاصُّإ 47
اػت .دٗذُ مٕ52
عملکرد آکوستیک RBS
RBS8تاسهصشف
اػتفادُ اص لٍٕاى ّإ ٗه
ؿات وشٗت تتٌٖ
پ٘ؾ 200
تْذاؿت ،ػالّا mm
 55مٕوٌيد  .دس ٍصاست 50
ٍٕاسُ ّاٖٗ
ويىد  .دس حال حاضش د
mmمٕ
هح٘ظ «اػتاٗشى» آصاد
RBS8i
200
هوٌَؿ ؿذ ،چشاوِ دس 53
پلٖاػتاٗشى 58
وٌٌذ .
عشحدس
اػتاٗشى» سا
هًََهِ
هزثَسًذ
مٕػاصًذاص وِ
تحول تذٍى
ّإآًزاهقواسٕ
ػتنشِ دس اًَاؿ
ٍرَد «عٕ
دائواً اص إى
اػتفادُ
ػاختواىلاتلٕت
داخل مٕتَاى
افشاد RBS
هضاإٕ
تواند
ی
م
خود
نیز
دیوار
سازة
ت،و
است
دیوار
تَرِ ًنٕ
طر،تِحآى
هٌْذػٖ
هتأػفاًِ
اػتٍ وِ
تٌالض
چالؾ
ًَفٖ
مقاومت تنها برای سطح اٗي
محدودیت،
های
انواع
بدونػاصٕ ،ػشفت
ؿَد .اًثَُ
معماریدس
آػاى
اػتفادُ
ػاختِ
لغقاتدسجٕؽ
آػاى
ػشٕؿ
حولًٍٍمل
هحذٍدٕ

تَدىلحاظ
بودن از
آتش
آساندها ٍ صذا،
ٕػتن ودس هماتل
ونقلتا إى ع
ػاختِلؿذُ
ػاختواىّا
باشد.عایقفإق
داشتهتغٕاس تاال،
ػاخت
مقاومت مناسبی در برابر 
قطعات
سریع
صوتیٕ حم
ػثهػاصٕ ػاختواىّا ،إراد ػاختواىّإ هماٍم دس تشاتش صلضلِ ٍ عَفاى ،لاتلٕت اػتفادُ دس
و صدایی که از محیط

اطراف به داخل میآید ،نیز حائز اهمیت است .پیشساخته ،استفاده آسان در انبوهسازی،

اًَاؿ اللٕم ّا ٍ ؿشإط آب ٍ َّاٖٗ ٍ إراد ًواّإ تغٕاس ؿهٕل تا اػتفادُ اص لالةّإ پلٕهش ٕ ٍ
دیده میشود که در سازههای جدید از  EPSاستفاده میکنند.
فذم ىٕاص تِ ًواواسٕ سا ًام تشد.
وزارت
در
کنند.
پلیاستایرنی که دو طرفشرا شات کریت بتنی می
ساختمانهای ساختهشده با این سیستم در

سرعت ساخت بسیار باال ،عایق بودن

بهداشت ،سالها پیش استفاده از لیوانهای یکبارمصرف پلیاستایرن

مقابل دما و صدا ،سبکسازی ساختمانها،

ممنوع شد ،چراکه در محیط «استایرن» آزاد میکنند .در حال حاضر

ایجاد ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله و

است که متأسفانه در مهندسی به آن توجه نمیشود.

شکیل با استفاده از قالبهای پلیمری و عدم

NANTES - FRANCE

7

PLATEAU
TECHNIQUE
اقلیمها و
استفاده در انواع
دیوارههایی میسازند که افراد داخل ساختمان مجبورند دائماً وجود طوفان ،قابلیت
MÉDICO-CHIRURGICAL
نماهای بسیار
«مونو ِم ِر استایرن» را در آنجا تحمل کنند .این نوعی چالش و تناقض شرایط آب و هوایی و ایجاد
از مزایای  RBSمیتوان قابلیت استفاده از این سیستم در

نیاز به نماکاری را نام برد.
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تکنیکهای مقاومسازی در بیمارستانهای فاقد قاب سازهای

مقاومسازی
شاهبیت بازسازی بیمارستان

مهندس رحیم انصاری

مدیر پروژه مقاوم سازی

مقاومت یک بیمارستان در برابر حادثهای چون زلزله تا چه حد باید باشد؟ در بازسازی یک

بیمارستان فرسوده چقدر باید به بحث مقاومسازی توجه کرد؟ در مطلب زیر با اشاره به تجربههای

بیمارستانی در یزد به این سواالت پاسخ داده شده است و بر این نکته تاکید شده که مقاومسازی
مهمترین نکتهای است که باید در بازسازی بیمارستان رعایت کرد.

در نوشتار حاضر به بحث مقاومسازی سازههای بنایی یا
سازههای فاقد اسکلت سازهای ،با ذکر نمونهای کاربردی در
بیمارستان سیدالشهدای یزد ،پرداخته شده است .همانطور که در
تصویر شماره  1نشان داده شده است بیمارستانهای بسیاری در
کشورهای مختلف بر اثر نیروی زلزله آسیب دیدهاند و خرابیهای
جزئی و کلی در عملکرد آنها اتفاق افتاده است .این سازهها اکثرا
فاقد سیستم سازهای هستند؛ یعنی دیوار باربر بیشتر به عنوان
عنصر اصلی کار میکند یا بعضاً چون در گذشته بنا شدهاند با
آییننامههای روز منطبق نبوده و در زمان وقوع زلزله از کارکرد
خارج میشوند.
هنگام صحبت از مقاومسازی ،دو نوع تکنیک در اختیار است.
در مورد ساختمانهای دارای استراکچر و قاب ،روش مقاومسازی

بسیار تکنولوژیک و مهندسیشده است؛ برای
نمونه همانطور که در تصویر شماره  2دیده
میشود روی ستون بتنی برای تصحیح ضعف
اجرایی ،الیاف  FRPنصب میشود .در اینگونه
موارد مشکل خاصی وجود نداشته و فرآیند
مقاومسازی بهطور اصولی انجامپذیر است.
برای مثال ،برای افزایش مقطع یک ستون
بتنی براساس آییننامه جدید ،میتوان ژاکت
بتنی را اجرا کرد ،اما هنگامی که صحبت از
ساختمانهای نیمهاسکلت و دارای دیوار
باربر میشود مشکالت خاصی وجود خواهد
داشت ،روشها سختتر شده و مقاومسازی با

»

تصویر شماره  1بیمارستانهای تخریبشده هنگام زلزله
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تصویر شماره  -2مقاومسازی ستونهای بتنی
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تصویر شماره  -3بازسازی بیمارستان سیدالشهدا -یزد با سازه دیوار باربر
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تصویر شماره  -4نمودار تغییر مکان نسبی در برابر نیروی زلزله مقیاس شده

تصویر شماره  -5دیاگرام تنش کرنش FRP

تصویر شماره  -6دیاگرام تنش کرنش فوالد

»

دشواری قابلانجام است.
در کشور بیش از سهچهارم بیمارستانها در مواجهه با زلزله
دچار ضعف و نقص هستند و در زمان رخداد این بحران به
جای خدماترسانی ،خود دچار مشکل شده و به مرکز بحران
تبدیل میشوند .به منظور یافتن راهحل مناسب برای چنین
ساختمانهایی ،آییننامه  FEMA 356و ،FEMA 178
دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای بنایی غیرمسلح و
آییننامه  2800وجود دارد.
در سال  ،93پروژه بازسازی بیمارستان سیدالشهدای
یزد (تصویر شماره  )3به منظور مقاومسازی مطرح شد .این
ساختمان  4طبقه فاقد هرگونه عنصر باربر جانبی بود و تنها
دارای دیوارهای  35و  40سانتیمتری است .در این مورد طراحی
براساس آییننامه انجام و روش نوینی برای مقاومسازی یه کار
برده شد .الزم به ذکر است که عمده شکستها در ساختمانهای
بنایی بهصورت ضربدری یا قطری اتفاق میافتد .دیوار بنایی تمام
بار یک ساختمان قدیمی را تحمل میکند و اگر تخریب شود
بیمارستان کامال فرو میریزد.
در تصویر شماره  ،4محور عمودی نمودار ،نمایانگر نیروی
زلزله و محور افقی آن تغییر مکان است .این تغییر مکان تا حدی
ادامه پیدا میکند و بعد از آن دچار شکست میشود و دیوار به
مرحله تخریب میرسد و سازه به سمت انهدام پیش میرود.
محصول بسیار رایج در این مورد  FRPاست که دیاگرام
تنش-کرنش (تصویر شماره  )5آن به صورت خطی افزایش
مییابد ،یعنی نیروی بسیار زیادی را جذب میکند ،اما بهیکباره

گسیخته میشود و نقطه انتهایی ،نقطه
گسیختگی در هر سه نوع  FRPاست .اما
فوالد ،مزیت شکلپذیری دارد ،یعنی وقتی
تحت نیروی فشار یا کششی قرار میگیرد،
میتواند کرنش یا تغییر شکل بسیار خوبی را
تحمل کند (تصویر شماره  .)6به این قابلیت
«جلوگیری از شکست ترد» گفته میشود،
یعنی شکست نرم اتفاق میافتد و اصطالحاً
مانع از فروریختن سازه و ویرانی آن میشود،
بنابراین در این پروژه از فوالد کمک گرفته
شد .بهعنوان نمونه ،در بادبندی که در سازه
بنایی قدیمی اجرا شده بعد از وقوع زلزله،
بادبند به عنوان یک میراگر با جذب مقدار
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زیادی از نیروی زلزله مانع تخریب دیوار در آن دهانه شده است و
عم ً
ال توانسته مقاومت کند.

هزینه بازسازی و تجهیز این فضا در هر
مترمربع حدود  3میلیون تومان و حدودا ً کمتر

در پروژه یزد همین تکنیک ،مبنا قرار داده شد .در سقف

از پانصدهزار تومان هزینه مقاومسازی است.

طاقضربی ،از باال تعدادی المان افقی بهصورت مکانیکی نصب و

اگر قرار باشد این بیمارستان هنگام زلزله

طاقضربی به هم دوخته شد.

کاری انجام ندهد ،عالوه بر فجایع انسانی که

فواصل طاقضربی با تعدادی میخکوب مکانیکی بههم متصل
شده و یکپارچگی سقف تأمین شده است .بتن سراسری هم روی

ممکن است به بار آید ،تمام این هزینهها و
سرمایه اولیه هم از بین خواهد رفت.

سقف ریخته شده تا با ایجاد یکپارچگی در آن از ریزش آوار

روش بهکارگرفته شده در بیمارستان یزد،

جلوگیری کند .روی دیوارهای این بیمارستان هم عناصر فوالدی

کام ً
ال تکنیکال و ابداعی است ،یعنی چنانکه

مانند گاسِ تپلیت و پایههای بادبند بهصورت کاشت شیمیایی یا

در سازههای بنایی دنیا مشاهده شده ،به ندرت

 Adhesive Anchorageنصب شده است.

اتفاق افتاده است.

در تصویر شماره  7وضعیت تمامشده دیوار روی سقف یکی از

معموال روی دیوارهای بنایی از شاتکریت،

طبقات دیده میشود .این دیوار توسط روش فوالد مقاوم مهاربند

مشبندی و بتنریزی استفاده میکنند .در

هشتی نصب شده و به دیوار دوخته شده است.

مرحله اول طرح بهسازی لرزهای در بیمارستان

کام ً
ال مشخص است که وقتی زلزله بهصورت جانبی بر این

سیدالشهدا در یزد ،مطالعات آسیبپذیری شامل

دیوار اثر میگذارد این عناصر میتوانند بهراحتی مقاومت کنند و

آزمایشهای مخرب و غیرمخرب ،نظیر آزمایش

مانع از شکست آن شوند .این حداقل کاری است که میتوان در

مقاومت مجاز خاک و مقاومت فشاری آجر و

یک بیمارستان برای پیشگیری از وقوع بحران هنگام زلزله انجام

لغزش مالت انجام شد و سپس روش مقاومسازی،

داد .پس از نصب بادبندها ،داخل پروفیلها با گروتِ انبساطیابنده

تقویت برشی دیوارها با استفاده از لمینیت FRP

پر شد تا سختی الزم تأمین شود .بعد از این اقدامات ،بازسازی این

و استفاده از بادبندهای فوالدی توپر انتخاب و اجرا

مکان بهراحتی ممکن است .فریمهایی که روی این بادبند مشاهده

شد .روش جدید ما تقویت فوالدی این سازه و

میشود فریمهای دیوار خشک یا کناف است که به آسانی روی

ممانعت از شکست ترد و تحمیل شکست نرم به

دیوار بنایی تقویتشده نصب شده و ساختمان بعد از مقاومسازی

آن بود .یعنی از حالت گسیختگی در دیوار بحث

به سمت بازسازی پیش رفته است.

مهار جانبی مدنظر قرار داده شد و در انتخاب

آنچه گفته شد حلقه مفقوده در بازسازیهای بیمارستانی است،

مصالح هم با توجه به شکست ترد از سمت FRP

در اینگونه بازسازیها ،بحث مقاومسازی دیده نمیشود و نگرشی از

(علیرغم مقاومت باالی آن) ،به شکست نرم فوالد

نظر هزینه و اتفاقات احتمالی به مقاومسازی وجود ندارد.

تغییر جهت داده شد.

در تصویر شماره  9وضعیت نهایی یکی از بالهای بیمارستان
دیده میشود که تماماً بازسازی شده و با حفظ بنای تاریخی حدودا ً
پنجاه ساله آن ،مقاومسازی سازهای هم انجام گرفته است .در
این بازسازی ،هم باید زیبایی بصری و منظر معماری حفظ شود،
هم عملکرد مکان برای بهرهبردار مختل نشود و هم از نظر فنی،
بیمارستان مقاوم و استاندارد باشد.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

به این طریق بهسادگی تمام مسئله اصلی
آن بیمارستان در برابر زلزله مرتفع شد.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

تصویر شماره  -7مقاومسازی دیوارهای باربر در بیمارستان سیدالشهدا-یزد

»

تصویر شماره  -8اجرای درای وال روی دیوار مقاومسازی شده

»

تصویر شماره  -9وضعیت بیمارستان پس از بازسازی
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مردانی آذری؛
مردی که نامش با کار خیر گره خورده است

گزارش:

نکوداشت حاجکریم مردانی آذری
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گزارش مراسم نکوداشت حاجکریم مردانیآذری ،خ ّیر محترم بیمارستان 540تختخوابی
کودکان تبریز که شرکت مهندسان مشاور لیمان طراحی کرده است

مردانیآذری؛
مردی که نامش با کار خیر گره خورده است
مراسم تکریم از خاندان مردانی آذری در تبریز در تاریخ 18
اردیبهشت ماه  1395برگزار شد .مردی که به همراه دو برادر
خود ،عمرشان را صرف کارهای خیر همچون ساخت مسجد،
مدرسه ،مجتمعهای آموزشی برای دانشآموزان روشندل و دهها
کار خیر بزرگ و کوچک کردهاند .کمتر کسی است که نام مردانی
آذری را نشنیده و با خدمات ارزنده آنان به اقشار مختلف مردم
بهویژه در دورترین و محرومترین نقاط استان آشنایی نداشته
باشد .در این مراسم دکتر بیالن سخن خود را با ذکر این مطلب
شروع کردند که حاج کریم مردانی آذری برگزاری مراسم تکریم
را نوعی توطئه تلقی کرده و مخالف برگزاری این مراسم بودهاند و
با اصرار اطرافیان ،حضور در مراسم را پذیرفتهاند .ایشان برگزاری
چنین مراسمی را پاسداشت نیکیها خواندند .در ادامه دکتر
بیالن «کریم» را اینگونه معرفی کردند؛ «ک» نمایانگر کرامت
(یعنی سخاوت و بخشندگی بدون انتظار و بدون پاداش)« ،ر»
به معنای رحمت« ،ی» نمایانگر یاریرسان و «م» معرف مروت
است.
مهندس پورمهدی ،هدف از برگزاری مراسم نکوداشت را
درسی برای مدیران نظام که خداوند متعال به ایشان توفیق
خدمتگزاری داده است ،عنوان کرده ،همچنین به یکی از
خصایص اخالقی حاج کریم مردانی آذری اشاره کردند که ایشان
تأکید بسیار بر این دارند که «کاری که امروز میتوانم انجام دهم
به فردا موکول نمیکنم» .در ادامه پورمهدی خطاب به دوستان،
همکاران و مدیران محترم دستگاههای اداری ،نهادها ،شرکتها،
شهرداریها و سایر دستگاهها تأکید کردند که اگر خداوند متعال
به ما توفیق انجام کاری را داده باید چنانچه میتوانیم ،حتماً
همین امروز به انجام برسانیم و به فردا نگذاریم که دیر است.
استاندار آذربایجانشرقی در این مراسم ضمن تشکر از
زحمات آقای مهندس ونداد و خانم علیزاده که برای برگزاری
این مراسم زحمت کشیدند ،اظهار کرد که شخصیت برادران
مردانی آذری نیاز به برگزاری مراسم این چنین ندارد ،بلکه ما
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به اینگونه برنامهها نیاز داریم تا بزرگان خود
را به نسلهای آتی معرفی کنیم ،چراکه این
بزرگان سالیان سال بینام و نشان و بیهیچ
چشم داشتی به مردم آذربایجان خدمت
کردهاند .بنا بر اظهارات ایشان خاندان
مردانی آذری بهخصوص آقای حاج کریم
مردانی آذری برای جامعه ما الگو هستند
و باید راه و روش آنها را یاد گرفته و ادامه
دهیم .جبارزاده رمز موفقیت این شخصیت را
در جلب رضایت خدا دانست و گفت :ایشان
کسی هستند که مراتب کمال را بهطور کامل
طی کردهاند .وی همچنین خیرین را حجت
خدا در روی زمین خواند و گفت :انسانهایی
همچون آقای مردانی آذری باالترین عبادت
را در خدمت به خلق خدا میدانند و من بر
دستان ایشان بوسه میزنم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز
در این مراسم به بحث روانشناختی انفاق و
ایثار اشاره کرده و اظهار کرد که وقتی به
آقای مردانی آذری با  81سال نگاه میکنید،
میبینید همچنان پرکار در محیط اجرایی
خود حاضر میشوند ،آنجاست که میفهمید
این روحیه را از کجا دریافت میکنند .یکی از
جنبههای جالبتوجه در روانشناختی ،عدم
تمایل این خانواده بزرگوار برای حضور در
مراسم تکریم است .گاهی افرادی که کارهای
خوب و نیک انجام میدهند حتی از تکریم
هم چندان لذتی نمیبرند ،زیرا ذات کار
برایشان لذتبخشتر است.
مهندسان مشاور لیمان نیز با اهدای لوح

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

تقدیر به حاج کریم مردانی آذری سپاسگزاری خود را از زحمات
ایشان ابراز داشتند .همچنین از مهمترین حاشیههای این همایش
میتوان به نامگذاری بلواری در تبریز به اسم کریم مردانی آذری،

رونمایی از زندگینامه کریم مردانی آذری با
عنوان «کربم ،کریم است» ،رونمایی از تمبر
و تندیس کریم مردانی اشاره کرد.
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معرفیبیمارستانهایبرترجهان
بیمارستانها معموال فضاهای دلپذیری نیستند .بسیاری از ما معموال احساس مطلوبی از بیمارستان در زمانی
که خودمان یا یکی از عزیزانمان در این فضا هستند ،نداریم؛ تصور همگان از فضای از بیمارستان بهصورت
سنتی ،محیطی بیش از حد روشن ،استریل با تلویزیونهای نصبشده روی دیوار بهعنوان نهایت تنوع بصری
است .اگرچه نسل جدید تسهیالت درمانی ،سعی در تغییر چهره بیمارستان بهطور عینی داشته با این وجود،
رویکرد اصلی این مکانها به مقوله مراقبتهای درمانی مربوط میشود تا مالحظات زیستمحیطی و فضایی.
سایت www.onlinemastersinpublichealthcare.comلیستی از  30بیمارستان تاثیرگذار تهیه کرده که
به لحاظ تنوع در معماری و استقبال عموم از لیستهای مشابه متمایز است و با وجودی که همچنان ،آیتم
مراقبت از بیمار هدف اولیه و اصلی پنداشته شده ،توجه به محیط اطراف بیمار نیز بهعنوان موردی با اهمیت
درنظر گرفته شده است.در این بخش  5بیمارستان از آخر این لیست بهترتیب مورد بررسی قرار گرفتهاند.

رتبه  26تا 30

معرفی بیمارستانهای:

وینیپالمر فلوریدا
راش ایلینویز
آکرشوس نوروژ
بنجامین راسل آالباما
کمانگ جاکارتا
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شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

3

210

بیمارستانهای برتر جهان -شماره 30

بیمارستان زنان و کودکان وینیپالمر -اورالندو ،فلوریدا
شرکت :جاناتان ب ِیلی و همکاران

نوع :درمانی-دولتی ،تسهیالت درمانی
سال2006 :

وسعت 27870 :مترمربع 46450 -مترمربع

بررسی اجمالی
بیمارستان زنان و کودکان وینیپالمر با امکان سرویسدهی
همزمان به کودکان و زنان در فضایی زیبا با کارآیی باال شکل
گرفته است .بودجه  100میلیون دالری برای ساخت بیش
از  36325مترمربع ساختمان جدید و حدود  2136مترمربع
بازسازی درنظر گرفته شد .هسته اولیه کانسپت طرح مشتق از
نیازهای زنان و کودکانشان درون یک محیط پزشکی-پرورشی
بود.
برای فهمیدن اینکه محیط اطراف تا چه میزان تأثیر
چشمگیری در بهبودی بیمار دارد ،باید گفت که این طرح متمایز
دارای یک حس آرامش نشئتگرفته از مفهوم هتل است که
بیشتر احساسی شبیه به یک مرکز شفابخش موقت را القا میکند
تا حس اقامت در بیمارستان .این معماری قابلتوجه یک اثر
طراحی برای محوطه بیمارستان آرنولد پالمر و افقی برای اورالندو
فلوریدا ایجاد میکند.
اصالت
این پروژه بیشتر بهعنوان یک هتل طراحی شده تا یک
بیمارستان 11 .طبقه ساختمان با تسهیالتی کامل برای زنان و
کودکان و متشکل از ترکیبی از شیشه تیره و برجهای ماسونری،
خالق طرحی منحصربهفرد بوده که معموال در طراحی یک
بیمارستان مرسوم نیست .همانطور که پیشتر نیز گفته شد،
از آنجا که محیط اطراف تاثیر بسزایی در روند بهبودی بیمار
دارد ،این طرح قابلتوجه با استفاده از رنگها و تونالیتههای
آرامشبخش در القای این حس صادقانه و موقر گام برمیدارد.
حجم گنبدی از شیشه با سایهبانی زیبا و معلق توسط کابل در
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ورودی مجموعه بیانگر این مطلب است که
طرح بیمارستانی که ما به آن وارد میشویم
در نظر طراح فراتر از مکانی صرفا درمانی
است.
چالشهای طرحی پایدار
در نهایت ،بودجه تنها مانعی بود که این
پروژه را در راه رسیدن به اهداف اولیه از
پیش تعیینشده محدود کرده بود .بودجه
تعیینکننده بایدها و نبایدها شد.
طرح اصلی دستخوش تغییرات زیادی
شد .کارفرما تمام جزئیات ،ایدهها ،رندرها
و ماکتها را بازبینی کرد .هزینهای صرف
تعیین پارامترهایی شد تا نهایت طرح با
کانسپت یک «اسپا» ساخته شد .پروژه
محققشده مقیاس کوچکی از نسخهای
قابلمقایسه با یک مرکز هنری یا یک
ریزورت بینالمللی است.
پیوستگی در فضای داخلی و مبلمان
ورودی اصلی با داشتن گذرگاهی
که دارای مسیری سرپوشیده در باالی
خود است محیطی آرامشبخش را فراهم
میکند .نورپردازی خاص بهجای استفاده
از فلورسنتهای عادی و متداول حس
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بهتری را نسبت به نور مستقیم باالی سر بیمار روی برانکارد
بهوجود میآورد .چندین ایستگاه پرستاری با فیبرهای نوری که
از رنگهای متفاوتی بهره میبرند متمایز هستند .شیشه بهطور
گستردهای بهکار گرفته شده تا دنیای بیرون را با فراوانی نور
طبیعی خود به درون آورد .استفاده از گرافیک خاص برای
مشخص کردن عالئم استریل ،اتاقهایی که بهشکلی خاص

دکور شدند ،بهکارگیری از روشهایی برای
پنهانکردن تجهیزات و گازهای طبی با
ترفندهای هنری و بهشکل باز و بستهشونده
و نیز تایلهای جابهجاشونده ،در کل حس
مطلوبتری از فضای خصوصی برای بیماران
و خانوادههایشان فراهم میکند.
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مرکز پزشکی دانشگاهی راش -شیکاگو ،ایلینویز
شرکت :پِرکینز ،ویل

وضعیت :ساخته شده
سال2012 :

وسعت 93000 :مترمربع

بهعنوان اولین پروژه بزرگ در طول ده سال گذشته ،به ارزش یک
بیلیون دالر ،شرکت پرکینز ،ویل برنامهریزی و طراحی هنرمندانه
یک ساختمان جدید را در پروژه ساماندهی محوطه دانشگاه بهعهده
گرفت و ساختمان بیمارستان را با  78040مترمربع بنا کرد .یک
پلتفرم بزرگ که در روی خود برج بستری پروانهایشکل را میبیند.
طرحی برای به حداقل رساندن فاصله میان کارکنان و بیماران.
بیمارستان جدید دارای  304تخت بستری حاد 72 ،تخت مراقبت
ویژه نوزادان و  10تخت درد و زایمان است .این ساختمان نمادین
بهطور شاخص مجاور اتوبان جانمایی شده تا بهعنوان سمبل مرکز
درمانی «راش» خودنمایی کند و در میان ساختمانهای جدید
شهر شیکاگو جایگاه برجستهای را از آن خود کند.
یکی از کلیدهای اصلی بیمارستان جدید طرح یک پلتفرم است
که طبقات  5 ،4و  7را بهطور کامل به جراحی ،تصویربرداری
و امور تخصصی ،اختصاص داده است .مجاورت تسهیالت و
تجهیزات بهمنظور دسترسی سریعتر متخصصان به امور مرتبط
است .دپارتمان اورژانس شامل «بنیاد مرکز مک کرومیک» برای
تسهیالت پیشرفته اورژانس است که یکی از معدود تسهیالت
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آمادگیهای بیوتروریسم کشور ایاالت متحده
بوده و قادر به پرداختن به امور اورژانسی در
مقیاس کالن است .جانمایی این سرویسهای
کلیدی همچنین برای کمکردن فواصل
رفتوآمدی بیماران و خانوادههایشان است.
این کانسپت بدیع برای نیل به هدف اصلی
«راش» است که همان تجمیع تسهیالت
و یک دانشگاه بسیار بزرگ در اطراف بیمار
است.
در حال حاضر این ساختمان دارنده نشان
طالی لید در میان بیمارستانهای دنیا ،دارای
فضایی سبز در تراز بام خود ،سقفهای سبز،
حوضچه جمعآوری آب باران و فناوریهای
کاهش اتالف انرژی و حفظ آن است .این
ساختمان همچنین یک ایستگاه حمل و نقل
عمومی را در خود جای داده است.
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بیمارستان دانشگاه آکِ رشوس -آکرشوس ،نروژ
شرکت :دفتر معماری سی.اف .مولر
سال2007 :

وسعت 93000 :مترمربع

بیمارستان دانشگاهی جدید یک ساختمان آموزشی سنتی
نیست .بلکه محلی دوستانه و غیررسمی با محیطی باز و
قابلتصور در پیرامون خود ،رو بهسمت بیماران و وابستگان
آنهاست .دپارتمانهای مختلف بیمارستان در فرم ،ابعاد و
بیانشان همگی متفاوت هستند.
بخشها دارای یک نوع بیان معمارانه هستند در حالیکه
دپارتمانهای درمانی بیانی دیگر دارند ،و کلینیک کودکان نیز
بیان خاص خود را داراست .این پدیده به شکلگیری یک تجربه
بصری متنوع کمک کرده در حالیکه از طرفی دیگر ،امکان
پیدا کردن مسیر را بهراحتی میسر میکند .طرح مجموعه،
تاثیر اهمیت و اولویت نور روز را برای تمامی محیطهای کاری
نشان میدهد ،دیدهایی که با منظرهپردازی اطراف احاطه شده
و با محیط خارج در تعامل است .یک شاهراه اصلی سرپوشیده

از شیشه که در آن چوب بهعنوان
اصلیترین ماده ساختمانی به شمار میرود،
ساختمانهای متنوع با عملکردهای
گوناگون را بههم مرتبط میکند .این خیابان
شیشهای شریان اصلی بیمارستان را شکل
میدهد و همچون مجموعهای از فضاهای
باز با خصوصیات متفاوت ساخته شده
که کاربریهای مختلفی چون کیوسک،
داروخانه ،آرایشگاه ،کلیسا و کافه را دربر
میگیرد .مسافتهای کوتاه بین بخشها،
سازماندهی روشن و تکنولوژی مدرن برای
کارکنان ،همگی امکان سرویسدهی بیشتر
برای بیماران را فراهم میکنند.

213

214

بیمارستانهای برتر جهان -شماره 27

بیمارستان کودکان بنجامین راسل -بیرمنگام ،آالباما
وسعت 67000 :مترمربع
دارای نشان طالی لید

بیمارستانها نباید مکانهای وحشتناکی باشند .اگر بیمارستان کودکان برای یک کودک طراحی

شده باشد ،میتواند مکانی برای ریکاوری ،فضای خانوادگی و شادی باشد .فضایی بهدور از مفاهیمی
که اغلب با آمدن نام بیمارستان به ذهن خطور میکند.

نشان برجستهای برای کودکان
با تمرکز بر تأثیر بسزا بر زندگی کودکان و خانوادههایشان ،این
اثر آیکونیک معرف یک استاندارد جدید در طراحی مراقبتهای
پزشکی کودکان در آالباما بشمار میرود .بیمارستان کودکان
بنجامین راسل بزرگترین پروژه گسترش تسهیالت درمانی در
تاریخ آالباما و سومین بیمارستان بزرگ کودکان در آمریکا به
لحاظ سطح و جزء  10مرکز درمانی برتر کودکان به لحاظ تعداد
تخت است .جدا از ساختمانهای متعدد ماسونری دانشگاه ،سطح
فراگیر شیشهای منحنیوار بههمراه معماری پویا با طراحی داخلی
متنوع در مجموع ،فضایی دوستانه برای کودک و خانوادهاش با
ارتباطاتی روشن برای کارآیی و خدماترسانی بهتر و جهتیابی
آسانتر فراهم میکند.از آنجاییکه مجموعه و محیط اطراف در
روند بهبودی یک کودک کمتأثیر نبوده ،طرح ،تفریحات متعدد،
فراوانی نور طبیعی و تنوع دید به دانشگاه و شهر را فراهم کرده و
پیشگام بزرگترین پروژه ساختمانی و اولین بیمارستانی است که
موفق به اخذ نشان طالی لید (طرح برتر به لحاظ انرژی و زیست
محیطی) شده است.
طرح
اصول طراحی عبارتاند از:
شاخص بودن در میان ازدحام
خلق یک اثر برجسته برای کودکان
ایجاد ارتباطات صحیح
تمرکز بر مراقبت خانودهمحور
همسایهای خوب در واحد همسایگی
خلق طرحی پایدار و دوستدار محیطزیست
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مرکز درمانی کمانگ-جاکارتا ،اندونزی
طراحان :معماران آبودِی

موقعیت :جاکارتا ،اندونزی

معمار پروژه :پی تی .پاراما لوکا سیپتا
وسعت 6500 :متر مربع
سال پروژه2008 :

زمانی که این پروژه در سال  2007شروع شد ،به سختی
میشد تخصیص سطح  2600متر مربعی را برای ساخت یک
کلینیک زنان و کودکان با  52تخت در نظر گرفت .برنامه ساختمان
با توجه به اختصاص یک طبقه به درمان ناباروری قدری پیچیده
است .ساختمان 5طبقه در یک سایت کشیده در یک تقاطع در
«جاالن آمپرا رایا» واقع در جنوب جاکارتا با کوچهای با عرض
 6متر قرار گرفته است .بنا یک فرم باریک داخلی با یک نمای
با عرض 20متری دارد .ضوابط ساختمانسازی باعث شده یک
بخش انحنادار بسیار باریک روبهری جاده با عرض  7متر بهوجود
بیاید.
در کشوری که کماکان طراحی مسئله با اهمیتی بشمار
نمیرود ،چالش اصلی معمار متقاعدکردن کارفرما برای توجه به
چشمانداز طرحی است که با محاسبات تجاری کارفرما سنخیتی
ندارد .از آنجاییکه بودجه برای اختصاص به کلینیک بسیار ناچیز
است ،طبعا کارفرما بیشتر تمایل دارد در بخش تجهیزات پزشکی
سرمایهگذاری کند تا معماری .سعی طراح بر این است تا با داشتن
یک ساختمان خوب از منظر تجاری نیز سبب رونق شود .برای
یک کلینیک که سعی دارد نیمنگاهی هم به بازار داشته باشد ،به
رسمیت شناختهشدن از طرف عموم با ارائه طرحی منحصربهفرد
اهمیت ویژهای دارد .با توجه به اینکه کارفرما تمایلی به داشتن
کلینیکی با رویکردهای مرسوم ندارد ،نمایی سراسر از انگارههای
در همآمیخته با پانلهای گچی و بتنی و شیشههای رنگی بهکار
میبرد .این کار هم بهمنظور طعنه به محیط احاطهشده توسط
ساختمانهای تجاری پیشپاافتاده با اعالن یک لوح رنگی تجاری
است و هم در عینحال بهمنظور افزایش کیفیت داخلی کلینیک
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با بهوجود آوردن طیفی از رنگهای متعدد
برای هر اتاق است.
ایده بهکارگیری شیشههای رنگینما
برگرفته از رنگدرمانی است .این بخشی از
درمان طبیعی است که از رنگ برای تنظیم
کمبود انرژی که فرد از لحاظ بدنی ،فیزیکی،
احساسی ،معنوی یا روانی دارد ،استفاده
میشود .اگرچه این موضوع از منظر علمی
اثبات نشده ،ولی ایده بهکارگیری رنگ برای
تاثیرگذاری روی احساس فرد بهخودی خود
جدید و جذاب است .این ترکیب بهظاهر
نامنظم از شیشه و پنجره در نما منتج از
سازماندهی اتاقهای درونی است .تکتک
اتاقها و تسهیالت درطول راهروی اصلی
بهمنزله ستون فقرات برای فرم اصلی عمل
میکنند .در طبقه  3و  ،4راهروها بهوسیله
یک وید نامنظم در فضای انتظار بخشها
بههم مرتبط میشوند تا فضایی سیال را
بهوجود بیاورند.
هرقدر که نما بهنظر پیچیده باشد،
سیرکوالسیون داخلی و فضاها بسیار
سرراست و واضح است .یک راهروی مرکزی
طوالنی بهعرض  2/4متر در هر طبقه اتاقها
و تسهیالتی را که در دو طرف آن بهطور
مساوی پخش شدهاند را بههم مربوط

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

میکند .در هر طبقه ،راهرو در مرکز خود یک البی پذیرش را جای
داده است که تبدیل به نقطهای برای جهتیابی مالقاتکنندگان
شده است .با تقسیم ساختمان به دو بلوک خطی ،هر اتاق دارای
ابعادی باریک بوده و تقریبا در تمام طول روز کل طبقه به فراوانی
توساز همچنان در
از نور طبیعی بهره میبرد .زمانیکه مرحله ساخ 
جریان بود ،کارفرما مالکیت  2000متر مربع زمین را در همسایگی
بهدست آورد .این قطعه اضافهشده موجب شد تا فشردگی ناشی
از فاز یک در برنامه مجموعه کم شود .فرم  Uشکل زمین هم
به تعدیل ترافیک کمک میکند و هم سیرکوالسیون پارکینگ
داخلی را با دسترسیهای مجزای داخلی و خارجی تسهیل میکند.
اگرچه بهعلت محدودیت زمانی ،تصمیم به ساخت فقط یک طبقه
ساختمان در این توسعه گرفته شد ،با این حال مابقی زمین به

اصلی کلینیک ،بخش اداری و تسهیالت
عمومی استفاده خواهد شد .این ساختمان
توسط یک دیوار منحنی که حدفاصل
بین قسمت عمومی و بالهای خصوصی را
مشخص میکند ،به ساختمان اول مرتبط
میشود .یک فضای بزرگ سیال دربرگیرنده
تمام قسمتهای اداری و پذیرش در کنار
آتریوم « »Skylightاست .فضایی لذتبخش،
شکلگرفته از یک بازشوی بزرگ در سقف
برای فیلترکردن نور روز در البی اصلی است.
روبهروی این قسمت یک باغچه بزرگ با
درختان بزرگ قرار دارد که فضایی مطلوب

فضای سبز اختصاص یافت .این یک طبقه ساختمان برای البی را برای انتظار مراجعهکنندگان فراهم میکند.
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»

نمایشگاههای YAPI-TURKEYBUILDگردهمایی فناوریها
و متریالهای ساختمانی بینالمللی است که از سال 1978
شروع به فعالیت کرده و هر ساله از نظر خدمات و محصوالت
ارائهشده و تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی توسعه یافته
و رشد میکند YAPI – TURKEYBUILD .توسط YEM
 ،EXHIBITIONSسرمایهگذار ترکیهای ITE GROUP PLC
برگزار میشود.
 ITE GROUP PLCهر ساله بیش از  240نمایشگاه و
همایش را در سراسر جهان برگزار میکند.
مشارکت  YEM EXHIBITIONSو ITE GROUP PLC
یک شبکه جهانی قدرتمندی را شکل داده که با همکاری
یکدیگر فرصتهای شغلی جدیدی برای نمایشگاهها ایجاد
میکنند .از طریق این همکاری امروزه YEM EXHIBITIONS
جزء قدرتمندترین برگزارکنندگان نمایشگاه در منطقه است.
 YEM EXHIBITIONSبا برگزاری YAPI-TURKEYBUILD
در استانبول ،آنکارا و ازمیر ،خدماتی در بالکانز ،شمال آفریقا،
خاورمیانه ،روسیه و محدوده جغرافیایی کشورهای مستقل
مشترکالمنافع که ترکیه نیز جزء آنهاست ،ارائه میدهد.
سیونهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان ترکیه-
استانبول ،بهعنوان یکی از پنج نمایشگاه بزرگ در جهان و
بزرگترین گردهمایی بخش ساخت ترکیه و منطقه در تاریخ
 ۱۴ – ۱۰می  2016به مدت پنج روز ( ۲۱تا  ۲۵اردیبهشت
ماه  )۹۵برگزار شد که در گردهمایی جدیدترین محصوالت،
تکنولوژیها و خدمات موردتوجه بسیار قرار گرفت .در این دوره
 1250شرکت در 14سالن به متراژ  100هزار مترمربع و یک
محوطه باز حضور داشتند و تعداد  110.430مخاطب داخلی و
خارجی نیز از غرفهها بازدید کردند.

در سی و نهمین نمایشگاه بینالمللی
ساختمان و مصالح ساختمانی و معماری
استانبول ترکیه ،واحدهای شرکتکننده
به معرفی محصوالت خود در زمینه انواع

نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ترکیه2016-

»
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تصویر نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ترکیه2016-

پروژه ساختمانی ،تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ،معماری،
مصالح ساختمانی و امالک ،تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته
خارجی ،بتن ،فوالد ،سیمان ،کاشی و سرامیک ،سنگ ،ابزار و
ماشینآالت و یراقآالت ،دکوراسیون ،معماری داخلی ،آشپزخانه،
حمام ،استخر ،لوله و اتصاالت ،پالستیک ،رنگ ،در و پنجره،
شیشه ،آلومینیوم ،آسانسور ،روشنایی ،شیرآالت ،آسفالت و
عایقها ،نما ،سازه ،پیمانکاری ،آتشنشانی ،آزمایشگاهی ،نانو،
قالبها و الکترونیک ،انبوهسازی ،فناوریهای نوین ساختمان،
ساختوسازهای پیشرفته ،پیمانکاری ساختمان ،شهرسازی،
سرمایهگذاری ،ماشینآالت تولید بتن ،فرآوردههای چوبی ،پاركت
و ديواركوب ،در و پنجره ،تجهیزات آشپزخانه و نظایر آن پرداختند.
عالوه بر شرکتهای ترکیهای که اکثر غرفهها را به خود
اختصاص داده بودند ،غرفههایی نیز به شرکتهایی از کشورهای
سوئیس ،آلمان ،چین ،آمریکا ،لبنان ،قبرس شمالی ،ایتالیا،
اسپانیا ،بلژیک ،یونان ،بلغارستان ،سنگاپور ،امارات متحده عربی،
کرهجنوبی ،ایران ،جمهوری چک ،اوکراین ،تایوان ،اسلواکی و
ک بار دیگر با ارائه
لتونی اختصاص داشت .در این نمایشگاه که ی 
طیف وسیع آخرین اطالعات و فناوریها سرآمد سایر رقبای
خود شد ،به بهترین طراحی غرفههای نمایشگاه جایزه Golden

 Magnetارائه شد.
پروژه کشور میهمان تحت عنوان پروژه
میهمان منطقه آفریقا برای مدت  5سال
برنامهریزی شده است .این پروژه میزبان
مقامات ارشد و هیئت تدارکات کنیا ،نیجریه
و موزامبیک است که توجه با رشد سریع
آنها در بخش ساختمان ،موقعیت جغرافیایی
آنها در منطقه و فرصتهای شغلی که ارائه
میکنند در توسعه بخش ساختمانی ترکیه
موج وسیعی ایجاد کرده است .همچنین
اولین پروژه بازار هدف ایران که در راستای
فعالیتهای بخش توسعه مشاغل برنامهریزی
شده بود مورد توجه بسیاری قرارگرفت.
مهندسان مشاور لیمان در راستای تحقق
هدف ارتقای سطح علمی و همگام بودن با
وقایع نوین در نمایشگاههای مرتبط با صنعت
ساختمان بهویژه بیمارستانسازی حضور
فعال و گستردهای دارد ،لذا با توجه به اهمیت
سیونهمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت
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ساختمان استانبول ،شرکت لیمان به منظور افزایش و باالرفتن سطح اطالعات و دانشعمومی ،علمی و فنی کارشناسان
خود ،امکان بازدید از نمایشگاه استانبول را فراهم آورد.

»

ارائه جایزه به بهترین غرفههای طراحی شده در نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ترکیه2016-

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

با حضور مسئوالن حوزه درمان و شرکتهای فعال برگزار شد

دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان
و مدیریت منابع و تجهیزات

»

دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

کارگاه های آموزشی دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و

»

دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و
تجهیزات ()Hospital Build & Facility Management
در تاريخ  2الي  3اسفندماه  1394در مرکز همایشهای
بینالمللی رازی در تهران برگزار شد .شعار کنگره« ،ایجاد عزم
ملی برای هماهنگی نهادهای ذیربط و افزایش جلب مشارکتهای
مردمی برای ساخت و تجهیز بیمارستانهای ایمن با طراحیهای
نوآورانه» و هدف کنگره« ،یکپارچهسازی و هماهنگی بین تمامی
دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان
و مدیریت منابع و تجهیزات به منظور افزایش بهرهوری منابع و
خدمترسانی بهتر به بیماران» است این کنگره به همت دانشگاه
علوم پزشکی ایران و مجمع خیرین سالمت کشور و با مشارکت
و همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی،
درمان و توسع

مركز مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات
باليني ،مركز نظارت و اعتباربخشي امور
درمان ،جامعه مهندسان مشاور ایران،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،
دانشگاه تهران ،سازمان تامين اجتماعي،
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ،انجمن
علمی اداره امور بیمارستانها ،شركتهای
اوزان و سرمایهگذاری خانهسازی ایران
وابسته به سازمان تامین اجتماعی و اداره کل
استاندارد استان تهران به همراه جشنواره
قدیر از خیرین سالمت
وپیشگامان ساخت بیمارستان و امتیاز

مدیریت منابع و تجهیزات  -مهندس بردیا معطر

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،معاونتهاي مدیریت
و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دفتر توسعه
منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت ،سازمان مجري
ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازی،

بازآموزی برای متخصصان ،مدیران
وکارشناسان وکارگاههای تخصصی ،در مرکز
همایشهای بینالمللی رازی برگزار شد .در
این کنگره تازهترین دستاوردها در زمینه
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غرفه مهندسان مشاور لیمان در دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

غرفه مهندسان مشاور لیمان در دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

»

سخنرانی مدیرعامل مهندسان مشاور لیمان در دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و
مدیریت منابع و تجهیزات

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل
عفونت و استریلیزاسیون مورد بحث و
تحلیل صاحبنظران قرارگرفت .در این
مراسم دکتر صدرالسادات ،معاون توسعه
مدیریت و منابع ،دکتر آقاجانی معاون
درمان ،دکتر حاجی میراسماعیل رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مهندس
ساکی مدیرکل دفتر توسعه منابع
فیزیکی و امور عمرانی ،مهندس علیزاده
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات
دولتی و عمومی و مهندس حسيني
معاون امور سالمت سازمان مديريت و
برنامهريزي حضور داشتند.
مهندسان مشاور لیمان نیز در کنار
سایر همکاران فعال در حوزه ساخت
بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
در این کنگره حضور فعال و گستردهای
داشت .در غرفه مهندسان مشاور لیمان
عالوه بر معرفی پروژههای این شرکت
روش بهکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساختمان ( )BIMنیز معرفی
شد که تحولی را در طراحی کاربریهای
درمانی ایجاد کرده است.
مدیرعامل مهندسان مشاور لیمان،
در روز دوم همایش در ارتباط با عوامل
غیراعتباری سد راه پیشرفت ،پروژههای
درمانی ارائه دادند و به بررسی مسائل و
مشکالت کلیدی بازدارنده یا کندکننده
صنعت بیمارستانسازی در ایران
پرداختند.

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

با حضور  65شرکت ایرانی و  9شرکت خارجی برگزار شد

اولین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
اولین نمایشگاه بینالمللی بیمارستانسازی ،تجهیزات و
تاسیسات بیمارستانی در تاریخ  2الی  5بهمن ماه در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد .در این نمایشگاه 65
شرکت ایرانی و  9شرکت خارجی از  8کشور جهان آلمان ،انگلستان،
ترکیه ،چین ،عمان ،سوئد ،فرانسه و فنالند در فضايي به متراژ بیش
از  7,600مترمربع حضور داشتند و در زمینه مصالح ساختمانی،
ساختمان هوشمند بیمارستانی ،راهحل جدید بیمارستان دیجیتالی،
بازسازی و ذخیره انرژی بیمارستانی ،امکانات اورژانسی ،سالمت سیار
و آزمودگی بیمارستانهای آینده فعالیت داشته و آخرین نوآوریهای
خود را در این عرصه به بازدیدکنندگان محترم ارائه کردند.
از اهداف برگزاری این نمایشگاه میتوان «معرفی ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه تولید ،بازرگانی و خدمات مربوط
به بیمارستانسازی»« ،شناسایی و معرفی مشکالت ،موانع و نقاط
ضعف موجود در این صنعت و تالش برای جلب حمایت سازمانهای
دولتی« »،ایجاد بسترهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی و کارآفرینی»،
«آشنایی با نوآوریها و تالش برای رسیدن به استانداردهای جهانی»
و «ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در راستای
ارتقای کیفیت تولیدات» را اعالم کرد .بدیهی است برگزاری اولین

نمایشگاه بینالمللیبیمارستانسازی ،تجهیزات
و تاسیسات بیمارستانی و صنایع وابسته ،با
حضور شركتها و مؤسسات داخلی و خارجی
كه در زمینه تولید ،بازرگانی و خدمات مرتبط
با این گروه كاالیی فعالیت دارند ،گامی بلند و
محکم برای ارائه نوآوریها و تولیدات مدرن این
رشته از صنعت محسوب میشود.
مهندسان مشاور لیمان در کنار سایر
همکاران فعال در این زمینه حضور چشمگیری
در این نمایشگاه داشته و ضمن معرفی
پروژههای خود به معرفی روش مدلسازی
اطالعات ساختمان ( )BIMبه عنوان تحولی
شگرف در طراحی و ساخت بیمارستانها
پرداخته که مورد توجه بسیار قرار گرفت.

»

غرفه مهندسان مشاور لیمان در اولین نمایشگاه بینالمللی بیمارستانسازی ،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
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»

اولین نمایشگاه بینالمللی بیمارستانسازی ،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

»

بازدید مهندس علیزاده از غرفه مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

»

استقبال گسترده از معرفی روش  BIMدر غرفه مهندسان مشاور لیمان

»

استقبال گسترده از معرفی روش  BIMدر غرفه مهندسان مشاور لیمان

»

بازدید همکاران سابق شرکت خانهسازی ایران از غرفه لیمان
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نمـایشگـاههـای داخـلی 1395
نالمللی مدیریت بیمارستانی
هشتمین همایش بی 

برگزارکنندگان :دانشگاه علوم پزشکی تهران ،انجمن علمی اداره امور بیمارستانها،
مؤسسه بینالمللی مدیریت وتوسعه سالمت ،وزارت بهداشت
زمان برگزاری 4 :الی  6مرداد 1395
مکان :تهران ،مرکز همایشهای بینالمللی رازی
سایت همایشhttp://ihmc8.ir/ :
ششمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی
و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

برگزارکنندگان :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،انجمن کنترل عفونت
زمان برگزاری 7 :الی  8شهریور 1395
مکان :تهران ،مرکز همایشهای بینالمللی رازی
سایت همایشhttp://www.sterileonline.ir/ :
شرکت مهندسان مشاور لیمان ،با بیش از  30سال سابقه در زمینه طراحی و ساخت
بیمارستان ،شما را به بازدید از غرفه این شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و
تأسیسات بیمارستانی دعوت می نماید.
تهران -محل دائمی نمایشگاه های بین المللی -غرفه شماره  10و 11
دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

برگزارکنندگان :شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش ،شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران
زمان برگزاری 26 :الی  29مهر 1395
مکان :تهران -مرکز همایش های بین المللی رازی
سایت همایشhttp://www.iranhospitex.ir :

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

کنگره مدیریت سالمت

برگزارکننده :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان برگزاری 5 :الی  7آبان 1395
مکان :تبریز -سالن همایش پتروشیمی
سایت همایش ttp://congress.tbzmed.ac.ir/page_congress_fa.aspx?tabid=1&id=44 :
h
پنجمین کنگره بین المللی سالمت مبتنی بر شواهد

برگزارکننده :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان برگزاری 17 :الی  19آذرماه 1395
مکان :کیش
سایت همایشhttp://isehc2016.com/en/ :
سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان ومدیریت منابع و تجهیزات

برگزارکننده :دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری ۲۸ :و  ۲۹آذرماه ۱۳۹۵
مکان :تهران -مرکز همایش های بین المللی رازی
سایت همایشhttp://hospitalbuild.ir/ :
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1395 نمـایشگـاههـای داخـلی
Sept. 2016 ,5-4
Cambodia Pharmed 2016
Phnom Penh, Cambodia.The 2nd edition of International
Exhibition and conference on Pharmaceutical and Medical
Industry forCambodia will be held at Diamond Island Convention
and Exhibition Centre in Phnom Penh, Cambodia.
Website: www.pharmed-cambodia.com

Paris Healthcare Week

18 – 16 May 2017Website: http://www.
parishealthcareweek.com/en/
July 2016 ,24-22
Medicall 2016
Chennai, India.15th edition of India›s largest Hospital Needs
Expo will be held in Chennai, India.
Website: www.medicall.in
July 2016 ,31-30
Hospital Management Conference 2016
Mumbai, India.The 6th edition of Hospital Management Conference and
CIMS Healthcare Excellence Awards along with the Exhibition will be held
at Hotel Sahara Star in Mumbai, India.
Website: www.cimsasia.com
August 2016 ,4-2
FIME Show 2016
Miami, Florida, USA.The 26th largest medical trade exhibition for
medical industry sectors: technology, products and supplies, services
and equipment will be held at Miami Beach Convention Center, Miami,
Florida, USA.
Website: www.fimeshow.com
August 2016 ,24-22
Indian Pharma Expo 2016
New Delhi, India.The 5th edition of Indian Pharma Expo (IPE) 2016 is
scheduled to be held at Pragati Maidan in New Delhi, India. IPE 2016 will be
a common platform for promising sellers and potential buyers from pharma
and healthcare industries.
Website: www.cimsasia.com

Sept. 2016 ,9-7
ExpoHospital 2016
Santigo, Chile.
The 6th edition of the International exhibition of Technology
for products and services for hospital, laboratories and clinics will be held at
Riesco convention center space in Santigo, Chile.
Website: http://www.expohospital.cl

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان

PDC SUMMIT 2017

International summit & exhibition on health facility
planning, design & construction
March 2017 15-12. Orlando, Florida
Website: www.ashe.org/PDC

Hospital Planning and Infrastructure (H.P.I.) Summit

6th - 8th Oct -2016 Bombay Convention Exhibition Centre,
Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India
Website: http://www.hospitalinfra.co.in/

Healthcare Design and Infrastructure
27 - 25 OCTOBER -2016 Dubai, UAE
Website: http://www.hospital-design.com/

CMET 2016 Shenzhen - The 9th China Int›l Medical
Electronics Tech 2016

ORGANIZER:Creativity Convention & Exhibition Ltd. (CCEC)
-24/08/2016 Shenzhen- China

Aug. 2016 ,20-18
Sri Lanka Medical Show &
Sri Lanka Lab Expo 2016
Colombo, Sri Lanka.Sri Lanka Medical Show 2016 - An International Exhibition
on Medical, Hospital, Surgical and Diagnostic Intruments and Consumables
incorporated with Sri Lanka Lab Expo 2016 - A specialized Expo in the sector of
laboratory, analytical, biotechnology and diagnostics will be held at SriLanka
Exhibition and Convention Centre in Colombo, Sri Lanka.
Website: www.sdpromomedia.com
Aug. 31 - Sept. 2016 ,02
MEDICAL FAIR ASIA 2016
Singapore.11th International Exhibition on Hospital, Diagnostic,
Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies will be held
at Marina Bay Sands, Singapore.
Website: www.medicalfair-asia.com
Aug. 31 - Sept. 2016 ,02
Medical Manufacturing
Asia 2016
Singapore.The3rdmanufacturing Processes for Medical technology
Exhibition and Conference will be held at Marina Bay Sands in Singapore.
Website: www.medmanufacturing-asia.com
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Oct. 2016 ,6-4
WIHE 2016
Warsaw, Poland. The 4th Edition of Warsaw International Healthcare will be
held at Warsaw International Expocentre EXPO XXI in Warsaw, Poland.
Website: www.wihehospital.pl
Oct. 2016 ,8-6
Medical Myanmar 2016
Yangon, Myanmar.
The 4th edition of an International Exhibition of Medical and Hospital
Automation Technologies, Equipment, Services and Supporting Industries will
be held at Tatmadaw Hall in Yangon, Myanmar.
Website: www.medical-myanmar.com
Dec. 2016 ,9-5
ZDRAVOOKHRANENIYE 2016
Moscow., Russia. The 26th International Exhibition for Health Care, Medical
Engineering and Pharmaceuticals will be held at Expocentre in Moscow,
Russia.
Website: www.zdravo-expo.ru
February 2017 ,12-10
MediTech Healthcare
Asia 2017
Ahmedabad, Gujarat, India.
International Exhibition & Conference
on Healthcare & Medical Technology will be held at Gujarat University
Convention & Exhibition Centre Ahmedabad, Gujarat, India.
Website: www.mthasia.com
February 2017 ,17-15
Medical Japan 2017
Osaka, Japan.
The 3rd International Medical Expo and Conference
which covers all the products, services for healthcare, clinical testing and
medical diagnostics and medicine will be held at INTEX Osaka, in Osaka,
Japan.
Website: www.medical-jpn.jp/en

شماره هفتم نشریه داخلی مهندسان مشاور لیمان
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Sept. 2016 ,11-9
Medicall 2016
New Delhi, India. 16th edition of India›s largest Hospital Needs Expo will be
held in New Delhi, India.
Website: www.medicall.in
Sept. 2016 ,21-19
BIHE 2016
Baku, Azerbaijan. The 22nd edition of Baku International Healthcare
Exhibition will be held at Azerbaijan International Healthcare Exhibition in
Baku, Azerbaijan.
Website: www.bihe.az/2016
Sept. 2016 ,24-21
Pharmedi 2016
Ho Chi Minh City, Vietnam. Vietnam›s International Exhibition on
products, Equipment, Supplies for medical, Pharmaceutical, Hospital and
Rehabilitation will be held at Sai Gon Exhibition & Convention Center in Ho
Chi Minh City, Vietnam.
Website: http://pharmed.vn/en
Sept. 2016 ,24-22
Asia Labex 2016
Ahmedabad, India.An International Exhibition and
conference on Analytical, Research, Diagnostic, Laboratory
Instruments and Consumables will be held at Gujarat
University Convention and Exhibition Centre in Ahmedabad,
India.
Website: www.asialabex.com
Sept. 2016 ,28-26
Oman Health 2016
Muscat, Oman.The 6th edition of Oman Health Exhibition and Conference
event that highlights the continued development of the healthcare sector
in Oman will be held at Oman Convention & Exhibition Centre in Muscat,
Oman.
Website: www.omanhealthexpo.com
Sept. 2016 ,29-27
Pharma+Bio Asia 2016
Kuala Lumpur, Malaysia. The annual convention for the
Pharmaceutical, Biopharmaceutical, Medical and Healthcare
industry and professionals will be held at Kuala Lumpur
Convention Centre in Kuala Lumpur, Malaysia.
Website: www.pharma-bioasia.com
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