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رسمقاله

برگزاری مسابقه و ارائه طرح بهترین روش برای انتخاب مهندسان مشاور
مهندس نصراله طاهباز

موضوع انتخاب مهندس مشاور از طریق برگزاری مسابقه در ایران ،هرچند
که دارای سابقه طوالنی است ،ولی این روش انتخاب ،در طرحهای بیمارستانی
بهندرت مورد استفاده قرار گرفته است؛ بهویژه در زمینه طراحی بیمارستان های
دارای بیش از هزار تخت با وجود پیشینه طراحی و ساخت آن در کشور ،سابقه
چنین روشی ،پیشتر وجود نداشت.
از اینرو ،طراحی و نظارت پروژه بیمارستان هزارتختخوابی تدبیر تبریز ،از
جمله چنین موارد نادری است که انتخاب مهندس مشاور آن ،از طریق برگزاری
مسابقه انجام گرفته و حساسیت ویژهای نیز در این زمینه اعمال شده است؛
بهنحوی که برای طراحی و نظارت این بیمارستان ،ابتدا در اواخر سال 1394
تصمیم گرفته شد که یک مشاورایرانی همراه با همکار خارجی انتخاب شود و به
همین دلیل ،از بین مهندسان مشاور دارای تخصص بیمارستانی ،سه مشاور انتخاب
شدند که مهندسان مشاور لیمان نیز یکی از آنها بود .پس از انتخاب سه مشاور
دارای صالحیت با تخصص ویژه بیمارستانی ،مقرر شد که پروژههای تهیه شده
توسط این مهندسان مشاور داخلی و خارجی با حضور تیم طراحان و کارشناسان
آنها و نحوه همکاریشان طی جلساتی معرفی و ارائه شوند.
با توجه به حساسیت این پروژه و انتخاب مشاور برای آن ،سپس در ادامه این
راه ،تصمیم بر آن شد که به جای روند پیشین ،مسابقه ای بین تعداد بیشتری
از مهندسان مشاور برگزار شود؛ از این رو ،در انتخاب این مشاوران ،به جای ارائه
رزومه ،تهیه برنامه نیازهای فضایی و کانسپت طرح توسط  6مشاور بیمارستان
ساز طراز اول کشور مورد توصیه وسفارش قرارگرفت و در عین حال ،هرکدام از

مشاوران متعهد شدند که از بین مشاوران بیمارستانساز خارجی تعیین شده،
یکی را بهعنوان همکار انتخاب کنند و به صورت مشترک ،کارهای برنامهریزی،
مطالعاتی و طراحی اولیه را انجام دهند.
در شهریور ماه سال  1395مدارک مسابقه شامل مطالعات امکانسنجی
وکلیاتی از خواستههای بهرهبردار همراه با ضوابط مربوط به تهیه طرحها و نحوه
ارزیابی ،در اختیار مهندسان مشاور قرار گرفت تا برنامهریزی و طراحی بیمارستانی
با ظرفیت یک هزار تخت (شامل تخت های عادی و مراقبت سطح میانی) با سرانه
 125متر مربع بهازاء هر تخت کل تهیه شود .در این زمینه ،به منظور اطالع از
پیشرفت کار و نحوه مشارکت مشاوران داخلی و خارجی ،بازدیدهایی نیز در طول
تهیه طرح از سوی برگزارکنندگان به عمل آمد و در نهایت ،طرح ها در تاریخ 8
آبان همین سال تحویل داده شد.
برگزارکنندگان مسابقه ،گروهی از مجرب ترین افراد با تخصص های الزم را
برای قضاوت طرح ها تشکیل دادند .این گروه پس از بررسی طرح ها و مشاهده
و شنیدن گزارش و توضیحات کارشناسان مهندسان مشاور طی جلسات دفاعیه
متعدد طرح ،سرانجام در آذرماه همین سال ،ترتیب احراز رتبه مهندسان مشاور
را اعالم کرد که در نتیجهی این ارزیابی ،مهندسان مشاور لیمان رتبه نخست
مسابقه را بهدست آورد ،اما در ادامه ،با توجه به اینکه از بین طرحهای تهیه و
ارائه شده ،طرح دیگری نیز در کنار طرح مهندسان مشاور لیمان از نظر امکان
کاهش سطح زیربنا از شرایط مطلوب تری دارا بود ،مقرر شد که با بازنگری برنامه
نیازهای فضایی و کاهش سطوح زیربنا تا رسیدن به سرانه  110متر مربع بهازاء
هر تخت کل ،پیشنهاد جدیدی ارائه شود .براین اساس ،طرح های جدید باردیگر
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند و در نهایت ،بازهم ،طرح مهندسان مشاور
لیمان مناسب تر و مطلوبتر تشخیص داده شد.
در این زمینه ،مهندسان مشاور لیمان وظیفه خود میداند که ضمن ابراز
تشکر از مجموعه برگزارگنندکان مسابقه باتوجه به حفظ کیفیت فنی طرحها طی
بررسی آنها ،قدردانی خود را از دست اندر کاران این مجموعه برای مهیا کردن
شرایط حضور مشاور ذیصالح خارجی نیز اعالم نماید .امید است که این تجربه،
به نتیجه موفقی در برآوردن کمبودهای اطالعاتی بهویژه در زمینه تجهیزات و
روشهای نوین بیانجامد و سرآغازی برای خروج از پوسته کار بهروش معمول و
متداول شود.

طــرح منتخــب پــروژه بیمارســتان هــزار تختخوابــی تدبیــر -تبریــز
مهندسان مشاور لیمان و مهندسان مشاور AIA

ـاخت
ـی سـ
ـره تخصصـ
ـومین کنگـ
ـه سـ
افتتاحیـ
ـزات
ـع و تجهیـ
ـت منابـ
ـتان و مدیریـ
بیمارسـ

8

گزارشــی ازســومین کنگــره تخصصــی ســاخت
بیمارســتان و مدیریــت منابــع و تجهیــزات

بررسی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها
ســومین کنگــره تخصصــی ســاخت بیمارســتان و مدیریــت منابــع و تجهیــزات در
روزهــای یکشــنبه  28و دوشــنبه  29آذرمــاه  1395بــا حضــور مقامــات عالــی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،جمعــی از مدیــران و پزشــکان،
کارشناســان ،رؤســا و معاونــان دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور و
میهمانانــی از ســایر کشــورها در مرکــز همایشهــای بینالمللــی رازی دانشــگاه
علــوم پزشــکی ایــران برگــزار شــد.

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و
مدیریت منابع و تجهیزات در روزهای یکشنبه 28
و دوشنبه  29آذرماه  1395با حضور مقامات عالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جمعی
از مدیران و پزشکان ،کارشناسان ،رؤسا و معاونان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و میهمانانی
از سایر کشورها در مرکز همایشهای بینالمللی
رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در ابتدای سومین کنگره تخصصی ساخت
بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات همایش،
مهندس شاهقدمی دبیر علمی کنگره پس از بیان
اهداف و ایراد تشکر و قدردانی ازتالشها و توجه

مهندس رضا شاهقدمی ،دبیر علمی کنگره

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

دکتر حاج میراسماعیلی رئیس کنگره ،مجمع
خیرین سالمت کشور و دکتر صدرالسادات معاونت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،گزارش
کوتاهی از دو کنگرۀ پیشین ارائه کرد و گفت« :در
اولین کنگره بازتاب و دستاورد بسیار خوبی داشتیم.
مهمترین نتیجۀ کنگرۀ اول ،ایجاد حلقه اتصال بین
مراکز شرکتکننده بود .دوستان از مراکز مختلف در
این کنگره با هم آشنا شدند و توانستند صرفنظر
از بحثهای علمی ،ارتباط نزدیکی در حوزههای
مختلف با هم داشته باشند .هدف ما از برگزاری
کنگره افزایش بهرهوری است .موارد اقتصادی ،جلب
مشارکتهای مردمی ،رعایت استانداردها و در نهایت
خدماترسانی به بیماران از مسائل مورد نظر چنین
نشستی بوده است .شعار کنگره را ایجاد عزم ملی
برای نهادهای ذیربط و افزایش جلب مشارکتهای
مردمی در ساخت و تجهیز بیمارستانهای ایمن با
طراحی نوآورانه انتخاب کردهایم .اولین کنگره در
شهریورماه  1393و دومین کنگره در اسفند ماه
 1393برگزار شد .در کنگره امسال نیز  38مقاله
ارائه خواهد شد که از بین  96مقاله دریافتی انتخاب
شدهاند 11 .کارگاه جنبی هم تدارک دیده شده
است که شرکتکنندگان میتوانند از آنها استفاده
کنند».
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معرفی برنامهها
مهندس شاهقدمی همراه با نمایش نقشه
شماتیکی از پارامترهایی شامل گروههای سنی ،مرگ
و میرها و الگوی مصرف در بیمارستانسازی ادامه داد:
«برنامۀ ما این است که چنین استانداردهایی را به
عنوان الگوی اصلی در کشور پیاده کنیم .بهرهبرداری
و نگهداری این بیمارستانها جزء معضالت کارمان
است .بهرهوری هزینهها با توجه بهمحدودیت منابع،
اعتباربخشی برای رسیدن به استانداردهای خاص،
محیط زیست و زبالههای بیمارستانی و در نهایت
نگهداری ،انرژی و بازسازی در اینجا از نکات بسیار
مهم است .پایداری بیمارستانها در حالتهای
بحران از مباحث مهم است .بههمین دلیل از
دوستان خواهش کردیم که در این زمینه مقاالتی
را آماده کنند .در افق پیشرو باید به بیمارستانهای
هوشمند ،سبز و ایمن نگاه داشته باشیم .بحثهای
پزشکی باید همواره ایجاد شود تا بتوانیم درمان
بیماران را مدیریت کنیم .استفاده از فناوریهای

مدیریت اطالعات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد».
دبیر علمی کنگره افزود« :در روز اول کنگره
سه پنل در حوزۀ راهکارهای افزایش مشارکتهای
مردمی در حوزۀ سالمت ،رویکرد و فناوریهای
نوین بیمارستانهای آینده و تأسیسات و مدیریت
نگهداشت منابع فیزیکی خواهیم داشت .در روز
دوم ،با همایش رویکردها و فناوریهای نوین در
طرح و ساخت بیمارستانهای آینده ،طراحی و
مدیریت اورژانسهای بیمارستان ،اعتباربخشی و
بیمارستانهای ایمن ،منابع و تجهیزات در خدمت
شما هستیم 11 .کارگاه بهصورت جنبی همراه با
این همایش برگزار خواهد شد و سه کارگاه برای
روز یکشنبه و هشت کارگاه برای روز دوشنبه تدارک
دیده شده است .برای مباحث موجود در کنگره،
سه کارگاه سیستمهای  ،AAPهماندیشی و انتقال
تجربیات طراحی در بیمارستانهای سوختگی و
طراحی و تجهیز بخش تصویربرداری را برای روز
اول در نظر گرفتیم .در روز دوم ،کارگاههایی با
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موضوعهای ارتقاء هتلینگ ،سازمان تأمیناجتماعی،
جداسازی لرزهای سیستمهای استهالک انرژی،
دیوارهای فراشیشهای ،طراحی و مطالعه و معماری
بیمارستانهای بزرگ ،سامانه نگهداشت مکانیزه،
نقش ساختارهای فیزیکی بیمارستانها برای افزایش
ایمنی ،بخش اورژانس در مگاهاسپیتالها قرارگاه
استراتژیک برگزار میشود که عالقهمندان میتوانند
همزمان با کنگره ،از کارگاهها استفاده کنند .پنل
طرح تحول نظام سالمت بر عهده متخصصان آن
گذاشته شده است تا درباره زیرساختها صحبت
کنند .امسال ما در خدمت چند نفر از سفرای
کشورهای دوست و همسایه نیز هستیم و امیدواریم
بتوانیم در سال آینده همایش را به صورت بینالمللی
برگزار کنیم».
شعار و هدف کنگره
سخنران بعدی کنگره ،دکتر حاج میر اسماعیل،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره،

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

از نظام سالمت به عنوان یکی از بنیادیترین
ساختارهای جامعه و متضمن زندگی سالم افراد
آن یاد کرد و گفت« :نظام سالمت از زایمان
بیخطر برای تولد یک نوزاد سالم تا مراقبت توأم با
احترام یک سالمند را عهدهدار است .در این میان،
بیمارستانها بار مهمی از خدمات آموزشی و درمانی
نظام سالمت را بر عهده دارند .قطعاً ارتقاء همه جانبه
شبکه بیمارستانی نقشی بیبدیل در ارتقاء سالمت
جامعه خواهد داشت .با این رویکرد ،بسیار مفتخریم
که سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و
مدیریت منابع و تجهیزات را که به همت دانشگاه
علوم پزشکی ایران و مجمع خیرین سالمت کشور
و با همکاری تمامی سازمانها و نهادهای ذیربط
تدارک دیده شده آغاز کنیم».
رئیس کنگره و دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه
داد« :شعار کنگره ،ایجاد عزم ملی برای هماهنگی
نهادهای ذیربط و افزایش جلب مشارکتهای
مردمی در جهت ساخت و تجهیز بیمارستانهای
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ایمن با طراحیهای نوآورانه است .هدف کنگره
یکپارچهسازی و هماهنگی بین تمامی دستگاهها و
نهادهای مرتبط و فعال در حوزۀ ساخت بیمارستان
و مدیریت منابع و تجهیزات است .با عنایت به
مشکالت تأمین منابع مورد نیاز و کمبودهای حوزۀ
سالمت به جرأت میتوان گفت که بهترین راه غلبه
بر این معضالت استفاده از منابع و ظرفیتهای غیر
دولتی به ویژه خیرین محترم است .در این رابطه،
مجمع خیرین سالمت فعالیتهای بسیار ارزشمندی
داشتهاند .وظیفه ما ایجاب میکند راهکارهای تأثیر
سرمایهگذاری در حوزۀ سالمت و افزایش بهرهوری
را به گونهای طراحی و اجرا کنیم تا مشوق حضور
حداکثری بخش خصوصی در این حوزه باشیم».
او در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه وزارت
بهداشت به عنوان سیاستگذار در طراحی ،ساخت،
نگهداشت و بهرهبرداری بیمارستانهای کشور الزم
است که با استراتژی قابل قبولی حضور داشته باشد،
افزود« :بسیاری از بیمارستانها متأسفانه از نظر
مقاومسازی دچار ضعف هستند .باید برنامهای برای
جلوگیری از فرسودگی سریع بیمارستانها در پیش
گرفته شود .تعداد زیادی از بیمارستانهای ساخته
شده در دهه اخیر به سبک و سیاق بیمارستانهای
دهه حدود  30تا  40سال پیش بوده است .در
حالی که امروزه در دنیا معماری پایدار و نحوۀ
استفاده حداکثری از انرژی به بحثهای مهم در
این نوع ساخت و سازها تبدیل شده است .معماری
بیمارستانی باید با روحیۀ افرادی که با این فضا سر
و کار دارند اعم از بیمار ،همراهان بیمار و پرسنل
بیمارستان متناسب باشد .چراکه افراد نامبرده از
نظر روحی در وضعیت مناسبی نیستند و تحت تأثیر
مسائل و مشکالت و رنجهای حاصل از بیماری یا
حتی مرگ قرار میگیرند .بههمین دلیل ،امروزه به
نور ،رنگ ،مصالح ،ترکیب رنگ و هارمونی آنها در
طراحی فضای داخلی بیمارستان اهمیت زیادی داده
میشود .چون یافتههای علمی مؤید این امر است
که لحاظ این موارد در تسریع فرایند درمان ،کاهش
مدت اقامت و تسریع در ترخیص بیمار از بیمارستان
نقش بسیار مهمی دارد».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ،در پایان

سخنانش به عمر مفید بیمارستانها در کشورهای
پیشرفته و همچنین ایران اشاره کرد و گفت« :از
آنجا که در کشورهای پیشرفته ،مصالح بهکار
گرفته شده ،طراحی ،ساخت و نگهداشت بیمارستان
بر اساس استانداردها انجام میگیرد؛ یعنی روند
مطالعه ،بودجهبندی ،برنامهریزی و نظایرآن با قانون
و مقررات سختگیرانه انجام میشود ،بیمارستانها
حدود  100تا  150سال عمر میکنند .گاهی با
بازسازی خیلی دقیق نیز عمر آنها را افزایش و
تغییر کاربری میدهند و برای کارهای دیگر از آنها
استفاده میکنند ،اما در کشور ما متأسفانه عمر مفید
بیمارستانها  30تا  40سال بیشتر نیست و بعد

دکتر سیدجواد حاجی میر اسماعیل ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره

از این مدت دچار فرسودگی میشوند .امیدواریم
برگزاری این کنگره ،محیطی را برای تبادل نظرهای
ارزشمند صاحبنظران فراهم آورد و شرایطی را
مهیا کند تا با حمایت مقام عالی وزارت ،معاونان،

مدیران و تمامی محققان گرامی دبیرخانهای دایمی
برای این کنگره ایجاد شود .این دبیرخانه میتواند
در طول سال با برگزاری جلسات منظم و با حضور
تمامی نهادها ،سازمانها و انجمنهای مرتبط
پیگیر اجرایی شدن دستاوردهای علمی کنگره
باشد و عزمی ملی را در بهینهسازی بیمارستانها و
افزایش خدماترسانی به بیماران ایجاد کند».
در ادامه مراسم گشایش این کنگره ،به ترتیب
دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع و
دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و سپس دکتر زالی رئیس سازمان
11
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نظام پزشکی سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت
و محتوای بیانات ارائه شده ،متن این سخنرانیها
بهصورت جداگانه از گزارش کلی کنگره ،در این
شماره از نشریه لیمان منعکس شده است.
کمکهای مجمع خیرین
در ادامه دکتر نامی رئیس هیئت مدیره مجمع
خیرین سالمت کشور در استان تهران ،ضمن اشاره
ّ
به شعار کنگره ،گفت« :این همایش با هدف تحکیم،
توسعه و اشاعۀ هدفمند نیات و اعمال نوعدوستانه و
خداپسندانه خیرین و همافزایی مدیریتی مؤسسات

دکتر نامی ،رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت کشور

و تشکلهای خیریه در ارتقاء سالمت شکل گرفته
است .همینجا به استحضار شما برسانم که در طول
چهار سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان
کمک و تنها در سال  1394نزدیک به یک هزار
میلیارد تومان کمک جذب شده است .عموماً حدود

چهار هزار و  200مرکز یا ساخته شده یا تجهیز شده
یا در حال تأسیس است .این رقم قابلتوجه ،توسط
خیرین ارزشمند کشورمان با حس نوعدوستی که در
خون و پوست همه ایرانیان وجود دارد انجام شده
است».
دکتر نامی اضافه کرد« :در شرایط آشوبزده
دنیا و همچنین غفلتی که در زندگی امروزی وجود
دارد ،داشتن این روحیه که انسان از مال خود بگذرد
و در راه سالمت ،سعادت و رفاه دیگران هزینه کند،
بسیار ارزشمند است و در دین اسالم هم روی آن
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تأکید شده است .این میراث نیاکان ماست و کار
بسیار ارزشمندی است .به همین دلیل ،تجلیل از
خیرین و نیکوکارانی که پاداششان جز با رضوان الهی
میسر نمیشود ،در این کنگره انجام خواهد شد».
با پایان گرفتن سخنان دکتر نامی ،تنفس
و پذیرایی از شرکت کنندگان اعالم شد و پس از
آن ،مراسم کنگره با سخنان دکتر علی ماهر ،معاون
فنی و برنامهریزی معاونت درمان و مدیر کل دفتر
مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،دکتر محمدعلی همتی ،معاون
درمان سازمان تأمین اجتماعی و دکتر خسرو صادق
نیت ،مدیرکل مرکز سالمت محیط و کار ادامه پیدا
کرد که سخنان آنها بهطور جداگانه ،در این شماره
از نشریه «لیمان» منعکس شده است.
پانلهای گنگره
با پایان گرفتن سخنرانیهای کنگره ،برنامههای
پیشبینی شده بهصورت برگزاری پانل از نیمه روز
نخست گنگره تا پایان برنامههای آن در روز بعد،
ادامه یافت .ادامهی برنامههای روز نخست به سه
پانل اختصاص داده شده بود که با حضور مسئوالن،
مدیران و کارشناسان مختلف بهترتیب ،با عنوانهای
محوری زیر برگزار شدند و مقاالت و مطالب تعیین
شده درچارچوب هرکدام از پانلها ،طی آن ارائه و به
بحث گذاشته شدند؛
 پانل راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمیو سرمایهگذاری در حوزه سالمت
 پانل رویکردها و تکنولوژیهای نوین طراحیو ساخت بیمارستانهای آینده
 پانل تأسیسات و مدیریت نگهداشت منابعفیزیکی
دومین روز از کنگره ،از ابتدای آن تا پایان،
به برگزاری پانلهای تخصصی اختصاص داشت؛ به
نحوی که چهار پانل با موضوعهای محوری زیر در
این روز برگزار شدند؛
 پانل رویکردها و تکنولوژیهای نوین طراحیو ساخت بیمارستانهای آینده و مگاهاسپیتالهل
 پانل طراحی و مدیریت اورژانس بیمارستانی -پانل اعتباربخشی و بیمارستانهای ایمن
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 پانل مدیریت منابع و تجهزاتاهم مطالب ،مقاالت و مباحث عمده بیان شده
در این پانلها نیز جمعآوری شده و بهطور جداگانه
در این شماره از نشریه «لیمان» بهصورت اختصاصی
منتشر و ارائه شده است.
برنامهها و نمایشگاههای جانبی
سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان
ومدیریت منابع و تجهزات ،عالوه بر اینکه شامل
سخنرانیها و پانلهای متنوع و گوناگونی میشد،
برنامههای جنبی دیگری را ازجمله کارگاههای
آموزشی و نمایشگاه در بر داشت .در نمایشگاه
کنگره ،شرکتهای مختلفی که خدمات و محصوالت
آنها به فعالیتهای ساخت و احداث بیمارستان

اختصاص داشت ،حضور داشتند و هرکدام ،غرفهای
را بهخود اختصاص داده بودند .تشکیل و برگزاری
کارگاههای آموزشی ،از دیگر برنامههای جانبی این
کنگره تخصصی بود که طی روزهای برگزاری ،در
کنار برنامههای آن در تاالرهای شماره دو و شماره
سه محل برگزاری کنگره تشکیل شد که در مجموع،
 11کارگاه آموزشی را در بر میگرفت.

« شعار سومین کنگره
تخصصی ساخت بیمارستان
و مدیریت منابع و
تجهیزات ،ایجاد عزم ملی
برای هماهنگی نهادهای
ذیربط و افزایش جلب
مشارکتهای مردمی در
جهت ساخت و تجهیز
بیمارستانهای ایمن با
طراحی نوآورانه انتخاب
شده بود».
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بـرای ایجـاد و توسـعه زیرسـاختها کمبود منابـع داریم
دکتر سیدعلی صدرالّسادات

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

دکتــر ســیدعلی صدرالّســادات معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،در نخســتین روز از ســومین کنگــره
تخصصــی ســاخت بیمارســتان و مدیریــت منابــع و تجهیــزات ،ضمــن تشــریح

فعالیتهــای حــوزه معاونــت خــود ،بــه تشــریح چشــماندازها و برنامههــای
آتــی ایــن حــوزه پرداخــت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن کنگــره بتوانــد

بــرای چالشهــای پیــشروی در حــوزه فعالیتــی او کارســاز باشــد.

در حوزۀ درمان ،تصمیم
ظرفیت تختهای
بیمارستانی نسبت به قبل،
25درصد افزایش یافته
است و روزانه حدود 30
هزار نفر نیروی انسانی در
ساخت این بیمارستانها
مشارکت دارند.

بنابر اظهارات معاون توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،برنامه
کالنی در معاونت توسعه مدیریت و منابع ،طراحی
و بررسی شده که با زیربرنامههای حوزههای
درمان ،بهداشت و مراکز بهداشتی ،حوزههای
آموزش و نیازمندیهای آموزشی ،حوزۀ فیزیکی و
حوزۀ نگهداشت منابع در حال اجرا است .بهطور
طبیعی نگاه مدیریتی این برنامه به تدوین و اجرای
استانداردها میباشد .دکتر صدرالسادات در ادامه به
مطالب مهمی اشاره نمود که به اختصار بهشرح زیر
آمده است.
حوزۀ منابع فیزیکی وزارت بهداشت و درمان
با چالشهای عمدهای مواجه است که این همایش
میتواند در این زمینهها کارساز باشد ،برای ایجاد و
توسعه زیرساختها ،کمبود منابع وجود دارد و منابع
دولتی بههیچ وجه پاسخگو نخواهد بود .بهخصوص
اینکه سازمانها ،ساختارها ،ساختمانها ،تأسیسات
و تجهیزات بیمارستانی کشور دارای فرسودگی
بسیاری است و بهمنظور نگهداری بهینه آنها،
باتوجه به تنوع و ارزش باالیی که دارند ،سیستم
و برنامهریزی دقیقتری از آنچه وجود دارد مورد
نیاز است .تأخیر زیادی در اجرای بسیاری از پروژهها
وجود دارد که به مدیریت منابع ،مشکالت ساختاری
و مشکالت جدی بهرهوری تغییر در محدوده طرحها
باز میگردد .الزم به ذکر است که در جهت رفع
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مشکالت ،هدفگذاریها و برنامهریزیهای مختلفی
در حوزههای مرتبط انجام شده است.
برنامههای توسعه
در حوزه درمان ،هدف ارتقای سرانه تخت از
 1.67در وضع موجود ،به  2.6در سالهای انتهایی
برنامه است .همچنین افزایش سرانه فضاهای
واحدهای بهداشتی از  44مترمربع فعلی به 75
مترمربع به ازاء هر هزار نفر در نظر گرفته شده است.
در بخش آموزش ،بهدلیل تفکیک وزارت بهداشت
از وزارت علوم بهطور طبیعی ،امکانات بیشتر
به دانشگاههای وزارت علوم داده میشود و بخش
کمی از تخصیصها در اختیار وزارت بهداشت قرار
میگیرد .در دورۀ تفکیک ،افزایش تعداد دانشجویان
نیاز به توسعۀ امکانات آموزشی را در پی دارد؛
بنابراین الزم است که فضای استاندارد آموزشی از
 10مترمربع به ازاء هر دانشجو در وضعیت فعلی ،به
 22مترمربع افزایش داده شود.
طبق برنامهریزی در بخش درمان ،بهمنظور
تحقق شاخص  2/6تخت به ازاء هزار نفر ،باید تعداد
تخت تا پایان دولت فعلی ،به  16هزار و  750تخت
برسد ،این در حالی استکه از تعداد  96هزار تختی
که در ابتدای دولت فعلی وجود داشت 55 ،هزار تخت،
فرسوده و حدود  40هزار تخت در حال ساخت است.
اعتبار الزم برای اجرای این برنامه معادل پنج هزار و
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 200میلیارد تومان برآورد شدهاست .بهطور متوسط،
اعتباری که برای تکمیل تختهای بیمارستانی در
اختیار قرار دارد حدود یک هزار میلیارد است و این
توسعهای است که در این دوره اتفاق افتاده و در
دورههای گذشته به هیچ وجه این منبع در اختیار
نبوده است .چنانچه تنها با اتکا به منابع دولتی این
هدف محقق شود ،زمان بسیار زیادی مورد نیاز است؛
ازاینرو استفاده از منابع غیردولتی ضرورت مییابد.
در برنامهریزیهای انجام شده ،پروژهها به پنج گروه
زیر تقسیم شدهاند؛
 گروه اول :پروژههای دارای پیشرفت فیزیکیقابل توجه که تأمین  21هزار تخت با متراژ حدود
یک میلیون و  600هزار مترمربع با مشارکت سازمان
مجری وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی
به سرعت در حال انجام است.
 گروه دوم :پروژههای نیمهتمام زیر  50درصدکه با مشارکت بخش غیردولتی انجام میشود.
 گروه سوم :پروژههای با ظرفیت  15هزار و 100تخت بنا بر استفاده از سرمایهگذاری خارجی
که توافقات اولیه نیز در این زمینه انجام شده است.
 گروه چهارم :پروژههایی با  20هزار تخت ازظرفیتهای موجود در حوزۀ سالمت از قبیل امالک
مازاد که با مشارکت قرارگاه خاتم شروع شده است.
 گروه پنجم :پروژههایی با ظرفیت حدود 15هزار تخت در مناطق کمتر توسعهیافته که عمدتاً
نیازمند استفاده از منابع دولتی و خیرین است.
در رابطه با گروه اول ،برنامه شروع شده است و
با توجه به کمبود در حوزۀ اعتباری ،عملکرد آن قابل
قبول است .امید است با منابع موجود و مدیریت و
برنامهریزی ،در چند ماه آینده به بهرهبرداری رسد.
تعداد  30بیمارستان با بیش از  200تخت ،در گروه
اول قرار دارد که بسیار حائز اهمیت است .برنامه
 21هزار تخت ،شاخص تخت در کشور را تا پیش
از پایان دولت فعلی از  1/67به  1/92ارتقاء خواهد
داد .ظرفیت تختهای بیمارستانی نسبت به قبل،
25درصد افزایش یافته است و روزانه حدود 30
هزار نفر نیروی انسانی در ساخت این بیمارستانها
مشارکت دارند .طبق برآورد کلی ،حدود پنج هزار
میلیارد از اعتبارات دولتی صرف این بخش خواهد

شد .پیشرفت فیزیکی طرح  21هزار تخت نسبت
به آنچه هدفگذاری شده ،شرایط مطلوبی دارد
و از پراکندگی و توزیع کشوری  21هزار تخت،
تاکنون  13هزار تخت آماده شده است .الزم
به ذکر است که انجام بخشی از این کار بهعهده
وزارت راه و شهرسازی است که با هماهنگیهای
تنگاتنگ ،برنامهریزی و پیگیریهای مداوم در حال
انجام است .در راستای این طرح ،بیمارستان فوق
تخصصی حشمتیه سبزوار ،به بهرهبرداری رسید و
بهزودی بیمارستان فرقانی قم با بیش از  400تخت،
بیمارستان قلب فرشچیان در همدان ،بیمارستان
 700تختخوابی امام رضا در مشهد و بیمارستان
کوثر سنندج نیز افتتاح میشوند.
حوزه درمان
بهطور کلی حدود  1200پروژۀ عمرانی در
سراسر کشور در قالب طرح تحول سالمت برای
توسعه و بهسازی بلوکهای زایمان ،کلینیکهای
ویژه ،بهسازی و توسعه اورژانسها ،احداث مراکز
سرطانی و تختهای مراقبت ویژه در بیمارستانها ،به
این معاونت سپرده شده است که عالوه بر پروژههای
موجود در حوزههای بیمارستانی و مراکز بهداشت و
بخش آموزش است .این وظیفه جداگانه و سنگینی
بود که به وظایف حوزۀ منابع فیزیکی وزارت بهداشت
اضافه شدهاست .برای اجرای این برنامهها در حوزۀ
دفاتر فنی دانشگاهها با وجود کمبود امکانات ،کمبود
نیرو و سایر کمبودها ،تالش بسیاری در حال انجام
است؛ برای حدود یک میلیون مترمربع ساخت و ساز
برنامهریزی شده و روزانه بیش از  60هزار نیرو در
این طرحها مشغول فعالیت هستند .این پروژهها ،با
اختصاص حدود  2هزار و  500میلیارد تومان اعتبار
دولتی به خود ،باید در طول  27ماه تکمیل شوند،
در حالیکه بخشی از آنها از برنامهزمانی خود عقب
هستند.
یکی از موضوعات مهم در پروژههای مربوط
بهطرح سالمت ،ارتقاء هتلینگ بیمارستانها است که
با حمایت ویژه وزیر و تأکید مؤکد ایشان اتفاق افتاده
است .پیش از این شرایط برخی از بیمارستانهای
دولتی ،نوعی توهین به نظام و مردمی که به این

طبق برنامهریزی در بخش
درمان ،بهمنظور تحقق
شاخص  2/6تخت به ازاء
هزار نفر ،باید تعداد تخت
تا پایان دولت فعلی ،به 16
هزار و  750تخت برسد،
این در حالی استکه از
تعداد  96هزار تختی که در
ابتدای دولت فعلی وجود
داشت 55 ،هزار تخت،
فرسوده و حدود  40هزار
تخت در حال ساخت است
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مراکز مراجعه میکردند بود .با تالشی در قالب پروژه
هتلینگ بیمارستانهای فعال کشور ،احداث 570
بیمارستان با متراژ دو میلیون و  500هزار مترمربع
و برآورد هزینه یک هزار میلیارد تومان ،برنامهریزی
شده است و اجرای آن نیز از نیمه سال  1393شروع
شده است .در این راستا حدود  80درصد بخشهای
بستری 46 ،درصد بخشهای اورژانس 35 ،درصد
اتاقهای عمل و  57درصد بخشهای زیربنایی
تأسیساتی هدفگذاری ،اصالح و تکمیل شده است.
ساماندهی وضعیت این مراکز تأثیر بسیاری بر نگاه
مردم به بخش دولتی داشته است.
با وجود مشکالت بسیار،
در حوزۀ سرمایهگذاری
سالمت برای ایجاد و
توسعۀ زیرساختها ،عالوه
بر یاری ،مشارکت مؤثر
و همفکری دانشمندان،
کارشناسان ،مشاوران
و متخصصان در حوزۀ
ساخت و مدیریت نیز الزم
است.

بازسازی واحدهای بهداشتی و فرسوده
تحول در وضعیت حوزۀ فیزیکی بخش درمان
شروع و در سال گذشته تالشهای بسیاری در
تکمیل و ایجاد شبکه بهداشت کشور انجام شده
است .در این مورد با نگاه نو به این شبکه ،نیازهای
آن مجددا بررسی و برنامهای برای بهبود و توسعه آن
در نظر گرفته شد .یکی از برنامههای جدید در حوزۀ
فیزیکی ،برنامه توسعه و بهبود شبکه بهداشت کشور
است که با زیربرنامههایی در زمینه اولویت تکمیل
روستاها و مناطق محروم حاشیه شهرها ،اولویت
بهداشت و پیشگیری بر درمان ،اولویت درمان
سرپایی بر درمان بستری و همجنین اولویت درمان
عمومی بر تخصصی هدفگیری شده است.
بازسازی واحدهای بهداشتی و فرسوده یکی از
زیر برنامههای قابل توجه است .این واحدها بیش از
 25سال است که با توجه به مراجعات زیادی که
دارند و استفاده فراوانی که از آنها میشود ،فرسوده

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شدهاند .تعمیر و بهسازی واحدهای بهداشتی موجود
و برنامه نگهداری واحدهای بهداشتی درمانی ،در این
برنامه مد نظر است و طبق آن باید این سطح از
 44مترمربع به  75مترمربع بهازاء هر نفر ارتقا یابد.
بنابراین ،باید تعداد مراکز جامع سالمت شهری از
یک هزار و  129به دو هزار و  716و تعداد مراکز
جامع سالمت روستایی از یک هزار و  156مرکز فعلی
به دو هزار و  625مرکز برسد .همچنین پایگاههای
سالمت فعلی از یک هزار و  45به چهار هزار و 99
و خانههای بهداشت از  14هزار و  623مرکز فعلی
به  18هزار و مرکز 179که نیاز کشور است افزایش
یابد .در نهایت برای تحقق هدف سرانه  75مترمربع
به ازاء هر یک هزار نفر در بخش بهداشت ،باید مراکز
جامع سالمت شهری ،روستایی ،پایگاههای سالمت
و خانههای بهداشت از  18هزار و  553عدد فعلی به
 27هزار و  619عدد افزایش یابد .برای تحقق چهار
برنامه تنظیمشده در بازه زمانی سال  95تا انتهای
سال  ،99حدود شش هزار میلیارد منابع مالی مورد
نیاز است.
محدودیت منابع دولتی برای آموزش عالی
در فاز اول که تکمیل و بهرهبرداری حدود دو
هزار خانه بهداشت و  50مرکز جامع سالمت شهری
و روستایی است ،حدود  61درصد پیشرفت فیزیکی
صورت گرفته است؛ خانههای بهداشت تکمیل شده،
ولی مراکز جامع روستایی و شهری هنوز کامل نشده
و امید است تا نیمه اول سال  96تکمیل شوند .در
فاز دوم خانههای بهداشت ،پایگاه سالمت ،مراکز
جامع سالمت شهری ،آموزشگاههای بهورزی و

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

تسهیالت زایمانی مدنظر است که روند آن در حوزۀ
آموزش بهعنوان تکمیل پروژههای فیزیکی درمان
شروع شده است .بهعنوان بخش تکمیلی کار در
حوزۀ آموزش باید اقداماتی برای بهبود وضع آموزش
پزشکی در کشور انجام شود و عملکرد صحیح حوزۀ
درمان و بهداشت ،نیازمند تکمیل و اصالح این حوزه
است.
در این مورد مشکالت زیادی وجود دارد و منابع
دولتی بسیار محدود است؛ هرچند امسال در بودجه
 1396شرایط مناسبتری دیده میشود .هدف در
وضعیت فعلی ،تأمین سرانه حدود  22مترمربع برای
هر دانشجو است .چشمانداز توسعه مؤسسات آموزش
عالی ،وجود سه دانشگاه در تراز جهانی است .طراحی
و اجرای  10دانشگاه در سطح ملی 50 ،دانشگاه در
سطح استانی و  15دانشکده علوم پزشکی و 240
مجتمع عالی سالمت در سطح شهرستانها جزیی
از این برنامه است .در وضعیت موجود ،حدود 361
دانشکده با یک میلیون و  740هزار مترمربع فعالیت
دارند؛ یعنی به ازاء هر دانشجو حدود  10مترمربع،
فضا اختصاص یافته است .حال آنکه برای رسیدن
به سرانه هدف  21/8مترمربع باید  508دانشکده
تجهیز شوند که خود در حدود دو میلیون و 544
هزار مترمربع فضا نیاز دارد .در حال حاضر حدود
 563هزار مترمربع یعنی  83دانشکده با قدمت
بسیار زیاد و فرسوده و حدود  44هزار مترمربع
در قالب  21دانشکده بهصورت استیجاری فعالیت
دارند .تحقق این طرح حدود پنج هزار میلیارد منابع
نیاز دارد که مشارکت خیرین و سرمایهگذاران را
میطلبد .نیازها در سال  96برنامهریزی شده است
و باید راهی برای سرمایهگذاریها در این حوزه باز
شود .قابل توجه است که برنامهریزی دقیق پروژهها
در سطح کالن در دفتر منابع فیزیکی و سطح وزارت
به کمک سامانهای کنترل میشود.
نگهداشت منابع و تجهیزات بیمارستانها
یکی از کارهای بسیار مهم در حوزۀ بهداشت
که بهعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر ،کمتر مورد

توجه قرار گرفته است ،موضوع نگهداشت منابع و
تجهیزات بیمارستانهای دولتی است .تجهیزات
گرانقیمت و سنگینی که برای بهدستآوردن آنها
تالش بسیار میشود ،اما پس از نصب و بهکارگیری
توسط مدیریت بیمارستانها رها و توجه کمی به
آنها میشود .خوشبختانه با کمک یکی از مشاوران
مجرب داخلی سیستمی برای تعمیر و نگهداشت
تجهیزات تمامی بیمارستانها طراحی و برنامهریزی
شده است که افزایش کارایی و بهرهوری را درپی دارد.
سال گذشته در فاز یک 34 ،بیمارستان با حدود 10
هزار تخت و امسال نیز  224بیمارستان با حدود 71
هزار تخت ،تحت پوشش قرار گرفت و انتظار میرود
در فاز بعدی  259بیمارستان دولتی دیگر نیز تحت
پوشش این سیستم قرار گیرد .تاکنون از این طریق،
حدود  20درصد مدت زمان رسیدگی به تعمیرات،
 10درصد هزینههای نگهداری برای  34بیمارستان
(معادل  10میلیارد تومان) و  20درصد هزینههای
نگهداشت کاهش داده شده است .نسبت هزینههای
پیشگیری به کل تعمیرات حدود چهار برابر است
که شاخص قابلتوجهی است و نرخ بازگشت سرمایه
با این روش هشت درصد افزایش داده شده است.
یکی از اهداف مورد نظر کنگره در این مورد،
تهیه استانداردهای مطلوب و بهینه برای حوزۀ
درمانی و بهداشتی است که تاکنون 13جلد کتاب
استاندارد در حوزۀ درمانی و ن ُه جلد در حوزۀ
آموزشی تهیه شده است و میتواند برای مشاوران
و پیمانکاران ،بهعنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین پنج جلد از استانداردهایی که قب ً
ال تهیه
شده بود مورد تجدید و بازنگری قرار گرفت .با وجود
مشکالت بسیار ،در حوزۀ سرمایهگذاری سالمت
برای ایجاد و توسعۀ زیرساختها ،عالوه بر یاری،
مشارکت مؤثر و همفکری دانشمندان ،کارشناسان،
مشاوران و متخصصان در حوزۀ ساخت و مدیریت
نیز الزم است .باید بتوان از دانش و فناوری روز برای
بهبود کیفیت و سرعت در انجام پروژهها و استحکام
کارها استفاده کرد.

بازسازی واحدهای
بهداشتی و فرسوده یکی از
زیر برنامههای قابل توجه
است .این واحدها بیش از
 25سال است که با توجه
به مراجعات زیادی که
دارند و استفاده فراوانی
که از آنها میشود،
فرسوده شدهاند.
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بایـد از جنبـه علمی توجـه ویژهای به بیمارسـتان شـود
دکتر محمد حاجیآقاجانی

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

دکتــر محمــد حاجیآقاجانــی معــاون درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش

پزشــکی ،در نخســتین روز از ســومین کنگــره تخصصــی ســاخت بیمارســتان و

مدیریــت منابــع و تجهیــزات ،ضمــن تشــکر و قدردانــی از برگزارکننــدگان
کنگــره ،ایجــاد بیمارســتان و ادارۀ آنرا از مباحــث مهــم در حــوزۀ ســامت

دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه مباحــث کنگــره بتوانــد در ایــن زمینــه

مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد.

طبق بررسیهای انجام
شده در وزارت بهداشت،
از مجموع منابع طرح
تحول نظام سالمت56 ،
درصد بهحفاظت مالی
از مردم 19/9 ،درصد به
نیروی انسانی در گروه
پزشکی ،پرستاری و سایر
شاغالن بیمارستانهای
کشور و 24/1درصد نیز
بهتوسعه زیرساختها
اختصاص داده میشود.

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با بیان اینکه بیشترین منابع
حوزۀ سالمت در جهان در بیمارستان صرف
میشود ،اظهار داشت :مجرب ترین کارشناسان و
پیچیدهترین تخصصها در بیمارستان حضور دارند.
دشوارترین مراقبتها در بیمارستان ارائه میشود.
بنابراین از حیث منابع مالی ،فیزیکی ،منابع انسانی
و ارائه خدمات ،بیمارستان در جایگاه ممتازی در
حوزۀ سالمت قراردارد .بدین ترتیب ،باید از جنبه
مباحث علمی نیز توجه ویژهای به بیمارستان ها
شود تا بتوان از این امکانات ،بیشترین بهرهوری را
داشت؛ البته ،در سه سال اخیر به بحث طرح نظام
سالمت بیمارستانهای کشور توجه بیش تری شده
است .در ادامه مطالب ذکر شده توسط دکتر حاجی
آقاجانی به اختصار ارائه شده است.
اقدامهای انجام شده
نگاه متفاوت نسبت به پیشرفت و رشد هر چه
بیش تر بیمارستانها نسبت به گذشته در طی سه
سال گذشته اتفاقاتی را به دنبال داشته است؛ در
مجموع ،طی این سالها وزارت بهداشت با کمک
دانشگاهها و تمام دستاندرکاران بیمارستانی
کشور ،برای بهبود بیمارستانها اقدامات مهمی
شامل طرح بازسازی بیمارستانها ،برپایی نهضت
توسعه بیمارستانهای کشور اعم از توسعه و
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بازسازی بیمارستانهای موجود و نیز ساخت
بیمارستانهای جدید ،نوسازی ناوگان تجهیزات
پزشکی و روزآمد کردن آنها ،اعتباربخشی به نسل
جدید بهمنظور ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی
و تأمین نیروی تخصصی بیمارستانها انجام
داده است .تعرفهها و اصالح آنها نیز بهعنوان
بحثی قابلتوجه ،از مهمترین ابزار رشد خدمات
بیمارستانی است .واضح است که قیمت مناسب
خرید ،انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش
می دهد .طبق بررسیهای انجام شده در وزارت
بهداشت ،از مجموع منابع طرح تحول نظام سالمت،
 56درصد به حفاظت مالی از مردم 19/9 ،درصد
به نیروی انسانی در گروه پزشکی ،پرستاری و سایر
شاغالن بیمارستانهای کشور و 24/1درصد نیز به
توسعه زیرساختها اختصاص داده میشود.
طی سه سال مذکور 10 ،اقدام اصلی در این
حوزه انجام گرفته است که اولین آن در جهت
توسعه زیرساختها ،ساخت پلی-کلینیکهای
تخصصی می باشد ،در حال حاضر  250پلی
کلینیک با ظرفیت شش هزار و  400مطب در
حال ساخت است ،هرچند بسیاری از موارد به
بهرهبرداری رسیده و باقی نیز تا پایان دوره این
دولت به بهرهبرداری خواهند رسید و در کنار 700
کلینیک فعال موجود خدمات ارائه خواهند کرد .به
این ترتیب ،ارائه خدمات سرپایی در حمایت از اقشار
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محروم گسترش پیدا میکند .مورد دوم ،ساخت
زایشگاهها و توسعۀ آنهاست که در این زمینه
 1800واحد تک نفره اختصاصی زایمان (،)LDR
در  366بلوک زایمان به بهرهبرداری رسیده و یا در
حال تکمیل است .سومین مورد ،مربوط به بخش
سرطان است .الگوی ارائه خدمات سرطان در کشور
طراحی شده و سطح یک آن با  182مرکز ،توسط
وزارت بهداشت در بیمارستانهای موجود در حال
راهاندازی است.
مراقبتهای حاد
یکی از بحثهای مهم در وزارت بهداشت و
هر بیمارستانی ،مراقبتهای حاد است .مراقبتهای
حاد عمدتاً در اورژانس یا در بخشهای مراقبتهای
ویژه انجام میگیرد .در طرح تحول به این دو بخش
توجه خاصی شده است .تعداد  120بخش اورژانس
جدید ،در مراکز اصلی تروما و بیمارستانهای بزرگ
در حال ساخت میباشد و بسیاری از آنها نیز به
بهرهبرداری رسیده است؛ عالوه بر این اورژانسهای
موجود نیز در حال بهسازی و توسعه هستند .در
بخش مراقبتهای ویژه احداث دو هزار و 400
تختخواب ( ICUشامل  ICUبزرگساالن ،کودکان
و نوزادان) تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
تا سال قبل  1700تخت بهرهبرداری شد و 7000
تخت هم امسال به آن افزوده میشود.
دو حوزهای که معموالً بیمارستانها انگیزه
کمتری برای توسعه آن دارند ،بخش سوختگی و
بخش روانپزشکی است که نیازمند توجه خاص
است .در این خصوص  180تخت  ICUسوختگی
در کشور راهاندازی شده و در کنار آن ،ن ُه بخش
مسمومیت هم مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است .در تأمین تختهای روانپزشکی نیز از
طریق تغییر کاربری تختهای موجود اقداماتی
انجام شده و حدود  1000تخت روانپزشکی به
تختهای موجود کشور اضافه شده که در آیندهای
نزدیک افتتاح خواهند شد .شایان ذکر است که
در حوزۀ خدمات سالمت روان تعداد  15اورژانس
روانپزشکی راهاندازی شده است .همچنین در
توسعه زیرساختها ،به حوزۀ ناباروری هم توجه

شده و ساخت  10بخش جدید ناباروری و توسعه و
تجهیز  24بخش موجود در دست اقدام است.
مسأله هتلینگ و تجهیزات پزشکی
در زمینه هتلینگ ،دو میلیون و  500هزار
مترمربع فضای بیمارستانی احیا و نوسازی شده
و ن ُه هزار تخت بیمارستانی به عنوان تجهیزات
هتلینگ و فضای پیرامونی آن مورد بازسازی
کامل قرار گرفته است .آخرین موضوع در حوزۀ
زیرساخت ،به ناوگان تجهیزات پزشکی بازمیگردد.
فرسودگی بیش از حد تجهیزات پزشکی موجود،
نیازمند توجه ویژهای است .از این رو 27
هزار و  500قلم تجهیزات پزشکی سرمایهای
جدید شامل سی تی اسکن ،MRI ،آنژیوگرافی،
رادیولوژی دیجیتال ،ماموگرافی ،اکوکاردیوگرافی،
آندوسکوپی ،ماشینهای بیهوشی ،سونوگرافی،
ونتیالتور و تجهیزات مشابه آن به بیمارستانها
تزریق شده است.
کیفیت خدمات و اعتباربخشی
اعتباربخشی بیمارستانهای کشور از سال
گذشته در دستور کار جدی وزارتخانه قرار گرفته
و نسل جدید اعتباربخشی بیمارستانها با کمک
حدود  400نفر از اساتید این رشته طراحی شده
است .استقرار این نسل جدید مراحل متعددی
دارد که خوشبختانه در حال انجام است .طبق
برنامهریزی انجام شده برای تدوین استانداردها و
سنجههایی در این زمینه ،کتابی با  900سنجه
تدوین شد و به دنبال آن راهنمای جامعی نیز
تهیه شده تا به استقرار استانداردها و سنجهها
کمک نماید .در ادامه اقدامات مؤثر ،همانطور
که مقرر شده بود سامانه الکترونیکی برای انجام
اعتباربخشیها راهاندازی شده است .در مورد
آموزش در  10قطب هم ،رؤسای بیمارستانها و
مدیران پرستاری آموزشهای الزم را در سراسر
کشور در بیمارستانها و دانشگاهها ارائه کردند.
بهمنظور انتخاب ارزیابان از طریق آزمون نیز
نخستین آزمون ملی برگزار شد و آموزش افراد
منتخب شروع شده است.

تعداد  120بخش اورژانس
جدید ،در مراکز اصلی
تروما و بیمارستانهای
بزرگ در حال ساخت
میباشد و بسیاری از
آنها نیز به بهرهبرداری
رسیده است؛ عالوه بر این
اورژانسهای موجود نیز
در حال بهسازی و توسعه
هستند.
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بیمارسـتانهای کشـور از اختلاالت سـازهای و کهنگـی
مزمـن رنـج میبرند
دکتر علیرضا زالی

رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

دکتــر علیرضــا زالــی رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران

در مراســم گشــایش ســومین کنگــره تخصصــی ســاخت بیمارســتان و مدیریــت

منابــع و تجهیــزات ،برگــزاری ایــن کنگــره را کانــون توجــه بــه عرصــه درمــان
و ســامت کشــور دانســت و بــا اظهــار امیــدواری از فرصــت پیشآمــده بــرای

تحقــق چالشهــا و فرصتهــای فراســو ،تأکیــد کــرد کــه بیمارستانســازی در
ابعــاد مختلــف از جنبههــای نظــری و عملــی بســیار غامــض و پیچیــده اســت و
جــای فراوانــی بــرای بحثهــای مختلــف دارد و برگــزاری چنیــن همایشهایــی،

میتوانــد راهگشــای بســیاری از مشــکالت و چالشهــای فراســوی ایــن امــر

بســیار خطیــر در ســامت کشــور باشــد.

علیرغم تمایل دولت
یازدهم و نگاه مترقی همه
دوستان در شورایعالی
بیمه به تعرفههای
بیمارستانی ،کماکان
مشکالت جدی بهویژه در
بخش خصوصی ،وجود
دارد.

رئیس سازمان نظامپزشکی در شروع سخنان
خود با اشاره به اینکه در هزاره سوم ،بیمارستان به
یک سازمان اجتماعی چند وجهی تبدیل شده است
و نگاه مکانیکی و صرفاً انتزاعی به آن ،به این نهاد
تأمین سالمت کام ً
ال تغییر جهت داده است ،گفت :این
دگردیسی نظریهپردازانه در عرصه سالمت و تبدیل
بیمارستان به سازمانی پویا ،زنده ،فعال ،بانشاط و
در عینحال چند وجهی اجتماعی ،بسیار مهم است.
رویکرد ما به بخش بیمارستانسازی منتج از رویکرد
جدیدی است که بیمارستان را بهعنوان یک کنشگر
اجتماعی میشمارد .بنابراین ،نگاه صرف متعارف
ساده سنتی به نگاه مدرن امروزی تغییر جهت داده
و کام ً
ال متفاوت شده است .با همین رویکرد ،باید
به بیمارستانسازی توجه شود .بحثهای کاربردی،
عمرانی ،سازهای ،توسعۀ نیروی انسانی ،لجستیکی
و تجهیزاتی که در مجموعه بیمارستانها مطرح
میشود باید منتج از تصورها و برداشتهای مترقی
باشد.
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در ادامه خالصه مطالب ایراد شده توسط دکتر
زالی ارائه شده است.
امروزه بیمارستان نقش بسیار مهمی در زمینه
مسئولیتپذیری اجتماعی ایفا میکند که در آن،
مدیریت کیفیت درخور توجه بسیار است .کیفیت ارائه
خدمات درمانی و کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی
باید در حد اعالی خود باشد .بههمین دلیل ،روشهای
نوین ممیزی و اعتباربخشی بیمارستانی ،بازده نهایی
خود را مورد توجه و هدف قرار میدهند .از طرف
دیگر ،سازمانهای نوین بیمارستانی در دنیا به دلیل
خ شدن نگاه کالبدی انتزاعی ،به یک واسطۀ
منسو 
فعال و پویا تبدیل شدهاند .فضاهای پیش بیمارستانی
و برنامههایی که قبل از بیمارستان وجود دارد سبب
میشود تا بیمارستان بهعنوان یک هسته و حلقه اتصال
خدمات درمانی ،اعم از بخشهای بستری و سرپایی
عمل کند .یعنی عالوه بر اینکه در صحنههای پیش
بیمارستانی تعامل دارد ،باید در بخشهای خدمات
بعدی در منزل هم نقش متفاوتی را ایفا نماید.
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ضرورت توجه به تعرفههای هتلینگ
امروزه در مسأله هتلینگ بیمارستان که بسیار
مورد توجه قرار گرفته است ،حدودا ً  45مؤلفه به
اشکال مستقیم و غیرمستقیم ذیمدخل هستند .با
نگاه به این مؤلفهها ،بحث هتلینگ شاخص بسیار
مهمی است که معموالً تمامی هزینههای اقتصادی
تعیینشده را در بر میگیرد .خروجی مؤلفههای
مذکور ،افزایش بهرهوری ،رضایتمندی ،رفع نیازهای
اولیه بیماران و همراهان است که باید به آن توجه
شود .در سالهای اخیر بحث هتلینگ در کشور با
چالشهای بسیار جدی روبهرو شده که گلوگاه اصلی
آن اصالح فرایندهای بیمارستانی ،ارتقاء اقتصاد
بیمارستانی ،رفع مشکالت اقتصادی بیمارستانی
و رسیدن به قیمت واقعی تمام شده هتلینگ در
بخشهای دولتی و خصوصی بوده است .متأسفانه
در سالهای اخیر ،مشکالت قیمتگذاری خدمات
پزشکی کشور در فازهای مختلف طراحی و اجرا
مطرح بوده است .طی عقبماندگیهای دوران 20
سالۀ گذشته ،قیمتگذاری واقعی خدمات پزشکی
بر اساس قیمت تمام شده در بخشهای خصوصی و
دولتی محقق نشده است و ازاینرو مشکالت بسیاری
را بهوجود آورده است.
بحث هتلینگ بهعنوان یکی از شاخصهای
عقبماندگی تعرفهای ،کماکان معضل اصلی در
بخشهای دولتی و تا حدی هم خصوصی (ناشی از
تحقق استراتژی نوین اصالح تعرفه بهصورت قیمت
تمام شده خدمات) بوده است .بنابراین ،در سالهای
اخیر ،گرچه روند مناسبی برای اصالح تعرفههای
هتلینگ بهوجود آمده ،اما این روند ،از شیب مناسبی
برخوردار نبوده است .البته به تلورانسهای اجتماعی،
اقتصادی ،بیمهها و تلورانس مجموعه تأمینکننده
منابع و هتلینگ هم باید توجه ویژهای شود .بر
اساس این تلورانس ،ضرورت دارد ترند عمومی به
سمت اصالح هتلینگ باشد .بهطور یقین با اصالح
هتلینگ بیمارستانی و رسیدن به قیمت و حصول
نتیجه نهایی قیمت مناسب تمام شده ،فرصت اصالح

فرایندهای بیمارستانی بیش از گذشته خواهد بود.
نهضت نوسازی بیمارستان
نکتۀ قابل توجه دیگر ،نهضت نوسازی
بیمارستان است .در واقع بیمارستانهای کشور
از اختالالت سازهای و کهنگی مزمن رنج میبرند.
معموالً بنیان بیمارستان طی سالهای گذشته بسیار
متفاوت بوده است؛ از نظر کاربردی ،اشکاالت اساسی
داشته و زیرساختها دچار فرسودگی جدی است.
از اینرو ضرورت دارد فرایند نوسازی بیمارستانها
با نگاه جدید همراه باشد .اگر قرار باشد برنامهریزی
نوینی بر نوسازی بیمارستانی حاکم باشد ،باید حتماً
با طرحهای جدید بیمارستانسازی همراه شود.
مسأله مهم دیگر ،درهم آمیختگی هنر معماری
و تلفیق هنرهای صنعت بیمارستانسازی با
ارزیابیهای حوزۀ سالمت کشور است .بهخصوص در
سالهای اول دولتهای قبلی متأسفانه شکافی بین
دو نهاد بیمارستانساز و مصرفکننده بیمارستانی
وجود داشته است .امروزه الزم است که این دو
گروه ،یعنی کسانی که نیازهای بیمارستانی را تأمین
میکنند و افرادی که به-صورت تخصصی در صنعت
بیمارستانسازی فعالیت دارند ،با هم تلفیق گردند.
این تلفیق کمک میکند بیمارستانی که ساخته
میشود؛ هم پاسخگوی نیازهای عرصه سالمت و
کاربرها به معنای کافی و در سطح مستغنی باشد
و هم صنعت بیمارستانسازی جدید و نوینی با
جذابیتهای معماری فناورانه و خالقانه شکل گیرد.
از این به بعد ،حتماً باید این پیوند یا اختالط بین
صنعت بیمارستانسازی مدرن و هوشمندسازی آن
با توجه به نیازهای بیمارستانسازی صورت گیرد.
در سالهای گذشته صدمات و لطمات بسیار
زیادی بهدلیل شکاف بین برنامهها و نیازهای
بیمارستانی وارد شده است .در بسیاری از مناطق
کشور بیمارستانهایی مستقر شدهاند که یا منطبق
بر نیازهای آن منطقه نبودهاند و یا وسعتی مطابق
و هم-خوان با نیازهای منطقه نداشته اند؛ برعکس

اگر کشور میخواهد
به ترقی و تعالی سالمت
بهعنوان محور توسعۀ
انسانی توجه کند ،با توجه
به اینکه دهۀ فعلی،
دهۀ پیشرفت و عدالت
نامگذاری شده است،
باید بودجۀ عمومی کشور
گرایش بیشتری بهسمت
حوزۀ سالمت با تأکید بر
بازتوزیع عادالنه داشته
باشد.
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در بعضی از نقاط کمبودهای بیمارستانی وجود
داشته و نیازهای منطقه برآورده نشده است .ازاینرو
الزم است در بحث بیمارستانسازی نگاهی کلی
به فاکتورهای آمایش سرزمین از نظر اقلیمی در
همه مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شود.
بهخصوص جانمایی و مکانیابی بیمارستان و مقیاس
بیمارستانهای جدید باید متناسب با نیازهای  10تا
 20سال آینده آن منطقه باشد و تالش شود منابع
موجود در جهت درست مصرف شود.
مهمترین موضوعی که به آن توجه کمتری
میشود؛ بحث نیروی انسانی شاغل در بیمارستانها
از نظر دانش ،مهارت و رضایت-مندی آنها است.
این سه عنصر سازنده میتواند بیمارستان را به
بیمارستانی بالنده ،پویا و تأثیرگذار تبدیل کند .در
کشور به نیروی انسانی توجه کمتری میشود .بیشتر
از آنچه بلوکهای ساختمانی و مسائل سختافزاری
یک بیمارستان بتواند در ایجاد رضایتمندی مؤثر
باشد ،عناصر بسیار مهم انسانی اعم از پزشک،
پرستار ،پرسنل بیمارستانی و خدماتی میتوانند در
افزایش کیفیت و ایجاد رضایتمندی نقش بیبدیلی
ایفا کنند .بنابراین توجه بر رضایت نیروی انسانی
افراد شاغل در بیمارستانها ضرورت دارد.
درآمد و هزینه
در سالهای گذشته میزان پرداخت به جامعه
ارائهدهنده خدمات سالمت کشور یا کارکنان نظام
سالمت اعم از پزشکان و نیروهای پرستاری با
چالشهای جدی روبهرو بوده است .این چالشها
باید با نگاه مترقی علمی و در عین حال حاکمیتی
اصالح شود .در بسیاری از موارد ،مدیران و رؤسای
دانشگاهها و بیمارستانها بهناچار مجبور بودهاند
برای تأمین بخشی از هزینههای پرسنلی ،از درآمد
اختصاصی بیمارستانهای دولتی استفاده کنند .این
نقیصه باید یکبار برای همیشه در نظام بودجهنویسی
کشور رفع شود .درآمد اختصاصی بیمارستان
بر خالف تصوری که وجود دارد به معنای واقعی
درآمد نیست .آن-چه تحت عنوان درآمد اختصاصی
دستگاههای حوزۀ سالمت در بودجه نگاشته میشود
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و گاهی اوقات رشد آن هم به رشد بودجه سالمت
تسری پیدا میکند به معنای واقعی نیست .این
موضوع باید بهطور حتم برای مجلس محترم،
مسئوالن و دستاندرکاران دولت تبیین شود .در
واقع این درآمد اختصاصی از جنس هزینهای است.
بسیاری از مواقع ،رئیس بیمارستان با سختی مجبور
است که درآمد اختصاصی حاصله را در بخشهای
هزینهای ،از جمله بخشهای پرسنلی مصرف کند.
بیمارستانها مجبورند بهدلیل نداشتن ردیف کافی
یا عدم وجود ردیفهای مصوب بودجهای ،برای
بخش زیادی از پرسنل حوزۀ سالمت کشور از درآمد
اختصاصی خود مصرف کنند.
امروزه ،بخشی از نیروی انسانی به خاطر
کسری ،مطالبات ،عدم باقیماندن تعرفهها ،عدم
پرداخت مناسب یا عدم مکانیزمهای پرداخت مبتنی
بر عدالت ،گالیهمند هستند و این میتواند در
ارائه کیفیت خدمات بیمارستانی بسیار مؤثر باشد.
امید است بیش از گذشته به نقش نیروی انسانی
توجه شود .باید در زمینه ارتباط با بیماران حتماً
مهارتهای نوین اجتماعی به پرسنل بیمارستانی
منتقل شود .مجموعه ناوگان خدمات بیمارستانی در
ایجاد ارتباط با بیماران و همراهان باید از مهارت
نوین اجتماعی برخوردار باشند .بیماری که به
بیمارستان مراجعه میکند مشکالت متعددی دارد،
رنج و درد جانکاه ناشی از بیماری و استرسهای
ناشی از آن که به همراهان بیمار منتقل میشود،
شرایط متفاوت غیر فیزیولوژیکی را از نظر روانی و
اجتماعی برای فرد ایجاد میکند .بنابراین عالوه بر
امن ،جذاب و لطیف بودن محیط بیمارستان ،نحوۀ
ارتباط با بیماران هم در ایجاد رضایت ،آرامش و
اعتماد آنها بسیار مؤثر است که خود تأکیدی
دوچندان بر نقش نیروی انسانی است.
بودجه سالمت وتعرفهها
در سالهای اخیر ،نهضت توجه به هوشمندسازی
بیمارستانی و استفاده از فناوریهای نوین و خالقیت،
بسیار مورد توجه بوده است .بیمارستانهای هوشمند،
با بهرهگیری از منابع خالقانه و فناورانه  ITدر زمینه
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مانیتورینگ و ممیزی بیمارستانی و به-خصوص در
زمینه ارتقای سطح ایمنی بیماران ،کاهش draw
backبیمارستانی و  Pitfallناشی از ضعف رصد
عمومی بیمارستان میتوانند کمک مؤثری در زمینه
ارتقای نظام سالمت باشند .ایجداد�IT-Based Com
 prehensive Interactionsاز جمله مباحث نوین و
مفید در حوزۀ بیمارستانهای هوشمند است .همۀ
این موارد باعث باالبردن سطح کیفیت ،رضایت و
ایمنی برای بیماران میشود.
بودجه سالمت کشور از یک عقبماندگی مزمن
چندین دهه رنج میبرد .هرچند در طول چند سال
اخیر کمکهایی به شکل بوستری و بهصورت ناپایدار
بهحوزههای سالمت و بخشهای عمومی کشور شده
است ،اما بودجۀ سالمت عمومی ،همچنان درخور
اعتنای بیشتر است .اگر کشور میخواهد به ترقی
و تعالی سالمت بهعنوان محور توسعۀ انسانی توجه
کند ،با توجه به اینکه دهۀ فعلی ،دهۀ پیشرفت و
عدالت نامگذاری شده است ،باید بودجۀ عمومی کشور
گرایش بیشتری بهسمت حوزۀ سالمت با تأکید بر
بازتوزیع عادالنه داشته باشد .سالمت و رفاه اجتماعی
دو نیاز فعلی بشر امروزی است .منابع عمومی در
کشور برخالف آنچه در رسانهها گفته میشود از
قدرمطلق پایینی برخوردار است .هنوز بازتوزیع و
تقسیم به نسبت مکفی از منابع عمومی کشور در
حوزۀ سالمت وجود ندارد .بهخصوص اینکه گاهی
اوقات منابع عمومی از ثبات و پایداری الزم برخوردار
نبوده است .نوسانات اقتصادی کشور موجب شده که
برخی از این بوسترهای کمکی بودجه سالمت حتی
در دو سال اخیر هم با چالشهایی روبهرو شوند؛
ازاینرو باید یک بار برای همیشه بهصورت معناداری
به این مسأله رسیدگی شود.
نکتۀ دوم بحث تعرفههاست که آن هم،
سازوکار مستقل خود را دارد .علیرغم تمایل دولت
یازدهم و نگاه مترقی همه دوستان در شورایعالی
بیمه به تعرفههای بیمارستانی ،کماکان مشکالت
جدی بهویژه در بخش خصوصی ،وجود دارد .امروز
متأسفانه تعرفههای کشور از واقعیت دور است .سه
سال پیش ،حرکتی شروع شد که شیب آن پس از

یک سال کاهش یافت .تعرفههای موجود در بخش
سرپایی و هم بخش بیمارستانی ،چالش جدی
بهوجود آوردهاند که موجب نارضایتی جامعۀ پزشکی
است .بیمارستانهای خصوصی بیش از  60درصد
درآمد خود را بهناچار به حوزۀ پرسنلی اختصاص
میدهند که متأسفانه با رشد تعرفه امسال این حوزه
مطلقاً همخوانی ندارد.
در کالنشهر بزرگ تهران نیز ،بیمارستانهای
خصوصی با چالشهای جدی روبهرو هستند .باید
قدرشناس بخش خصوصی بود .زیرا در  30سال
گذشته بهعنوان همگام همیشگی ،امین و امانتدار،
متعهد و سرافراز در حوزۀ بهداشت و درمان حضور
داشتهاند .امروزه با چنین تعرفههایی ،بخش خصوصی
در ارائه خدمات با کیفیت ناتوان است .بنابراین
از مجلس و دولت درخواست میشود با نگاهی
مترقی به بحث تعرفههای سال  1396بپردازند .این
مکانیزم سرکوب تعرفهای ،یک فرایند غیر-اقتصادی،
غیرعلمی و غیرمنصفانه است که در  20سال گذشته
به جامعه پزشکی و نظام ارائه خدمات در بخش
خصوصی و دولتی تحمیل شده است و همچنان
بازتاب منفی خود را در آینده بهخصوص در حوزۀ
بیمارستانسازی نشان خواهد داد.
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توجـه به فرآیندهـا و اصالح آنها در طراحی بیمارسـتان
و تطبیـق بـا فرآیندهـای نویـن ،بسـیار جـدی اسـت
دکتر علی ماهر

معــاون فنــی و برنامهریــزی معاونــت درمــان و مدیــرکل دفترمدیریــت
بیمارســتانی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی

دکتــر ماهــر ،معــاون امــور فنــی و برنامهریــزی معاونــت درمــان و مدیــرکل
دفتــر مدیریــت بیمارســتانی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در

نخســتین روز از ســومین کنگــره تخصصــی ســاخت بیمارســتان و مدیریــت

منابــع و تجهیــزات ،بــا تشــریح مراحــل طراحــی و ســاخت بیمارســتانها و
هزینههــای آن ،کاهــش هزینــه و افزایــش بهــرهوری را از فرآیندهــای نویــن

جهانــی نامیــد و چنــد پــروژ ه مــوردی موفــق جهانــی را در ایــن زمینــه معرفــی
کــرد.

بر اساس مطالعات
امکانسنجی انجام شده
در وزارت بهداشت ایتالیا
برای توسعه بیمارستانها،
متدلوژی دیدهبانی مبتنی
بر سنجهها پیشنهاد شده
است که در واقع ،یک
اعتباربخشی پیشنگرانه و
آیندهنگر است.

معاون امور فنی و برنامهریزی معاونت درمان و
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت
گفت :بهعنوان یک مفهوم و یک اصل در طراحیهای
نوین میخواهم اشارهای به مقوله کاهش هزینهها
داشته باشم تا ببینیم چگونه یک طراحی مطلوب
منجر به کاهش هزینه میشود .اگر به فعالیتهای
مرتبط با طراحی و ساخت بیمارستانها در سطح
جهانی بنگریم ،متوجه میشویم که چهار مرحله
از زمان تصمیمگیری تا ساخت را طی میکنند.
مرحلۀ اول پیش برنامهریزی است و سپس بحثهای
مربوط به امکانسنجی و برنامهریزی پروژه را
داریم .هزینههای عملیات و ساخت شامل سه
بخش هزینههای حین عملیات ،هزینههای جانبی
و هزینههای نگهداری است .هزینه سرمایهگذاری
مربوط به قیمت زمین و بودجۀ ساختوساز میشود.
درکنار اینها ،هزینههای حملونقل ،تخریب و
هزینههای حینکار و عملیات را نیز باید در نظر
گرفت و به آنها هزینههای انرژی ،امنیت و ایمنی را
نیز افزود .در ادامه اهم مطالب ارائه شده توسط دکتر
ماهر ذکر میشود.
یکی از مسائل مهم ،بحث مدیریت و نگهداشت
بیمارستانها است که هزینههای فنی را بههمراه
دارند .در کشورهای مختلف باتوجه به تکنولوژیهای
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گوناگون میتوان این هزینهها را متفاوت در نظر
گرفت .اکنون بسیاری از هزینهها در پروژهها صرف
هزینههای زیرساختها میشود .هزینههای اجتماعی
شامل دور بودن فضا ،عدم پذیرش و مقبولیت مکانی
که بیمارستان در آن قرار گرفته ،ارتباطات ،هزینه
پایداری سیستم و هزینههای پنهانی است که افراد
برای دریافت خدمات با آن دست به گریبان هستند.
با در نظر گرفتن این موارد یک چرخه از گامهای
برنامه بهدست میآید.
بهمنظور طراحی یک بیمارستان با صرف
هزینههای معقول ،در گام اول باید راهکارهای
کاهش هزینهها بررسی شود .در این مورد میتوان
از ایدههای نوآورانه طراحان و متخصصان استفاده
کرد .درگام دوم ،باید چکلیستی از اطالعات
جمعآوری شده و قابل پیشنهاد ،تهیه شودکه کمکی
در راستای محدودکردن هزینهها است .در مرحله
بعد پیشنهادات توسط متخصصان مورد ارزیابی
قرار میگیرد .استفاده از نمونههای موردی میتواند
بهکاهش هزینهها کمک بسیاری کرده و تأثیر مثبتی
داشته باشد .گام چهارم ،در واقع ایجاد ماتریسی
است که توسط آن میتوان میزان کاهش هزینه و
جزئیات را در یک پایگاه داده برای تمام پیشنهادها
ثبت کرد تا مشخص شود پیشنهادها از نظر فنی
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چه میزان قابلیت اجرا دارند .چرا که در نهایت
تبدیل پیشنهادها به یک برنامه عملیاتی بهمنظور
لحاظشدن در طراحی ضروری است.
مطابق بررسی انجام شده در زمینه روند طراحی
بیمارستانها در دنیا ،در ابتدا ،رویکرد طراحیها
عملکردگرا بوده و به بیمارستان ،بهعنوان یک ماشین
و صرفاً ابزاری برای درمان بیماران نگریسته میشده
است .در مرحلۀ بعد ،طراحی مبتنی بر شواهد مورد
توجه قرار گرفت که طبق آن بیمارستان ،بیمار
محور قلمداد میشد و محور آن نیازهای بیماران
بود .سپس رویکرد بیمارستانهای هوشمند مطرح

شد .این رویکرد که از دو دهه پیش آغاز شده بین
سالهای  2005تا  2015مورد توجه بسیاری قرار
گرفت و بیمارستانهای بسیاری در دنیا (مانند
بیمارستان بیرمنگام و بیمارستان  IBMدر کالیفرنیا)
بر این اساس طراحی شدند.
امروزه روندهای سازمان یافتهای از خدمات
درمانی هوشمند بهوجود آمده است و در پی آن
برنامهها از بیمارستان هوشمند به سمت فرآیندهای
هوشمند سوق پیدا کرده است .بهینهبودن،
سودمندی ،پایداری و اثربخشی از جمله مزایای
فرایندهای هوشمند بیمارستانی تلقی میشوند.
ماتریس کاهش هزینهها در این مورد کارامد است.
بیمارستان ُکپیای فنالند ،نمونه موردی مناسبی در
این زمینه است که کاهش هزینه و افزایش بهرهوری
در آن بهعنوان یک پیشنهاد استراتژی اصلی در
مرحله پیش برنامهریزی لحاظ شده است .در این
بیمارستان سعی بر کنترل هزینهها بهخصوص
هزینههای حینکار و هزینههای اجتماعی بوده است.
منظور از هزینههای اجتماعی ،هزینههایی است که
بیمار و خانواده او باید برای رسیدن به درمان انجام
دهند .همچنین در این پروژه موفق به صرفهجویی
بسیار در بحث مدیریت دارایی ،کنترل هزینه و
سیستمهای اطالعات مدیریت شده است که گزارش
آن در مقاالت موجود قابل مشاهده است.

نمونه بعدی ،پروژه ساختمان تجربهگرا است
که با تمرکز بر هدف کاهش هزینههای انرژی ،در
دپارتمان انرژی امریکا طراحی شده است .در این
پروژه بهمنظور طراحی یک ساختمان عمومی با
راندمان باال و حداقل مخاطرات زیستمحیطی
از راهکار ایجاد تیم تلفیقی پروژه با حضور تمامی
متخصصان و نه صرفاً متخصصان معماری و سازه
استفاده شده و عالوه بر آن تیم ارزیابی منابع نیز
از ابتدا حضور داشته و تمامی منابع را ارزیابی
میکردند.
در امریکا برای پروژههای عمومی معموالً از روند

 PPPاستفاده میشود و عالوه بر آن در مواردی،
سیستم  RFPیا جمعآوری پیشنهادات برتر نیز
بهکار گرفته میشود .در فرانسه سیستم ANAP
که ابزار شبیهسازی مبتنی بر دادهها است کاربرد
دارد و توسط آن با ایجاد مدل شبیهسازی شده
قبل از مرحله اجرا ،توانستهاند یک مدل اقتصادی
بهینه ایجاد کنند و از صرف هزینههای غیر ضروری
کام ً
ال جلوگیری بهعمل آورند .بر اساس مطالعات
امکانسنجی انجام شده در وزارت بهداشت ایتالیا
برای توسعه بیمارستانها ،متدلوژی دیدهبانی مبتنی
بر سنجهها پیشنهاد شده است که در واقع ،یک
اعتباربخشی پیشنگرانه و آیندهنگر است .قبل از
اینکه پروژههای بیمارستانی ساخته شوند ،با توجه
به سنجهها و چکلیست موجود ،مراحل ساخت
مورد بررسی قرار گرفته ،دستاوردهای عینی پروژه
بررسی و پیشنهادی در خروجی ارائه میشود
که راهکارهایی برای کنترل هزینههای مداخله،
راهاندازی و ساخت یک بیمارستان را در بر دارد.
مطلب بعدی مربوط به ارزیابی نظری و عملی مصرف
نورپردازی ساختمان بیمارستانها با هدف کاهش
تأثیرات زیستمحیطی و هزینههای نورپردازی است.
گرافها ،نشانگر مقادیر پیشفرضیاند که بر اساس
آن ،میزان صرفهجویی در هزینههای نورپردازی
بیمارستانها را میتوان بررسی کرد.

برنامهها از بیمارستان
هوشمند به سمت
فرآیندهای هوشمند
سوق پیدا کرده است.
بهینهبودن ،سودمندی،
پایداری و اثربخشی از
جمله مزایای فرایندهای
هوشمند بیمارستانی تلقی
میشوند.
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طبق بررسی مبتنی بر شواهد انجام شده در
مورد هزینههای عملکردی بیمارستانها ،کنترل
عفونت و مدیریت امکانات و خدمات درمانی شامل
زنجیره تأمین ،مشخص شده است که اتاقهای یک
نفره ،بر عکس تصور بسیاری ،مقرون بهصرفهتر
است .در واقع ،اتاقهای یک نفره با توجه به آثار
روانی روی بیمار ،هزینهها را کاهش میدهند .لذا
توصیه شده است ،طراحان و سیاستگذاران ،تأکید
و انعطاف بیشتری در استفاده از اتاقهای یک نفره
داشته باشند و حساسیتی که همیشه و بهویژه در
بخش دولتی برای عدم استفاده از اتاقهای تک
نفره وجود داشت را کمتر کنند.
شواهد نشانگر تغییر پارادایم جدی در

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

طراحی بیمارستانها میباشد .توجه به فرآیندها
و اصالح آنها در طراحی بیمارستان و تطبیق با
فرآیندهای نوین بسیار جدی است .اگر همکاران
با این نگاه ،کار را در طراحیهای خود پیش
ببرند ،میتوان بسیاری از هزینههایی را که امروز
معضلی برای نگهداشت بیمارستانها است ،کاهش
داد .همبستگی بینظیری که اکنون بین بخش-
های مختلف وزارت بهداشت بهمنظور کنترل و
بهینهسازی پروژهها وجود دارد ،در کنار همکاری
و همراهی بخش خصوصی میتواند به اهداف
طرح تحول و برنامههای توسعه در ایجاد فضاهای
بیمارستانی متناسب با شأن و شخصیت مردم
گرانقدر کشور تحقق بخشد.
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هتلینــگ بــرای بیمــاران و همراهــان آنهــا
رضایتمنــدی قابــل توجهــی ایجــاد میکنــد
دکتر محمدعلی همتی

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی

دکتــر محمدعلــی همتــی ،معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،در

نخســتین روز از ســومین کنگــره تخصصــی ســاخت بیمارســتان و مدیریــت
منابــع و تجهیــزات ،بــا تشــریح نقــش ســازمان تامیــن اجتماعــی درســاخت

و تجهیــز مراکــز درمانــی بســتری وســرپایی ،بــه بیــان دســتاوردهای ایــن
ســازمان و بــه ویــژه در زمینــه هتلینــگ پرداخــت.

دکتر محمدعلی همتی ،معاون درمان سازمان
تأمین اجتماعی ،در نخستین روز از سومین کنگره
تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و
تجهیزات ،با تشریح نقش سازمان تامین اجتماعی
درساخت و تجهیز مراکز درمانی بستری وسرپایی،
به بیان دستاوردهای این سازمان و به ویژه در زمینه
هتلینگ پرداخت.
دکتر محمدعلی همتی در تشریح برنامه های
سازمان متبوع خود گفت :طبق آئین نامه اجرایی
قانون الزام ،سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای
بندهای الف و ب ماده  3قانون تامین اجتماعی به
شرح زیر است؛
الف :انجام کلیه خدمات کلینکی ،پاراکلینکی ،
بیمارستانی اعم از پزشکی دندانپزشکی برای بیماران
مشمول قانون تامین اجتماعی
ب :انجام تعهدات مندرج درماده 2برای
مشمولین تأمین اجتماعی با استفاده از امکانات
واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و
استیجاری خود ویا بخش دولتی ودرصورت نیاز از
بخش خصوصی براساس تعرفههای رسمی مصوب
وهمچنین پرداخت هزینههای مربوط به آن از محل
سهم درمان.
در همین زمینه ،سازمان تأمین اجتماعی
خدمات درمانی بیمهشدگان خود را در قالب خدمات
درمان مستقیم (ملکی) و درمان غیر مستقیم (مراکز

طرف قرارداد) ارائه مینماید.
بند «الف» و «ب» این ماده ،خدماتی را که
سازمان تأمین اجتماعی باید ارائه کند ،تعیین کرده
است .براساس قانون ،سازمان تأمین اجتماعی وارد
حوزۀ درمان شده است .آنچه ما در حال حاضر
برای ارائه خدمات درمانی در سازمان داریم؛ 79
بیمارستان در بخش درمان مستقیم 279 ،مرکز
در بخش کلینیکها و پلیکلینیکهای تخصصی و
عمومی و  9هزار و ده تخت بیمارستانی کشور متعلق
به سازمان تأمین اجتماعی است .حدود یک دهم
تولید درمان کشور را سازمان تأمین اجتماعی انجام
میدهد .تقریباً با تمامی بیمارستانهای دانشگاهی
و با همه بیمارستانهای عمومی -خصوصی و
خیریه در سراسر کشور به استثنای چند بیمارستان
خصوصی در تهران و یکی دو مرکز استان طرف
قرارداد هستیم.
در مجموع ما با  25هزار پزشک عمومی و
متخصص و  16هزار مراکز پاراکلینیکی و حدود 900
بیمارستان قرارداد بستهایم .در بیمارستانهای ملکی
سازمان که  9هزار و ده تخت را شامل میشود ،در
سال گذشته حدود  969هزار نفر بستری داشتیم.
ضریب اشغال تختهای بیمارستان ما  78درصد
است.
شاخصهای احداث مراکز درمانی توسط سازمان
تأمین اجتماعی را میتوان بهشرح زیر برشمرد؛
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براساس قانون ،سازمان
تأمین اجتماعی وارد
حوزۀ درمان شده است.
آنچه ما در حال حاضر
برای ارائه خدمات
درمانی در سازمان داریم؛
 79بیمارستان در بخش
درمان مستقیم 279 ،مرکز
در بخش کلینیکها و
پلیکلینیکهای تخصصی
و عمومی و  9هزار و ده
تخت بیمارستانی کشور
متعلق به سازمان تأمین
اجتماعی است .حدود یک
دهم تولید درمان کشور
را سازمان تأمین اجتماعی
انجام میدهد.

• تعداد بیمه شده اصلی و تبعی منطقه
• مراکز طرف قرارداد و امکانات مراکز دانشگاهی
و غیر دانشگاهی
• توجه به مناطق محروم و کم برخوردار
• همسویی با برنامههای توسعه دولت
• نظام سطح بندی ارائه خدمات
• نگاه کالن به منطقه از بُعد پرهیز از سرمایه
گذاری موازی و مازاد
• بهرهگیری اکثریت نقاط کشور از حداقل
امکانات بهداشتی و درمانی
• محدودیت بودجه واعتبارات سازمان تامین
اجتماعی
• اجرای طرح کشوری پزشک خانواده
از سال  1389تا  1392ده بیمارستان و ده
پلی کلینیک را در بیست مرکز مورد بهرهبرداری
قراردادهایم .از سال  1392تا  1395افزایش قابل
توجهی در ساخت مراکز درمانی داشتهایم .در این
زمینه 14 ،بیمارستان و  18پلی کلینیک افتتاح
شدهاست .نرخ افزایش ساخت و ساز مراکز درمانی
در بخش بیمارستانها  40درصد و در زیربنا 23
درصد بودهاست .در پلی کلینیکها نرخ افزایش
ساخت به  80و  43درصد زیربنا میرسد.
به طور کلی در سهسال اخیر در زمینه توسعه
ت بسیار خوبی داشتهایم و
تجهیزات پزشکی پیشترف 
در مجموع ،نرخ افزایش ساخت و ساز مراکز درمانی
در سازمان تأمین اجتماعی  38/1درصد بودهاست.
در اهداف بخش درمان ،بحث نظام داخلی

مجموع پروژههای درمانی که مورد بهره برداری قرارگرفتهاست
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سازمان و مقاومسازی بیمارستانهای آسیبپذیر
مورد توجه ویژه است .بیمارستانهای جدید با روش
هیئت مدیرهای اداره میشوند.
در زمینۀ زیرساخت و فناوری اطالعات ،کارهای
بزرگی در حال انجام است .در مراکز ملکی سازمان
تولید نسخه الکترونیک آغاز شدهاست و در حال
توسعه به سایر مراکز است .در بحث بهبود مستمر
کیفیت خدمات هم ،به طرح ارتقاء کیفیت هتلینگ
مراکز درمانی میپردازیم.
در سازمان تأمین اجتماعی طرح ارتقاء هتلینگ
از سال  94آغاز شدهاست .تا پایان سال آینده ،برنامه
هتلینگ در تمامی بیمارستانها انجام خواهد شد.
کتاب راهنمای ارتقاء هتلینگ نیز تدوین شده است
که بهعنوان یک نقشه راه در همه بیمارستانهای
سازمان استفاده میشود .برنامه راهبردی و
استراتژیک سازمان هم ،برای  5سال آینده
نوشتهشدهاست .ستاد ارتقاء هتلینگ در سازمان با
در نظر گرفتن اصول مشارکت ،هماهنگی ،فراگیری
و کلینگری شروع بهکار کرده است که اهداف طرح
آن به شرح زیر است؛
•یکپارچهسازی ارائه خدمات کمی وکیفی
خدمات هتلینگ
• استاندارسازی براساس سنجههای اعتباربخشی
وهتلینگ
•امکان رتبهبندی کیفیت خدمات هتلینگ
•پاسخگویی به انتظارات مراجعین
•افزایش رضایتمندی بیمهشدگان ومراجعین
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•نظارت ،ارزیابی و پایش مستمر کیفیت خدمات
هتلینگ بیمارستانی
•هدفمندبودن اعتبارات تخصیصی
سازمان تأمین اجتماعی در زمینهی اجرای طرح
تحول نظام سالمت ،بیشترین هماهنگی ،کارایی
و باالترین پشتیبانی مالی را انجام داده است .این
برنامه بهعنوان یکی از بزرگترین برنامههای دولت
تدبیر و امید باید مورد توجه تمامی مسئوالن باشد.
هتلینگ برای بیمارانی که به بیمارستانها
مراجعه میکنند و همراهان آنها رضایتمندی قابل
توجهی ایجاد میکند ،برای پزشکان ،پرستاران
و کارمندان بیمارستان ،محیط کار دارای شرایط
بهتری شده و رضایتمندی قابل توجهی در میان
آنها ایجاد شدهاست.
دکتر همتی ،در ادامه سخنانش ،با اشاره
بهگامهای اجرایی و مراحل آن ،مهمترین دستاورد
برنامه ارتقاء هتلینگ را نیز برشمرد و گفت:
محورهای زیر ،براساس سنجههای اعالمی
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در دو فاز
بهشرح زیرتدوین شده است؛
* فاز اول
• محور ساختمان وتاسیسات
• محور تجهیزات وامکانات
• محور رفاهی و تغذیه
• محوربهداشت

* فاز دوم
• محور امور اداری و منابع انسانی
• فرایندها و گردش کاری
مهمترین دستاورد برنامه ارتقاء هتلینگ نیز از
نگاه ما بهشرح زیر است؛
• اقدامات زیرساختی ،با ایجاد نقشه راه واحد
در سراسر کشور در حوزه تجهیز ،خرید کاال ،بهبود
کیفیت ساختمان تأسیسات
• ارتقای فرایندها و استفاده بهینه و اثربخش
منابع
• استفاده و نگهداشت از تجهیزات ،ساختمان
و...
• حفظ و صیانت از اموال سازمان
• ارتقای سطح رضایتمندی مراجعین
• ارتقای سطح دانش کارکنان
روندهای مربوط به ارتقای هتلینگ کام ً
ال
ساماندهی شدهبود که منجر به یکنواختی و
جلوگیری از تداخل هزینهها و بودجهها شد.
اقدامات انجام شده در زمینه طرح هتلینگ
بیمارستانها ،عبارتاند از؛
• تشکیل کارگروه وکمیتههای تخصصی
هتلینگ در سطح سازمان و مدیریتهای درمان.
• تدوین ضوابط ومعیارهای ارزیابی طرح ارتقاء
کیفیت هتلینگ بهانضمام راهنمای آن.
• ارزیابی مراکز درمانی(توسط کمیته های

در مجموع ما با 25
هزار پزشک عمومی و
متخصص و  16هزار مراکز
پاراکلینیکی و حدود 900
بیمارستان قرارداد بستهایم.
در بیمارستانهای ملکی
سازمان که  9هزار و ده
تخت را شامل میشود ،در
سال گذشته حدود 969
هزار نفر بستری داشتیم.
ضریب اشغال تختهای
بیمارستان ما  78درصد
است.

نمودار توزیع اعتبار برنامه عملیاتی هتلینگ 70مرکز
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تخصصی).
• تدوین کارنامه ارزیابی.
• تدوین برنامه های عملیاتی مراکز درمانی به
تفکیک سنجههای محورهای چهارگانه.
• رتبهبندی مراکز درمانی و تعیین اولویتها
طبق شاخصهای (عملکردی مالحظاتی ارزیابی)
• تدوین کتاب راهنمای ارتقاء هتلینگ مراکز
درمانی براساس محورهای چهارگانه
• تدوین کتاب نگهداشت ارتقاء هتلینگ مراکز
درمانی براساس محور های چهارگانه

• تخصیص اعتبار 22مرکز منتخب درسال
1394و  48مرکز درسال 1395
استانداردهای اعتباربخشی جدیدی که امسال
وزارت بهداشت اعمال کرد ،باعث شد که در نتیجهی
ارتقاء هتلینگ و سایر اقداماتی که انجام شدهبود،
اعتبار بخشی بیمارستانها افزایش پیدا کند.
در ارزیابی رضایتمندی بیماران که توسط
سازمانهای دیگر نیز انجام شده است ،در این زمینه،
روند رو به رشدی را شاهد بودهایم.

در زمینۀ زیرساخت
و فناوری اطالعات،
کارهای بزرگی در حال
انجام است .در مراکز
ملکی سازمان تولید نسخه
الکترونیک آغاز شدهاست
و در حال توسعه به سایر
مراکز است .در بحث
بهبود مستمر کیفیت
خدمات هم ،به طرح
ارتقاء کیفیت هتلینگ
مراکز درمانی میپردازیم.

اجرای طرح ارتقاء هتلینگ در بیمارستانهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی

اجرای طرح ارتقاء هتلینگ در بیمارستانهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

نگاه سالمتمحور از منظر سالمت محیط و سالمت شاغلین
دکتر خسرو صادقنیت

مدیرکل مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

دکتــر خســرو صادقنیــت ،مدیــرکل مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در نخســتین روز از ســومین کنگــره

تخصصــی ســاخت بیمارســتان و مدیریــت منابــع و تجهیــزات ،بــا تشــریح

مخاطــرات موجــود در بیمارســتانها ،بــه تبییــن ضــرورت رفــع ایــن مخاطــرات
پرداخــت و توجــه بــه نــکات الزم در ایــن زمینــه را یــادآور شــد.

مدیرکل مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :بدون
توجه به سالمت محیط و سالمت شاغالن ،ساخت
بیمارستان عم ً
ال یکی از اهداف اصلی خود را مورد
چالش قرار داده است .محیط بیمارستان برای تأمین
و ارتقاء سالمت جامعه است ،اما اگر خود بخواهد
سالمت جامعه را بهخطر بیاندازد ،نقضغرض خواهد
بود .نکته دیگر این است که محیط بیمارستان ،یکی
از پر مخاطرهترین محیطهای کاری و مؤسسات
شغلی محسوب میشود .مطالعاتی که در امریکا انجام
و منتشر شده است ،نشان داد که آسیبهای ناشی از
کار در بیمارستان بسیار بیشتر از محیطهای شغلی
دیگری مانند کارخانهها و معادن است .بنابراین،
یکی از بحثهای مهم در بیمارستانها ،توجه به
ایمنی شاغالن و بیماران است که هر دو در کنار هم
تعریف پیدا میکنند .توجه به این عوامل ،در ساخت
بیمارستانها و برنامهریزی برای کاهش آن میتواند
در موفقیت بیمارستانها نقش ویژهای داشته باشد.
این موضوع جدی معموالً مورد توجه قرار نمیگیرد
و متأسفانه ،تبعات زیادی را برای ادارهکنندگان
بیمارستانها در پی دارد.
یکی از مهمترین آثار محیطی یک بیمارستان،
پسابها و پسماندهای بیمارستانی است .پسماندها و
زبالههای بیمارستان اگر به درستی مدیریت نشوند،
هم محیط بیمارستان و هم خارج آن را به شدت

آلوده میکنند و میتوانند آلودگیهای عفونی و
شیمیایی به دنبال داشته باشند .در ساخت یک
بیمارستان ،ساماندهی مدیریت پسماند بیمارستانی
باید بهعنوان یک اصل جدی مورد توجه قرار گیرد.
متأسفانه بسیاری از بیمارستانهای قدیمی و حتی
برخی از بیمارستانهای جدید ،این ساماندهی
و سیستم را ندارند و فاضالبهای بیمارستانی
که میتوانند آلودگیهای متعددی داشته باشند،
بهدرستی دفع نمیشوند و آلودگیهای جدی
به-وجود میآورند .این مسائل باید در ساخت
بیمارستان طراحی و درنظر گرفتهشوند .اگر ساخت
بیمارستان به اتمام برسد ،طراحی آن امری پر هزینه
و حتی بعضی مواقع غیرممکن است .بهطوری که
بعضی از بیمارستانهای نوساز برای این کار فضایی
را در نظر نگرفتهاند و بههمین دلیل ،در حال حاضر
با مشکالت جدی در این زمینه ،روبهرو هستند.
هنگام ساخت یک بیمارستان بررسی عواملی
چون مکان بیمارستان ،گردشکاری ،بنیانهای
اجرایی و عملیاتی و امکان ساخت در محل و موقعیت
منتخب ضرورت دارد .توجه به ابعاد پیوست سالمت
جزء مصوباتی است که بیمارستانها هم مانند
دیگر طرحهای ملی باید رعایت کنند .سازندگان

متأسفانه بسیاری از
بیمارستانهای قدیمی
و حتی برخی از
بیمارستانهای جدید،
این ساماندهی و سیستم
را ندارند و فاضالبهای
بیمارستانی که میتوانند
آلودگیهای متعددی
داشتهباشند ،بهدرستی دفع
نمیشوند و آلودگیهای
جدی به-وجود میآورند.
این مسائل باید در ساخت
بیمارستان طراحی و
درنظر گرفتهشوند.

بیمارستانهای بزرگ الزم است که پیوست سالمت
و مسائل مربوط به بهداشت محیط را بهعنوان یکی
از ملزومات مد نظر قرار دهند.
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ـی
ـارکتهای مردمـ
ـش مشـ
ـای افزایـ
راهکارهـ

ـامت
ـوزه سـ
ـرمایهگذاری در حـ
و سـ
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ضــرورت تشــکیل شــرکتهای مشــترک پروژههــای
ـران
ـی در ایـ
ـی و خصوصـ
ـارکت عمومـ
مشـ
دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

یکی از موانع توسعۀ
ظرفیت بیمارستانی کشور،
تفاوت قیمت تمام شده
میان بخش خصوصی و
دولتی است .کارشناسان
سازمان بهداشت جهانی که
حدود یکسال و نیم قبل
به وزارت بهداشت آمده
بودند ،اظهار میکردند که
اتفاقات ایران را متوجه
نمیشوند .طبق اظهارات
ایشان ،تفاوت قیمت تمام
شده بخش خصوصی و
دولتی در اروپا  20درصد
است ،اما در ایران ،این
تفاوت  12برابر اروپاست.

به طورکلی ،مسلم است که نیازهای مالی
وزارت بهداشت از طریق منابع بودجهای قابل تأمین
نیست .بهخصوص بخش سرمایهگذاریهای عمرانی
آن و سرمایهگذاری در مورد تجهیز منابع .آخرین
بررسیهایی که توسط وزارت بهداشت انجام شده
است ،نشان میدهد که حدود  40هزار تخت از
 85هزار تختی را در بیمارستانهای دولتی موجود
است ،باید جایگزین شود .بههمین مقدار هم باید
ظرفیت تختهای موجود افزایش یابد .یعنی اینکه
وزارت بهداشت به  80هزار تخت جدید نیاز دارد که
نیمی از آن برای جایگزینی تختهای فرسوده قبلی
و نیمی دیگر ،برای توسعه ظرفیت به کار میرود.
مشکل دیگری که در اداره بیمارستانها وجوددارد،
این است که هر تخت جدیدی که توسعه پیدا
میکند ،باید متناسب با آن ،استخدامهای جدیدی
از منابع بودجهای انجام شود .ازاینرو در حال حاضر
به ازای هر تخت بیمارستانی ،حدود  2/43پرسنل
اعم از پزشک ،پرستار و کادر اداری مورد نیاز است.
این استاندارد مناسبی است ،ولی به این مفهوم است
که وجود  80هزار تخت جدید ،استخدام حدود
 200هزار پرسنل جدیدرا بهدنبال دارد .اگر نیمی
از آن  80درصد ظرفیت توسعه و نیم دیگر جایگزین
باشد ،به این معنی است که حداقل ،وزارت بهداشت
100هزار استخدام جدید باید داشته باشد .کسانی
که با مشکالت مالی کشور مواجه هستند ،میدانند
که امکان تأمین چنین خواستهای در حال حاضر
یک آرزوی دست نیافتنی است .یعنی به هیچ وجه
برای دولت ،این امکان وجود ندارد که به وزارت
بهداشت یا سایر دستگاههای دولتی اجازه افزایش
پرسنل استخدامی تا این حد داده شود.
امسال با تمامی تالشهایی که انجامشد ،قرار
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است  17هزار پرسنل جدید که عمدتاً پرستار
هستند ،بهظرفیت پرسنلی وزارت بهداشت اضافه
شوند .هماکنون بیمارستانهایی با بودجه دولتی
آماده بهرهبرداری شده اند ،ولی سازمان مدیریت
اجازه استخدام نمیدهد .زیرا هزینهای برای اینکه
حقوق پزشک و پرستار را ساالنه از بودجه دولت
بپردازند ،وجود ندارد .در نهایت ،میگویند که اگر
از منابع داخلی خود میتوانید تأمین کنید ،اجازه
استخدام به شما دادهمیشود .یعنی چشمانداز
توسعۀ بیمارستانها در وزارت بهداشت و احتماالً
سایر جاهایی که دولتی هستند تاریک است .باید
به دنبال راهکارهایی بود که با در نظر گرفتن
محدودیت منابع مالی ،افزایش ظرفیت منابع انسانی
را درپی داشتهباشد.
بحث دیگر ،قیمت تمام شده در بیمارستانهاست.
یکی از موانع توسعۀ ظرفیت بیمارستانی کشور،
تفاوت قیمت تمام شده میان بخش خصوصی و
دولتی است .کارشناسان سازمان بهداشت جهانی که
حدود یکسال و نیم قبل به وزارت بهداشت آمده
بودند ،اظهار میکردند که اتفاقات ایران را متوجه
نمیشوند .طبق اظهارات ایشان تفاوت قیمت تمام
شده بخش خصوصی و دولتی در اروپا  20درصد
است ،اما در ایران ،این تفاوت  12برابر اروپاست .اگر
در ارتباط با قیمت تمام شده بررسی شود ،مالحظه
خواهید کرد که سه مورد احداث ساختمان ،هزینه
نیروی انسانی و خدمات ارائهشده به بیماران در
قیمت تمام شده تأثیر دارد .در شرایط کنونی ،قیمت
تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی بدون
احتساب هزینه ساختمان و هزینهای که دولت از
بند «و» میپردازد ،محاسبه میشود .این رقم صرفاً
بر اساس قیمت تمام شده خدماتی است که انجام

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

میگیرد.
آنچه مصطلح است ،این قیمت همان K 1است
که همه با آن آشنایی دارند ،اما در بیمارستانهای
خصوصی وقتی میخواهند قیمت تمام شده را
حساب کنند ،ارزش و استهالک ساختمان و
هزینه نیروی انسانی را طبعاً جزء قیمت تمام شده
میآورند .با احتساب این موارد ،با توجه به تعرفههای
جدید کتابهای ارزش نسبی ،قیمت بیمارستانهای
خصوصی حدود K 3/8یا حداکثر K 4میشود .با
احتساب هزینههای ساختمان ،بند «و» و هزینههای
نیروی انسانی هم در بیمارستانهای دولتی
اعمالشود ،در واقع قیمت تمام شده خدمات در
بیمارستانهای به هزینههای بخش خصوصی بسیار
نزدیک است .یعنی به دلیل پایینتر بودن کارایی

بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ،این نقیصه
وجوددارد که هزینهها مانند هم است .بهدلیل لحاظ
نکردن بخشی از هزینهها مانند بند «و» و هزینه
ساختمان ،در واقع هزینه خدمات دولتی پایین آمده
است.
در بعضی از استانها با بخش خصوصی در
مورد ساخت بیمارستان مذاکراتی شدهاست ،ولی
با توجه به تفاوت قیمتها که اکثر افراد جامعه
نمیتوانند از آن استفاده کنند ،باید ترتیبی اتخاذ
شود که این بیمارستان خصوصی برای استفاده
عموم و بیمهشدگان تأمین اجتماعی و بیمهشدههای
خدمات درمانی باشد .یعنی بیماران اگر به چنین
بیمارستانهایی مراجعه کردند ،همان  K 1را پرداخت
کنند و مابهالتفاوت آن را دولت از منابعی که سازمان
مدیریت در بودجه میگذارد و یا وزارت بهداشت از
منابع داخلی خود بپردازد .این تجربه در بعضی از
بیمارستانها اجرا شدهاست .دو بیمارستان در قزوین
به این روش در حال کار هستند .نکته قابل توجه این
است که هزینه خدمات در این بیمارستانها حدود
 K 2/3است .یعنی از بیمارستان خصوصی 1/7
کمتر است ،ولی از بیمارستانهای موجود دولتی
 1/3بیشتر است .این  K 1/3با توجه به اینکه دولت
هزینه ساختمان و هزینه بند «و» را برای تأمین
نیروی انسانی نداده است ،کام ً
ال اقتصادی است.
وزارت بهداشت کام ً
ال از این نوع بیمارستانها

رضایت دارد .کارایی آنها باال و هزینهها پایین است.
هزینه تمام شده آنها ،از بیمارستانهای خصوصی
کمتر و از بیمارستانهای دولتی بیشتر است ،ولی
در مجموع اقتصادی است .به این خاطر که دولت،
هزینه ساختمان را نداده و از بند «و» هم برای
حقوق پزشک و پرستار هزینه نکرده است .بنابراین،
یک کار کام ً
ال اقتصادی است .نکتهای که در اینجا
وجود دارد ،این است که مدیریت خصوصی این
بیمارستانها چگونه توانسته هزینه خود را از K 4
مرسوم بیمارستانهای خصوصی به  K 3/2برساند
و این را هم برای خود و هم برای ما اقتصادی کند.
راز قضیه ،به چگونگی مدیریت پرداخت بازمیگردد.
یعنی بیمارستان به نیروی انسانی چگونه پرداخت
میکند؟ در حال حاضر سیستم بهگونهای است
که اکثر منابعی که به بیمارستان میآید در قالب
هزینههای مربوط به کارانه و غیره به سمت نیروی
انسانی میرود که عمدتاً پزشک هستند .روش
جدید مدیریتی ،این سیستم را محدود میکند و
به پزشک و پرستار ،باالترین حقوق را میدهد ،ولی
مانند سیستم کارمندی ،ارتباط مالی پزشک و بیمار
را قطع میکند .بنابراین ،پزشک متعهد میشود که
وقتی در بیمارستان حضور دارد ،وظیفه خود را انجام
دهد .در این سیستم ،پزشک و پرستار به دریافت
باالتری میرسند و همچنین اجرای آن برای سازمان
آسانتر است.
در وزارت بهداشت در رابطه با اینکه چگونه
تختهای بیمارستانی اضافه شود ،دو طرح مشخص
وجود دارد .در یکی از طرحها زمین را دولت تأمین
میکند .یعنی در بیمارستانهای دولتی زمین به
بخش خصوصی اختصاص پیدا میکند تا بخش
خصوصی ساختمان را بسازد .طراحی ،تجهیز،
ساخت و تأمین مالی همه ،متعلق به بخش خصوصی
است .به اصطالح امروزی ،بخش خصوصی در زمین
دولتی به صورت  EPCFتمامی نیازهای پروژه را
انجام میدهد و ساختمان که تمام شد ،آن را به
مدیریت بیمارستان دولتی یا دانشگاه علوم پزشکی
واگذار میکند .هزینهای که بخش خصوصی در این
زمینه مصرفمیکند ،با سود آن در یک دوره زمانی
توافقی تقسیط میشود .بنابراین ،بعد از پایان دوره
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در وزارت بهداشت در
رابطه با اینکه چگونه
تختهای بیمارستانی
را اضافه کنیم ،دو طرح
مشخص وجود دارد .در
یکی از طرحها زمین را
دولت تأمین میکند .یعنی
در بیمارستانهای دولتی
زمین به بخش خصوصی
اختصاص پیدا میکند تا
بخش خصوصی در زمینی
که متعلق به بیمارستان
دولتی است ،ساختمان را
بسازد.

تقسیط ،سند بیمارستان بهنام دانشگاه علوم پزشکی
یا بهنام آن بیمارستان میشود .قبل از آن ،این
سند در گرو بخش خصوصی است .در این سیستم
بهرهبرداری ،بیمارستان کماکان برای بخش دولتی
باقی میماند .یعنی به محض اینکه بیمارستان
تمام شد این انتقال انجام میگیرد .این روش برای
بیمارستانهایی که امکان جایگزینی دارند ،استفاده
میشود .یعنی بیمارستانهایی که پرسنل آن موجود
است ،ولی فرسوده هستند و از زمان احداث آنها 50
سال میگذرد و نیاز به ساختمان جدیدی دارند.
طرح دوم ،خرید خدمات از بخش خصوصی
است که در بیمارستانهای جدیدی که پرسنل
آنهم باید تأمین شود ،بهترین روش است .در این
موارد بهترین روش ،خرید خدمات از بخش خصوصی
است .به عبارت دیگر ،بهترین حالت این است که
زمین را بخش خصوصی تأمینکند .طراحی ،تجهیز،
ساخت ،تأمین مالی و تأمین نیروی انسانی را هم
بخش خصوصی انجامدهد و وزارت بهداشت یا دولت
بههمراه سازمان مدیریت از بخش خصوصی خرید
خدمت کنند .زمانی که امکان تأمین نیروی انسانی
برای دولت وجود ندارد ،استخدام جدید با محدودیت
روبهروست یا تأمین بودجه عمرانی مشکل است ،این
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طرح نتیجهبخش است.
وزارت بهداشت دولت ترکیه نیز  43هزار تخت
بیمارستانی جدید را با همین روش ،اغلب از نوع
اول ،ساخته است .اینکه در دولت ترکیه به سمت
خرید خدمات نرفتهاند ،به دلیل محدودیت موجود
در قانون اساسی آنهاست این محدودیت در ایران
وجودندارد و میتوان به سمت خرید خدمات رفت.
آنها برای تأمین این  43هزار تخت ،حدود  18میلیارد
یورو از منابع خارجی با همکاری شرکتهای داخلی
جذب کردهاند .سهم شرکتهای داخلی ترکیه حدود
 20درصد بوده و سهم منابع خارج از ترکیه نیز
حدود  80درصد از این طریق تأمین شده است .نکتۀ
دیگر در مورد تجربۀ ترکیه ،این است که آنها موفق
شدهاند دوره تقسیط را به حدود 28سال برسانند.
چنانچه امکان جذب منابع مالی طوالنی مدت  -چه
از طریق بانکهای داخلی و چه منابع خارجی  -در
ایران نیز فراهمشود ،سهمی که بابت بازپرداخت
آنها هر سال داده میشود ،به شدت کاهش مییابد.
این کار ،ورود دولت را به موضوع بیمارستانهای
مشارکت عمومی -خصوصی میتواند افزایشدهد
و راهی برای توسعۀ ظرفیت بیمارستانهای داخلی
محسوب شود.
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مبانــی قانونــی واگــذاری و توســعۀ مشــارکت
بخــش غیــر دولتــی در ســاخت و تجهیــز بیمارســتان
دکتر سید جلیل حسینی

رئیس امور سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش اول؛ منابع اعتباری
در ساختار بودجه عمومی دولت ،بهدلیل عدم
پوشش کافی منابع عمومی برای هزینههای جاری
(در عمل) و پرداختهای اجباری ناشی از آن و
وجود نوسانات زیاد در درآمدهای نفتی ،به تبع

آنها اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
همواره از نوسانات زیادی برخوردار بوده است.
بررسی ساختار بودجه عمومی دولت در طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) و سهم بخش
سالمت از این بودجه ،بیانگر این واقعیت است که
چالشهایی برای پیشبرد اهداف توسعهای دولت
در پروژههای عمرانی بخش سالمت و بیمارستانها
وجود دارد که باید در یک افق زمانی میانمدت و
بلندمدت و با ساز و کارهای مشخصی مبتنی بر
استفاده از همه ظرفیتهای موجود داخلی و خارجی
و بهخصوص تجربیات جهانی مرتفع شود.
فروش و صادرات نفت ،تحت تأثیر قیمت و
مقدار آن است و بهنوعی در اقتصاد ایران برونزا و
خارج از کنترل دولت میباشد .البته عوامل دیگری
مانند تشدید تحریمها و مشکالت مترتب بر آن،

درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را بسیار
کاهش داده است .بدیهی است این امر ،سبب
کاهش منابع مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای شده است.
دفتر امور سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور
در حوزه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای،
شامل فعالیتهای زیر میشود؛
• ساخت بیمارستان
• تجهیز بیمارستانها
• تعمیرات اساسی بیمارستانها

• ساخت فضاهای آموزشی و کمکآموزشی
سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
فصل سالمت از کل بودجه عمرانی کشور بهطور
متوسط  3/2درصد طی سالهای  1384تا 1394
بوده است .مقایسه این سهم با سهم سایر امور نشان
میدهد که سهم امور سالمت از بودجه عمرانی کل
کشور کم است.
طی سال های  1390تا  1396از کل اعتبارات
حوزه سالمت بهطور متوسط  80درصد برای تعمیر،
تجهیز و ساخت بیمارستان و  20درصد برای
طرحهای آموزشی و پژوهش منظور شده است.
قابل توجه است که حدود  52درصد از کل اعتبارات
سالیانه ،صرفاً برای تکمیل بیمارستانها اختصاص
دارد.
در سال  1395تعداد  128بیمارستان با
ظرفیت 28هزارو 249تخت در قالب پیوست شماره
یک قانون بودجه در دست ساخت میباشد .تعدادی
خیرین و سایر منابع ،در حال
بیمارستان نیز توسط ّ
احداث است .در سال  1396در مجموع 26هزارو521
تخت برای ساخت و تجهیز برنامهریزی شدهاست که

از این تعداد15 ،هزارو 820تخت توسط سازمان
مجری ودههزارو 701تخت توسط دانشگاههای علوم
پزشکی ساخته خواهد شد .بر اساس برآوردهای
انجام شده ،اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز
بیمارستانهای فوق بدون هرگونه افزایش تخت
جدید ،در حدود  130هزار میلیارد ریال است .با
احتساب اعتبار موضوع مالیات بر ارزش افزوده،
سهم بخش سالمت در سال  1395مبلغ 10000
میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز ،به بیمارستانها
اختصاص یافته است .با ادامه روند حاکم ،تکمیل و
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حل مشکالتی نظیر
طوالنیبودن مدت اجرا،
کمبودن عمر مفید و هزینه
زیاد اجرای بیمارستانها
به ارائه راهکارهایی به
منظور استفاده صحیح از
سیستمهای ساختمانی و
مصالح نوین برای افزایش
سرعت ساخت ،دوام بیشتر،
سبکسازی ،مقاومت بیشتر
در برابر زلزله و کاهش
هزینه اجرا نیازمند است.

تجهیز بیمارستانهای موجود در پیوست شماره یک
قانون حدود 13سال زمان نیازدارد.
• این امر بدون احتساب جایگزینی
بیمارستانهای موجود و نیاز به تختهای جدید
است که در صورت توجه به این دو موضوع ،قطعاً به
اعتبار و زمان بیشتری الزم خواهدبود.
پیش روی حوزه ساخت و تجهیز
چالشهای
ِ
پیش رو ،در قالب دو دسته
بیمارستانها و انتظارات ِ
کلی زیر قابل توجه است؛
 -1طراحی نامناسب بیمارستانهای دولتی
مشکل اصلی امروز عدم توانمندسازی طراحان
معماری بیمارستان مطابق آخرین دستاوردهای روز
دنیاست .طرحهای جدید ،تفاوت چندانی با طرحهای
 30سال پیش ندارند .بسیاری از بیمارستانهای در
مرحله بهرهبرداری ،مطابق نیاز بهرهبرداران نبوده
و تغییرات بسیاری را نیازدارند .که خود باعث
اتالف منابع است .انتظار میرود مشاوران از آخرین
دستاوردها مطلع بوده و آنرا در طرحهای خود
لحاظ کنند.
 -2کیفیت پائین مصالح ساخت در
بیمارستانهای دولتی
سیر صعودی تکنولوژی جهان و ارتباط
زنجیرهای فناوریها ،صنعت بیمارستانسازی را
به سوی استفاده از مصالح نوین و تکنولوژیهای
پیشرفته ساختمانی هدایت میکند .سیستمهای
رایج صنعت ساختمان در ایران دیگر پاسخگوی
نیاز مبرم ساخت فضاهای درمانی با عملکرد
مطلوب نمیباشد .حل مشکالتی نظیر طوالنیبودن
مدت اجرا ،کمبودن عمر مفید و هزینه زیاد اجرای
بیمارستانها به ارائه راهکارهایی به منظور استفاده
صحیح از سیستمهای ساختمانی و مصالح نوین برای
افزایش سرعت ساخت ،دوام بیشتر ،سبکسازی،
مقاومت بیشتر در برابر زلزله و کاهش هزینه اجرا
نیازمند است.
بخشدوم؛مبانیقانونیمشارکتبخشخصوصی
اقتصاد مقاومتی
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی ،ارتقاء کارایی در
نهادهای سطح کالن ،حکمرانی خوب ،کارایی دولت
در اجرای با کیفیت قوانین ،ثبات و همگرایی سیاسی
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و مهمتر از همه ،تدوین اصول جدید در تصمیمات
است که در نهایت ،منجر به حفظ کارکرد بازار در
مواقع بروز مخاطرات میشود و اقتصاد را بهمفهوم
واقعی تابآور میسازد.
بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،نشان
میدهد که این سیاستها فقط برای شرایط کنونی
کشور نیست ،بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد
کشور و رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی کشور
است .براساس چارچوب اقتصاد مقاومتی ،درونزایی
اقتصاد از سه گروه زیر ناشی میشود که در صورت
تحقق تعامل سازنده و مؤثر با جهان ،به رقابتپذیری
منجر خواهد شد؛
 -1مشارکت
 -2تقویت فعالیتهای دانشبنیان
 -3اصالح نظام مالی و کاهش وابستگی به نفت
نکته حائز اهمیت ،این است که اقتصاد مقاومتی
رویکرد و نگاه جدیدی را برای روند توسعه نشان
میدهد که هدف آن رسیدن به رقابتپذیری بر
اساس رویکردهای سنتی نیست ،بلکه اصول و
نظم جدیدی را در اداره کشور معرفی میکند که
تصمیمات در آن مبتنی بر خرد جمعی و با مشارکت
بیشتر افراد جامعه است.
نقشمشارکتعمومی-خصوصیدراقتصادمقاومتی
استفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی
در تأمین مالی و اجرای پروژههای زیرساختی کشور،
بهعنوان یکی از راههای تحقق اقتصادمقاومتی
درکاهش اتکا به درآمدهای نفتی است .با توجه
به ساختار دولت ،بخشهای عمومی کشور و
مشکالت و آسیبهای موجود،اجرای این پروژهها در
بخشهای مختلف بسیار طوالنی و ناکارآمد است که
به نوبه خود ،موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز
میشود .از سوی دیگر ،بودجه و منابع مالی دولت نیز
برای سرمایهگذاری در این بخشها کافی نیست .از
اینرو ،پتانسیل و ظرفیتهای موجود کشور ،نیاز به
بهرهگیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در
اجرای پروژههای زیرساختی را بیش از پیش نمایان
میسازد.
بر همین اساس بسیاری از صاحبنظران،
رویکرد مدیریت عمومی سنتی را کنار گذاشته و
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مشارکت عمومی–خصوصی را بهعنوان الگو و مدل
نوین واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی
معرفی کردهاند.
عالوه بر این ،در الیحه  96بودجه کل کشور
تمهیداتی پیشبینی شدهاست .در تبصره پنج انتشار
اوراق مشارکت برای تکمیل و تجهیز بیمارستانهای
نیمه تمام پیشبینی شدهاست .در تبصره  20به دولت
اجازه داده میشود برای تأمین مالی طرحهای تملک
دارایی ،حداقل برای  20درصد منابع ،سازوکارهایی
اجراکند که 20درصد توسط آورنده مشارکت و 25
درصد از اعتبارات تملک دارایی دولتی و  25درصد
هم از منابع صندوق توسعه ملی خواهدبود .بانکها
مابقی منابع را مطابق تبصره  20تأمین خواهندکرد.
با در دست گرفتن وجوه تودیعی ،صندوق توسعه
با منابع خود آن را تلفیق میکنند و به صورت
تسهیالت بانکی میپردازند .دولت نیز تضامین الزم
و موافقت با تأمین اموال را در اختیار میگذارد.
در بند «ب» تبصره  ،20وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی تا  10درصد فعالیتهای جاری
خود را توسط قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار
خواهدکرد .آییننامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران
نوشتهخواهدشد .عالوه بر بودجه  96که برای این
مشارکت دیده شده ،طبق قانون الحاق  2به دولت
مجاز به واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه
جدید( نیمه تمام و تکمیل شده ) با تصویب شورای
اقتصاد واگذار کند .به این ترتیب ،تهیه و طراحی
الیحه مشارکت عمومی -خصوصی در ابعاد مختلف
ضرورت داشت که در دست اقدام است و به زودی
مراحل نهایی خود را طی خواهد کرد.
توضیحات تکمیلی درباره پیشنویس الیحه
مشارکت عمومی–خصوصی
دکتر روحانی نژاد:
دیدگاه سازمان از گذشته ،بر تخصیص منابع
از طریق روشهای سنتی مبنتی بودهاست .با تغییر
پارادایم متداول که در سازمان اتفاق افتاد ،قرار
است که دولت ،اعتبارات طرح تملک را در قالب
خرید محصول از سرمایهگذاران تأمین کند .هدف
این کار ،ایجاد بسترهای الزم برای ایجاد ساختار
مناسب بهمنظورحفظ وظایف حاکمیتی دولت است.

یعنی بهجای اینکه دولت روی تولید کاال و خدمت
تمرکز کند ،خریدار خدمت باشد تا با ایجاد بازار ارائه
خدمات زیرساختی ،بتوان بهای تمامشده محصول
را کاهش داد.
سال گذشته بر اساس این هدف کلی ،سازمان
برنامه آئیننامهای را در شورای اقتصاد تصویب کرد
تا بتواند این سازوکار را برای پروژههای نیمهتمام
عملیاتی کند .نکته مهم این است که مشارکت
عمومی -خصوصی ،مشارکت بین سود و زیان این دو
بخش نیست .قرار است که دولت تمامی ریسکهای
ساخت و بهرهبرداری را بهبخش خصوصی واگذار کند
و در قالب خرید محصول بتواند این ریسکها را از
سرمایهگذار پوشش دهد .در دستور ماده  27اشاره
شده است که دولت به دنبال درآمدزایی از واگذاری
طرحهای نیمه تمام نیست .دولت حاضر است که
همه پروژههای نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار و
امتیاز واگذاری مدتدار را به بخش خصوصی اعطا
کند که یکی از بحثهای اساسی است و میتواند
مؤثر باشد.
براساس تجارب موجود ،در ماده  27و موانع
جزئی قانونی که وجودداشت ،باعث شد که مانند
قانون اصل  44که به بحث واگذاری بلند مدت و
دایمی بنگاههای دولتی معطوف بود ،وجود به یک
الیحه مشارکت عمومی -خصوصی مورد نیاز بود
تا در قبال واگذاری مدتدار به بخش خصوصی،
وظایف حاکمیتی را انجام داده و طیف الزم برای
بخش خصوصی درنظر گرفتهشود.
باتوجه به ظرفیت پیشبینی شده در ماده
 27پیشنویس الیحه ،استفاده از مشارکت بخش
عمومی -خصوصی در تأمین مالی آورده شده
و در تبصره  20مشوقهای بسیار خوبی برای
سرمایهگذاران بخش خصوصی درنظر گرفته شده
است .بر این اساس ،دولت  25درصد از منابع
الزم را از طرف صندوق توسعه ملی برای پرداخت
تضمین میکند 25 .درصد از اعتبارات طرح تملک
و  25درصد از طریق بانک عامل و باقی آن ،توسط
سرمایهگذاران پرداخت میشود .این کار میتواند
تنگناهای مالی سرمایهگذاران در دوران احداث
پروژه را پوششدهد و پروژه را به سرانجام برساند.

بسیاری از صاحبنظران،
رویکرد مدیریت عمومی
سنتی را کنار گذارشتهاند و
مشارکت عمومی-خصوصی
را بهعنوان الگو و مدل
نوین واگذاری پروژههای
دولتی به بخش خصوصی
معرفی کردهاند.
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امید است بتوان با استفاده از تبصره  20پروژههای
نیمهتمام را واگذار کرد.
در فصل پنجم الیحه ،به ایجاد صندوق
زیرساخت تأکید شده است .تبصره  20تبصرهای
یک ساله است در حالیکه یک سازوکار بلند مدت و
دائمی برای اجرای این تغییر پارادایم الزماست .در
فصل پنجم ،بحث تأمین مالی دوران بهرهبرداری،
ایجاد صندوق توسعه و ضمانت زیرساخت مطرح شده
است تا عالوهبر تأمین مالی دوران ساخت پشتوانه
گواهیهای پرداختی که دولت و بخش عمومی ارائه
میکنند بوده و سرمایهگذار و بخش خصوصی هم
با اطمینان بیشتری وارد پروژه شوند و در زمان
بهرهبرداری و پس از ارائه خدمات ،مابهالتفاوت مورد
نیاز به موقع پرداخت شود.
یکی از بحثهای اساسی در الیحه ،بحث
تضامین است .در ساز و کار عمومی ،تضامین معموالً
توسط کارفرما گرفته میشود و بخش عمومی هیچ
ضمانتی ارائه نمیکند .در این قانون ،بر ارائه تضامین
دو طرف به یکدیگر تأکید شده است که میتواند
بسیار راهگشا باشد و ریسک سرمایهگذار را در دوران
بهرهبرداری کاهش دهد.
اصول و مبانی حاکم بر اجرای این قانون به
شرح زیر است؛
 -1حفظ منافع عمومی
 -2فرصت برابر و ایجاد رقابت
 -3رفتار برابر
 -4سیاستگذاری شفاف
 -5تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک
 -6استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی
و خصوصی
 -7ظرفیتسازی نهادی ،فنی و مدیریتی
 -8چارچوب کارآمد تضامین
 -9تأمین مالی پروژه محور
معموالً در ساز و کار متداول ،کارفرما در مرتبه
باال و پیمانکار در مرحله پایین قرار دارد و از لحاظ
جایگاه حقوقی یکسان نیستند .در اینجا بر رفتار
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برابر سرمایهگذار و سرمایهپذیر تأکید شده است و
از جایگاه حقوقی برابری برخوردار هستند .هر کدام
از افراد که تعهدات خود را بموقع انجام ندهند ،طرف
مقابل میتواند اقامه دعوی نماید یا قرارداد را فسخ
کند.
یکی از اشکاالتی که در توسعۀ پروژههای
زیرساختی وجود دارد ،این است که نهادهای مالی
برای اعطای تسهیالت ،پروژه و درآمدهای آتی پروژه
و قرارداد دولت را با سرمایهگذار بهعنوان وثیقه قبول
نمیکنند .در اینجا تأکید شده است که قرارداد
خرید محصول بهعنوان وثیقه دیده شود تا به تأمین
مالی پروژه کمک کند .تأمین روشهای دارایی و اخذ
تسهیالت در دوران ساخت میتواند به سرمایهگذار
کمک کند .بیشتر مفاد الیحهای که آماده شده است
تا به قانون تبدیل شود ،به دنبال حمایت از بخش
خصوصی است.
دولت مکلف است که ترتیبی اتخاذ نماید تا
مؤسسات اعتبارسنجی غیردولتی ،با هدف رتبهبندی
و اعتبارسنجی مالی متقاضیان سرمایهگذاری،
سرمایهپذیران و پروژهها تشکیل شود .آئیننامه
اجرایی این ماده طی مدت شش ماه به پیشنهاد
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه به
تصویب هیئت وزیران میرسد.
ردیف خرید خدمات راهبردی که با  70میلیارد
شروع شده بود ،امسال در الیحه بودجه به هزار
میلیارد تومان رسیده است .این نشان میدهد که
جهتگیری سازمان و دولت برای خرید خدمات
راهبردی است .اولویت تخصیص را به این بحثها
میدهند تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد
خرید محصول و توسعه بهرهبرداری از پروژهها شوند.
در الیحه هم بر اولویت تعهدات بخش عمومی نسبت
به سایر تعهدات این بخش تأکید شده است .بر این
مبنا ،باید بتوان از مکانیزم تخصیص برای خرید
محصول استفاده کرد.
در زیرساختهای سالمت که بخش غیردولتی
با استفاده از ظرفیت این قانون ایجاد میکند،
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مابهالتفاوت بهای تمام شده خدمات با مجموع تعرفه
دریافتی از کاربران و سهم پرداختی سازمانهای
بیمهگر ،توسط سرمایهپذیر پرداخت میشود.
البته ظرفیتهای قانونی دیگری در قوانین
مختلف موجوداست که سعی شده است در این
الیحه تجمیع شود .هر سرمایهگذار عالقهمندی
که توان مالی داشته باشد ،میتواند بر اساس
ظرفیت برنامه پنج ساله و ظرفیت ماده  27وارد
سرمایهگذاری شود .وزارت بهداشت دفتر مشخصی
را برای این حوزه ایجاد کرده است تا سرمایهگذاران
بتوانند با مراجعه به آن ،بحثهای بررسی مدل مالی
و قرارداد خود را به سرانجام برسانند.
یک مورد اساسی هم که در الیحه تأکید شده،
معافیتهای مالیاتی است که در آن به معافیتهای
مالیاتی مندرج در قانون مالیاتی مستقیم اشاره شده
و بیشترین تأکید آن به فعالیتهای تولیدی و صنعتی

است .در این الیحه تأکید شده است که هر کس از
قراردادهای مشارکتی استفاده کند ،مدت پنج سال
برای مناطق معمولی و ده سال برای مناطق محروم
میتواند از معافیتهای مالیاتی استفاده کند .این
مورد میتواند مشوق خوبی برای واردشدن بخش
خصوصی به چنین حوزههایی باشد .امید است با
بسترسازی انجامشده توسط سازمان مدیریت،
مشارکت عمومی -خصوصی توسعه پیدا کند و به
معنای واقعی اقتصاد مردمی شود و سرمایهگذاران
بخش خصوصی بتوانند بیمارستانها را توسعه دهند،
چون دولت بیش از این ،توان راهبری و استفاده از
منابع خود برای توسعه این سیستم را ندارد .پس
الزم است که سرمایهگذار بخش خصوصی وارد عمل
شود و سازمان هم راغب است که بسترهای الزم را
برای بخش خصوصی ایجاد نماید تا هر چه سریعتر،
اهداق آن محقق شود.
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روشهــای همــکاری و مشــارکتهای نویــن
بــرای ســاخت و راهانــدازی بیمارســتان هــا
دکتر صالحالدین دلشاد

عضو هیئت علمی و قائممقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

خوشبختانه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در چهار سال اخیر در رابطه با سالمت،
قدمهای بزرگی برداشتهاست .توسعه بیمارستانها،
اضافه کردن تختهای جدید ،بازسازی و ارتقاء
بهداشت و خدمات درمانی از جملۀ این فعالیتها
هستند .بخصوص ارتقاء بخش بهداشت بینظیر بوده
و بسیار خوب پیش رفته است .طبق اظهارات دکتر
هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باید
اجازه داد بخش خصوصی جلو برود و نمیتوان تنها
به بخش دولتی متکی بود .آمار و ارقام و ارقام نشان
میدهد که اگر دولت به تنهایی بخواهد اقدام کند،
زمان زیادی صرف خواهدشد تا استانداردها محقق
شود ،گرچه بخش خصوصی نیز بهدالیل مختلف،
انگیزه کمی دارد .معموالً برای راهاندازی بیمارستان
زمان طوالنی صرف میشود .هزینهها زیاد است و
درآمدها نیز پاسخگوی آن همه هزینه نمیباشد.
اقدام بخش خصوصی به تنهایی برای احداث
یک بیمارستان ،بین  15تا  20سال زمان میبرد.
در کشور از بخش خصوصی حمایت نمیشود.
در حالیکه در کشورهای دیگر ،از بخشخصوصی
در این زمینه ،حمایت زیادی میشود؛ دادن زمین
رایگان و تسهیالت بدون بهره ،از جمله این خدمات
است .برای راهاندازی بیمارستان توسط بخش
خصوصی باید مراحل بسیاری طیشود.
یک گروه بهعنوان گروه مؤسس برای ایجاد
بخش خصوصی دور هم جمع میشوند .شش ماه
طول میکشد تا به شرکت تبدیل شود .برای ثبت
شرکت هم شش ماه دیگر الزم است .اخذ مجوز
از وزارتخانه و ارائه مدارک ،شش ماه دیگر وقت
میخواهد .در ادامه برای تأمین بودجه و فروش
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سهام میروند ،قسمتی بهفروش میرسد و قسمتی
میماند تا بتوانند زمین بخرند .پس از خریدن زمین
نوبت به انتخاب گروه مهندس مشاور میرسد .برای
اینکه گروه مهندسان مشاور طرح خود را ارائه کند،
باز هم شش ماه زمان میبرد .در طول این فاصله
زمانی ،پول هم ارزش خود را از دست میدهد.
دریافت پروانه از شهرداری نیز خود معضل دیگری
است .تأییدیه نقشهها در وزارتخانه هم زمانی را به
خود اختصاص میدهد .بعد از آن ،باید گروه مجری
و پیمانکار انتخاب شوند .بررسی مجدد و تأیید
نقشههای تکمیلی تأسیسات در وزارتخانه توسط
دفتر فنی هم زمانبر است و این روند ادامه دارد.
در این زمینه ،برای اولین بار در تاریخ وزارت
بهداشت ،استانداردها مشخص شدهاند .این کار به
طراحی مهندسان کمک کردهاست .بعد از این که
مرحله ساخت بیمارستان آغاز میشود ،بر اساس
آمار موجود بین  15تا  20سال زمان الزماست تا
ساختهشود .به این ترتیب ،بیمارستان  25سال پیش
شروع شده و تازه میخواهند آن را به بهرهبرداری
برسانند .در این فاصله وامها و بهرهها انباشته
شده است .در این مسیر مشکالت زیاد دیگری نیز
وجوددارد .در انتها به تجهیزات پزشکی میرسند و از
آنجا اختالفها شروع میشود؛ هر بخش پاراکلینیکی
بهترین تجهیزات را میخواهد .اختالفات بین
سهامداران گسترش مییابد و سرانجام ،منجر به
توقف کار میشود .در بعضی مواقع هم پای وکیل
و مراجعه به دادگاه ،به میان میآید و بعضی از این
کار منصرف میشوند .تمامی این مسایل ،مزید
علت طوالنی شدن مسیر احداث و بهرهبرداری از
بیمارستان میشود.
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از یک طرف ،سیاست بر این است که کار بخش
خصوصی برای کمک به دولت تسریع شود و از طرف
دیگر ،این مسیر سخت سر راه آنها قرار میگیرد! آیا
راه دیگری وجود ندارد؟ تجربه راه دیگری را نشان
میدهد .بهجای اینکه یک شرکت تعاونی به هرکدام
از گروههای مشغول بهکار در بیمارستان  100یا
 300سهام بفروشد ،بهتر است که سهام خود را به
هستۀ اصلی بیمارستان بفروشد و فضاهای مربوط
به پاراکلینیک یا بخشهای ویژه را وارد سهامداری
نکند .در کنار این قضیه ،گروههای پاراکلینیک و
بخشهای ویژه بهصورت جداگانه ،شرکتهای
مستقلی تأسیس کنند و با پرداخت حقالسهم
خود به شرکت فرعی ،تجهیزات مورد دلخواه خود
را تهیه کنند .شرکتهای فرعی همزمان با گروه
و هسته اصلی این بیمارستان وارد برنامهریزی و
قرارداد شوند .این امر در بخش دولتی هم کاربرد
دارد .این شرکت با شرکت مادر قرارداد میبندد.
بر اساس منافع مساوی ،آوردهها مساوی محسوب
میشوند و کار را تسریع میکنند ،چون تعداد کمتر
میشود و هدف هم مشخص است ،خدمات سریع
شکل میگیرد.
اصوالً از آنجاکه گروه مؤسس بعد از برنامهریزی
برای بودجه به شکل ویژه به فکر تجهیزات آنچنانی
این بیمارستان نیستند که بخواهند سهام بفروشند،
بین آنها اختالف به وجود میآید .آنها به طور جداگانه
شرکتهایی را با بودجه خود تشکیل میدهند .فقط
در اینجا باید حسن تفاهم و احترام متقابل وجود
داشته باشد تا فضاهای مورد نیاز در بیمارستانها
آماده شوند .شرکتهایی که از اول میخواهند با
اینها قرارداد ببندند ،در باره فضاها نظر میدهند .بر
اساس این نظرات ،فضاها ایجاد یا اصالح میشوند.
پس از شکلگيري شرکت اصلی و شرکتهای
فرعی ،قرارداد همکاری بين شرکت اصلی و هر کدام
از شرکت های فرعی بهمنظور ارائه خدمات فرعی
منعقد می شود .بر اساس اين قرارداد ،شرکت های
فرعی از فضاهای آماده شده در بيمارستان استفاده
میکنند و به نصب تجهيزات خود میپردازند .به این

ترتیب ،یک شرکت هسته اصلی با شرکتهای فرعی
به وجود میآیند .البته ،الزمۀ این کار قرارداد دراز
مدت است تا آرامش و اطمینان حاصل شود.
این کار دارای معایب و محاسنی بهشرح زیر است؛
معایب
 -1عدم احساس مالکيت توسط اعضای شرکت
فرعی
 -2نگرانی از بالتکليفی بعد از پايان قرارداد
 -3احتمال عدم برآورد خواسته های قانونی
مسئوالن بيمارستان
محاسن

-1عدم انجام هزينه مضاعف توسط گروههای
پاراکلينيک وبخشهای ويژه
 -2شرکت های فرعی مالک دستگاه های خود
هستند و اگر یک درصد هم احتمال رفتن بهجای
دیگر باشد ،دستگاه از خود آنهاست و حقی را از
دست نمیدهند.
 -3کوتاه شدن زمان ساخت و راهاندازی
بيمارستان و سرعت عمل
 -4تمرکز دريافتیها در يک صندوق
 -5تمرکز پرداختیها توسط مديريت بيمارستان
 -6همافزایی بخشها و تالش برای تامين
سنجههای اعتباربخشی
 -7خريداری تجهيزات هرکدام از بخشها با
نظر سهامداران همان بخش
این روشی است که اجرا شده و جواب
دادهاست .باید به این فکر بود که همیشه دولت
توان ندارد .بیشتر قراردادهای بین دولت و بخش
خصوصی دارای نوسان است و ایجاد اطمینان نیز
سخت است .مواردی مشاهدهشدهاست که بعد از
بستن قرارداد ،با عوض شدن رئیس دانشگاه یا
وزیر ،قرارداد متوقف شده و یا تغییر کردهاست.
اگر بتوان این روش را اجرا کنیم ،هنگامیکه
بیمارستان خصوصی زودتر راهاندازی شود با دولت
هم میتواند قرارداد ببندد.
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ســرمایه گــذاری و خدمــات خارجــی ،مــا و آنهــا
مهندس علی قرشی

مدیر عامل شرکت مهندسان مشاورشورا

استفاده از سرمایه گذاری خارجی در زمینه
بیمارستانسازی ،خدمات درمانی ،تخصصی و
طراحی برای سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی
بسیار جذاب است .طی دو سال و نیمی که از طرح
این موضوع میگذرد ،شرکتهای نسبتاً زیادی
عالقهمندی خود را برای این کار نشان دادهاند .بیشتر
مراجعهکنندگان ،شرکتهای مهندسان مشاور دارای
رتبه یک با تخصص طراحی بیمارستان و پیمانکاران
رتبه یک در بخش ساخت هستند.
مشکل اصلی در این زمینه ،تصور شرکتهای
خارجی است که برای سرمایهگذاری میآیند؛ آنها
تصورشان بر این است که انجام خدمات مهندسی
طراحی هم ،بهعنوان آوردهای از سرمایهگذاریشان
تلقی میشود .بنابراین ،صرفاً برای انجام
سرمایهگذاری روی کاری اعالم آمادگی میکنند

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

که طرحش هم از خود آنها باشد ،چون تصورشان
از کشور ما ،یک سرزمین جهان سوم است و انتظار
اینکه در این کشور قوانین مدونی برای مجموعه
بیمارستان و استاندارد طراحی وجود داشته باشد را
ندارند .به همین دلیل ،به محض ورود به این مقوله
و برخورد با این موانع ،با مشکل روبهرو میشوند.
با توجه به بروز مشکالت اولیه ،آنها مجبور
میشوند که به مشاوران ایرانی مراجعه کنند .با
مراجعه آنها به مشاوران ایرانی ،تداخل عملکردی
برایشان پیش میآید و نمیتوانند تصمیمگیریکنند
که کار طراحی را به چه شکل انجام دهند .در این
زمینه ،وجود  22آئیننامه در سطح کشور و 12
آییننامه در سطح موضوع سالمت ،باعث سردرگمی
آنها میشود و تصمیمگیری برایشان میسر نمیشود.
بهنحوی هم ،استفاده آنها از خدمات مهندسان
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مشاور داخلی ،برایشان بیهویتی ایجاد میکند و
مجموعه متخصصان داخلی را زیر بار شرکتهای
خارجی میبرد .این ،یک نکته منفی برای فرهنگ
و مجموعه سالمت کشور تلقی میشود.
بنابراین ،پیشنهاد میشود؛ خدمات مهندسی
که در زمینه کارهای بیمارستانی به سرمایهگذار
خارجی واگذار میشود ،به نوعی تحت تأثیر و تسلط
مهندسان مشاور و پیمانکار ایرانی قرار گیرد ،ولی
از طرفی هم از خدمات مهندسی پیشرفتۀ و بهروز
آنها در زمینههایی که به آن دسترسی وجودندارد،
استفاده بهینه شود.
توضیحات تکمیلی دکتر داوود دانش جعفری
هدف اصلی استفاده از ظرفیت داخلی است اما
به منظور آشنایی با یافتههای جدید دنیا در زمینه
طراحی بیمارستانها الزماست که از ظرفیتهای
داخلی و خارجی در کنار هم استفادهشود.

در این زمینه ،طرح وزارت بهداشت این است
که کار در چارچوب یک مناقصه انجام گیرد .در
آن مناقصه ،از مشاوران داخلی خواستهمیشود یک
مدل مفهومی در قالب اسناد مناقصه ارائه دهند.
بعد ،از سرمایهگذار خارجی خواستهمیشود که
همان مدل مفهومی را با تکنولوژیهای جدید و
دیدگاههای خود حداکثر با پنج درصد تغییر تطبیق
دهد .در این میان ،تمامی خواستهها و درخواستها
اعالمشده و استانداردهای ایران نیز ارائه میشود.
سپس تأمینکننده مالی خارجی با استفاده از
یافتههای روز دنیا نظر خود را اعالم میکند .در
نهایت ،باز هم در انتخاب پیشنهاد خارجی ،از نظر
مشاور داخلی استفاده میشود .سعی بر مشارکت
مشاور داخلی و خارجی با هم است .حتی شرکت
خارجی ملزم میشوند از یک مشاور داخلی استفاده
کنند.

مشکل اصلی در این
زمینه ،تصور شرکتهای
خارجی است که برای
سرمایهگذاری میآیند؛
آنها تصورشان بر این
است که انجام خدمات
مهندسی طراحی هم،
بهعنوان آوردهای از
سرمایهگذاریشان تلقی
میشود .بنابراین ،صرف ًا
برای انجام سرمایهگذاری
روی کاری اعالم آمادگی
میکنند که طرحش هم
از خود آنها باشد ،چون
تصورشان از کشور ما،
یک سرزمین جهان سوم
است و انتظار اینکه در
این کشور قوانین مدونی
برای مجموعه بیمارستان و
استاندارد طراحی وجود
داشته باشد را ندارند
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ـی
ـن طراحـ
ـای نویـ
ـا و تکنولوژیهـ
رویکردهـ

ـده
ـتانهای آینـ
ـاخت بیمارسـ
و سـ
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مشــارکت ذینفعــان در طراحــی بیمارســتانها
مهندس نفیسه راد جهانبانی

مدیرگروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

امروزه در دنیا ،صرفاً نگاه عملکردی و کاربردی
در طراحی و معماری پروژهها مطرح نیست.
سالهاست که وجود مطالعات و مبانی علمی و نظری
بهعنوان پیشنیاز همه طراحیها ضرورت دارد .مراکز
درمانی و بهداشتی و بیمارستانی هم بهعنوان یکی
از پیچیدهترین مراکز عمومی در شهرها از این قاعده
مستثنی نیستند .لزوم پاسخگویی به طیف کثیری
از کاربران و بهره برداران که شرایط خاصی دارند و
بیمار هستند.در کنار بزرگی و گستردگی این طرحها
از نظر ابعاد و اندازه و تنوع فضاها و عملکردهای
حیاتی مختلف  -که با جان و روح بیماران سر و کار
دارد  -ضرورت پرداختن به این مبانی را برای این
مراکز دوچندان میکند .بنابراین ،بهمنظور نیل به
این هدف و انجام مطالعات و مبانی جدید در دنیا،
رویکردها و پارادایمهای جدیدی شکل گرفته است؛
مانند پارادایم توسعه پایدار که یکی از مبانی اصلی
رسیدن به پایداری محیطی و عدالت اجتماعی است
یا رویکردهایی مثل معماری سبز یا طراحیهای
زمینهگرا و یا معماریها و طراحیهای اقلیمی و
مشارکتی.

چند سالی است که در کشور ما نیز بحث
مشارکت در بیمارستانسازی مطرح شدهاست ،اما
این مشارکت عمدتاً از نظر اقتصادی و تأمین منابع
مالی است و کمتر به مسئله مشارکت از دیدگاه
برنامهریزی و طراحی پرداخته میشود.با نگاه جامعی
به موضوع میتوان مشارکت در حوزه سالمت را به
چند دستۀ کلی تقسیم کرد که به شرح زیر است:
مشارکت در بهداشت فردی
 مشارکت عمومی در جوامع دارای کنترل ونفوذ باالی مرد

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

 مشارکت در تأمین هزینههای سالمت وتأمین فضا
 مشارکت در ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی مشارکت در طراحی فضاهای بهداشتی و درمانینحوۀ مشارکت مردم در حوزه سالمت در دنیا
به اشکال مختلفی است .مشارکت شهروندان در
طراحی و بازطراحی خدمات سالمت میتواند تحقق
پیدا کند .هدف بسیاری از حکومتها برای ایجاد
خدمات سالمت با کارایی باالتر ،اتخاذ سیاستهای
قابل انعطاف و بهکار گرفتن شهروندان در طراحی
و تهیه این خدمات است .این سیاستگذاری ها و
مشارکت شهروندان در تمامی سطوح مختلف بخش
عمومی و چرخه زندگی است؛ از جمله تصمیم سازی
عمومی  ،تهیه و طراحی خدمات و ...؛ تغییرات منتج
از سیاستگذاری در حوزه خدمات سالمت نیز
مشاهده می شود جاییکه مشارکت شهروندان به
شکل فزایندهای رواج دارد .به طوریکه مشارکت
شهروندان از آنها یک همکار در حفظ تندرستی
خویش می سازد.
مشارکت شهروندان در تدارک و طراحی

خدمات عمومی همچنین تکنولوژیهای نوظهوری
تحت تاثیر است که اقتصاد سنتی و پارادایم های
اجتماعی را تغییر میدهد .در بخش خدمات سالمت
این تکنولوژیهای نوظهور میتوانند به طور مثبت
تأثیر چشمگیری در رسیدن به نتایج خدمات
کلینیکی و بالینی داشتهباشند و گرفتاری مستقیم
بیماران را در هر مرحله از توسعه خدمات پوشش
دهد.
مشارکت شهروندان نه تنها در طراحی خدمات،
بلکه در بازطراحی آنها نیز هست .همچنین شهروندان
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نه تنها در نوسازی خدمات ،بلکه در بازتعریف
ارتباطات بین سالمتی و بیماران نیزمشارکتدارند.
مفهوم مشارکت در حوزه مبانی علوم رفتاری و
محیطی به شرح زیر است؛
 مشارکت یکی از چهار رکن اساسی معرفیشده برای توسعه پایدار است.
 حضور و مشارکت مردم در درازمدت بهپایداری محیطی میانجامد.
 اصالح حفظ و نگهداری محیط با تکیه برنیروی مردمی ،همواره به صورت یک چرخه با قوت
بیشتری تداوم مییابد.
مشارکت از نظر لغوی به معنی سهیم شدن
و شریک شدن است ،اما از نظر مبانی فکری در
حوزه مطالعات مشارکت به معنای درگیری ذهنی
و عاطفی افراد در موقعیتهای گروهی است که آنها
را برانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی
یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک
شوند.
ضرورت مشارکت در معماری
ذات و خصلت انسان و قدرت تفکر ،تعقل،
تجربه و تحقیق ،او را برآن داشته است تا تنها بر
تصمیمگیری شخصی متکی نباشد و به مشورت و
همفکری با دیگران نیز بپردازد .بر این اساس ،در
اتخاذ تصمیم برای هر طرحی ،هر کدام از دو قطب
(طراح و بهره بردار) ،به نوعی نیازمند همفکری باهم
هستند و نه تنها طراح ،بلکه بهرهبردار نیز ،به تنهایی
از عهده تحقق واقعی موضوع بر نمیآید.

خودستایانه معمار شود و یا وجههای صرفاً عوامانه
بهخود گیرد.
اهداف مشارکت در معماری
 رسیدن به توسعه پایدار و برقراری عدالتاجتماعی
 آموزش و انتقال متقابل میان طراحان و مردم ایجاد کاربر مولد که از حالت مصرف کنندهصرف خارج شود و در اصالح محیط پیرامون شرکت
جوید
 بازگردان مستقیم منافع طرح ها به کاربراناصلی
 تقویت همبستگی اجتماعی و روحیه همدلیو همکاری
 تقویت حس تعلق نظارت اجتماعی و گروهی توسط گروهمشارکت کننده و نظارت فعال و پنهان بر فضا بر
دوام و ماندگاری طرح ها
چهار عنصر اصلی برای تعریف یک احساس
جمعی وجوددارد که شامل موارد زیر است
 عضویت (احساس تعلق و ارتباط داشتن باگروه اجتماعی)
 تأثیرگذاری (اهمیت داشتن در گروه جمعی) یکپارچگی و برآوردن نیازها (امکان استفاده ازدیگران را با حضور در جمع می دهد)
 ایجاد ارتباطات حسی مشترک (عقاید،باورها و موضوعاتی نظیر آن ،به وجود آوردنده این
ارتباطات باشند)

طراح برای آنکه بتواند مردم و کارفرمایش را
بشناسد ،باید او ارتباط برقرار کرده و نیازهایش را
درک کند .بهرهبردار از آن جهت که از دیگران (مردم
و طراح) تجربه کسب کند ،اطالعاتش را ارتقاء دهد،
نیازهایش را معرفی نماید و به درک دیدگاه های
طراحش برسد ،نیازمند مشارکت در طراحی است.
اجتماعی بودن هنر معماری ،همسنگی آن با
زندگی ،شکل گیریاش در کش و قوسهای زمان
و جهتگیری آن توسط مردم ،نیاز به مشارکت را
ضروری میسازد .پس ،نباید اجازه داد که معماری
بازتاب ایدهآلهای شخصی و انعکاس قدرت افسانهای

تعریف دقیق و ساده مشارکت در طراحی،
مشارکت ذینفعان (کاربران و بهره برداران نهایی)
در روند طراحی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم است.
بیشترین تجربه در این مورد در دنیا در اروپا و در
کشورهایی مانند انگلستان ،آلمان ،اتریش و هلند
بوده است .در آسیا نیز بیشترین مشارکت ،در ژاپن و
هندوستان بوده است.
بیشترین تجربه مشارکت در حوزه طراحی در
بخش مسکن با 38درصد است .کاربریهای درمانی
به دلیل شرایط خاص و پیچیدگی مسائل طراحی
از کمترین عدد ،معادل  3/75مشارکت برخوردارند.

تعریف دقیق و ساده
مشارکت در طراحی،
مشارکت ذینفعان
(کاربران و بهره برداران
نهایی) در روند طراحی
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
است .بیشترین تجربه در
این مورد در دنیا در اروپا
و در کشورهایی مانند
انگلستان ،آلمان ،اتریش و
هلند بوده است .در آسیا
نیز بیشترین مشارکت ،در
ژاپن و هندوستان بوده
است
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کاربران

بیمارستان در طیفهای
مختلف با چند نوع کاربر
روبهروست؛ مهمترین
کاربران بیمارستان ،بیماران
هستند که عمدت ًا از طرف
طراحان مورد غفلت و
فراموشی واقع میشوند.
پزشکان ،پرستاران و
همراهان بیماران در
اولویتهای بعدی هستند.
از میان پرسنل ،سایر پرسنل
خدماتی و پشتیبانی بهغیر
از پرستاران ،باز هم مورد
غفلت قرار میگیرند.

ضرورت مشارکت
بیمارستان؛
در بیمارستان و فضاهای درمانی به دلیل
پیچیدگی فضاها و تنوع کاربران ،مشارکت آنها در
طرحها یکی از رکن های اصلی موفقیت و کارامد
بودن طرحهاست .یکی از علل اساسی به بن بست
رسیدن هر طرحی ،ریشه در بیتوجهی به مشارکت
و سهم قابل توجه مردم در طرحهاست.
نقص طراحی به دلیل اجتناب از تحلیل دقیق
فعالیتهای کاربران و فرایندهاست که ممکن است
موجب نارضایتی شود.
در بسیاری اوقات ،ساختمانهای بیمارستان
بالفاصله پس از ساخت و ساز تغییر میکند و یا
تخریب میشود که هم هزینهبر و هم بی فایده است.
در ایران اگرچه مفهوم مشارکت در قالب تعاون،
همکاری و همیاری مسبوق به سابقه ای دیرینه
است ،اما این پدیده به مفهوم جدید خود هنوز
نهادینه نشدهاست.
بیمارستان در طیفهای مختلف با چند نوع
کاربر روبهروست؛ مهمترین کاربران بیمارستان،
بیماران هستند که عمدتاً از طرف طراحان مورد
غفلت واقع میشوند .پزشکان ،پرستاران و همراهان
بیماران در اولویتهای بعدی هستند .از میان
پرسنل ،سایر پرسنل خدماتی و پشتیبانی بهغیر از
پرستاران ،باز هم مورد غفلت قرار میگیرند.
در طراحیها اگر به موضوع مشارکت
پرداختهشود ،عمدتاً منظور ،مشارکت با پزشکان
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در

طراحی

و پرستاران است و از نظرات آنان ،برای پیشبرد
روند طراحی بهره گرفتهمیشود ،اما در این زمینه
محدودیتهایی از قبیل محدودیتهای زمانی از
طرف پزشکان وجوددارد که باید با برنامهریزی
دقیق رفع شود .باید پزشکان را به عنوان برنامهریزان
مورد اعتماد پذیرفت و به عنوان کاربران اصلی که
به نیازهای همه کاربران بیمارستانی واقف هستند،
به آنها اعتماد کرد .کارکنان و سایر پرسنل خدماتی
نیز عمدتاً به مشارکت عالقه دارند ،ولی همیشه
محروم هستند .باید به عقاید و نظرات آنها نیز
در هر زمینه بها داد و در پروسه طراحی ،آنها را
شریک ساخت .حتی پیشنهاد شدهاست که برای
مشارکت پرسنل خدماتی و پشتیبانی در طراحیها
بودجهای پیشبینی شود ،چون بخش اعظم پرسنل
بیمارستانها در بخشهای خدماتی و پشتیبانی
هستند که با گردش کار ،روابط عملکردی ،متریال و
سایر فعالیتها درگیر میباشند.
گروه دیگری که در موضوع مشارکت مطرحاند؛
معماران ،مهندسان و طراحانی هستند که خود
وظیفه سنگینی در این زمینه بر عهده دارند و باید
خصوصیات زیر را داشته باشند؛
 باید آمادگی الزم را برای پاسخگویی به همهسؤاالت فنی و غیرفنی داشته باشند.
 بتوانند خواسته و پیشنهادات خالقانه را یکسرمایه بزرگ بدانند و آنها را تبدیل به احسنت
نمایند.
 اگرچه الزم است به نیازهای کاربران گوشفرا دهند ،اما مزیتهای حرفهای خود را هم باید
حفظ کنند.
 توجه به امور فنی و زیباشناسی را نباید فدایتأثیر نیازهای کاربران و عملکردهای فضایی نمایند.
سطوح مشارکت در طراحی نیز به چهار دسته
کلی شامل کنترل کامل ،کنترل مشترک (سهمی)،
مشاوره و غیر مستقیم تقسیم میشود.
مشارکت به گونههای تعاملی ،کارکردی،
مشورتی و اطالعرسانی دستهبندی میشود؛ در
مشارکت تعاملی ،تعامل بین طراح وکاربر است.
در مشارکت کارکردی ،بیشتر کارکرد فضاها،
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شبیهسازی و پیادهسازی میشود .در مشارکت
مشورتی از تجارب گروهها و دیگران استفاده بهعمل
میآید .در مشارکت اطالعگیری ،صرفاً یک سری
اطالعات از کاربران و فضا گرفته میشود.
روشهای مشارکت در طراحی نیز بسیار زیاد
هستند که عبارتاند از؛ مصاحبه های تشخیصی،
مشاهده عمومی ،مشاهده حرکتی ،شارت ،مشاهده
آثار ،مشاهدههای سیستماتیک ،پرسشنامه /
پیمایش ،نشستهای کاری(کارگروه) ،نقشه های
رفتاری ،POE ،شبیه سازی/مدل سازی ،نقش بازی
کردن ،بارش فکری ،ICT، CAP، SWOT ،تست ها/
جدول ،نقاشی و طراحی ،قصه گویی/سناریو ،دیاگرام
 /چارت.
فرآیندهای مشارکت
مشارکت دارای فرآیندهایی است که درآن
گروهی از متخصصان به عنوان تسهیل کننده وجود
دارند(معمار) .نقش تسهیلگر برقرار کننده ارتباط
موثر میان خواسته ها و نمایش دادن آنهاست .نقش
اصلی طراحی را متخصصان بر عهده دارند .نحوه
تعامل معمار ،کاربر ،کارفرما و قانونگذار باید از طریق
تسهیلگر انجام شود .در فضاهای مربوط به کودکان

از مشارکت آنها در شکل دادن به محیط اطراف
استفادهمیشود.
با ایجاد کارگروههایی در رابطه با موضوعات
مختلف ،مشارکت بیشترین نمود را پیدا میکند.
گامهای اولیه که برای این موضوع تعریف
میشود؛ توضیحاتی بهصورت پرسشنامه از کاربران
دریافت و درخواست میشود که پیشنهاداتی را در
خصوص نور ،سبک ،اندازه ،و کیفیت فضاها ارائه
دهند .مصاحبههای مستقیم و تشخیصی از کاربران و
در نهایت برداشتهایی از طریق مشاهدات مستقیم
انجام میشود.
برای عملیاتی شدن این فرآیند ،گروهی
متشکل از معماران و طراحان تشکیل میشود و
سپس کارگا ه مشارکتی بهمنظور مشارکت رودررو
در مورد نیازها ایجاد میشود .این کارگاهها به رایانه
و ابزارهای طراحی تجهیز میشوند .کاربران فضاها
با مسائل طراحی نا آشنا هستند ،بنابراین ابتدا
آموزشهای الزم پیرامون مسائل طراحی به ویژه
طراحی بیمارستانی و نیازهای کاربر به آنها داده
میشود .تقسیمبندی کارها و حوزهها در هر گروه
و حوزه انجام میگیرد و با افراد مختلف مصاحبه

مشارکت به گونههای
تعاملی ،کارکردی،
مشورتی و اطالعرسانی
دستهبندی میشود؛ در
مشارکت تعاملی ،تعامل
بین طراح وکاربر است .در
مشارکت کارکردی ،بیشتر
کارکرد فضاها ،شبیهسازی
و پیادهسازی میشود .در
مشارکت مشورتی از تجارب
گروهها و دیگران استفاده
بهعمل میآید .در مشارکت
اطالعگیری ،صرف ًا یک
سری اطالعات از کاربران و
فضا گرفته میشود.
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میشود .کودکان نیز در این موضوع ،نقش فعالی
دارند .از آنها خواسته میشود که برای فضاهای
متعلق به خود نقاشی یا طراحی کنند یا از ابزارهای
اطرافشان برای مدلسازی فضا استفاده نمایند.
شرکتکنندگان در این کارگروهها یک پاکت
شامل متنها ،تصاویر ،طراحی ،نقاشی و سایر
ابزارها را دریافت میکنند و فرم داخل آن را تکمیل
میکنند و اینها برای ارزیابی و تصمیمگیری در
اختیار متخصصان قرار میگیرد.
شرایطی باید برای مشارکت در طراحی رعایت
شوند.
گروه های مشارکت کننده چندان آگاهی
نسبت به موقعیت و میزان تاثیر گذاری خود ندارند
لذا در یک فرایند مشارکت موفق  ،هریک از گروه ها
بایستی نسبت به نقش خود و دیگران آگاه باشند.
اقدام به مشارکت از سوی مردم نیازمند دو
پیش شرط اساسی برای تحقق عملی است که
نخست گرایش و تمایل به مشارکت و دوم امکان
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عملیاتی شدن آن در فرآیند طراحی می باشد.
فرآیند مشارکت در طراحی بیمارستان
در فرآیند مشارکت برای طراحی بیمارستان
تأثیر اصول ارگونومی مشارکتی بهطور موفقیت
آمیزی اثبات شده است .این ایده از کاربران بهویژه
کارکنان بیمارستان ،مدیران و بیماران دعوت میکند
تا در فرایند طراحی مشارکت نمایند.
برای موفقیت رویکرد مشارکتی به مشارکت
مستقیم کاربران نهایی در یک فرایند مشاورهای نیاز
است که باید بهخوبی سازماندهی شود.
همچنین باید توجهشود که این رویکرد یک
رویکرد آیندهنگر است و تمرکز اصلی آن بر پیش
بینی فعالیتهای آتی و حصول اطمینان از طرح
مفهومی طراحی است و شرایطی را فراهم میکند
که راحتی ،ایمنی و عملکرد کاربران در امکانات
جدید را ایجاد کند.
فرایند اصلی این است که تمامی بازیگرانی
که اطالعات مرتبط با پروژه را دارند ،در فازهای
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طراحی درگیر شوند .مردمی که درگیر میشوند یک
عنصرکلیدی برای موفقیت است.
متدهایی که ارائه شده است بر مبنای تجارب
مثبت تعدادی از موسسات است در پروژه های با
مقیاس بزرگ ،سه نوع کمیته یا کارگروه نیاز است.
 کمیته اصلی نمایانگر کلیه کاربران اجتماعیمرتبط است و توسط مدیران اصلی هدایت میشود.
 کمیته فنی شامل متخصصان فنی است کهتوسط لیدر پروژه هدایت میشوند و وظیفهاش
طراحی پروژه است
 کمیته کاربران که نمایانگر کاربران ،مدیراناجرایی و عوامل کاری در بیمارستان هستد.
چرخه مشارکت شامل مشخص شدن روند
قانونی کار در جلسات ،فراخوان عمومی و انتخاب
خبرگان در جهت نظرخواهی از مردم و ارائه
طرحهای پیشنهادی ،انعکاس نظریات به گروههای
تخصصی ،ارائه طرح به مردم برای نظرخواهی ،اصالح

طرحها و معرفی طرح نهایی است.
متدهای  NHSدر مشارکت
مشارکت  NHSدر سطح وسیعتری برای بهبود
بهداشت و درمان است .طبق آن مشارکت بیماران و
مراقبین(همراهان و پرستاران) در تصمیمگیریهای
مربوط به مراقبت و درمان مهم است
 NHSانگلستان بر این باور است که صدای
عموم مردم ،بیماران و مراقبان کانون خدمات
بهداشتی درمانی هستند ( از برنامه ریزی تا ارائه
خدمات ) .رویکرد  NHSتمرکز بر سرمایههایی در
جامعه از طریق بیماران ,خانواده آنها و مراقبین انها و
همکاری برای بهبود نتایج و در نهایت بهبود کیفیت
زندگی است .همچنین تعامل با بیمار و سرپرستان
و عموم مردم زمانیکه به طراحی مجدد خدمات
بهداشتی نیاز است .روشهای مشارکت  NHSشامل
موارد زیر است.
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در مشارکت طراحی
بیمارستانی با محدودیت
هایی وجوددارد .بسیاری
از افراد در درک برخی
اطالعات و در تفسیر طرح
معماری مشکل دارند.
بنابراین ،باید کسانی انتخاب
شوند که به زبان ساده فنی
واقف باشند

 مشورت و همفکری رسانه های اجتماعی امور مشاهده ای تحقیقات هم تراز کارکردن باهم به اشتراک گذاشتن نتایجدر این زمینه ،کارفرمایان و سیاستگذاران هم
وظایفی دارند .از جمله؛
 نهادینه کردن اندیشه مشارکتی در ساختاراجرایی مشاورین و اشاعه فرهنگ و تربیت مشارکتی
در سطوح مختلف
 استفاده از روح مشارکتی کاربران فضاهایدرمانی
سطوح اجرایی کشور در سه سطح برای مشارکت
در طراحی تقسیم شدهاند .در سطح اول سازمانهای
فرابخشی (نهادهای دولتی از قبیل وزارت بهداشت,
وزارت راه و شهرسازی ,سازمان برنامه و بودجه و ،)..
سطح دوم بخش خصوصی(کلیه مهندسان مشاور،
سازندگان و پیمانکاران) و در سطح سوم نهادهای
بیمارستانی و مراکز درمانی وجوددارد.
تجارب جهانی
بیمارستانهایی مانند بیمارستان کاتدی ،مرکز
درمانی داساسهو ،مرکز آموزش زنان ،مرکز درمانی
لندن و بیمارستان ویندزور و باغهای درمانی ژاپن
از مواردی هستند که از طریق مشارکت در طراحی
ساخته شدهاند .در نمونههایی از طراحی و بازطراحی
اورژانسها و بخشهای جراحی نیز از این روش
استفاده شده است .به طور مثال ،یک اورژانس با 12
نفر از کارکنان آن شبیهسازی شده است .کارگروهها
تعریف شدهاند و در نهایت ،طرحی تشکیل و مورد
ارزیابی قرار گرفته است .در بخش جراحی ،طرحی
از طریق مشارکت پزشکان و کاربران پرسنلی انجام
شده است .نمونههای مشارکت در قالب فلوچارتها،
دیاگرامها و بهوسیله طرحی شماتیک بر روی
تخته مغناطیسی ترسیم شدن د و درآن فعالیتها و
عملکردها کام ً
ال تعریف شد و از طریق طرح ماکت
اتاق عمل با مقیاس واقعی شبیهسازی گردید.
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باغهای درمانی در ژاپن نیز به همین روش
از طریق مشارکت ساخته شدهاند .در شش کارگاه
ِ
مختلف طراحی از خود مردم کمک
برای مراحل
گرفته شده است .مشکل این باغ ،عدم تسهیل در
دسترسی نابینایان و معلوالن بود که با کمک خود
مردم در کارگاههای مختلفی به مشارکت گذاشته و
طراحی شد .مشارکت در انتخاب زمین و سایتهای
بیمارستانی توسط کاربران راه حل بسیار مناسبی را
برای ایجاد انگیزش در کاربران ایجاد میکند.
در مشارکت طراحی بیمارستانی محدودیتهایی
وجوددارد .بسیاری از افراد در درک برخی اطالعات و
در تفسیر طرح معماری مشکل دارند .بنابراین ،باید
کسانی انتخاب شوند که به زبان ساده فنی واقف
باشند .تنوع گروهها و تنوع نظرات بدون تجربه کافی،
یکی از مشکالت و دردسرهایی است که در این کار
پیش میآید .لزوم شبیهسازی در مقیاس واقعی هم
یکی از معضالت دیگر است .جلوگیری از گرایش به
نظرات گاه اشتباه مردمی و مدیریت آن از دیگر
اقدامات محسوب میشود.
در جمعبندی مطالب به اختصار میتوان گفت
که بیشترین نمود مشارکت در طراحی مراکز درمانی
و بیمارستانی توسط پزشکان و پرستاران انجام
میشود.
موضوع مشارکت در طراحی بایستی به عمده
کاربران نهایی یعنی بیماران نیز تسری یابد .درمیان
پرسنل بیمارستانی ،از سایر پرسنل از جمله خدماتی
و پشتیبانی نباید غافل شد و از طریق تشویقهای
مادی به ایجاد مشارکت ترغیب نمود.
امکان و نمود بیشترین مشارکت بیماران در
طراحیها در بیمارستانهای کودکان ،مراکز سرطانی
و مراکز روانپزشکی است .عموم مردم باید در بحث
انتخاب سایت و  ...مشارکت نمایند.
مشارکت ذینفعان در طراحی ،از بسیاری از
مسائل و مشکالت بعد از دوره بهرهبرداری می کاهد.
مشارکت در تعریف و طراحی پروژه توسط
کاربران نهایی منجر به حس تعلق به فضا و در نتیجه
حس مسئولیت پذیری باال درنظارت ،نگهداری و
حفظ فضا در طول دوره بهرهبرداری است.
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اســتفاده از مــدل اطالعــات ســاختمان BIM

بــرای بهبــود پروژههــای بیمارستانســازی
دکتر امین الوانچی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

در نوشتار حاضر پس از معرفی اطالعات
مدیریت ساختمانی یا  ،BIMکاربردهای آن در
پروژههای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفته و در
ادامه جهتگیری در استفاده از  BIMدر پروژههای
بیمارستانی و سایر پروژههای ساختمانی دانشگاه
صنعتی شریف را بیان میشود.
با نگاهی به پروژههای بیمارستانی ،ذینفعهای
زیادی در آن میبینیم .بیمارستان از بخشهای
مختلفی تشکیل میشود و پروژههای بیمارستانی از
پیچیدهترین پروژههای ساختمانی محسوب میشوند.
قسمتهای مختلف بیمارستان از قبیل بخش بستری،
اتاقهای عمل ،پذیرش ،اورژانس ،پارکینگ ،داروخانه
و غذاخوری همه با هم در تعامل هستند .در کنار
اینها ،ذینفعهای مختلفی را داریم؛ مریض ،پزشک،
پرستار و مالقاتکننده .هر کدام از اینها نیازهای
مشخصی دارند که باید نیازهای آنان را در نظر
بگیریم .با نگاهی بهبیمارستانهای کشور میبینیم
که بسیاری از نیازمندیها در این پروژهها برآورده
نشده است .تجمع در راهروها ،جلوی درب آسانسورها
و ورودیها ،محدودیت برای استفاده از تخت و تجمع
خودروها جلوی درب بیمارستانها نشان میدهد که

ما نتوانستهایم نیازهای افراد در بخشهای مختلف را
برآورده کنیم
یکی از کارهایی که میتواند به ما کمک کند
 )Building Information Modeling) BIMیا مدل
اطالعات ساختمان است .در مدل اطالعات ساختمان
( ، )BIMما بخشهای مختلف را به صورت سه بعدی
به تصویر میکشیم .قاعدتاً این مدل سه بعدی ،مدلی
است که به اطالعات وصل میشود .ما یک پایگاه
داده مرکزی حاوی اطالعات از بخشهای مختلف
طراحی معماری ،طراحی سازه ،طراحی تأسیسات و
امکانات مختلفی که درون بیمارستانهاست را داریم.
بخشهای فروش را وارد این مدل میکنیم .در واقع
این مدل سه بعدی معنادار است و فقط تصویر نیست.
یکی از استفادههای آن به تصویر کشیدن شرایط
واقعی است .با دیدن تصاویر بخشهای مختلف
بیمارستان میتوان تداخالت را دید .میتوانیم یک
الیه به آن اضافه و ظاهر اطالعات را معنادار کنیم.
تفاوت رنگها ،به ما نشان میدهد که مث ً
ال در کدام
قسمت عایقبندی استفاده شده است .بهعنوان
کسانی که در مدیریت ساخت کار میکنیم ،اطالعات
ما باید به صورت مکانیزه قابل استفاده باشد .تیمهای

اگر بخواهیم رفت و
آمدهای الزم برای انجام
هر کار را به کمترین حد
ممکن برسانیم ،باید چینش
ساختمان بهشکل بهینه
تنظیم شود .استفاده از BIM
به این کار کمک میکند
و باعث میشود که هم در
دوره ساخت و هم در دوره
بهرهبرداری ،از بیمارستانها
استفاده بهتر داشتهباشیم.
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مختلف کاری باید اطالعاتشان را به پایگاه داده وصل
کنند .الزم است که ما از رفت و آمدهای اطالعاتی
بی مورد جلوگیری کنیم .بخش سازه و تأسیسات
درطراحی خود باید اطالعات آن را در این سیستم
قرار دهد .بخشهای تدارکات ،به طور اتوماتیک
اطالعات  BIMرا میگیرد و به این مدل وصل
میشود .بخش مدیریت پروژه میتواند کنترل کند
که چه چیزهایی سفارش داده شده یا در راه است.
این رویکرد چه تفاوتی با رویکرد قبل دارد؟
قب ً
ال ما نقشههای دو بعدی را با اتوکد میکشیدیم و
یک نفر نیز بهعنوان متخصص با شناخت کافی باید
نقشهها را توضیح میداد .این نقشهها از خطوط و
رسمهای مختلف تشکیل میشدند .منتهی رویکرد
 BIMاز حالت خط و منحنیهایی که توان ترسیم
آن را دارد ،به ما نشان میدهد که کجا دیوار داریم
و نقشهها از حالت دو بُعدی به سه بُعدی و چهار
بُعدی تبدیل میشوند .پیشرفت زمانی پروژه نشان
میدهد که پروژه در چه مرحلهای از ساخت است
و هزینه چه میزانی است .این مزایا باعث ازدیاد
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تمایل به استفاده از  BIMمیشود .بهعنوان نمونه
 54درصد شرکتهای ساختمانی در سال  2015از
 BIMاستفاده کردهاند .در سال  2014در آمریکا این
رقم  39درصد بوده است و  93درصد هم متقاضی
استفاده از این طرح در سال  2016بودهاند .در سال
2010معادل  58درصد از شرکتها اطالع داشتند
که  BIMچیست و هماکنون این رقم به  95درصد
رسیده و به شدت در حال گسترش است .ما هم برای
اینکه عقب نیفتیم باید به این سمت و سو سوق
پیدا کنیم
بخشهای مختلف بیمارستان از اتاق بیمار،
اتاق عمل ،بخشهای داخلی ،راهروها ،تأسیسات
یا آزمایشگاههای مختلف به صورت مدل در
میآیند .علت آن است که ما بخشهای مختلفی
در بیمارستانها داریم که بایکدیگر مرتبط هستند.
اطالعات پیدا کردن در مورد ارتباط بین بخشها از
روی نقشه پروژه که هنوز اجرا نشده بسیار سخت
است .اگر اطالعات سه بعدی بیمارستان را داشته
باشیم و اطالعات مختلف  BIMبه آن وصل باشد،

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

بسیار کمک خواهدکرد .همچنین افرادی مانند
مدیران و صاحبان سرمایه روی پروژههای در حال
اجرا تأثیرگذارند .بیمار تمایلی به دانستن نقشه
ندارد ،اما شاید پزشکان سعی کنند از روی نقشهها
بهکاربردها پی ببرند.
بیشترین تأسیسات در بیمارستانها هستند.
پیچیدهترین تأسیسات از لحاظ تهویه ،برق ،مکانیک،
تصفیه پساب و انواع تأسیساتی که در کارخانههای
بزرگ صنعتی وجود دارد ،در بیمارستان در یک
محیط کوچک و بسته باید باشند .سیستم BIM
کمک میکند که اگر بین تأسیسات مختلف تالقی
ایجاد شود ،آن را شناسایی کنیم .وقتی بیمارستان
را میسازیم ،داخل بیمارستان باید روند پزشکی اجرا
شود .یعنی باید مشخص شود که کارها به چه ترتیب
و توالی جلو برود تا پرسنل و بیماران را به این طرف
و آن طرف نکشانیم .بسیاری از همین شلوغیها و
محدودیتهایی که همواره با آن روبهرو هستید،
بیهوده است .اگر بخواهیم رفت و آمدهای الزم برای
انجام هر کار را به کمترین حد ممکن برسانیم ،باید
چینش ساختمان بهشکل بهینه تنظیم شود .استفاده
از  BIMبه این کار کمک میکند و باعث میشود
که هم در دوره ساخت و هم در دوره بهرهبرداری ،از
بیمارستانها استفاده بهتر داشتهباشیم.
چه زمانهایی در ساخت بیمارستان از BIM
استفاده میشود؟ در هر سه فاز طراحی ،ساخت
و بهره برداری میتوانیم از  BIMاستفاده کنیم.
در طراحی ،برنامهریزی طرح ،مرحله مهمی است.
چیدمان در طراحی بسیار کمک میکند .معموالً افراد
ذینفع میتوانند داخل اتاقها را ببینند که فضای
کافی در کنار تأسیسات برای کاربران وجود داردیا نه.
به طور مثال در یکی از بیمارستانها با تغییر طراحی
آسانسور ،تجهیزات مورد نیازشان عوض شد .مدلهای
 BIMمیتوانند بهچنین تصمیمگیریهایی کمک
کنند و صاحبنظران و افراد ذینفع هم میتوانند با
دید بازتری این امکانات را درنظر بگیرند ،ولی مطمئناً
در طراحیهای قبلی ،نظر صاحبنظران گرفته نشده،
چون امکان آن نبودهاست .یکی از کاربردهای BIM
کشف تداخالت است .با وجود تأسیسات پیچیده در
بیمارستان ،احتمال تالقی آنها وجود دارد و تالقی

سازه ،مکانیک و الکتریک محتمل است .در مدلهای
 BIMاین تالقیها بسیار واضحتر و راحتتر دیده
میشوند .عم ً
ال با به اشتراک گذاشتن اطالعات داخل
پایگاه دادههای موجود ،میتوانیم رفت و آمدهای
اضافی اطالعات را در زمان ساخت کم کنیم و هزینه
را کاهش دهیم .استفاده از این مدلها در ساخت،
کمک میکند و بهجای اینکه کاغذهای بزرگ به
دست تکنسینهای پیاده کننده طرح بدهیم تا از
روی نقشههای دو بعدی آن را اجرا کنند ،نقشهها،
پیشرفتها و برنامههای مورد نیاز را به صورت سه
بعدی در اختیارشان میگذاریم.
دستورالعملهای نگهداشت را میتوان به BIM
وصل کرد .شخصی که برای نگهداری میآید ،دیگر
دغدغه خواندن زونکنهای بزرگ را برای یافتن و
دنبال کردن دستور نگهداشت ندارد .وقتی به BIM
وصل میشود ،دستورالعمل الزم را به ترتیب میبیند.
پس از آشنایی کلی ،به بیان چشماندازی که در
گروه مهندسی ساخت دانشگاه صنعتی شریف برای
استفاده از  BIMداریم ،میپردازم .البته باید گفت که
این بحث در کشور ما بحث جدیدی است .در مرحلۀ
اول از آن استفاده تبلیغاتی میشود .اگر چه BIM
مبتنی بر یک شکل سه بعدی است ،اما صرفاً داشتن
شکل سه بعدی نظام  BIMرا تشکیل نمیدهد.
اطالعاتی که به آن اضافه میشود کمک بیشتری در
رابطه با شکل سه بعدی دارد .در این مراحل ،ما کمی
متوقف شدهایم .البته نه اینکه کاری نشده باشد،
ولی موضوع  BIMبه تکنولوژی نیاز دارد و استفاده
از نرمافزارهای مختلف و آشنایی با تکنولوژیهای
گوناگون ،خود میتواند در این زمینه مانع باشد.
بسیاری از مواقع ،نرمافزار را که یاد میگیریم فکر
میکنیم که درصد قابل توجهی از کار جلو رفته است
و ما بر تکنولوژی فائق آمدهایم و به دنبال روشها و
متدهای استفاده هستیم .البته هدف انجمن BIM
توسعه و گسترش  BIMدر پروژههاست که میتواند
بسیار مفید باشد.
ما در این بحث دچار چالشهایی هستیم .اولین
چالش این است که  BIMیک بحث چند تخصصی
است .درتخصصهای مختلف از قبیل مهندسی
عمران ،معماری ،صنایع ،کامپیوتر ،برق ،مکانیک و

مدیران ساختمانها هنوز
به استفاده از نرمافزارهای
مدیریتی اعتقاد ندارند.
برای سرمایهگذارانی که در
این زمینهها کار میکنند
چنین نرمافزارهایی
ناشناختهاند .به هر حال این
کار هزینهبر است ،چون
باید اشخاصی در این زمینه
برای تحقیق به کار گرفته
شوند .مجاب کردن مدیران
برای اینکه بابت این کار
پول بپردازند سخت است.
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غیره برای توسعه آن نیاز داریم .تشکیل کا ِر گروهی
بهمنظور هماهنگی این گروهها برای ما بهعنوان یک
چالش محسوب میشود.
چالش بعدی این است که مدیران ساختمان
هنوز به استفاده از نرمافزارهای مدیریتی اعتقاد
ندارند .برای سرمایهگذارانی که در این زمینهها کار
میکنند چنین نرمافزارهایی ناشناختهاند .به هر حال
این کار هزینهبر است ،چون باید اشخاصی در این
زمینه برای تحقیق به کار گرفته شوند .مجاب کردن
مدیران برای اینکه بابت این کار پول بپردازند سخت
است .کاری که شروع کردهایم در دو حوزه استفاده
از  BIMدر بیمارستانها با تمرکز روی مدیریت
امکانات و آنالیز تأثیری که ساخت صنعتی میتواند
در استفاده انرژی در ساختمانها داشته باشد ،بود
(صرفه انرژی با استفاده از مدلهای )BIM
در ادامه این بخش از پانل ،خانم مهندس راد
جهانبانی درزمینه اهمیت مدل  BIMونمونههای
موردی آن درایران توضیحاتی را افزود:
مدل اطالعات ساختمانی یا BIMدر برنامهریزی،
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طراحی و بهرهبرداری بیمارستانها بسیار مهم و
بهروز است و امروزه ،شاهد تأثیرات شگرف چنین
مدلهایی در دوران بهرهبرداری هستیم .این موضوع
در دنیای امروزی مطرح است و حتی در بسیاری از
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه استفاده از این
مدل از سال  2017در طراحی برای تهیهکنندگان
طرحها اجباری شده است .الزم است که با توجه به
مزایای ویژۀ چنین برنامهای ما هم بیش از پیش به
این موضوع اهمیت دهیم .از جمله مزایای این برنامه
ض در طراحیها،
کاهش همپوشانیها ،کم شدن تعار 
مدیریت درست هزینهها و افزایش بهرهوری در زمان
مدیریت است .البته در کشور ما طی چند سال
گذشته ،این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
از آن جمله ،در طرح بیمارستان کودکان تبریز،
پروژههای درمانی که در شهر همدان در حال تهیه
است ،در بیمارستان در حال اجرایی که ماه آینده
در شهر یزد افتتاح خواهد شد ،از این مدل اطالعات
ساختمانی به ویژه در مرحله تأسیسات بهره گرفته
شده است.
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طراحـــی بیمارســـتانهای ســـبز
مهندس بابک صبری لقایی

کارشناس ارشد معماری -متخصص محیط زیست و مهندسی سبز

ن سبز چیست؟ بیمارستانهای سبز،
بیمارستا 
بیمارستانهایی هستند که خود را با اصول معماری
سبز تطبیق دادهاند و اصول معماری پایدار را رعایت
میکنند .از سازمان جهانی گواهینامههایی مبنی بر
انجام اصول دقیق معیارهای مشخص شده دریافت
کردهاند .آنها در یک سیستم منسجم ،مدیریت
محیط زیست را بهعمل در میآورند .بد نیست
اشارهای داشته باشیم که اص ً
ال پایداری چیست؟
چون اساس بیمارستانهای سبز بر معماری پایدار
استوار است .در این زمینه ،اصوالً نگهداری منابع
موجود برای نسل آینده را توسعۀ پایدار مینامند.
فعالیتهای زیادی برای رسیدن به پایداری انجام
میگیرد.
طراحی پایدار یک تعامل سه جانبه بین معمار،
محیط زیست و استفادهکننده است و ارکان پایداری
نیز رشد اقتصادی ،برابری اجتماعی و محیط زیست
است
طراحی برای آسایش انسان ،طراحی چرخه
عمر ،اقتصاد و صرفهجویی منابع است .در طراحی
برای آسایش انسان ،ایجاد آسایش دیداری ،شنیداری
و دمای مناسب برای زندگی ،ایجاد ارتباط دیداری با

فضای بیرون ،استفاده از پنجره های باز شو ،فراهم
کردن هوای تمیز و تازه و فراهم کردن دسترسی
برای معلولین از اصول اساسی محسوب میشوند.
موارد مهم دیگری هم که باید مدنظز قرار
گیرند ،عبارتاند از ؛
طراحی برنامهریزی شهری ،یعنی اجتناب از
آلوده سازی محیط ،ترغیب به زندگی در جوار محل
کار ،پیشبینی مسیرهای پیاده و دوچرخه و ترغیب
به استفاده از آنها ،ترکیب و مجاورت طرح با شبکه
حمل و نقل عمومی و...
حفظ شرایط طبیعی ،یعنی درک شدت تأثیر
طرح بر طبیعت ،احترام به وضعیت توپوگرافیک
زمین ،عدم تعرض به آبهای زیرزمینی ،حفظ
پوشش گیاهی موجود و حیات وحش و...
در این زمینه ،بخش عمده تمرکز ،روی آسایش
انسان و اجتناب از آلودهسازی محیط و تطبیق با
محیط زیست است .باید قبل ،بعد و در طول ساخت،
طراحی چرخه عمر و مبحث مهم طراحی پایدار و
روشهای مربوط به آن را درنظر بگیریم .این تمرکز
در مراحل مختلف ،الزم است که به شرح زیر مورد
توجه قرار قرار گیرد؛
پیش از ساخت؛ استفاده از مصالح با منابع
تجدید پذیر ،استفاده از مصالح قابل باز یافت،
استفاده از مصالح بدون آسیب به اکولوژی ،استفاده
از مصالح بادوام ،استفاده از مصالح در دسترس (بوم
آورد).
در زمان ساخت؛ حداقل تاثیر ساخت و ساز
بر سایت ،ایجاد تاسیسات جداسازی فاضالب،
عدم استفاده از مصالح سمی به منظور محافظت
از کارگران و ساکنان آینده ،نگهداری و تعمیرات

بیمارستانهای سبز،
بیمارستانهایی هستند که
خود را با اصول معماری
سبز تطبیق دادهاند و اصول
معماری پایدار را رعایت
میکنند
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طراحی برای آسایش
انسان ،طراحی چرخه
عمر ،اقتصاد و صرفهجویی
منابع است .در طراحی
برای آسایش انسان ،ایجاد
آسایش دیداری ،شنیداری
و دمای مناسب برای
زندگی ،ایجاد ارتباط
دیداری با فضای بیرون،
استفاده از پنجره های باز
شو ،فراهم کردن هوای
تمیز و تازه و فراهم کردن
دسترسی برای معلولین
از اصول اساسی محسوب
میشوند.

ساختمان با استفاده از مواد غیر سمی.
بعد از ساخت؛ تطبیق سازههای موجود با
کاربریهای جدید و استفاده کنند گان جدید،
استفاده دوباره از مصالح و قطعات ساختمانی،
استفاده مجدد از زمین ،شالوده و زیرساخت موجود .
روشهای کاربردی اقتصاد منابع؛
در زمینه روشهای کاربردی اقتصاد منابع توجه
به موارد زیر الزامی است؛
حفاظت از مصالح ،حفظ مصالح در ساخت و
ساز ،رعایت تعادل در انتخاب سیستم های ساختمانی
مناسب ،استفاده از مصالح و ترکیبات بازیافتنی ،باز
یافت مصالح ،استفاده از مصالح متعارف ساختمانی،
حفاظت از آب ،کاهش تغییرات در سایت ،کاهش
استفاده از آب ،باز مصرف باران ،جمع آوری فاضالب،
باز یافت فاضالب ،حفاظت از انرژی ،برنامهریزی
زمین و ایجاد شهری هوشمند با اولویت حفظ انرژی،
استفاده از منابع انرژی جایگزین سرمایش و گرمایش
غیر فعال و استفاده از نور روز ،عایقکاری و استفاده از
مصالح با مصرف انرژی کم.
درنهایت به این نتیجه میتوان رسید که در یک
طراحی پایدار ،ساختمان در مقابل محیط زیست
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خود مسئولیت دارد و باید با آن منطبق باشد .از
منابع خودکفا استفاده کند تا در مدت طول عمر
ساختمان کارآمد بماند .در انتخاب محل ساختمان
و در مراحل طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری ،تعمیرات،
نوسازی و تخریب با محیط زیست سازگار باشد.
باید توجه داشت که ساخت و بهره برداری از
کل ساختمانها در بسیاری از کشورهای صنعتی ،هر
ساله منابع و ذخایر کشورها را به میزان بسیار زیاد به
مصرف میرساند .طوریکه حدود 72درصد از منابع
الکتریسیته39 ،درصد از کل انرژیهای تولید شده،
بیش از 3هزار میلیون تن مواد خام و 17درصد از
کل آبهای جاری در طول یک سال برای ساخت
انواع ساختمانها مصرف میشود .در مقابل25 ،
تا 40درصد زباله شهری تولید میکنند که رقم
بزرگی است .از همه بدتر اینکه هر ساله با ساخت
و بهرهبرداری از کل ساختمانها مواد زاید بسیار
زیادی تولید میشود .اینها آالیندههای گلخانهای
مثل  CFCو  CO2هستند که بین  30تا 50درصد
محیط را آلوده میکنند .از آنجاکه ساختمانها بر
محیط زیست اثر میگذارند ،استفاده از روش های
منطبق با اصول پایداری برای بهسازی آنها بسیار
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مهم است.
صنعت بهداشت و درمان ،بهدنبال پیشگیری،
درمان و باال بردن سطح سالمت عمومی است .لذا
این نکته ،بسیار مهم است که خود را به نوعی با
روش های طراحی ،ساخت ،بهره برداری و نگهداری
بر اساس اصول پایداری هماهنگ کند تا محیطی
سالم  -چه در درون فضاهای بیمارستانی و چه در
میان جامعه -فراهم شود.
ساختمان تأثیر مستقیمی بر سالمتی مردمی
که داخل یا خارج آن زندگی میکنند ،دارد؛ تأثیر
بر سالمتی عمومی در مقیاس کالن منابع طبیعی،
تأثیر بر مردمی که درون ساختمان هستند بسیار
ملموس است .پس ،سالمت هوا خیلی مهم است،
استفاده از انرژیهای غیر فعال خیلی مهم است.
اگر بتوانیم از نور طبیعی استفاده و سیستم تهویه
را با انرژیهای غیر فعال ترکیب نماییم تا حداقل
انرژی مصرف شود ،باعث صرفهجویی کلی و کالن
میشویم.
اصل پیشگیرانه به این معناست که اگر ما در
فرآیند انجام کار متوجه شویم که موردی درست
کار نمیکند و به آن فرآیند صدمه میزند ،میتوانیم

آن را از دور خارج سازیم .درنتیجه ،اگر میخواهیم
در ساخت ساختمانهای موجود برای جلوگیری از
خطر آلودگی مردمی که در آن هستند و همچنین
محیط زیست ،مصرف بیش از حد انرژی را به حداقل
برسانیم .بهتر است در انتخاب مصالح ،طراحی
سیستمهای مکانیکی ،طراحی خصوصیات فضایی
و زیرساختها ،از مرحله ساخت تا بهرهبرداری و
نگهداری بیمارستانها به این مسئله توجه داشته
باشیم  .مراحلی را پیش بگیریم که بتواند جلوی
صدمات آینده را بگیرد .طبیعتاً توجه به یک فرآیند
کامل چرخهای از طراحی ،اجرا و ساخت خیلی
مهم است .توجه به سایت ،مدیریت آب ،انرژی،
کیفیت هوای ساختمان ،مواد و مصالح ،ساخت و
ساز ،راهاندازی ،بهرهبرداری ،نگهداری و نوآوریهای
جدید حائز اهمیت است.
چنانچه در قوانین ساخت و ساز مملکت
بازنگری شود و اطالعات جدید را در آن وارد کنیم
و بهصورت اجباری از دستاندرکاران بخواهیم که
قوانین جدید را در طراحی ،ساخت و بهرهبرداری
اعمال کنند ،میتوانیم به نوعی به هدف معماری
پایدار ،معماری سبز و بیمارستان سبز نزدیک شویم.
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اگر این کار انجام شود ،به صورت خودکار ساختمانها
را به سمتی میبریم که بتوانند از مراجع ذیصالح
بینالمللی گواهینامههای مربوط به بیمارستانهای
سبز و ساختمانهای سبز را دریافت کنند.
در این زمینه ،یکی از سازمانهای معروف،
سازمان  LEEDدر آمریکای شمالی است و سازمان
دیگر ،استاندارد جهانی  ISOاست.
این بازنگریها باید شامل موارز زیر باشد:
• توسعه سایت و توجه به شرایط زمین
• حفاظت از منابع ،استفاده بهینه از مصالح و
بهره وری
• استفاده بهینه از انرژی  -کنترل کیفیت هوا
• استفاده بهینه از آب و بهرهوری از آن
• کیفیت هوای درون ساختمان استفاده از نور
طبیعی
• راه اندازی ،بهرهبرداری و نگهداری
ساختمانهای موجود
• استفاده بهینه از ساختمانهای موجود و ارائه
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راهکارهای استفاده از آنها برای نزدیک شدن به
ساختمانهای سبز
• توسعه سایت ساختمانهای موجود
برنامهریزی برای ساخت پروژههای بهداشتی
– درمانی ،به سازمانهای مسئول و سازنده این
نوع ساختمانها این امکان را میدهد که اهداف
ساختمانهای پایدار را تدوین و تنظیم کنند .این
اهداف میتواند شامل استفاده بهینه از مصالح پایدار
در بازسازیها و یا گسترش فضاهای سبز در اطراف
ساختمانهای موجود باشد.
اختصاص مزایای ویژه میتواند از هزینه های
جاری ساخت بناهای بهداشتی درمانی بکاهد و
سازندگان را به ساخت ساختمانهای پایدار تشویق
کند .این مشوقها و مزایا میتواند به شرح زیر باشد:
• کاهش یا بخشیدن مالیاتهای ساختمانی در
صورت استفاده از مصالح پایدار و کارآمد
• معافیتهای تشویقی استانی (خارج از مرکز)
بهمنظور تمرکز و توسعه دیگر استانها
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ساختمان پایدار یا ساختمان سبز یا
بیمارستانهای سبز سه مزیت مهم دارند .اینها
را مزایای سهگانه محیط زیست گویند .اهم آنها
عبارتاند از؛
 مزایای محیط زیست ،شامل حفاظت ازاکوسیستم ،ارتقاء کیفیت هوا و آب ،کاهش زباله،
حفاظت از منابع طبیعی
 مزایای اقتصادی شامل کاهش هزینه هایبهره برداری ،باالرفتن بهره وری کارکنان و رضایت
آنها ،آمادگی در مقابل شرایط غیرمترقبه اقتصادی
 مزایای بهداشت و جامعه شامل بهبود شرایطهوا ،حرارت و صداهای ناخواسته ،آسایش بهتر و
سالمت بیشتر کارکنان ،باال رفتن کیفیت زندگی،
فشار کمتر بر تأسیسات زیر بنایی محیطی
معماری سبز چیست؟
معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و
توسعه پایدار است که این نیز ناشی از نیاز انسان
امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و
مصرفی عصر حاضر میشود .حفظ و حراست از
منابع طبیعی جهان ،مصونیت از آلودگی هوا و سایر
آلودگیهای محیطی ،حفاظت از الیه اُزن ،بهداشت
جسمی و روانی ،آینده بشریت و … از موضوعاتی
هستند که در این زمینه قابل توجهاند و ضرورت
آنها بهعنوان یک وظیفه جهانی روز به روز آشکار تر
میشود .از این رو ،معماری سبز یکی از مهمترین

راههای رسیدن به پایداری در معماری است.
مزایای ساختمانهای سبز را میتوان را بهشرح
زیر بیان کرد؛
• استفاده از انرژی هاي طبیعی در مصرف
روزمره
• ثبات وضعیت محیط داخلی ساختمان
• استفاده از ضایعات و پساب در تولید آب مورد
نیاز برای آبیاری فضای سبز
• بهکارگیری شیوه هاي مناسب برای کاهش
انرژی تلف شده ،کنترل آن و بهینه سازي مصرف
انرژي
• توجه به خواص اقلیمی منطقه
• استفاده از مصالح قابل بازیافت غیرسمی که
سالمت انسان را به خطر نمیاندازد.
• طراحی با مصالح همسو با طبیعت
• استفاده از گیاهان طبیعی بهعنوان الهام
دهنده طراحی زنده
• اجتناب از صدمه رساندن به وضعیت اراضی
بهمنظور سود بیشتر
• رسیدن به بیشترین کیفیت زندگی در سایه
اتکا به محیط زیست
• نحوه استفاده از زمین
• توجه به شخصیت بوم شناسی منطقه
اصول معماری سبز به اصول کلی معماری
پایدار شباهت دارد .توجه به محیط ،توجه به سایت،

بخش عمده تمرکز ،روی
آسایش انسان و اجتناب از
آلودهسازی محیط و تطبیق
با محیط زیست است .باید
قبل ،بعد و در طول ساخت،
طراحی چرخه عمر و
مبحث مهم طراحی پایدار
و روشهای مربوط به آن
را باید درنظر بگیریم.
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صنعت بهداشت و درمان،
بهدنبال پیشگیری ،درمان
و باال بردن سطح سالمت
عمومی است .لذا این
نکته ،بسیار مهم است که
خود را به نوعی با روش
های طراحی ،ساخت،
بهره برداری و نگهداری
بر اساس اصول پایداری
هماهنگ کند تا محیطی
سالم  -چه در درون
فضاهای بیمارستانی و چه
در میان جامعه -فراهم
شود.

استفاده بهینه از انرژی ،آب ،مواد ،کیفیت هوای
درون ساختمان ،کاهش ضایعات و زبالههای ناشی
از عملکرد ساختمان ،هزینه نگهداری کم و مدیریت
حمل و نقل دسترسی از جمله این اصول بهشمار
میروند
بیمارستان سبز چیست؟
در زمینه بیمارستانهای سبز باید به موارد زیر
توجه داشت؛
ن های سبز
اقدامات و تدابیر در مورد بیمارستا 
را نباید بهعنوان کارهایی محدود کننده یا موانعی
بر سر راه کیفیت خدمات و آسایش بیماران در نظر
گرفت ،بلکه درست بر عکس ،آن را باید به چشم
بینشی غنی و چالش طلبانه برای بیمارستان های
پیشتاز دید.
برای اجرای بهترین تجارب زیست محیطی و
سبز ،همسو با بهبود ایمنی  ،کیفیت و صرفه جویی
در هزینه ها و بهبود حفاظت از سالمت کارکنان و
بیماران حرکت میکند .سیستم بیمارستان سبز را
باید یک بسته سبز در نظر گرفت که رویکرد جامع
نگر به بخش مراقبت از سالمت دارد.
 اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺮه وری انرژی است.
اهداف بیمارستان سبز درمجموع  ،عبارتاند
از؛ اولویت در سالمت محیط زیست ،جایگزینی
مواد خطرناک شیمیایی به انواع بیخطر ،کاستن و
انهدام بیخطر زبالههای بیمارستانی ،استفاده بهینه
از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش مصرف آب در
بیمارستانها ،بهبود شبکه حمل و نقل برای کارکنان
و بیماران ،تشویق برای استفاده از وسایل عمومی یا
دوچرخه ،تهیه و عرضه مواد غذایی سالم ،روش ایمن
برای مدیریت ،نگهداری و انهدام دارو ،بهکارگیری
مبانی معماری سبز در طراحی ،خرید مواد مورد
احتیاج از تولیدکنندگان پایدار منافع حاصل از
استقرار بیمارستانهای سبز شامل منافع ایمنی،
اقتصادی ،زیست محیطی ،بهداشت اجتماعی برای
کارکنان و بیماران میشود .مهمترین سازمانهای
مرتبط با بیمارستانهای سبز در جهان «»LEED
است که در آمریکای شمالی و هندوستان از آن
استفاده میکنند »ISO« .نیز از سازمانهایی است
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که بسیاری از بیمارستانها در ایران از استانداردهای
آنها استفاده میکنند .معروفترین آنها خانواده ISO
 14000است .این استانداردها نه تنها کیفیت ،بلکه
رقابت بین بیمارستانها را باال میبرد.
در استاندارد  ،14001بر روی مدیریت محیط
زیستی در بیمارستانها تأکید میشود که با استفاده
از مدلهایی ،مشکل را پیدا میکند و بعد از این
که راه حل را ارائه نمود ،دوباره آن را مورد بررسی
قرار میدهد و درنهایت ،در یک چرخه همواره به
سمت جلو حرکت میکند .این استاندارد ،مشکالت
بیمارستان را در زمینههای مختلف از مصرف انرژی،
آب ،زباله تا مسائل معمولی مورد بررسی قرار میدهد
و برای آنها راه حل پیدا میکند.
معیارهایی که بیمارستانهای سبز را با آن
میسنجند عبارت از؛
• نصب و راه اندازی و یا اصالح سیستم تصفیه
فاضالب
• ایجاد نوآوری های زیست محیطی و خدمات
فراگیر
• ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی
مدیران و کارکنان واحد
• مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره
وری در مصرف انرژی
• اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست
محیطی
• دفع و دفن اصولی و بهداشتی زباله
• مدیریت بازیافت مواد زائد
• ایجاد و توسعه فضای سبز
• استقرار دفتر محیط زیست
• مدیریت و کنترل آالیندهها
در بیمارستانهای سبز به مسائلی از قبیل
کنترل انرژیهای تجدیدپذیر میپردازند .انرژی
تجدیدپذیر یعنی اینکه رد پای کربن را به حداقل
برسانیم ،گازهای گلخانهای را کم کنیم تا هزینه
انرژی کاهشیابد .اگر این موارد رعایت شود ،اعتبار
بیمارستان افزایش مییابد .بنابراین ،سالمت بیشتر
جامعه و کمک بهدریافت گواهینامه بینالمللی در
رابطه با بیمارستانهای سبز خواهد بود.
انواع انرژیهای تجدیدپذیر همانطور که
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میدانید شامل انرژیهای خورشیدی ،بادی و زیست
توده میشودکه کشور ایران خوشبختانه با داشتن
 300روز آفتابی ،بهترین شرایط را برای استفاده
از انرژی خورشیدی دارد .مورد مهم دیگر در
بیمارستانها ،استفاده از بامهای سبز است .بام سبز
شامل الیه های مختلف و گیاهان میشود که روی
یک بام سازهای قابل استقرارند .هدف اصلی از این
کار ،پایداری گیاهان و ساختمان ،حفاظت از سازه
بنا ،صرفهجویی در مصرف انرژی در دراز مدت و
ایجاد آرامش بصری است .سه نوع بام سبز تعریف
شده است؛ بام سبز وسیع ،بام سبز نیمه وسیع و بام
سبز متمرکز شامل انواع گیاهان و درختان (باغچه).
اهداف استفاده از بام سبز عبارتاند از؛
• جذب کمتر انرژی خورشید و انتقال آن به
درون فضای بیمارستانی
• کاهش درجه حرارت ساختمان
• ایجاد حس آرامش و دور کردن پریشانی
روحی از بیماران و کارکنان
• صرفه جویی اقتصادی و فراهم آوری مزایای
زیست محیطی برای بیمارستان و جامعه
• صرفه جویی در انرژی
• تنظیم شدت و حجم آب جاری ناشی از بارش
سنگین باران
• پاکیزه سازی آب جاری ناشی از توفان و باران
از آلودگی و CO2
بامهای سبز نه تنها جلوهی بسیار خوب بصری
ایجاد میکند ،بلکه صرفهجویی قابل توجهی در
مصرف انرژی و عایق خوب صدا محسوب میشود و
آبهای سطحی ناشی از بارانهای فصلی را کنترل
میکند و آنها را به حوضچههایی برای استفاده
مجدد هدایت میکند .در نهایت ،حفاظت خوبی از
سازه به عمل میآورد .بهویژه ،کارمندان و بیماران از
دیدن این فضاها خوشحال و سر حال میشوند.
مورد دیگری که بیمارستانهای سبز باید به
آن توجه کنند ،مسئله زبالههاست .لزوم داشتن
بیمارستان سبز مدیریت چنین مسئلهای است .در
این زمینه ،باید به موارد زیر توجه کرد؛
• زبالههاي بیمارستانی که از آنها تحت عنوان
زبالههاي ویژه و عفونی یاد میشود ،معضلی است که

این روزها بسیاري ازمسئوالن را  -از حوزه شهري
گرفته تا حوزه بهداشتی -با خود درگیر کرده است.
زبالههاي بیمارستانی شامل زباله هاي معمولی،
نسوج و بافتهاي زائد ،مواد زائد شیمیایی ،عفونی،
دارویی و رادیو اکتیو و همچنین ظروف و وسایل
مستعمل میشود.
• فقط  15درصد از زباله های بیمارستانی نسوج
و بافت هاي زائد ،مواد زائد شیمیایی ،عفونی ،دارویی
و رادیو اکتیو هستند که نیاز به روش های خاص
برای جمعآوری و انهدام دارند.
•  85درصد زبالههای بیمارستانی ،مشابه
زبالههای عادی هستند.
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• در طراحی معماری فضاهاي داخلی
بیمارستانها باید مسیر تردد لوازم و وسایل کثیف
از فضاهاي تردد تمیز جداسازي شود.
• ارائه الگوهاي تفکیک زبالههاي بیمارستانی به
صورت دقیق الزامی است.
در یک طراحی پایدار،
ساختمان در مقابل محیط
زیست خود مسئولیت دارد
و باید با آن منطبق باشد.
از منابع خودکفا استفاده
کند تا در مدت طول عمر
ساختمان کارآمد بماند .در
انتخاب محل ساختمان و
در مراحل طراحی ،ساخت،
بهرهبرداری ،تعمیرات،
نوسازی و تخریب با محیط
زیست سازگار باشد

مجموعه بیمارستان دانشگاهی راش از حداکثر
نور خورشید استفادهکردند و بامهای سبز و طراحی
بسیار زیبایی دارد .ساختمان به سیستمهای خاص
الکترونیک و به تمامی آنچه مصرف انرژی و مدیریت
آبها را کنترل میکنند ،مجهز شده است .با سبز
کردن بام ،فضای مناسبی برای کارمندان و بیماران
فراهم شده است .با اجرای این طرح حدود 17درصد
در مصرف آب و  80درصد در مصرف انرژی
صرفهجویی کردهاند .این اعداد قابل دسترسی است.
بسیاری از این بیمارستانها در نقاط مختلف جهان
وجود دارند .در  80درصد سازهی آنها مواد قابل
بازیافت و در سیستمهای داخل هم تکنولوژیهای
جدید بهکار رفته است و تا آنجاکه امکان دارد از آب
باران برای آبیاری استفاده میکنند .با این کار 1/3
میلیون گالن آب در سال نیز صرفهجویی میشود.
راهکارهای پیشنهادی
در پایان ،راهکارهای زیر در این زمینه پیشنهاد
میشود؛
• مشاوران طراحی و ساخت بیمارستانها با

هماهنگی کامل ،طراحی و ساخت بیمارستانهای
سبز را متناسب با شرایط اقلیمی و متناسب با
انرژیهای تجدیدپذیر و الگوهای درست مصرف
انرژی ،اساس کار خود قرار دهند.
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• با آموزش بهکارمندان و مردم و احداث واحد
محیطزیست در همه بیمارستانها در کوتاه مدت،
تدابیری برای تدوین و استقرار الگوهای مصرف
بهینه منطبق بر اصول معماری سبز و مدل مدیریت
«پیشرفت پیوسته سیستم» اندیشیده شود.
• اصالحات ساختاری و راهبردی برای کاهش
مصرف انرژی در بیمارستانها انجام پذیرد.
• تمرکز بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر،
ایجاد فضاهای سبز -بامهای سبز با پوشش گیاهی
منطبق با جغرافیای هر منطقه و مدیریت زبالههای
بیمارستان براساس اصول معماری سبز در اولویت
برنامههای طراحی یا تغییر بیمارستانهای موجود
قرار گیرد
در ادامه مهندس نصوری ،کارشناس معماری
دفتر توسعه منابع فیزیکی و مهندس عباسپور
معاون دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
وزارت بهداشت توضیحاتی را بیان کردند .خانم
مهندس نصوری گفت :بحث بیمارستانهای پایدار و
ساختمانهای سبز بهدلیل کمبود منابع تجدیدناپذیر
در دنیا مورد توجه قرار گرفته است .معماری پایدار به
عنوان معماری است که ساختمان را همساز با اقلیم
و منطبق با شرایط محیطی خود طراحی میکند تا
بتواند با مدیریت منابع ،در مصرف انرژی صرفهجویی
کند .بنابراین ،در ادامه تعریف بیمارستانهای سبز
اضافه کنم که چنین بیمارستانهایی در عین کاهش
انرژی ،امکان افزایش شفابخشی را فراهم میکنند.
این کار از طریق بهبود کیفیت فضای داخلی ،ایجاد
نور ،منظر طبیعی ،ایجاد باغبامها و دیوارهای سبز
انجام میشود که بر کیفیت فضای داخلی و روند
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بهبود بیماری روی استفادهکنندگان از فضا تأثیر
میگذارد.
مهندس عباسپور نیز توضیح داد:
کشور ما در پهنه لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد
قرار گرفته است .هر چند وقت یک بار میبینیم
که در کشور بر اثر حوادث و زلزلهای که پیش
میآید ،صدمات زیادی بهبیمارستانها و تجهیزات
آنها وارد میشود .جداگرهای لرزهای برای ساخت
بیمارستانها به کار گرفته میشود ،اما متأسفانه به
این مسئله از بعد هزینه نگاه میشود و به همین
علت کمتر تمایل پیدا میکنند که به سمت استفاده
از تکنولوژیهای جدید بروند .در صورتی که اگر
دقت کنیم ،اینها هزینه نیست ،بلکه سرمایهگذاری
است .ما برای ساخت بیمارستانها خیلی زیاد هزینه
میکنیم .بهخصوص در رابطه با نیروهای متخصصی
که سالها برای آموزش آنها هزینه صرف شده است.
از این نیروها و همچنین تجهیزات پیشرفتهای که
با صرف هزینه زیادی خریداری میشوند ،در این
ساختمان استفاده میکنیم .میدانیم که در وقوع
حوادث و زلزله ساختمانهایی که باید به خدمات
خود بدون وقفه ادامه دهند بیمارستانها هستند.
متأسفانه با توجه به فرسودگی که در بیمارستانهای
کشور ما وجود دارد ،اولین جاهایی که نیاز به کمک
دارند ،خود همین بیمارستانها هستند .لذا باید از
تجربیاتی که چندین سال است در سطح دنیا از
آن استفاده میشود ،بهرهمند شویم و این کار را به
عنوان یک سرمایهگذاری تلقی کنیم و قطعی بدانیم
که بازده آن به زودی بازمیگردد.
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دکتر مهدی علیرضایی عضو هیئت علمی
دانشگاه در ادامه توضیحاتی ارائه داد و گفت:
امروزه ،در دنیا و بهویژه در اروپا ،بیمارستانهایی
با تکنولوژیهای بسیار بهروز ساخته شدهاند و از
تئوریهای گذشته ،به سمت عملگرایی آمدهاند.
اتفاقهای بسیار خوبی در صنعت بیمارستانسازی
در اروپا افتاده است .بیمارستانهای هزارۀ سوم با
رویکردهایتک ساخته میشوند و نقش خود را در
خدماترسانی به بیماران و همراهان آنها ایفا میکنند.
در این زمینه ،نقش پرسنل را نیز نباید فراموش کرد.
اهمیت تکنولوژی برتر را نیز باید در نظر گرفت .بیمار
برای درمان میآید ،همراه برای مراقبت و راحتی
خود و خانواده و پرسنل هم بهمنظورخدماترسانی
به بیمار نقش دارند .در این چارچوب ،تکنولوژی
میتواند هدف اصلی درمان یعنی ایجاد رضایت بیمار،
همراه و پرسنل را حاصل کند.
قطعاً میدانید که یکی از چالشهای اصلی
بیمارستانهایما این است که وقتی مدیریت تغییر
میکند ،اطالعات یا جابهجا میشود یا به شکل منظم
و مرتب در اختیار مدیر جدید قرار نمیگیرد .با
داشتن مدل اطالعات ،هرکس مسئولیت بیمارستانی
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را بر عهده بگیرد ،میتواند به صورت دقیق بداند که
مث ً
ال در فضای فیزیکی موجود چه نوع اطالعات و چه
موادی استفاده شده است .اگر بخواهد طرح توسعه
بیاورد یا تعمیرات انجام دهد ،تصمیمهای درستی
مبتنی بر اطالعات میگیرد .در کشور ما هنوز این
بحثها در حد تئوری ماندهاند ،ولی در حال تبدیل به
عمل هستند .با این حال ،از کشورهایی که قب ً
ال عمل
کردهاند ،هنوز یک قدم عقبترهستیم.
طبیعتاً استفادۀ ما از تکنولوژیهای روز در
چارچوب منابع اقتصادیمان است .وقتی تصاویر
بیمارستانهای اروپایی را میبینیم ،احساس میکنیم
که قادر نیستیم مثل آنها عمل کنیم .درحالیکه
چنین نیست .امروزه مصالح ساختمانی مناسب
برای ساختن بیمارستانی با کیفیت مشابه اروپا در
کشورمان موجود است ،ولی استانداردهایی را که
آن مصالح را برای شکل دادن به یک فضای فیزیکی
خوب توصیه کند ،هنوز به وجود نیاوردهایم .به دلیل
عدم نظارت و ارزیابی صحیح ،میبینیم که در عمل،
خروجی کارهایمان دچار نقص است .بهکارگیری
تکنولوژی ،موضوع بسیار حیاتی و کلیدی برای
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طراحی و ساخت بیمارستان است.
من در ساخت بیمارستان «کاسل» در آلمان با
مجموعۀ مهندسان مشاور آنجا همکاری میکردم.
از ابتدای کار ،موقعی که هنوز طراحی شروع نشده
بود ،تمامی کسانی را که به شکلی در بهرهبرداری و
نگهداشت بیمارستان نقش داشتند ،عضو تیم طراحی
و ساخت میکردند .حتی سرپرستاری که قراربود
در آینده ،بیمارستان را اداره کند و رئیس و مدیر
بیمارستان در مجموعه تیم طراحیهای اولیه حضور
داشتند .این نشان دهندۀ اهمیت ساخت بیمارستان
است .تمامی مراحل سیکل باید به شکل منظم با
همکاری متخصصان مرتبط انجام شود.
در دهۀ  60در اروپا Mega Hospitalها ساخته
شدند .در یک مقطع زمانی ،تصمیم به کوچکسازی
گرفتند ،چون میخواستند که ارائه خدمات به بیمار
را ارتقاء دهند .بیمارستانهای  2000تختخوابی در
آلمان به بیمارستانهای  200تختخوابی تبدیل
شدند .همین سیکل را در کشورمان هم داشتیم؛
بیمارستان  2000تختخوابی در اصفهان ساخته شد،
اما مدیریتش برایمان سخت بود .سپس تبدیل به
بیمارستانهای  105الی  196تختخوابی شد .االن،

دوباره میبینیم که روند ساخت ابربیمارستانها از
سرگرفته میشود .بهدلیل تکنولوژیهای برتری
که فراهم آمده ،میتوان بیمارستان را با پکیجهای
بزرگتری نیز مدیریت کرد .هماکنون در اکثر
کشورهای اروپایی بیمارستانهای  500تا 2000
تختخوابی در حال ساخت هستند.
ما معماران بیمارستانساز همیشه میگوییم:
«زمانی که بیمار از بیماری خود دور شود و به فکر
محیط اطراف خود بیفتد ،معمار موفق بوده و به هدف
خود رسیده است» .هدف بیمارستان این است که
بیمار از لحاظ جسمی و روحی تا حد امکان از بیماری
دور شود .باید به قدری فضاهای زیبا و خوب اطرافش
بگذاریم که روح او نیز به آرامش برسد .شفابخشی ،به
فضاهای باز و طراحی فیزیکی بیمارستان هم مربوط
است و شاخصهای مهمی دارد .نباید تصور کنیم که
فضای سبز تنها شامل قدری چمن ،نیمکت و درخت
است تا بتوانند زیر سایهاش بنشینند .این روشها
منسوخ شدهاست .امروزه برای هر گوشۀ فضای سبز
برنامهریزی جداگانه میشود .یک جا فضای گفتمان
میگذارند ،یک جا فضای فکر کردن ،فضای تعامل و...
تا بیمار بتواند ب ه بیماری خود فکر نکند.
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انـــدازه مقیـــاس  -کوچـــک زیباســـت
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه

امروزه در مطالعات اجتماعی توجه زیادی
به مفهوم  Social Trapsیا دامهای اجتماعی
میشود .اینها دامهای اندیشهای و فکری هستند.
گاهی مفاهیم فکری خاصی در جامعه و نظام
سیاستگذاری و تصمیمگیری رواج مییابد .وقایع
تصمیم تصمیمگیرندگان تأثیر
و اتفاقات خاص ،بر
ِ
میگذارد و منجر بهتغییراتی در تصمیمگیریها
میشود .دو نگرش استراتژیک در برنامهریزیهای
ما وجوددارد .در بعضی صحبتهای سیاستگذاران
و تصمیمگیرندگان به آنها اشاره میشود ،بسیاری
بدون در نظر گرفتن چارچوبهای مفهومی مطرح
میشوند .یکی از این تعبیرها« ،اقتصا ِد مقیاس» یا
 Economy of Scaleاست.
اقتصاد مقیاس در واحدهای مختلف تولیدی و
شدن راندمان
خدماتی نشان میدهد که برای بهینه
ِ
و کاهش هزینهها و همچنین بهصرفه شدن تولید
ِ
مزیت مقیاس استفاده کنیم.
کاال و خدمات ،باید از
یعنی به سمت واحدهایی با مقیاس بزرگ برویم.
متقاب ً
ال مفهوم «کوچک زیباست» مطرح میشود و
مکرر میشنوید که این عبارت را مطرح میکنند؛
«دولت کوچک»« ،واحدهای کوچک»SME ،ها
و ...مرتب مورد توجه هستند .در فرهنگ و زبان
فارسی نیز با این مسئله سر و کار داریم .گاهی که
مشکلی پیش میآید ،میگوییم «باید جلوی مشکل
را بگیریم» یا «جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعت
است ،کار اشتباه را متوقف کن» .به محض اینکه
به میانۀ راه برسیم و بخواهیم جلوی آن فعالیت را
بگیریم میگویند؛ «آب که از سر گذشت ،چه یک
نی چه صد نی» .باالخره کدام حرف درست است؟
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جلوی ضرر را بگیریم ،یا آب که از سر گذشت...؟
به این ترتیب ،گاهی ما مفاهیم را گم میکنیم.
روایتی از امام باقر (ع) هست که به نقل از پیامبر
(ص) در ایام والدت مبارک ایشان آمده است:
هنگامی که خواستی کاری انجام دهی در عاقبتش
تدبر کن .اگر دیدی خیر است و همراه با موفقیت
خواهد بود ،پیروی کن .اگر دیدی مایۀ گمراهی،
آسیب و ضرر است آن را انجام نده .بنابراین ،باید
قبل از هر کاری ،راجع به پدیدهها اندیشه کنیم.
اسی ِر مفاهیم پیشساخته و پیش داورانه نباید شد.
بسیار شاهد هستیم که ایدهای در جامعه مطرح
میشود .ایدهپردازی و داشتن تفکر و اندیشه خوب
است .شک کردن در باورهای سنتی و رفتارهای
روتین خوب است اما باید توجه داشته باشیم که بین
ایده ،تصمیم و اجرا فاصله هست و باید پروسۀ خاصی
را طی کنیم .مکرر شاهد هستیم که حتی در سطوح
باالی تصمیمگیری کشور ،ایدههایی که فقط در حد
ایده قابل احترام هستند تبدیل به سیاست و بعد هم
تبدیل به تصمیم میشوند و بحران ایجاد میکنند.
به دلیل اینکه خام هستند و یک سیاست درازمدت
را تغییر میدهند .چون با مبانی فکری و نظری
ارتباط برقرار نکرده بودند .اگرچه یک شک ابتدایی
خوبی بودهاست ،ولی نباید به تصمیم میرسید .چون
شواهد و مدرک الزم برای تصمیمگیری دربارهی آنها
وجود نداشته و با اقتضائات محیطی ،منطقهای و
مکانی منطبق نبودهاست.
باید توجه داشته باشیم که هر جا یک روند
مستمر و درازمدت انجام میگیرد آن روند میتواند
نقد شود و به سمت تغییر برود ،ولی حتماً روند
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موجود طبق اقتضائات و شرایطی به وجود آمده
است .تغییر یک روند مستمر و درازمدت نباید
به صورت ناگهانی باشد .زیرا چیزی جز بحران
به دنبال نمیآورد .یکی از این مسائل بیمارستان
است .آیا این دامهای اجتماعی و چالشها در
حوزه بیمارستانی هم موضوعیت پیدا میکنند؟
این مطلب فقط یک ایده و فکر است که قابل نقد
است .بیمارستانها به انواع مختلفی تقسیمبندی
شدهاند؛ عمومی ،تخصصی ،کوچک (تا  50تخت) ،
متوسط ( 51تا  )100تخت ،و بزرگ (بیش از 100
تخت) و همچنین مگاهاسپیتالها .گفته میشود که
استراتژی بیمارستانهای بزرگ باید صرفهجویی در
هزینهها باشد و اقتصاد مقیاس در بیمارستانهای
بزرگ تحقق پیدا میکند .مگا -هاسپیتالها میتوانند
هزینۀ ارائه خدمات به ازای هر تخت را در کشور
کاهش دهند و این مزیت مهمی است ،ولی آیا این
نظر قابل نقد است یا خیر؟
چالشهای بیمارستانی در ایران به شرح زیر
است:
سرمایهگذاری درمانی ،به معنای «در سایه
راندن امر پیشگیری» است .به دالیل مختلف و
ِ
مسایل سیاسی ،درمان همواره جزء خواستههای
سیاستگذاران است و باعث در حاشیه بودن
پیشگیری میشود.
هزینههای سالمت به شدت روبه رشد است؛
الگوی بیماریها تغییر کردهاست؛ سالمندی جمعیت
و تکنولوژی پزشکی بسیار پرهزینه شده است؛ به
طور جدی با نیازهای القایی در حوزۀ سالمت مواجه
هستیم؛ اعمال نفوذ کمپانیهای دارویی و تجهیزات
پزشکی برای فروش محصول خود در یافتههای
علمی بسیار مشهود است .فراوان میبینیم که یک
تشخیص یا فرایند بسیار مهم ،چون به خط خاصی
از تجهیزات پزشکی وصل نمیشود ،مورد غفلت قرار
میگیرد .هرگاه عملیات پزشکی یا بهداشتی وابسته
به فروش محصول شرکتها نباشد مغفول میماند.
فقط فرایندهایی اهمیت پیدا میکنند که مرتبط با
تولید و فروش کاال باشند.اعمال نفوذ پیمانکاران و

مشاوران را نیز شاهدیم .در نظام تصمیمگیری باید
آسیبشناسی کنیم .گاهی میبینیم که نیاز را الزاماً
مصرفکننده تشخیص ندادهاست.
مشکل مدیریت بسیار جدی است .در
بیمارستانهای بزرگی که داریم ،با چالش مدیریتی
مواجه هستیم .آن طوری که ظرفیتسازی فضای
فیزیکی افزایش دادهمیشود ،ظرفیتهای انسانی و
فرایندی ارتقاء نمییابد .ادارۀ یک بیمارستان بزرگ
از ادارۀ یک شهر دشوارتر است .فقط بخش اورژانس
باید به اندازۀ یک بیمارستان خدمت بدهد.
بودجه و نظام تخصیص منابع؛ در نظام
بودجهریزی نیز با مشکل مواجههستیم .تجارب
ما نشان میدهد؛ هنگامیکه بودجۀ مورد نیاز یک
واحد زیاد میشود ،توان اولویتبندیintegration ،
و تخصیص منابع صحیح مختل میشود .شاید به
همین دلیل باشد که تعداد کارگاهها و کارخانههای
بزرگ بخش خصوصی ما در شرایط اقتصادی فعلی
زیاد نیست ،چون نظام مدیریتی ما ظرفیت مدیریت
 30الی  50نفر را دارد .البته کسب و کارهایی هستند
که کارآفرینی بزرگی کردهاند.
گلوگاهه اورژانس ICU ،و  CCUنیز در
بیمارستانهای بزرگ با مشکالت بزرگی مواجه
هستند.
نکتۀ دیگر اینکه چالش امروز نظامهای سالمت
ما ،عدالت در سالمت است .سرلوحۀ راهبردهای
سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از محافل
بینالمللی ،توجه به عدالت است .هزینهها افزایش
پیدا کرده و منجر به این شدهاست که نه فقط در
ایران ،بلکه در همه جای دنیا ،هزینهها با منابع
درآمدی تطبیق نداشته باشد .هماهنگی بین منابع و
هزینه از بین رفته و هزینهها بر منابع فزونی گرفتهاند.
گزارشهای تمامی دنیا نشان میدهد که هزینههای
بالینی ،حتی در اقتصاد آمریکا ،پاسخگو نیستند.
فقط بیماران قلبی-عروقی ،کل بودجۀ درمان را تا
سال  2030به خود اختصاص میدهند .در شرایطی
که هزینهها برای پوشش کامل نیازها کافی نیست،
منابع را چطور باید تخصیصدهیم؟ در بسیاری موارد
گروههای قدرت هستند که در اولویت قرار میگیرند

اقتصاد مقیاس در واحدهای
مختلف تولیدی و خدماتی
نشان میدهد که برای بهینه
شدنِ راندمان و کاهش
هزینهها و همچنین بهصرفه
شدن تولید کاال و خدمات،
ِ
مزیت مقیاس
باید از
استفاده کنیم.
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هر جا یک روند مستمر و
درازمدت انجام میگیرد
آن روند میتواند نقد
شود و به سمت تغییر برود،
ولی حتم ًا روند موجود
طبق اقتضائات و شرایطی
به وجود آمده است.
تغییر یک روند مستمر و
درازمدت نباید به صورت
ناگهانی باشد.

و منابع را به سمت خود میکشند .برخورداران
این حالت را  Service Orientationمینامند.
یعنی خدمات به سمت لوکس شدن ،گرانشدن،
پیچیدهشدن و ارائه به گروههای برخوردار و ثروتمند
در شهرهای بزرگ میرود و کسانی که بیشتر به
خدمات حیاتی نیازمند هستند ،بهرۀ کمتری از آن
میبرند .به همین دلیل در نظامهای برنامهریزی
تأکید میشود؛ باید توجه داشته باشید که در جریان
ناهماهنگ منابع و مصارف ،منابع به طرف اقتصاد
سیاسی سوق پیدا نکنند .خدمات تخصصی ،مشمول
عدۀ کمی از شهروندان میشود و نقش کمی در
ارتقای سالمت جامعه دارد.
سطحبندی خدمات مانند یک هرم است .قاعدۀ
هرم شامل  Promotionو  Preventionمیشود
و ارتقای آگاهیهای مردم و مراقبتهای فردی و
اجتماعی برای حفظ سالمت را دربرمیگیرد.
 Preventionشامل سیاستهای پیشگیری
و  Promotionجلوتر از آن ،یعنی ارتقاء سالمت
است .بعد پزشک خانواده و بخشهای بیمارستانی
در باالترین سطوح قرار میگیرند .اثر آنها در سالمت
جامعه باال نیست .جنبههای اقتصا ِد سیاسی در آنجا
بارز میشوند و گروههای ذینفوذ ،سیاستمداران
و اشخاص خاص برای کسب رأی به سمت هزینه
کردن منابع در رأس هرم به جای قاعدۀ هرم میروند.
منابع کم در قاعدۀ هرم باید بهصورت بسیار کارآمد
هزینه شود .هماکنون به جای خدمات عمومی،
خدمات تخصصی و پرهزینه را افزایش میدهیم
و به جای ارتقای سطح سالمت جامعه ،به سمت
درمان میرویم .در حالی که خدمات پیشگیری و
ارتقای سالمت ،عادالنهتر است .به نظر بنده ،نه
بیمارستانهای بزرگ مناسباند و نه بیمارستانهای
کوچک .ما باید سطحبندی خدمات بیمارستانی
انجام دهیم .به این ترتیب؛
سطح :1واحدهای بستری  8تختی در مراکز

بهداشتی و درمانی؛ مراکز درمان بستر
از یک مرکز بهداشتی درمانی ،مرکز تسهیالت
زایمان ،آزمایشگاه و رادیولوژی ،داروخانه و کلینیک
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تخصصی دورهای تشکیل شدهاست .وظیفه آن
تثبیت وضع بیماران اورژانس و اعزام در صورت نیاز
است.
سطح :2بیمارستان شهرستان (بیمارستان
عمومی)
اولین سطح دسترسی افراد به خدمات بستری
؛ حداقل شامل چهار بخش تخصصی اصلی (داخلی،
جراحی ،اطفال ،زنان زایمان)
سطح  :3بیمارستان ناحیه ای
دارای چهار تخصص اصلی بیمارستان عمومی +
از مجموع تختهای بیمارستانهای شهرستانهای
حوزه آن ناحیه که تعداد تخت هر کدام به تنهایی به
محدوده ایجاد بخش مستقل نرسیده ،تشکیل شده
است.
سطح  :4بیمارستان منطقهای
دارای کلیه مشخصات یک بیمارستان عمومی
و ناحیهای ؛ عالوه بر آن ،از تختهای بخشهایی
که در هیچ از یک نواحی تحت پوشش به حدنصاب
نرسیده تشکیل نشدهاست .معموال این بیمارستانها
در مراکز استانها تاسیس میشوند.
سطح  :5بیمارستانهای قطب
قطب بیمارستان های فوق تخصصی دانشگاهی
در تعدادی از دانشگاههای بزرگ کشور است که
خدمات فوقتخصصی راشامل میشود و مسئول
ارائه خدمات و پذیرش بیماران ارجاع شده از چند
استان مجاور است.
سطح  :6بیمارستان های کشوری
مراکز فوق تخصصی و ویژه کشور هستند که
خدمات منحصر به فرد و نادر تخصصی کشور را ارائه
میدهند .باید ببینیم که این سطح از بیمارستانها
با چه حجمی و در چه مقیاسی و در کجا مورد
نیاز هستند و بسیار مهم است که سیاستها را به
جای اینکه از دل ایدهها بیرون بکشیم و به جای
آنکه حرفهایی که ناگهان به ذهن یک نفر رسیده
را اجرا کنیم ،اقتضائات شرایط را درنظر بگیریم و
ادامه دهندۀ برنامههای پیشین باشیم .بلندهمت و
کریم در رفتار و اقدامات باشیم.
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بیمارســـتان هـــای بـــزرگ
مهندس فائزه نصوری

کارشناس معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی

به دلیل مشکالت بیمارستانهای موجود کشور
از جمله کمبود تخت ،ناگزیر به ساخت و توسعه
تخت هستیم و این کار باید به نحوی انجام شود که
با استفاده از تکنولوژی نوین بتوانیم در کنار ارائه
خدمات درمانی مطلوب ،محیط شفابخشی را فراهم
آوریم .در این زمینه ،در ابتدای امر با  4نکته مهم

مواجه هستیم؛
 چرایی بودن اینگونه بیمارستانها مکانیابی بیمارستانهای بزرگ میزان بزرگی مورد انتظار این ساختمانها نحوه ارائه خدمات مورد نظر در این بیمارستانهابیمارستانهای بزرگ ،امکان ارائه خدمات
درمانی مطلوب در یک مکان را فراهم میکنند و
از این طریق میتوانند تردد غیرضروری بیماران
در شهرها را کاهش دهند و صرفهجویی در زمان
و هزینه را هم برای بیمار و هم برای پرسنل و کادر
درمانی به همراه داشته باشند .از سوی دیگر ،با ایجاد
محیطهای بزرگتر ،مردم احساس اطمینان بیشتری
به دریافت سطح باالی خدمات درمانی پیدا میکنند.
در مکانیابی بیمارستانهای بزرگ با توجه به
اینکه این مراکز حجم بزرگی دارند و بیمارستانهای
مرجع هستند ،نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند؛
پراکندگی و توزیع متناسب مراکز درمانی در
سطح شهرها و حوزههای مختلف شهری
دسترسی مناسب زمین به مبادی ورودی شهر
و استانهای همسایه
تأمین دسترسی مناسب و سریع به مرکز از
چندین شریان اصلی و حیاتی شهر
کاهش زمان سفر و دسترسی به پایانههای
حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری؛ در
این زمینه ،در طول روز با حجم وسیعی از ترددها

مواجهیم که اگر در موقعیت مناسبی برنامهریزی
نشود ،حمل و نقل شهری ما دچار مشکل خواهدشد.
وجود زیرساختهای شهری
اجرای طرح بیمارستانهای بزرگ نیازمند زمین
بزرگ است و ممکن است که این زمینها در مناطقی
پیشنهاد شوند که زیرساختهای شهری برایشان در

نظر گرفته نشدهباشد و به خاطر هزینهبر بودن تأمین
این زیرساختها -اگر از ابتدای امر مورد توجه قرار
نگرفتهباشند -عموماً روند ساخت و ساز بیمارستانها
را با مشکل روبهرو میسازد .وقتی از بیمارستانهای
بزرگ سخن میگوییم ،در مورد میزان بزرگی آنها
سؤال میشود .با انجام بررسی بر روی نمونههای
مطرح شده در جهان ،مبحث سطحبندی خدمات
درمانی اهمیت بسیاری پیدا میکند .یعنی لزوماً
این بیمارستانها تعداد تخت زیادی ندارند ،بلکه به
نوعی طراحی شدهاند که بتوانند پاسخگوی نیازهای
منطقه خود باشند؛ مث ً
ال اگر بیمارستان جایگزین
هستند ،به تناسب تختهای موجود و تختهای
مورد نیاز برنامهریزی میشوند .تخصصهای موجود،
روند بیماریهای شایع در حوزه تحت پوشش که در
یک منطقه و کشور مشاهده میشود ،جامعیت این
بیمارستانها و اینکه چه گروههایی از جامعه ،هدف
دریافت خدمات هستند ،بر تعیین تعداد تخت های
این بیمارستانها تأثیر میگذارند .نکتۀ دیگر این است
که چون این بیمارستانها براساس تکنولوژی نوین
طراحی میشوند ،بحث توریسم درمانی و گسترش
جذب توریست از کشورهای همسایه هم بسیار
مهم خواهد بود .جانمایی این بیمارستانها باید به
گونهای باشد که افراد برای دسترسی به آن با مشکل
مواجه نشوند و بتوانند خدمات درمانی مطلوب را
بهسهولت دریافت کنند .موضوع منطقهبندی مناسب

بیمارستانهای بزرگ،
امکان ارائه خدمات درمانی
مطلوب در یک مکان را
فراهم میکنند و از این
طریق میتوانند تردد
غیرضروری بیماران در
شهرها را کاهش دهند و
صرفهجویی در زمان و
هزینه را هم برای بیمار و
هم برای پرسنل و کادر
درمانی به همراه داشته
باشند.
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بخشها و عملکردها در سایت بیمارستان هم اهمیت
دارد؛ تفکیک حوزههای عملکردی میتواند امکان
دسترسی بهتر مردم به بخشهای مورد نظرشان را
فراهم سازد .شناسایی گروههای مخاطب و ردههای
سنی مختلفی که ممکن است به بیمارستان مراجعه
کنند ،پرسنل و کادر درمانی ،هر کدام به نوعی در
نحوه خدماتدهی بیمارستانها مؤثرند.
یکی از مهمترین مزایای این ساختمانها
تجمیع تخصصها در قالب یک بیمارستان قطب
کشوری است که از نظر فرم هم ،میتوانند فرم بنای
شاخص درمانی را هم ایجاد کنند و موجب جذب
بیماران و ایجاد عالقه در آنان برای حضور در آن
فضا شوند .با طراحی مناسب ،افزایش بهرهوری زمین
را هم خواهیم داشت .چرا که قاعدتاً وقتی ترکیبی
از چند بیمارستان را در یک مکان داشته باشیم،
سطح زمین مورد استفاده کاهش پیدا میکند.
همچنین اگر این فضاها با رویکردهای بیمارستان
سبز طراحی شوند ،در عین اینکه خود میتوانند
سبزینگی و فاکتورهای بیمارستان سبز را ایجاد
کنند ،به دلیل بزرگی حجم و تا حدودی گستردگی
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

آنها به ارتفاعات ،قادر هستند که سطح فضای سبز
موجود در زمین را هم افزایش دهند .گفته میشود
که ساختار یکپارچه چنین مکانهایی نیز میتواند
در حدود  40تا  50درصد نسبت به بیمارستانهای
پراکنده در سطح شهر کاهش مصرف انرژی را به
دنبال داشته باشد .به طورکلی ،مزایای طراحی
بیمارستان سبز شاخص بودن الگو و فرم معماری
آن ،توسعه توریسم درمانی ،افزایش ظرفیت پذیرش
بیماران ،امکان استفاده از تکنولوژیهای نوین و
امکان هوشمندسازی آنهاست .هوشمندسازی این
بیمارستانها به دلیل بزرگی آنها از اهمیت زیادی
برخوردار است و در واقع به ارائه خدمات مطلوبتر
کمک میکند.
پیکربندی و فرم معماری و طراحی چنین
بیمارستانهایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اندازه ،شکل و نسبت ابعاد ساختمان در شکلگیری
فرم معماری بهینه برای آن نقش بسزایی دارد و
اهمیت این مسئله در بیمارستان دوچندان میشود.
دو نوع پیکربندی برای بیمارستانها تعریف شده
است؛
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پیکربندی افقی
معموالً در زمینهای باز و برای بیمارستانهای
متوسط بهکار میرود و ارتباط مطلوب بین همه
بخشهای بیمارستانی در این پیکربندی اهمیت
پیدا میکند و بحث گسترش آتی در آن به راحتی
محقق میشود .
پیکربندی قائم
این نوع پیکربندی ،معموالً در زمینهای
محدود و متراکم انجام میگیرد و بنای بیمارستان
در آن شاخص میشود .بحث سیستمهای عمودی
در این حالت اهمیت دارد و امکان گسترش و توسعه
بیمارستان در آینده تا حدی محدود خواهد شد.
الگوهای رایج بیمارستانهای بزرگ نیز بهشرح
زیر است؛
 بیمارستانهای گسترده در سطح برج بیمارستانهااز قدیم این الگوها وجود داشتهاند و
بیمارستانهای جدید که طراحی میشوند نمونههای
توسعه یافته این الگوها هستند.
در انتخاب فرم مناسب برای بیمارستانهای
بزرگ موارد زیر از اهمیت زیادی برخوردارند؛
عوامل عملكردي
زير بناي كل بيمارستان
نوع بيمارستان
تعداد تخت هاي بستري
استاندارد بيمارستان
تجهيزات بيمارستان
شكل و اندازه زمين
سازه
مسائل اقتصادي
مالحظات شهرسازي
اصول زيبايي شناختي
مسائل امنيتي تأثيرگذار
مهمترين نكته در رابطه با طراحي فرم
بيمارستان ،توجه همزمان به عملكرد ،زيبايي و سازه
آن است .از بین الگوهای موجود در این زمینه ،چند
الگو به طور شاخص در بیمارستانهای بزرگ مورد
استفاده قرار میگیرند؛

الگوی  Hشکل
از ویژگیهای بارز این الگو میتوان موارد زیر
را برشمرد؛
از الگوهاي رايج در قرن بيستم است
در بيمارستانهايي كه توسعه افقي در آن حائز
اهميت است و از تعداد بخشهاي بيشتري برخوردار
هستند ،استفاده از این الگو مناسبتر است.
تفكيك مناسب بخش ها در هر طبقه از
ساختمان
تأمين ارتباطات مناسب داخلي
استحكام سازه
برخورداري از سطح نماي بيشتر
امكان تهويه طبيعي
امكان نورگيري همه فضاهاي داخلي
الگوی شعاعی
ویژگیهای بارز الگوی شعاعی بهشرح زیر است؛
 در عین ترکیب ساده احجام میتواند فرمهایشاخصی را ایجاد کند
 ابعاد هر كدام از بالها و محل تقاطع آنهابر اساس برنامهريزي بيمارستان و روابط عملكردي
تعيين میشود
طراحی سيستم ارتباط عمودي باتوجه بهموقعيت مركزي آن و فاصله تقريبا يكسان آن با
بخشهاي مختلف
مشکل بزرگ این الگوها تک هستهای بودنساختار این فرم است .یعنی وجود یک هسته
مرکزی تا حدودی ،دسترسی ما را در داخل فضای
بیمارستان دشوار میکند.
مزایای این الگو ،برخورداری بخش اعظمی ازفضاهای بیمارستان از نور طبیعی است.

اجرای طرح بیمارستانهای
بزرگ نیازمند زمین بزرگ
است و ممکن است که این
زمینها در مناطقی پیشنهاد
شوند که زیرساختهای
شهری برایشان در نظر
گرفته نشده باشد و به
خاطر هزینهبر بودن تأمین
این زیرساختها -اگر از
ابتدای امر مورد توجه قرار
نگرفته باشند -عموم ًا روند
ساخت و ساز بیمارستانها
را با مشکل روبهرو میسازد.

الگوی خوشهای یا الگوی ستون فقرات
 این الگو از ویژگیهای زیر برخوردار است؛ بيمارستانهاي بزرگ و آموزشي تشکیل شده از يك حجم كلي بهصورت خطيبين بقيه حجمهايي كه به صورت منظم با فاصلههاي
تقريباً يكسان قرار گرفتهاند
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الگوی  Hشکل

الگوی شعاعی

الگوی خوشهای

الگوی ترکیبی پیوسته

عملكرد بيمارستان در كانون توجه طراح
امكان بهرهمندي از نور طبيعي براي همه
فضاهاي داخلي
امكان توسعه آينده به ويژه در زمين هاي باز
الگوی ترکیبی پیوسته
الگوی ترکیبی نیز دارای ویژگیهای بارز زیر
است؛
ترکیبی از الگوی خوشهای و  Hشکلاز الگوهای نوین و کارآمد بیمارستانیپتانسیل ایجاد حجمپردازیهای خالقانههماهنگ با عملکرد بیمارستان
انعطافپذیری این الگو تامین مناسب نور،منظر و جلوگیری از اثرات منفی عوامل جوی
توجه به موقعیت قرارگیری سیستم ارتباط
عمودی و تامین ارتباط مطلوب بین همه بخشهای
بیمارستان
امکان توسعه آینده برای بخشهای بیمارستانامروزه ،الگوی جدیدی در طراحیها دیده
میشود که برجها برروی پایهها هستند و همان
ن هستند که بر روی ساختار پایه قرار
الگوهای پیشی 
میگیرند .این فرمها هم قابلیتهای الگوهای قبلی
را دارند ،اما طراحی آنها نیازمند دقت باالیی است،
چون پایههایی که طراحی میشوند فرم را برای
توسعه فضایی میبندند و محدودیت ایجاد میکنند
اصول طراحی بیمارستانهای بزرگ
 عدم استفاده از الگوهای دارای ساختار هستهمرکزی
 تفکیک فضایی مناسب از طریق ایجاد چندهسته ارتباطی اصلی تعریف ارتباطات افقی مابین
بخشهای درمانی
 پیشگیری از گستردگی فواصل در بخش هایدرمانی مرتبط
 تجمیع عملکردهای مشابه در یک حوزهمزایای الگوهای خوشهای؛
امکان توسعۀ ساختمان به راحتی وجود خواهد
داشت
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Seoul National University Hospital

حوزهبندی فضایی مناسب برای تفکیک
واحدهای درمانی فراهم خواهد شد.
امکان کنترل ارتفاع به دلیل ترکیب احجام در
سطوح افقی و عمودی فراهم میشود.
مزایای الگوی ترکیبی پیوسته؛
حوزهبندی فضایی مناسب برای تفکیک
واحدهای درمانی
امکان توسعه ساختمان و فازبندی اجرا
این دوالگو میتوانند بهترین الگوهای ما برای
ساخت و ساز بیمارستانی باشند.
جمع بندی؛
توجه به بستر سایت برای دستیابی به طراحی
همساز با اقلیم درتأمین عملکرد درمانی در این
بیمارستانها بهدلیل نیاز این بیمارستانها به منابع
بی شماری اعم از انرژی و غیره ،اهمیت بسیاری پیدا
میکند.
استفاده از الگوهای رایج اثبات شده است که

توانایی بهبود عملکردهای درمانی را دارا باشد.
نیازسنجی متناسب با شرایط کشور و تخت های
مورد نیاز با هدف دستیابی به بیمارستانی مستقل و
در عین حال پوشش دهنده نیازهای درمانی حوزه
تحت پوشش
خالقیت در فرم معماری بهگونه ای که در عین
شاخص بودن بنا و داشتن زیبایی فرمی کارکرد
بیمارستان را با مشکل مواجه نسازد.
جانمایی مناسب در شهر با توجه به حجم باالی
مراجعات به دلیل تعداد تخت باال
توجه به قابلیت فازبندی پروژه از ابتدای طراحی
با توجه به اینکه ساخت و راه اندازی
بیمارستانهای بزرگ حجم عظیمی از منابع را
نیازمند است مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای
تامین منابع ضروری است .از اینرو ،امکانسنجی
دقیق این پروژهها و ضرورت احداث این ساختمانها
و تعیین موقعیت مناسب جهت آنها در اولویت قرار
خواهد گرفت.
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108Military Central Hospital

در ویتنام با بهکارگیری ایده برج بیمارستان و ایجاد دو هسته ارتباطی؛
 150.450مترمربع 1425 -تخت 22 -طبقه یک زیرزمین -طراحی  2010پیش بینی اتمام 2018

Medipole Mega Hospital

 470تخت 26000 -مترمربع در  5طبقه پارکینگ  100000 -مترمربع زیربنا
هلی پد در جلوی بیمارستان -طراحی مدرن -تکنولوژی ساختمان هوشمند -تجهیزات پیشرفته درمانی

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان
Al Mafraq hospital

 499تخت با امکان افزایش به  745تخت
متراژ زمین  306.803مترمربع  -مساحت بنا  246.118مترمربع
فراهم کردن راه حل های ویژه ،جامع ،مبتنی بر  BIMبرای معماری ،مهندسی و صنعت ساخت و ساز؛
مدلها از ابتدای روند شکلگیری پروژه طراحی شدهاند و برای آنها برنامهریزی صورت گرفته است و بهعنوان
یک اثر معماری ،سبک طراحی جسورانهای دارد و در عین حال ،میتواند عملکردهای مورد نظر ما را تأمین
کند.
استفاده از تکنولوژی و هوشمندسازی در این بیمارستان مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجا که تخصصهای مختلف درمانی در این بیمارستان وجود دارد ،با استفاده از الگوی خوشهای،
تفکیک بخشها در آن ،از طریق  3هسته ارتباط عمودی اصلی انجام شدهاست و تخصصها در طبقات توزیع
شدهاند.
همکاری متخصصان مختلف از شرکت های مختلف در یک مدل توزیع
به اشتراکگذاری اطالعات دیجیتال بسیار ساده تر از به اشتراکگذاری نقشه های دو بعدی و یا اسناد
است.
ارائه مدل از روز اول و تصمیمگیری در مناسب ترین زمان به جای آنکه در آخرین لحظات
بیمارستان دولتی عمومی و ریفرال
طرح سازگار با محیط زیست و انرژی کارآمد؛ بازیافت آب مصرفی
کاهش مصرف برق با استفاده از فیبرنوری که نور خورشید رو از طریق چراغهایی به داخل هدایت میکند
و نیزاستفاده از پانلهای خورشیدی؛ بام باغ های سبز
استاندارد جدید برای محیط شفابخش مدرن
ساختار چهار برج -سازه برجسته بیمارخواب
ساختمان سه طبقه پادیوم شامل تشخیصی ،جراحی ،اورژانس ،بازتوانی ،آی سی یو و زایمان
دو برج نه طبقه و دو برج 11طبقه برج های بستری
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 1213تخت حاد بیمارستانی؛ 50هکتار زمین بیمارستان موجود؛ استانداردهای روز در زمینه آموزش و
درمان
افتتاح درسال 2010؛ ساختارهای تکنولوژیک جدید؛ سایت بیمارستانی سبز
توسعه کانسپت بیمارستان ایدهآل از طریق مشاوره تنگاتنگ با بیماران ،بازدیدکنندگان ،کارکنان و
گروههای منتقد مراکز درمانی
الگوی خوشه ای متشکل از سه برج و دو هسته ارتباط عمودی اصلی
هدف طراحان آن ،ایجاد یک بیمارستان ایدهآل بود که از طریق مشارکت و مشاوره تنگاتنگ با بیماران،
بازدیدکنندگان ،کارکنان و گروههای منتقد مراکز درمانی ،کانسپت اصلی و طراحی ریز فضایی آن را انجام
دادهاند.
نکتۀ مهم دیگر که در طراحی این مرکز مورد توجه قرار گرفته این است که به جای حرکت بیمار در بین
بخشهای مختلف ،مدل مراقبت بالینی طراحی شدهاست تا پزشک به بیمار مراجعه کند و خدمات درمانی
را برای او انجام دهد.

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان
Windsor Mega hospital

 500تختخواب
 10طبقه بیمارستان مراقبت حاد
ارائه خدمات اورژانس و تروما ،سرطان ،زایمان ،کودکان ،خدمات تخصصی قلب ،بخشهای بستری،
خدمات جراحی ،کلینیک های سرپایی
طراحی مدرن
حفظ حریم ،آسایش و کنترل بیمار و خانواده
ترکیب اتاق های خصوصی و نیمه خصوصی
زیرساخت مدرن توانایی جذب و حفظ پزشکان باال و کارکنان را تقویت می کند
افزایش گنجایش برای ارائه خدمات آموزشی و تحقیق و آزمایش های بالینی
دلیل اهمیت این بیمارستان ،برنامهریزیهای بسیار دقیقی است که از همان ابتدا برای آن انجام شده
است .در مراحل پیش طراحی ،با همراهی و همفکری مردم ،تالش در ساخت بیمارستانی است که هم از نظر
مکانیابی و هم از نظر ارائه خدمات ،مطلوب کاربرانش باشد.
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Medipol Mega University Hospital

مهندس رادجهانبانی (مدیر گروه معماری
دفتر توسعه منابع فیزیکی) :سیاستگذاری
وزارت بهداشت در سالهای اخیر بنا به دالیلی از
جمله تأمین تعداد باالی تختها و ارائه خدمات در
باالترین سطح به ویژه در کالنشهرها به سمت ایجاد
بیمارستانهای بزرگ پیش رفته است و برای این
موضوع ناگزیریم شناخت دقیقی از نحوه طراحی
و نوع کانسپت این بیمارستانها داشتهباشیم .از
کارفرمایان و مشاورین محترم داخلی و خارجی
که در این خصوص فعالیت میکنند ،انتظار میرود
که شناخت دقیقی از این نوع بیمارستانها بهویژه
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

تجاربی که در کشورهای دیگر انجام شده داشته
باشند و با توجه به بستر و اقلیمی که در اختیار
داریم ،مناسبترین طرح را انتخاب نمایند.
به این بیمارستانها باید با نگاه متفاوت
و از منظر مستقلی پرداخته شود؛ چرا که این
بیمارستانها ،بیمارستانهایی متوسط در مقیاس
بزرگ نیستند ،بیمارستانهای متوسطی نیستند و از
لحاظ ساختاری ،عملکردی ،ارتباطات ،حوزهبندیها
و منطقهبندیها کام ً
ال متفاوتاند و عملکرد آنها
مستقل از یک بیمارستان  200یا  300تختخوابی
است.

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

نقش و اهمیت استانداردها در طراحی و ساخت بیمارستانها

دکتر مهدی علیرضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه

نظام سالمت در تمامی دنیا با وجود
پیشرفتهای چشمگیر در عرصه دانش و تکنولوژی،
همچنان با چالشهای متعددی روبهروست .درکنار
پیدایش بیمارستانهای عظیم مجهز به انواع
بخشهای تخصصی و ظهور متخصصان زبردست
در اغلب حوزههای پزشکی و همچنین گستردگی

پوشش خدمات بهداشتی ،با کمال تعجب شاهد
معضالت جدید مرتبط با سالمت هستیم که هر روز
گستردهتر و به تهدید جدی برای عموم مردم تبدیل
میشوند و به همین دلیل ،در عصر حاضر سالمت،
یکی از دغدغههای اصلی اغلب دولتها شده است.
این مشکل ،در تمامی جهان وجود دارد و ما نیز به
دفعات در نشستها و در مکانهای مختلف ،در این
زمینه ،بحث استانداردها را مطرح کردهایم.
کشورهای بزرگی مانند امریکا که منابع مالی
بسیار عظیمی دارند ،هنوز نتوانستهاند در زمینه
درمان و بهداشت ،فضاهای فیزیکی و امکانات
مورد نیاز را فراهم کنند .هنوز در بخشهایی از
این کشورها افرادی هستندکه با وجود داشتن
قسمتی از بیمهها ،وقتی دچار عارضهای میشوند
و به بیمارستان مراجعه میکنند ،به دلیل مشکالت
موجود ،مورد درمان قرار نمیگیرند.
دغدغههای صنعت بیمارستانسازی در ایران
در این زمینه ،دغدغههای صنعت
بیمارستانسازی در ایران را بهشرح زیر برشمرد؛
نبود نیروی انسانی مجرب و متخصص در این
صنعت تا بتوانند در طراحی و ساخت بیمارستانها
فعالیت چشمگیری داشته باشند .ما در این عرصه،
نیرویی تربیت نمیکنیم .این موضوع تنها در یکی از
دانشگاههای ایران دنبال میشود که فارغالتحصیالن

آن هم به محض گرفتن مدرک کارشناسی ارشد،
بهدلیل نبود امکانات ادامه تحصیل در این رشته
برای اخذ مدارج باالتر ،به کشورهای خارجی سفر
میکنند.
نبود استانداردهای مورد نیاز در صنعت
ساخت و ساز بیمارستان؛ در حال حاضر ،در دفتر

منابع فیزیکی ،تعدادی از این استانداردها را تدوین
کردهاند ،اما این کافی نیست .اگر به مؤسسههای
استاندارد بزرگ جهان رجوع کنیم ،میبینیم که 70
یا  80سال از فعالیت آنها بر اساس این استانداردها
میگذرد .در اروپا قبل از شروع طراحی ،تمامی
این اطالعات را در اختیار معمار قرار میدهند ،اما
مجموعه مهندسان مشاور ما باید از زیر صفر شروع
بهجمعآوری اطالعاتی کنند که بیشترشان نیز
اقتباس است و با فرهنگ معماری بیمارستانی ما
همگون وهمسو نیستند و در نهایت ،موجب بروز
مشکالتی در طراحی و اجرا میشوند.
فرسودگی بیمارستانهای موجود
کمبود تختهای بیمارستانی( حدودا ً 100000
تخت)
کمبود مشاوران و پیمانکاران مجرب و متخصص
در این عرصه؛ اگر لیست بیمارستانسازان کشور را
از سایت سازمان برنامه و بودجه استخراج کنیم،
مالحظه میشود که در نهایت 40 ،پیمانکار و حدود
 10یا  15مهندس مشاور فعال در این حوزه داریم.
کمبود مدیران آگاه و تصمیمگیر اجرایی که
میتوانند نقشی کلیدی در این موضوع ایفا کنند.
عدم ارزیابی دقیق از نیازهای واقعی در
پروژههای بخشهای دولتی و خصوصی
کمبود منابع مالی بهلحاظ حجم برنامههای
پیش رو داریم و هزینههایی که باید برای
بزرگی که ِ

ما در ارزیابی بودجهی
کافی برای یک بیمارستان
یعنی تمامی موارد مربوط
به طراحی و ساخت را در
نظر نمیگیریم و در نتیجه،
با برنامهریزی و مطالعات
ناقصی شروع به طراحی
بیمارستان میکنیم .به
همین دلیل ،زمان ساخت
طوالنی میشود و مشکالت
عدیدهای برای طرح پیش
میآید و در نهایت ،بهدلیل
طوالنی شدن مدت ساخت،
بهرهبرداری خوبی هم
انجام نمیگیرد.
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بیمارستان برکت

نگهداشت بیمارستانهای موجود داشته باشیم .
نبود روشها و برنامه های جذب سرمایه داخلی
و خارجی؛ در زمینه مشارکتهای مردمی  ،افراد
متخصص و قوانینی که به این مشارکتها دامن بزند
و باعث حضور بیشتر مردم شود ،کم داریم .انجمن
خیرین بیمارستانساز وجود دارند ،اما کافی نیستند.
ّ
سردرگمی مدیران تصمیمگیر و عدم اتحاد
در ایجاد کمیته کارشناسی مشترک از تمامی
مسئوالن نهادهای ذیربط ( 3ارگان اصلی مؤثر
در بیمارستانسازی؛ سازمان برنامه و بودجه و
وزارتخانههای بهداشت و راه و شهرسازی).
بنابراین ،تشکیل یک تیم کارشناسی الزم
است تا بتوانیم به حل مشکالت بپردازیم .دراین
زمینه ،از آنجا که هنوز نتوانستهایم از طریق قوانین
و فرآیندهایی ،بخش خصوصی را جذب کنیم ،بار
سنگین ساخت و سازها همچنان بر دوش دولت
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

است.
اصلیترین نهادی که ساخت و ساز بیمارستانها
در آن رقم میخورد ،وزارت راه و شهرسازی است
و انتظار میرفت که طی سالیان گذشته ،این
استانداردها تدوین شده باشد .البته ،هنوز هم دیر
نشده و میتوانیم پرت نیروی انسانی و فیزیکی خود
را با این کار جبران کنیم .ضعف نگهداشت واقعی
در کشور ما نیز بهدلیل نبود استانداردهاست .باید
متخصص ،ابزار و نرم افزاری وجود داشته باشد تا
بحث نگهداشت بیمارستانها را دنبال کند.
دلیل پایین بودن راندمان بیمارستانها نیز
نبود همین استانداردهاست .یعنی واقعاً باید بپذیریم
که کشورهایی مانند سوئد و آلمان دارای 100
سال استاندارد هستند .یعنی  100سال است که
بیمارستانهای آنها بر حسب استانداردهایی طراحی،
ساخته ،بهرهبرداری و نگهداری میشود .آقای دکتر

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

هاشمی در بازدیدی که از بیمارستان برکت داشتند،
فرمودند که شما از استانداردهای اروپایی استفاده
کنید .ما باید این دانش را به کشور منتقل کنیم تا
بتوانیم بیمارستانهای بهتری بسازیم .ایشان حمایت
واقعی خود را از این کار اعالم کردند و امیدوارم که از
سوی مجموعه دستگاههای دولتی نیز این حمایت را
داشته باشیم و در بخش خصوصی و دولتی ،مشارکتی
شکل بگیرد که به حل این مسئله بیانجامد.
طراحی و ساخت بیمارستان در ایران
هنگامی که قرار است یک  Mega Hospitalساخته
شود ،باید تأمین بودجه و اعتبارات آن کافی باشد.
ما در ارزیابی بودجهی کافی برای یک بیمارستان
یعنی تمامی موارد مربوط به طراحی و ساخت را در
نظر نمیگیریم و در نتیجه ،با برنامهریزی و مطالعات
ناقصی شروع به طراحی بیمارستان میکنیم .به
همین دلیل ،زمان ساخت طوالنی میشود و مشکالت
عدیدهای برای طرح پیش میآید و در نهایت ،بهدلیل
طوالنی شدن مدت ساخت ،بهرهبرداری خوبی هم
انجام نمیگیرد .چرا که استانداردهای الزم برای
نگهداشت را نداریم .در نتیجه ،بازسازی و استفاده
مجدد در کشور ما پیش نمیآید و عمر مفید یک
بیمارستان از  100سال به  25سال کاهش مییابد.
شرکت ایرانی «سالمت برکت» در حال
طراحی و ساخت مگاهاسپیتالی با  750تخت طبق
استانداردهای اروپا و ایران است که در حال حاضر،
پیشرفت فیزیکی آن  20درصدی شده است و امید
است که طی دو سال و نیم آینده به بهرهبرداری
برسد.
در تک تک فضاهای یک بیمارستان ،از بیرون
تا داخل آن (در اتاقهای عمل ،بخشهای مختلف
بیمارستان ،تجهیزات ،ساختمان ،برق ،مکانیک،
تأسیسات ،موارد مربوط به محیط زیست ،فضای سبز
و غیره) ،به تدوین و بهکارگیری استاندار د نیاز داریم.
در صنعت بیمارستانسازی با هدف ارتقاء
سالمت و رضایتمندی بیمار،پرسنل وهمراه بیمار
ما باید به پنج مورد مهم و کلیدی زیر توجه کنیم؛
برای اهدافمان برنامهریزی و طراحی داشته

باشیم .یعنی از نقطه ابتدا ،قبل از شروع به کار،
معمار باید برنامهریزی مدون و اطالعات پایه داشته
باشد تا بتواند طراحی خوبی انجام دهد.
از استانداردها در اجرا به درستی استفادهکنیم.
ساخت و سازهای کنونی ما برگرفته و اقتباس از
تجربیات داخلی و کشورهای پیشرفته است ،ولی
استانداردهای دقیق بومی نداریم .ورژنهای جدید
استاندارد  2800را برای سازه استفاده میکنیم ،اما
در موضوع معماری ،تجهیزات پزشکی و چگونگی
کالیبره کردن این تجهیزات و غیره همچنان نیازمند
تدوین استانداردها هستیم.
در ساخت و اجرا باید تیم نظارت و ارزیابی
داشتهباشیم و استانداردهای نظارت باید حاکم باشد
تا آنچه معمار طراحی کرده است ،دقیقاً در سایت
اجرا شود.
آنچه را که ساختهایم باید برایش برنامه
نگهداشت پیشگیرانه داشتهباشیم .نبود نگهداشت
پیشگیرانه ،باعث پرت منابع و کاهش عمر مفید
بیمارستان میشود.
در بهره برداری از استانداردهای مدیریت
بیمارستانی استفاده کنیم.
برای تحقق و دستیابی بهموارد این نکات مهم،
باید استانداردهای طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و
نگهداشت را تدوین کنیم و ساخت و سازها را بر
اساس آن انجام دهیم.

بیمارستان  1000تختخوابی برکت
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اختـــاف فرهنـــگ ســـازهای
مهندس هوشنگ کرباسیون

کارشناس ارشد مهندسی سازه

ساختمانهایی که طراحی
آنها بهصورت نرم انجام
میشود ،تغییر مکان نسبی و
تغییر مکان کلی آنها باعث
میشود که ساختمان از
بهرهبرداری بعد از زلزله
محروم شود .در این
زمینه ،جداگرهای لرزهای
میتوانند  25الی  30درصد
از حرکت را  Dampکنند.
اگر از المانهای مخلوط یا
ترکیبی استفاده کنیم ،این
رقم به  35الی  40درصد
نیز میرسد.

هنگامیکه واژه فرهنگ مطرح میشود ،همگان
مفهوم آداب و رسوم متداول را از آن استنباط
میکنند .در این میان ،هنگامی که بحث مسکن
ِ
فرهنگ سازهای
و سرپناه به میان میآید ،موضوع
ِ
فرهنگ سازهای از دورههای گذشته
مطرح میشود.
متداول بوده و بسته به نیاز مردم بهوجود آمده است.
البته تا  200سال پیش ،مشکالتی مانند زلزله به
اندازۀ امروز مورد توجه نبوده است .بعد از اتفاقهایی
که به مرور زمان افتاد و بنابر چالشهایی که با
آنها مواجه شدهایم ،نیازهای موجود را با روشهای
مختلف برطرف کردهایم و این ،همان روند تکمیل و
تکامل سازه است .در واقع ،تا  200سال پیش ،غیر از
زمینهای سست ،با مصالح بنایی (سنگ ،خشت ،گل
و )...و در نهایت با یک سری المانهای سازهای چوبی
توانستهایم نیاز خود به سرپناه و سازه آن را برطرف
کنیم ،اما بعد از حوادثی که رخداده و تعدادی کشته
یا زخمی شدهاند و سرمایههای مردم نابود شده،
قوانین جدید همشکل گرفته است.
بعد از زلزلۀ  1906سانفرانسیسکو به این باور
رسیدندکه باید از المانهای دیگری استفاده کنند.
شکلگیری آکادمیک سازه از همان سال  1906اتفاق
افتاد که المانهای فوالدی را در ساختمانها بهکار
بردند .بیشترین بحثهایی که در آن زمان میشد،
بحث بار قائم در ساختمانهای  5الی  10طبقه بود.
بعد از زلزلۀ سانفرانسیسکو فهمیدند که سازههای
موجود توان تحمل نیروها را ندارد و سرمایۀ مردم از
بین میرود .در نهایت ،از  1906تا ( 1940بحبوحه
جنگ جهانی دوم) از المانهای سازهای مقاومتر و
ترکیب سازههای فوالدی و دیوارهای پرکننده که
مقاومت نسبتاً خوبی داشتند ،استفاده کردند .بعد
از پایان جنگ جهانی دوم ،در دوره  1945تا 1960
بحث ساختار و سازهها تکمیلتر شد و با شکلگیری
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سازههای بهتر ،استفاده از پیچ و پرچهای مقاوم،
ساختمانهای  10تا  15طبقه ساخته شدند تا
بتوانند تالشهای طراحی را در این زمینه جبران
کنند.
از سال 1960تا  1985را دوران بلوغ سازهای
مینامند .طی این دورهی  25سال طراحی ،دریفتها
و کنشها و واکنشهای سازه در مقابل نیروهای زلزله
مطرح شد .به این ترتیب ،سیستمهای سختکننده
و سختشونده مورد استفاده قرار گرفتند تا به سمت
صلبیت بیشتر سازه بروند .سپس دیدند که هر چه
سازه سختتر میشود ،اثرات زلزله روی آن هم
شدیدتر میشود!
از اینرو ،در فاصله سالهای  1985تا 2000
بحث خالقیتهای سازهای مطرح شد و اینکه
چگونه سازه را طراحی کنیم تا عملکرد مناسبی
در مقابل نیروهای زلزله داشته باشد .از بادبندهای
واگرا و المانهایی استفاده کردند که سازه را نرم
و انعطافپذیر کند .به این ترتیب« ،سیستمهای
دوگانه»« ،قابهای خمشی»« ،بادبندهای واگرا»،
«دیوارهای برشی» و امثال آن را ابداع کردند .در
کنار بادبندهای واگرا ،از دمپرهای ویسکوز (Viscous
 )Dampersو ساختمانهای فوالدی با میراگرهای
لرزهای استفاده کردند.
هرچه در جهت سخت کردن ساختمانها اقدام
شد ،علیرغم کاهش تخریبها ،نتیجۀ مناسبی از
سازه بهدست نیامد .بهویژه در پروژههای خاص و
بیمارستانی که الزم بود بهرهبرداری بیوقفه انجام
شود ،ولی چنین نشد.
آخرین روشی که متخصصان سازه به آن
رسیدند ،این بود که سازه را به نحوی از بستر زمین
جدا کنند و بحث لرزهها را  Dampکنند .با توجه به
شتاب و پریود زلزله ،الزم بود که لرزشها مستهلک
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شود تا حداقل نیرو و تغییر مکان به سازه وارد گردد.
اصوالً یکی از مشکالت در همۀ زلزلهها ،تخریب
المانهای غیرسازهای است .هر چه ساختمان
سختتر و مستحکمتر باشد المانهای غیرسازهای
بیشتر تخریب میشوند .بهاین ترتیب ،ساختمان بعد
از زلزله دچار بحران و غیرقابل استفاده میشود .به
همین دلیل بود که جداگرهای لرزهای مورد استقبال
زیادی در تمامی کشورهای دنیا قرار گرفت و به نحو
مطلوب از آن استفادهشد.
ساختمانهایی که طراحی آنها بهصورت نرم
انجام میشود ،تغییر مکان نسبی و تغییر مکان کلی
آنها باعث میشود که ساختمان از بهرهبرداری بعد از
زلزله محروم شود .در این زمینه ،جداگرهای لرزهای
میتوانند  25الی  30درصد از حرکت را Damp
کنند .اگر از المانهای مخلوط یا ترکیبی استفاده
کنیم ،این رقم به  35الی  40درصد نیز میرسد.
در این زمینه ،مهندسین مشاور همگون ،چند
بیمارستان را با جداگرهای لرزهای طراحی کرده است.
محاسبات نشان میدهد به جای این که ساختمان
را نرم طراحی کنیم ،روسازۀ صلب طراحی کردهایم.
انتقال نیرو بین زمین و سازه را از طریق جداگرهای
لرزهای  LRBجدا کردهایم تا بهاین ترتیب ،حداقل
تخریب سازهای (نزدیک به صفر) و غیر سازهای در
زلزلههایی که با دوره بازگشت  2450سال است را
داشته باشیم و امیدوار باشیم که ساختمان دچار
صدمه نشود(تصاویر شماره 1و .)2
در مجموع ،رفتارهایی که ما از یک سازهی
ایمن انتظار داریم ،عبارتاند از،
• مقاومت در مقابل رفتارهای سیکلیک؛ در
بحث زلزله یک سری رفتارهای رفت و برگشتی
داریم ،یعنی حرکت زمین به صورت رفت و برگشت
است .انتقال این رفت و برگشتها به سازه ،باعث
صدمات سازهای میشود.
• مقاومت در مقابل تغییر مکان کلی و تغییر
مکان نسبی؛ کنترل تغییر مکان بسیار مهم است تا
از صدمات وارده به پروژه جلوگیری کنیم.
• قابلیت اتالف انرژی؛ انرژی زلزله ناشی از
گسل یا سایر موارد است و انرژی رها شده از طرف
زمین الزم است که تلف و مستهلک شود.

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

• ایجا ِد شانس بهرهبرداری بعد از زلزله
در این زمینه ،جداگرهای لرزهای ،میتوانند هر
 4مورد یاد شده را فراهم کنند .البته ایزوالتورها و
جداگرهای لرزهای ،باید بر اساس آییننامه ،بهطور
کامل تست و کنترل شوند و تمامی المانها باید
 Production Testشوند تا از نحوۀ عملکرد آنها
مطمئن شویم.
هر جداگری تحت ده سیکل زلزله قرار میگیرد.
میزان کاهش مقاومت این جداگرها حدود  1درصد
است .این بهترین حالتی است که ما را مطمئن
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میسازد؛ زلزلهای که اتفاق میافتد ،المانهای

ساختمان قدیمی تخریب شده بود ،ولی ساختمان

در نظر گرفتهایم ،به عمل درمیآورد.

در کشور ما نیز استفاده از جداگرهای لرزهای
کام ً
ال جا افتاده است و هیچ مشکلی در تحویل،

سازهای را سالم نگه میدارد و آنچه را در طراحی

کنترل تغییر مکان جانبی؛

در سازههای متعارف ،ضریب رفتار ،نسبت

جدید بدون هیچ تخریبی به کار خود ادامه میداد.

بهرهبرداری ،ساخت و یا استفاده از چنین سازههایی

مستقیمی با تغییر مکان جانبی واقعی در طبقات

نداریم .هرچند ،در مواردی ،قدری واهمه و ترس و
تردید وجود داشته است که مث ً
ال اگر استفاده شود،

طبقات است .تغییر مکانهای نسبی ،همان چیزی

اجرا شده که اکنون در مرحله نازککاری و سفت

دارد و در نسبت عکس با تغییر مکان جانبی نسبی در
است که فاجعه بهبار میآورد .یعنی ساختمان را
تخریب میکند ،اما استفاده از جداگرهای لرزهای،

چه اتفاقی خواهد افتاد؟! اما تاکنون چند پروژه

کاری هستند و خوشبختانه تجربیات کافی هم در
این زمینه بهدست آوردهایم تا دچار مشکل نشویم .

تغییر مکانهای نسبی را نزدیک به صفر میرساند.

بنابراین ،با توجه به بحران زلزله که در

 30درصد از انرژی را دارند و اگر به صورت ترکیبی

از کشورهای دنیا هم برای جلوگیری از صدمات

جداگرها همچنین ،قابلیت مقابله با اتالف حدود
استفاده شوند این رقم به  35درصد هم میرسد.

پس از زلزله لوشان در چین ،بیمارستانی

کشور ما وجود دارد و با توجه به اینکه بسیاری
آتی پروژهها و مکانهایی -که میخواهند پس از

بحران بهرهبرداری بی وقفه داشته باشند  -از این

متشکل از  3ساختمان قدیم و جدیدکه در

سیستم استفاده میکنند ،امیدوارم که بتوانیم از

بود و در دو ساختمان قدیمی استفاده نشده بود،

مشکل نشویم.

ساختمان جدید ،از جداگر لرزهای استفاده شده
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این سیستم استفاده کنیم تا بعد از بحران ،دچار
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از برنامهریــزی تــا تحویــل؛ فراینــد
بنیــان یــک بیمارســتان بــرای آینــده
دکتر فردریک نانتوآ

دکترای معماری و شهرسازی و نماینده مهندسان مشاور AIA

از فاز ابتدایی تعریف نیاز یک بیمارستان تا
زمان افتتاح ،ساخت آن میتواند فرایند طوالنی و
پیچیدهای داشته باشد و افراد متعددی را درگیر کند
که نیازمند انتخابها و اتخاذ تصمیمات استراتژیکی
است تا در نهایت ،بتواند ماموریت ساخت یک مرکز
خدمات درمانی را بهخوبی انجام دهد .هرچند که
معماری و مهندسی ،تنها بخشی از این فرایند است،
اما قسمت بسیار حساسی از آن را تشکیل میدهد،
چراکه بر توانایی تطبیق بیمارستان با تغییرات مورد
نیاز آینده آن (طبی ،فنی ،محیطی و  )...تأثیرگذار
است .همچنین میتواند محدودیتها و یا بالعکس
مزایایی را برای کار تمامی گروه پزشکی و کارمندان
بیمارستان بههمراه داشته باشد .بهگونهای که یک
ساختمان استاندارد با کارایی اساسی بهعنوان
بیمارستان آینده احداث کند و آنرا به یک مکان
کارا ،جذاب و انسانی برای بیماران تبدیل نماید.
هدف اصلی در طراحی یک بیمارستان ،کارامد و
پاسخگو به نیازهای محیط ،زمانی حاصل میشود
که از ابتدا موارد زیر در نظر گرفته شود؛
 -1استراتژی درمانی؛ توجه به مکان مورد نیاز
تجهیزات آتی و نوع مراقبتهای پیشنهادی
 -2ظرفیت و ابعاد؛ توجه به نوع فعالیتها و
خدمات الزم برای بیماران ،پیشبینی تعداد تخت
مورد نیاز و ابعاد تجهیزات پزشکی
 -3یکپارچگی؛ ادغام بیمارستان آتی با اجتماع
اطراف
 -4ارزیابی؛ ارزیابی عوامل اقتصادی-درمانی و
پایداری مالی بیمارستان
 -5پیشبینی زمان افتتاح بیمارستان؛ ارائه
سطح خدماتی مناسب از روز بازگشایی
باید توجه داشت که تعیین ظرفیت و ابعاد

درست و مناسب یک بیمارستان ،گام حیاتی و
تأثیرگذاری در تمامی فرایند و طراحی آن محسوب
میشود .در این زمینه ،عوامل متعددی در تخمین
ابعاد بیمارستانهای آتی مؤثر است .البته ،بهدلیل
تحوالت کنونی جوامع ،طراحی بیمارستانها زیر
سؤال رفته و مورد بازنگری قرار گرفته است تا بتواند
پاسخگوی اهداف و چالشهای جدید باشد .در
ایران ،چالشهای مشخصی در این ارتباط به چشم
میخورد که در ادامه ،بهطور خالصه به آن اشاره
میشود.؛
 چالش جمعیتی؛ ناشی از یک جمعیت رو بهافزایش ،شامل درصد باالیی از نسل جوان و همچنین
جمعیت رو به کهولت بهدلیل نرخ مرگ پایین
 چالش سالمت؛ ارائه سطح درمانی یکساندر همهجا و پیشبینی و پیشدستی در مورد سهم
در حال رشد بیماریهای مزمن ،بههمراه نحوه
رسیدگی خاص به بیماران مربوطه که باید در تمامی
طول عمر رسیدگی شوند.
 چالش اجتماعی؛ جمعیت شهرنشین درحال رشد ،خواهان سطح رسیدگی بهتر و پذیرای
روشهای جدید مدیریت سالمت است.
فرایند و متدولوژی بنیان یک بیمارستان
از تعریف آغازین پروژه تا افتتاح آن ،بر اقدامهای
استراتژیکی مشخصی مانند تعریف پروژه،
امکانسنجی ،برنامهریزی درمانی ،مطالعات
معماری و مهندسی ،تجهیزات ،انتقال و تحویل و
در نهایت ،مدیریت و بهره برداری متمرکز است.
همچنین عوامل اجتنابناپذیر متعددی نیز وجود
دارد که طراحی یک مجموعه بهداشتی درمانی را
به مسئلهای پیچیده بدل میسازد .اهم این موارد
بهشرح زیر است؛
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نمودار فرایند طراحی یک بیمارستان

نمودار فرایند ساخت یک بیمارستان

 مقیاس زمان؛ راهاندازی یک بیمارستانفرایند طوالنی است .هرچه بیمارستان بزرگتر باشد،
برنامهریزی آن نیز پیچیدهتر و حساستر میشود.
 تکامل تدریجی نیازها و فناوریها؛ آنچهامروزه جدید است ،در چند سال بعد چه شرایطی
خواهد داشت؛ آیا میتواند بهروز شود ،معتبر و دارای
تایید خواهد بود یا اینکه باید کنار گذاشته شود.
 ارتباط نسبی پروژه؛ بعد از گذشت  5سال ازشکل گیری اولین ایده ،آیا پروژه هنوز هم پاسخگوی
اهداف اولیه خود خواهد بود؟
مجموع این موارد ،گویای این خواهد بود که
در برنامهریزی ،درنظر گرفتن قابلیت تطبیق تمامی
اجزای یک بیمارستان با تغییرات غیر قابل پیشبینی
یک ضرورت است
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گرایشها و مفاهیم طراحی بیمارستانهای
آینده
آنچه در طراحی بیمارستانهای آتی اهمیت
فراوانی دارد ،توجه به ضرورت برآوردهساختن
تقاضاهای مختلف و متناقض است و راهکارهای زیر
در این زمینه میتواند مؤثر باشد؛
 پرکردن شکاف در ارائه مراقبتهای اولیه ارائه خدمات مراقبتی ارزش -محور ایجاد تختهای بیمارستانی کافی برای تمامیتخصصها
 طراحی ساختارهای بهداشتی درمانی با توجهبه استانداردهای آینده
 ساخت بیمارستانهای مرجع و مراکز ممتاز بهبود ارائه مراقبتهای اولیه از نظر تشخیصیو عملیاتی
در نهایت ،آنچه اهمیت دارد؛ ارائه خدمات فراتر
از درمان صرف ،توجه به تمامی روندی که بیمار طی
میکند (نه فقط در بیمارستان) و طراحی فراتر از
یک بیمارستان مطابق نیاز امروز است .در این زمینه
هفت مفهوم مهم برای طراحی بیمارستانهای آینده
ارائه میشود که بر طراحیهای کنونی نیز اثرگذار
است؛
 استراتژی /راهکار طبق سازماندهی کلی تطبیق پذیری و امکان فازبندی کنترل و ایمنی در مدیریت فرایند و جریانها کارایی سازماندهی تمامی بخشها (کنترلنسبتها)
 انسانگرایی محیط درمانی قابل دسترس برایبیماران و پرسنل
 نوآوری در طراحی معماری و مهندسی طراحی پایدار به منظور نگهداری و مدیریتبهتر
امروزه ،بهمنظور هماهنگی با آینده ،مجموعههایی
طراحی میشوند که تصاویر نمونههایی از آن در این
نوشتار ارائه شده است و در این زمینه میتوان از
بیمارستانهای بزرگ دارای تمامی تخصصها،
پردیسها و دهکدههای سالمت ،بیمارستانهای
مافوق تخصصی ،مراکز جراحی سرپایی /بیمارستان
یک روزه نام برد .همچنین ایده بیمارستان خارج از
بیمارستان نیز در حال ترویج است که براساس آن
تالش میشود بهجای اینکه بیماران برای دریافت
مراقبت به بیمارستانها مراجعه کنند ،مراقبتها
بهسمت بیماران برود.

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

بیمارستان دانشگاهی جدید شانگهای -چین
فاز اول و دوم 2000 :تخت
مساحت کل 250.000 :مترمربع

بیمارستان شاهزاده گریس جدید -موناکو
فاز اول و دوم 2000 :تخت
مساحت کل 250.000 :مترمربع
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ـتانی
ـس بیمارسـ
ـت اورژانـ
ـی و مدیریـ
طراحـ
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ـای موجود
ـس و چالش هـ
ـش اورژانـ
ـه بخـ
ـت بهینـ
مدیریـ
دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

اورژانس ویژگیهای خاصی دارد و اولین
خط مقدم بیمارستان ،اورژانس پیش بیمارستانی
و اورژانس بیمارستانی است .خدمات اورژانس
شبانهروزی است و مانند درمانگاهها و کلینیکها
نمیتوان ساعت مشخصی را برای آن تعیین کرد.
طیف افرادی که به اورژانس مراجعه می کنند ،با
سطح آگاهیها و سلیقههای مختلف و مذاهب و
ادیان گوناگونی هستند .معموالً پرسنل بخش
اورژانس به دلیل سختی کار ،مرتب دچار خستگی
و فرسودگی شغلی میشوند .همراهان بیماران،
نگران و مضطرب هستند و این نگرانی و اضطراب
را به همکاران ارائه دهندۀ خدمات منتقل میکنند.
انتظارات مراجعین بسیار زیاد است .این ویژگیها،
بخش اورژانس را از سایر بخشهای بیمارستانی
متمایز میکند و چالشهایی در اورژانس وجود دارد
که روز به روز بیشتر میشود .برخی از این چالشها
عبارتاند از؛
افزایش مراجعه به اورژانس که حاصل
افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی ،مسنتر
شدن جمعیت و افزایش مراجعات غیر ضروری به
بخشهای اورژانس است.
کمبود زیرساختی حوزه درمانگاههای الکتیو
عمومی و تخصصی شبانهروزی که منجر به مراجعه
افراد به اورژانسهای شبانهروزی میشود.
افزایش انتظارات مردمی از خدمات اورژانس
روز به روز بیشتر میشود .در حالیکه منابع
انسانی ،منابع مالی و تجهیزات محدود است .شرایط
استخدام و تربیت نیرو هم با محدودیت همراه است.
عوامل تأثیرگذاری که در بخش اورژانس باید به
آنها توجه شود ،عبارتاند از؛
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افزایش آمار حوادث ترافیکی
با وجود فعالیتهای فرهنگی ،آموزش و باال
بردن سطح آگاهی مردم ،هنوز نتوانستهایم حوادث
را کاهشدهیم .سالهاست که طیف تلفات ما در
سطح معینی ماندهاست و نتوانستهایم آن راکمتر
کنیم .حوادث واقعاً زیادند و اورژانسهای ما را تحت
تأثیر قرار میدهند.
افزایش آمار بالیا و حوادث با قربانیان متعدد
افزایش آمار حوادث صنعتی
از آنجا که کیفیت کارها و استانداردها را باال
نمیبرند و تجهیزات مناسبی را استفاده نمیکنند،
روز به روز حوادث صنعتی بیشتر میشود که تأثیر
مستقیمی بر خدمات اورژانس دارد.
افزایش نرخ بیماریهای مزمن ،موارد مرتبط با
آلودگی هوا و استرس
این بیماریها که مشکالت روحی -روانی دارد
بار اورژانس را سنگین میکند.
افزایش نرخ ناهنجاری های اجتماعی(نزاع و
درگیریهای جمعی)
ناهنجاریهای اجتماعی ،نزاعهای فردی و
جمعی و انواع تروما از جمله موارد تأثیرگذار بر کار
اورژانس است.
عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت ارائه خدمات
اورژانس
عوامل متعددی از جمله موارد زیر میتواند
موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات اورژانس شود؛
مشکل آموزش پرسنلی ،کمبود تعداد کادر
درمان
در بخشهای اورژانس با کمبود جدی تعداد
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کادر درمان مواجهیم و باید با برنامهریزی کوتاهمدت،
میان مدت و بلندمدت بتوانیم خدمات بهتری ارائه
دهیم.
مشکل در تدوین و ابالغ دستورالعملها و
فرآیندها؛ مشکالت مرتبط با تجهیزات و
امکانات
برخی تجهیزات را اضافه داریم و تعدادی را کم،
برخی تجهیزات خریداری شده است که باید نحوۀ
استفادهاش را به همگان آموزش دهیم تا در شرایط
مختلف به درستی مورد استفاده قرارگیرند.
مشکالت فرایندی و گردش نامناسب خدمات
هم هست که از محل تریاژ تا محل مراقبتهای
خاص از بیماران و اتاق عمل سرپایی نیز باید گردش
کار خود را به شکل مناسب و دقیق انجام دهند.
مشکل درساختار فیزیکی اورژانسها ،در برخی
از اورژانسها حل شدهاست و برخی بیمارستانها نیز
در حال ساخت بخش اورژانس جدید هستند .تمامی
اینها عوامل مؤثر و با اهمیتی هستند که میتوانند
کیفیت خدمات را کم یا زیاد کنند و باید برای آنها
برنامههای مختلف داشتهباشیم.
همواره انتظارات مراجعین بیش از تواناییها و
ظرفیت اورژانسهاست .این به آن معنا نیست که
خدمات کمی ارائه میدهیم .خدمات اورژانسهای
بیمارستانی خدمات خوبی است ،ولی انتظارات و
مشکالت زیادند و باید منابع فیزیکی ،تجهیزاتی
و انسانی اورژانسها را طوری تغییر دهیم که
نارضایتیهای بیماران کمتر شود.
دراینمیان ،شاخصههای اصلی مدیریت کارآمد
بخش اورژانس را میتوان بهشرح زیرنام برد؛
توانایی ارائه مراقبتهای مورد نیاز بیماران با
کیفیت مناسب
سرعت در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی و
اثربخشی آن
ایجاد رضایتمندی مطلوب در کارکنان و
بیماران
برای رسیدن به این مقصود باید برنامهریزی
دقیق نیروی انسانی داشته باشیم .اولین کار،
آموزش نیروهای شاغل در اورژانس است که مشمول
پزشکان ،متخصصان ،کادر پرستاری ،بهیار ،کمک

بهیار ،نگهبان ،نیروهای خدماتی و تمامی کسانی
میشود که خدمات درمانی ارائه میدهند .باالبردن
تجارب آنها و برگزاری سمینارهای بازآموزی مستمر
و انتقال تجارب در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
باید هر شخصی مهارتهای خود را به نفر بعدی
منتقل کند .مهمترین نکته در آموزش نیروی انسانی
مهارتهای ارتباطی است .مراجعهکنندگان اورژانس
نگران و مضطرب هستند و مشکل دارند .اگر ما با
مهارتهای ارتباطی نتوانیم بهخوبی با آنها ارتباط
برقرارکنیم ،مطمئناً دچار مشکل میشویم .باید برای
بهبود و تکمیل کادر درمان ،تجهیزات ،زیرساختها
و ساختمانها برنامهریزی کنیم .میزان نیاز بیماران را
بر اساس محل و درصد جمعیتی که به اورژانس داده
میشود و پیشبینی میزان مراجعات برآوردکنیم.
وضع موجود را بررسی کنیم و امکانات و تجهیزات
و پرسنل موجود را بسنجیم .هر چه آمادگی بهتری
برای ارائه خدمات فراهمکردهایم خدمات بهتری
ارائه شدهاست .منابع و تجهیزات مورد نیاز اورژانس
خیلی مهم هستند و قابل قبول نیست که اورژانسی
امکانات خاصی را کم داشتهباشد .منابع اورژانس باید
از همه نظر تکمیل ،برآورد و پیشبینی شود.
در اورژانس لحظهها مهم هستند و کمبود
تجهیزات مشکل آفرین میشود .برای ارتقای فرایندها
و گردش خدمات در اورژانس نیاز به اصالح ارتباطات
بینبخشی و درونبخشی داریم .این ارتباطات از
ساخت بیمارستان تا نوشتن فرایندها و منابع انسانی
را شامل میشود .معمارانی که بیمارستان طراحی
میکند کار بسیار تخصصی انجام میدهند .شاید
بعضی مهندسان و معماران تجربۀ خوبی در ساخت
آپارتمان و هتل داشته باشند ،ولی ساخت و طراحی
بیمارستان تخصص کام ً
ال جداگانه و ویژهای است
و مستلزم تعریف دقیق ارتباطات درونبخشی و
بینبخشی خواهد بود .هنگام طراحی بخش اورژانس
باید به شاخصهای کیفی آن توجه کنیم .اگر منابع
و ساختار فیزیکی کافی نباشد قطعاً شاخصها و روند
پذیرش و ترخیص بیمار با نقص مواجه میشود .روند
پذیرش و ترخیص بیمار باید اصالح شود و روند
ترخیص بیماران بخشهای بستری سهولت یابد.
بنابراین ،باید توجه داشت که طراحی اصولی

افزایش انتظارات مردمی
از خدمات اورژانس روز
به روز بیشتر میشود .در
حالیکه منابع انسانی ،منابع
مالی و تجهیزات محدود
است .شرایط استخدام
و تربیت نیرو هم با
محدودیت همراه است
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بخش اورژانس نقش موثر و تعیین کنندهای در
شاخصهای کیفی بخش اورژانس ایفا می کند.

همواره انتظارات مراجعین
بیش از تواناییها و ظرفیت
اورژانسهاست .این به
آن معنا نیست که خدمات
کمی ارائه میدهیم.
خدمات اورژانسهای
بیمارستانی خدمات خوبی
است ،ولی انتظارات و
مشکالت زیادند و باید
منابع فیزیکی ،تجهیزاتی و
انسانی اورژانسها را طوری
تغییر دهیم که نارضایتیهای
بیماران کمتر شود.

شاخصهاي کیفی ملی بخش اورژانس
مهمترین شاخصهای کیفی ملی بخش اورژانس
عبارتاند از؛
درصد بیماران تعیین تکلیف شده کمتر از 6
ساعت
درصد بیماران خارج شده از بخش اورژانس
ظرف مدت  12ساعت
درصد  CPRناموفق
درصد ترک با رضایت شخصي
میانگین مدت زمان انتظار ویزیت در هر سطح
تریاژ
یکی از اصول طراحی اورژانس ،رعایت «تریاژ
معماری» ،تفکیک «ورودی بیماران بستری و
سرپایی» و برقراری «مجاورت ها و ارتباطات» است.
ارتباطاتی که بخش اورژانس باید با سایر بخشها و با
ورودی بیمارستان داشتهباشد نیز اهمیت دارد و باید
دسترسی مراجعهکنندگان و مصدومان به اورژانس تا
حد امکان با سهولت همراه باشد.
یک بخش کارآمد اورژانس به طور مستمر و
مداوم خدمات خود را ارتقاء میدهد و کیفیت را باال
میبرد .در اورژانسها باید تالش کنیم تا خدمات
خوب و کیفی را فراهمآوریم.
راهبردهای کیفی نمودن خدمات در اورژانس
برخی از راهبردهایی که موجب افزایش کیفیت
خدمات اورژانس میشود ،عبارتانداز؛
تصويب بخش اورژانس بهعنوان بخش مستقل
از نظر تعداد تخت مصوب ،ساختار تشکیالتی مصوب
و رديف بودجه ای مستقل
بخش اورژانس بايد در اولويت اختصاص منابع
مالي ،انساني و تجهيزاتي هر بيمارستان قرار گيرد
اصالح و استقرار سيستم ترياژ
سطح بندي خدمات اورژانسهاي بيمارستاني
اصالح سيستم اعزام ،ارجاع و انتقال بیمار بين
مراكز درماني
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ارتقاء ارتباطات با ایجاد سامانه یکپارچه اورژانس
بیمارستانی و پیش بیمارستانی
( در ساخت هر اورژانس باید تمامی این نکات
مد نظر قرار گیرد تا کیفیت کارها افزایش یابد ).
ارزشگذاری به ایجاد جایگاه  managerيا Bed
management team؛ باید به این جایگاه اهمیت
و ارزش بدهیم و  bed manager teamبر اساس
شرح وظایف و تکالیفی که برایشان مشخص شده
است ،مریضها را از اورژانس به سرعت به بخشهای
مرتبط منتقل نمایند .باید همیشه برای شرایط
بحرانی در اورژانسها آماده باشیم و تختهای خالی
داشته باشیم .تصادفهای خودرو و قطار و مشکالت
ناگهانی دیگر همیشه پیش میآید .بنابراین ،باید
همیشه امکان پاسخگویی فراهم باشد.
ارتقاء سطح آموزشی کادر تخصصی و
غیرتخصصی بسیار مهم است؛ این مسئله ،هم در
مورد مهندسان و هم ارائهدهندگان خدمات اهمیت
دارد .مهندسان باید فضای بهتری برای همکاران ما
در بیمارستانها ایجاد کنند .در بیمارستانها هم
باید خدمات بهتر ،روانتر و باکیفیتتری به بیماران
داده شود .اصالح نظام ارجاع و پذیرش در اورژانسها
مهم است .بهروز کردن تجهیزات نیز اهمیت زیادی
دارد .بسیاری از تجهیزات و امکانات در حال حاضر
در دسترس قرار گرفته که کار را دقیقتر و راحتتر
میکند .میتوانیم با استفاده از تکنولوژی روز
خدمات بهتری ارائهدهیم.
ارتقاء شاخصهای کیفی بخشهای اورژانس
بیمارستانی باالخص تعیین تکلیف موثر و بموقع
بیماران و کاهش مدت اقامت بیمار در اورژانس باید
مود توجه قرارگیرد (مهم ترین علل تاثیرگذار در
افزایش این دو شاخص؛ تاخير در انجام مشاورههای
اورژانسی و غیراورژانسی ،انجام موارد پاراکلینیکی
درخواستی نظیر سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی
و همچنین تاخیر در انجام تستهاي تشخیصی
آزمايشگاهي یا عدم پاسخدهی بموقع آزمایشگاه
است).
به کارگیری سیاست کاهش مدت اقامت و
ماندگاری بیماران در بخش اورژانس؛ اصالح فرآيند

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

ترخيص بیماران بستری در بخش های بالینی (به
منظور کاهش تاخیر در روند ترخیص با بهکارگماری
یک مسئول هماهنگكنندهی ترخيص بیماران
و اختصاص مكاني براي بيماران آماده ترخيص و
اختصاص تخت خالي اين بيماران به بيماران منتظر
پذيرش بستري که در انتقال سریع بیماران اورژانس
به بخشهای بستری و خالی شدن تختهای بخش
اورژانس بسيار اثر گذار است).
ِ
سیاست کاهش مدت اقامت و ماندگاری
ما
بیمار در بخش اورژانس را دنبال میکنیم .در
بیمارستانهای داخل کشورمان هنوز چنین محلی
پیشبینی نشدهاست ،اما بهتر است در پروژههایی
که محدودیت فضا نداریم در بخشهای اورژانس این
قسمت درنظر گرفته شود.
ایجاد  fast trackنیز میتواند  30الی 40درصد
مشکالت اورژانس را کاهش دهد .گایدالینهایی که

در اورژانسهای بیمارستانی الزم است باید تدوین شود
و آموزش پرسنل اورژانس در همۀ سطوح انجام گیرد.
( با پایان یافتن سخنان دکتر کولیوند ،مهندس
ساکی ،مدیرکل دفترتوسعه منابع فیزیکی و امور
عمرانی وزارت بهداشت گفت :اورژانس ،در واقع یک
بیمارستان کوچک است که باید خدمات خود را
بهصورت مستقل ارائه دهد .ایجاد ساختار مناسب و
استاندارد کمک میکند که عوامل اورژانس خدمات
بهتری به مردم ارائه نمایند .بررسیهای انجام شده
در وزارت بهداشت نشان میدهد که فضای فیزیکی،
حداقل  60درصد در رضایتمندی بیماران مؤثر
است .این درصد در اورژانس باالتر میرود .حتی 90
درصد از رضایت را میتواند فضای فیزیکی فراهم
کند .بهبود طراحی اورژانس ،به ارائۀ خدمات بهتر به
بیماران نیز کمک میکند).

97

98

طراحــی بخــش اورژانــس در مگاهاســپیتالها
مهندس بردیا معطر

کارشناسارشد مهندسی بیمارستان
مدیرفنی مجموعه کتابهای 10جلدی استاندارد برنامهریزی و طراحی بیمارستان ایمن

امروزه بحث مگاهاسپیتالها در کشور به دلیل
اینکه قرار است قسمت عمدهای از کمبود تعداد
تختهای بیمارستانی کشور را برطرف سازند،
اهمیت ویژهای پیدا کرده و بخشی از دغدغههای
وزارت بهداشت را نیز به خود معطوف ساخته است.
همانطور که یک فرودگاه به دلیل شکلدهی اولین
تصویرذهنی در ذهن گردشگران ورودی ،اهمیت
بسیار دارد و لذا در طراحی و ساخت آن همواره
از بهترین و نوینترین فناوریها استفاده شده و
سعی در ارائه خدمات مناسب است ،در بیمارستان
نیز اورژانس همین نقش را ایفا میکند .اورژانس
به مثابه مدخل ،پیشانی بیمارستان و پناه افراد
مراجعهکننده است .برخی بیماران اگر حتی چند
ثانیه دیرتر به اورژانس برسند جان خود را از دست
میدهند؛ لذا طراحی اورژانسباید در باالترین سطح
و دارای بهترین خدمات باشد تا رضایتمندی بیمار
را به دنبال داشته باشد .در نوشتار حاضر ابتدا به
ذکر مطالبی در مورد استانداردهای مهندسی

تصویر شماره  -1موقعیت ورودی اورژانس نسبت به ورودی اصلی
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اورژانسهای عمومی پرداخته و سپس مصادیق آن
در اورژانس مگاهاسپیتالها ارائه میشود.
چیدمان ورودیهای اورژانس و ورودیهای
اصلی ساختمان بیمارستان اولین مسئلۀ مهم است.
جانمایی ورودی اورژانس به نظر مسئلۀ سادهای
میرسد ولی بسیار تأثیرگذار است؛ بسیاری از
مواقع آمبوالنسها در زمان مالقات ،دچار ترافیک
مراجعهکنندگان می-شوند؛ لذا پیشبینی مسیر
اختصاصی منتهی به ورودی ساختمان اورژانس به
دور از گرههای ترافیکی و همسایگیهای پرتردد،
معابر کمعرض و هر عامل مخل دیگری ضرورت
دارد .تفکیک ورودی اورژانس از ورودی بیمارستان
نیز مسأله بسیار مهمی است .در فرهنگ حاکم،
بسیاری از مواقع بیمار توسط خودروی شخصی به
اورژانس انتقال داده میشود و بنابراین امکان رویت
هر دو ورودی به صورت همزمان ،از گذر اصلی
اهمیت فراوانی مییابد تا زمانی که همرا ِه بیمار
استرس دارد ،سردرگم نشده و بتواند بیمار خود را

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

در کوتاهترین زمان به اورژانس برساند .درصورتیکه
بسیاری از مواقع جانماییهای اشتباه ،باعث از دست
رفتن زمان میشود .ازاینرو توصیه میشود ورودی
اصلی بیمارستان و ورودی اورژانس در دو جبهۀ
مجاور هم یا در یک جبهه در گذر اصلی طراحی
شوند بهطوریکه ورودی اورژانس جلوتر قرار گیرد.
(تصویر شماره )1
متأسفانه هنوز اکثر طراحیهای بخش اورژانس
بر اساس تعداد تخت بیمارستان انجام میگیرد در
حالی که کام ً
ال اشتباه است .اولین سؤالی که طراح
میپرسد این است« :بیمارستان چند تخت خواب
دارد؟» .در حالی که باید بپرسد« :تعداد پذیرش
اورژانس بیمارستان چقدر است؟» .البته ارتباط
غیرمستقیم بین تعداد تخت و تعداد مراجعات
اورژانس وجود دارد ولی ابتدا باید تعداد پذیرش
ساالنۀ اورژانس مشخص شده و مبنای برنامهریزی
قرار گیرد .بر اساس روش سنتی  %10تعداد
تختهای بیمارستان به تختهای اورژانس اختصاص
داده میشود ،بنابراین یک بیمارستان 200
تختخوابی 20 ،تخت اورژانس خواهد داشت .اگر این
بیمارستان  200تختی خصوصی باشد شاید فقط 10
هزار پذیرش ساالنه انجام دهد و  12تخت اورژانس
هم برایش کفایت کند ،ولی همین بیمارستان اگر
دولتی باشد پذیرش ساالنهاش به  40هزار میرسد و

 30تخت نیاز دارد .لذا صرفاً از روی تخت نمیتوان
اورژانس را طراحی کرد و باید نیاز و شرایط منطقه
و میزان بیماردهی نیز مدنظر قرارداده شود .در مورد
بیمارستانهای جدیداالحداث میتوان از فرمولهای
کتاب استفاده کرد و برای بیمارستانهایی که
بازسازی میشوند آمار پذیرش اورژانس آنها کام ً
ال
مشخص است .سیستم تریاژ در ایران مبتنی بر ESI
است که  5سطح دارد .سؤال دومی که باید مدنظر
طراح باشد این است که توزیع واحد پذیرش با 70
هزار مراجعه ساالنه در  5سطح تریاژ چگونه است؟
سطوح  2 ،1و  3جزء بیماران فوریتی و سطوح 4
و  5بیماران سرپایی میباشد .جدول تعداد پذیرش
ساالنه در سطوح مختلف میتواند آمار تریاژ یک
بیمارستان را برای ساخت یک اورژانس جدیدی در
سطح هتلینگ مشخص کند (تصویر شماره .)2
تعداد پذیرش ساالنه و سهم سطوح تریاژ دو
کد اصلی هستند که تمام ریزفضاهای اورژانس بر
مبنای آنها طراحی میشوند .یکیاز مهمترین
مسائل نحوه حوزهبندی اورژانس میباشد .در
اورژانس بیمارستانی ،بخصوص در مگاهاسپیتالها،
حوزهبندی دقیق اهمیت بسیاری دارد .بخش
اورژانس دارای  4حوزۀ عملکردی اصلی می باشد
که باید از یکدیگر تفکیک شده و تعامل آنها با
یکدیگر نیز مشخص باشد .این حوزه شامل حوزه

تصویر شماره  -2نمونه جدول توزیع نسبت بیماران فوریتی به بیماران سرپایی بر اساس  5سطح تریاژ ESI
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تصویر شماره  -3حوزهبندی بخش اورژانس

مشترک ،حوزه فوریت ،حوزه سرپایی و حوزه تحت
نظر میباشد (تصویر شماره .)3
حوزه مشترک بهعنوان البی اورژانس و پشتیبان
سه حوزه اصلی است .فضاهای اداری ،رفاهی و
خدماتی و ورودیها نیز در این حوزه قرار دارند؛
اورژانس اگر باالتر از 10هزار پذیرش ساالنه داشته
باشد الزاماً باید دو ورودی تعبیه شود تا ورودی
فوریت از سرپایی جدا گردد ،گرچه از داخل به هم

مرتبط هستند .حوزۀ فوریت ،بهعنوان کانون اصلی
ارائه خدمات اورژانسی به بیماران سطوح  2 ،1و 3
تریاژ میباشد و خدمات باید بالفاصله بعد از ورودی
و در کمتر از چند ثانیه یا دقیقه بعد از ورود بیمار
ارائه شده و بیمار حداکثر ظرف مدت  6ساعت تعیین
تکلیف و حداکثر ظرف مدت  12ساعت خارج شود.
حوزه سرپایی با عملکردی شبیه یک درمانگاه
به بیماران سطوح  4و  5تریاژ خدمات ارائه میدهد.
این بخش ،در اورژانسهای کوچک شاید فقط به یک
اتاق تزریقات و یک اتاق معاینه عمومی خالصه شود
ولی در اورژانسهای بزرگ و مگاهاسپیتالها میتواند
دارای  6-5اتاق معاینه عمومی (چندتخصصی) و تک
تخصصی بههمراه اتاقهای اقدامات سرپایی باشد.
حوزۀ تحت نظر در سیستمهای درمانی نوین
(از سال 1970میالدی) بهخصوص در اورژانسهای
بزرگ مورد توجه قرار گرفته است .بهطوریکه در

تصویر شماره  -4نمونه ای از ارتباط افقی اورژانس با تحت نظرهای تخصصی در مگاهاسپیتال
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اورژانسهای دارای بیش از  30هزار پذیرش ساالنه
الزاماً باید یک «حوزۀ تحت نظر» پیشبینی شود
تا به عنوان پشتیبان حوزه فوریت خدمات تکمیلی
مراقبتی را ارائه دهد .درحالحاضر به دلیل نبود حوزه
تحت نظر ،اکثر حوزۀ فوریت اورژانسهای کشور
شلوغ بوده و تخت خالی در اورژانس وجود ندارد؛ این
در حالی است که حدود  20الی  30درصد بیماران
حوزه فوریت ،نیاز به مراقبت تکمیلی کوتاهمدت
ظرف مدت حداکثر  24ساعت دارند .گفتنی است
پیش بینی حوزه تحت نظر بهعنوان فضای مراقبتی
پشتیبان حوزه فوریت منجر به کاهش  80درصدی
از بستریهای غیرضروری بیمارستانها می شود.
بخش اورژانس در مگاهاسپیتال
بخش اورژانس در مگاهاسپیتالها ،بهمانند
یک بیمارستان کوچک  32تختخوابی با مساحتی
درحدود  3000تا  5000مترمربع میباشد که انواع

خدمات جراحی ،مراقبتی ،کلینیکی و پارا کلینیکی
را ارائه میکند .این تعریف زمانی حاکم است که
پذیرش اورژانس باالی  75هزار پذیرش سالیانه بوده
و حدود  60الی  70درصد آن به بیماران فوریتی
اختصاص دارد .این اورژانسها معموال بهعنوان
یک مرکز تروما عمل میکند و قابلتوجه است
که هرمیزان که بیمارستان بزرگ شود بازهم تنها
یک اورژانس متمرکز خواهد داشت .در نتیجه در
مگاهاسپیتالها ،اورژانسهای مختلف با ورودیها
و تریاژهای گوناگون ساخته نمیشود ،بلکه همان
حوزهبندی با قدری تفاوت در نظر گرفته میشود.
بهعنوان نمونه حوزۀ تحت نظر پررنگ شده و باید به
عنوان پشتیبان اورژانس مورد توجه ویژه قرار گیرد.
اورژانس متمرکز یکی از بیمارستانهای بزرگ
کشور در تصویر شماره  4نشان دادهشده است که
«تحت نظرهای» مختلفی در آنجا از طریق یک

تصویر شماره  -5نمونه ای از ارتباط عمودی اورژانس با تحت نظرهای تخصصی در مگاهاسپیتال
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 -1روی سطح زمین در محوطه

 -2روی سکو در حیاط بیمارستان

 -3روی بام ساختمان اورژانس

تصویر شماره  -6انواع نحوه استقرار هلیپد

کریدور اختصاصی و بهدوراز فضاهای عمومی به هم
ارتباط پیدا میکنند .در این موارد یا باید ارتباط
افقی توسط یک راهروی اختصاصی فراهم شود ،به
طوری که افراد عمومی نتوانند از آن رفت و آمد
کنند ،یا ارتباط به شکل عمودی برقرار گردد .در
مگاهاسپیتالها گاهی میتوان در یک ساختمان
اورژانس ،حوزۀ فوریت و سرپایی را در طبقۀ همکف
برنامهریزی کرد و طبقات باالی ساختمان را به تحت
نظرهای مختلف اختصاص داد که خدمات موردنیاز
از طبقه همکف توسط آسانسورهای اختصاصی به
طبقات باالتر ،منتقل میشوند.
در مگاهاسپیتالها وجود اورژانس هوایی یک
ضرورت است .سه روش برای استقرار هلیپد وجود
دارد که در تصویر شماره  6قابل مشاهده است.
گرچه استقرار هلیپد رویبام ازنظر اقتصادی گرانتر
است ولی جهت ارائه خدمات اورژانسی کاربردیتر و
مناسبتر میباشد.

اهمیت اورژانس هوایی در مگاهاسپیتالها
دوچندان می شود به گونه ای که در بیمارستان
های بزرگ یک فرودگاه کوچک با چند پد هلیکوپتر
و حتی برج مراقبت برای مدیریت رفت وآمد
هلیکوپترهای اورژانس به چشم می خورد(تصویر
شماره  .)7بر این اساس در طراحی باید محل استقرار
پدهای هلیکوپتر ،اورژانس هوایی و ساز و کار ارتباط
آن با بخشهای مختلف اورژانس پیشبینی شود.
در کتاب «بیمارستان ایمن» سه نوع ارتباط
تعریف شده است؛ ارتباط اضطراری یا درجه  1که
باید طی  3دقیقه یا حداکثر  20متر فاصله افقی
اتفاق بیفتد؛ ارتباط درجه  2که نیمه اضطراری است
باید حداکثر طی  8دقیقه و مسافت جابجایی افقی
تا  50متر باشد و ارتباط درجه  3که نسبت به دو
مورد فوق اهمیت کمتری دارد .نحوه ارتباطات مهم
بخش اورژانس با سایر فضاها در تصویر شماره 8
قابل مالحظه است .ایجاد ارتباط درجه  1بین بخش

تصویر شماره  -7نمونهای از اورژانس هوایی در یکی از بیمارستانهای بزرگ
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اورژانس با سایر بخشها در بیمارستانهای بزرگ به
دو صورت عمودی و افقی است که در حالت عمودی
نیازمند پیشبینی آسانسورهای اختصاصی اورژانس
است و در حال افق ایجاد همجواری-های مناسب
ضرورت مییابد.
حوزۀ مشترک اورژانس در یک مگاهاسپیتال،
الزاماً باید دو ورودی با فاصله حداقل 10تا  15متر از
هم داشته باشد تا امکان تفکیک بیماران سرپایی و
فوریتی فراهم شده و میزان ترافیک و تنش مراجعین
کاهش یابد کمتر بودن این فاصله سبب تداخل
عملکردی و از بین رفتن هویت ورودی ها می شود.
تریاژ باید در موقعیت بینابینی ورودی حوزه
سرپایی و فوریت قرار گیرد و دو حوزه را از هم جدا
سازد .اتاق احیا که زیرمجموعه حوزه فوریت میباشد
باید از ورودی حداکثر  10متر فاصله داشته باشد
چرا که زمان برای ارائه خدمات اورژانسی به بیماران
با شرایط وخیم بسیار حیاتی است .در اورژانسهای
بزرگ و مگاهاسپیتالها میتوان اتاق احیا را به دو
قسمت تقسیم کرد که یکی برای ارائه خدمت به
بیماران داخلی (اتاق احیا) و دیگری برای بیماران
جراحی (اتاق تروما) در نظر گرفته شوند .تصویر
شماره  9مربوط به اتاق تروما در یک بیمارستان
است که به منظور عدم جابجایی بیمار رادیولوژی
سقفی نیز در آن تعبیه شده است .بیمار محوربودن

تصویر شماره  -8ارتباط بخش اورژانس با سایر بخشها در مگاهاسپیتال

این فضا شرایط بسیار مناسبی را بهویژه برای بیماران
سطح  1که شرایط وخیمی دارند محیا میسازد.
اهمیت بیمار محوری در خدمات اورژانسی به
بیماران با شرایط وخیم(سطح  1تریاژ) به حدی

تصویر شماره  -9نمونه ای از اتاق تروما
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تصویر شماره  -10اتصال به اتاق سی تی اسکن به اتاق تروما به منظور انجام عملیات الزم بدون جابجایی بیمار

تصویر شماره  -11راست به صورت فضاهای باز چند تختی و چپ به صورت اتاقهای تک تختی Universal Room

است که ممکن است عالوه بر خدمات رادیوگرافی،
دستگاه سی تی اسکن نیز با طراحی خاص به اتاق
تروما متصل گردد.
اتاق عمل سرپایی در اورژانسهای بزرگ و
مگاهاسپیتالها میتواند به دو قسمت تقسیم شود.
عملیات پیچیده در اتاق های تک تختی همچون
اتاقهای عمل  Generalو عملیات ساده در اتاقهای
پروسیجر چندتختی انجام گیرد .امروزه طراحی
فضای حاد  1به صورت  Universal Roomمورد
توجه قرار گرفته است که تمامی خدمات به بیمار در
یک اتاق و بهصورت متمرکز و بر پایه بیمار محوری
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

ارائه میشود.
همچنین توجه به طراحی داخلی فضاهای ویژه
اطفال و درنظر گرفتن عوامل روانشناسی محیط در
طراحی داخلی نیز الزم و ضروری است و باید به
این نکته توجه شود که صرفا تعبیه یک تابلو روی
دیوار و یا استفاده از کاغذرنگی کافی نمیباشد .در
آخر قابل توجه است که رویکرد جدید اداره اورژانس
کشور ادغام و چند عملکردی بودن فضاهای حوزه
سرپایی میباشد؛ چرا که این امر در کاهش ترافیک
اورژانسها و تعیین تکلیف سریع بیماران نقش
مهمی خواهد داشت.
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باغ شهر درمانی لوژو -چین
مهندسان مشاور AIA
تعداد تخت کل 3000 :تخت

بیمارستان زنان و کودکان ژوای -چین
مهندسان مشاور AIA
تعداد تخت کل 750 :تخت
مساحت کل 80.000 :مترمربع
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اعتباربخشــی و بیمارســتانهای ایمــن
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ایمنی بیمار در اعتبار بخشی نسل سوم بیمارستانهای ایران
دکترسید محمدحسین میردهقان

مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

در سومین سال برگذاری کنگره تخصصی ساخت
بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ،خوشبختانه
بخشی از تغییرات الزم درحوزۀ اعتباربخشی کشور،
با خردجمعی و حضور جمعی از کارشناسان در
بیمارستانها اعمال شده است و هماکنون این اتفاق
مثبت باید به اجرا درآید تا در سال آتی بازخوردهای
آن دریافت شود .کلمۀ ایمنی گرچه از نظر گفتاری و
نوشتاری بسیار زیباست ،اما مهم تحقق آن در عمل
است .بیمارستانهایی که ساخته میشوند الزم است
در مرحلۀ ساخت و طراحی ،و تجهیز ایمن گردند.
سپس نوبت به فرایندها میرسد .نیروهای انسانی،
مدیریت و تمام عوامل دست به دست هم میدهند
تا بیماری بستری از ایمنی نسبی برخوردار باشد.
از ابتدای اعمال تغییرات در جهت اعتباربخشی
این تصور وجود داشت که بیمارستانهای کشور ،هر
کدام یک شهر کوچک با پیچیدگیهایی بیش از
یک شهر هستند .بیمارستان دارای خیابان ،پلیس،
ساختمان ،پارکینگ ،ماشین و همۀ امکانات شهری
است ولی نکتهای که همه باید به آن اعتقاد قلبی
داشته باشند وجود قانون و استانداردی است که باید
داخل بیمارستانها حکمفرما باشد .انتظار میرود
بحثهای ایمنی بیماران و استانداردها در قالب یک
پکیج به بیمارستانها ابالغ و اجرا شود .هماکنون
 124استاندارد وجود دارد که برای مدیریت یک
مرکز با ایمنی باال میتوانند بسیار کارگشا باشند.
اعتقاد به کیفیت عالوهبر ابراز صرف در نوشتار
و گفتار باید در عمل نیز دیده شود .ایران در امر
کیفیت جوانگرا است و امید است با اعتقاد راسخ،
استانداردهای پیش رو جامۀ عمل پوشانیده شود.
اعتباربخشی بیمارستانها از  15دیماه سال جاری
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

بهصورت الکترونیکی انجام میشود و رویکرد غالب
در فرآیند اجرای آن ،آموزشی خواهد بود.
براساس برآوردهای میدانی انجام شده ،احتماالً
مشکلی در اجرا وجود نخواهد داشت .اعتباربخشی
بهشکل مستقل انجام میگیرد .تعدادی ارزیاب
آموزش میبینند که کام ً
ال حرفهای هستند و
میتوانند در بیمارستانها آموزشهای بسیار خوبی
را برای رفع نواقص ارائه کنند.
دسترسی بیمارستانها به سامانۀ الکترونیکی
اعتباربخشی  ،فراهم خواهدشد و بهواسطه
آن بیمارستانها باید طبق جدول ارائه شده،
به خودارزیابی خود پرداخته و پس از ثبت
خوداظهارنامه در سیستم ،در لیست بازدید وزارت
بهداشت قرار میگیرند .اگر بازخوردی هم باشد
اطالعداده میشود .سپس مراتب اداری بهمنظور
صدور گواهینامۀ اعتباربخشی انجام میشود.
قابل توجه است که تمامی این مراحل بهصورت
الکترونیک خواهد بود.
هماکنون صدور پروانهها در کشور بهصورت
الکترونیک انجام میشود .عالوه بر آن ،امروزه
اطالعات مراکز درمانی کشور بهصورت آنالین از
طریق اپلیکیشن قابل نصب بر روی موبایلها در
دسترس است و توسط آن میتوان در هر شهری،
خدمات مورد نیاز را جستجو و به مرکز ارائهدهنده آن
دسترسی داشت ،حتی موقعیت مکانی مراکز درمانی
نیز روی نقشه قابل مشاهده است و این خود تحول
بزرگی در کنار طرح تحول سالمت است .امید آن
میرود تا با پیادهسازی این استانداردها و همکاری
بیمارستانها ،ایمنی بیماران در بیمارستانها بیش
از پیش ارتقا یابد.
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مراقبـــت بیمـــار محـــور و ایمنـــی بیمـــار چشـــم
انـــداز مدیریـــت بیمارســـتانهای آینـــده
مهندس نادر عسگری

معاون فنی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

در کشور ما از گذشتههای دور ،موضوع «بیمار»
به عنوان مشتری یا گروه هدف در بیمارستانها
مطرح بودهاست .در افق آیندۀ بیمارستانها نیزبه
طور قطع ،بیمار -محوری نقش اصلی را ایفا خواهد
کرد.
دراین زمینه ،موضوعاتی را که باید مورد توجه
ویژه قرار دهیم ،عبارتاند از؛ نقش بیمار و بیمارستان
در مفهوم بیمارمحوری که هر دو عنصر ایفای نقش
میکنند .در استانداردهای اعتباربخشی نسل سوم
نیز توجه ویژهای به هر دو جنبه شده است.
امروزه ،ایمنی بیمار چالش مهم نظامهای
سالمت است و حدود 10درصد از بیماران در زمان
بستری دچار عوارض ویژه ای میشوند .حتی بسیاری
از بیمارستانهای درجه  1و دارای اعتبار جهانی
نیز مشمول این مسئله هستند .متأسفانه خطاهای
پزشکی و بحث ایمنی بیمار در تمامی بیمارستانها
و همۀ سطوح ،چه در کشور ما و چه در سطح جهان
چالش اصلی است.
از منظر بیمارمحوری و بروندادهای حوزۀ
سالمت ،بیمار نه فقط از نظر ایمنی ،بلکه
ت او با پالنهای درمان و مراقبت ،حقوق او،
مشارک 
زیرساختهای یک بیمارستان بهلحاظ نرم افزاری
و سخت افزاری و ساختار فیزیکی دارای اهمیت
است که این امر باعث میشود بیمارمحوری در
بیمارستانها بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
در این زمینه ،بیمارمحوری باید بر پایۀ ایمنی بیمار
و ارتقاء سالمت او مد نظر باشد.
امروزه ،مشارکت و محوریت بیمار در مراقبت
سالمت ( با محور مراقبتهای عمومی بیمار و سایر
محورهای مراقبت و درمان ) مورد توجه ویژهای است.

بهنحویکه برای موضوع مشارکت خانواده در ارتقاء
سالمت بیمار و برنامهریزی و ارائه خدمات ایمن به
او ،به این موضوع اهمیت فوقالعادهای میدهند.
جایگاه مراقبت بیمارمحور در طراحی
بیمارستانهای آینده را نیز میتوان بهشرح زیر بیان
کرد و آن را اینگونه مورد پرسش قرارداد که آیا در
بیمارستانهای آینده ،رشد و توسعۀ تکنولوژی برای
تأسیس یک بیمارستان بیمار محور کفایت میکند؟
آیا صرف اینکه بیمارها میتوانند با استفاده از
تکنولوژیهای پیشرفته ارتباط نزدیکتر و دسترسی
بهتری به منابع و اطالعات داشته باشند ،تضمین
کنندۀ آیندۀ یک بیمارستان ایمن و بیمارمحور است؟
ایفای نقش انسانی کارکنان در بیمارستانهای آینده
در موضوع بیمارمحوری و ایمنی چیست؟
ویژگیهای کلیدی یک بیمارستان بیمارمحور
یا خدمات بیمارمحور شامل  8موضوع زیر میشود؛
 -1دسترسی کامل و متوازن؛ در یک بیمارستان
بیمار محور انتظار میرود که دسترسی کامل و
متوازن وجودداشتهباشد ( متوازن از تمامی ابعاد و
موضوعات و میزان دسترسی ).
-2یک بیمارستان بیمار محور به ارزشها و
اعتقادات و نیازهای بیماران احترام بگذارد.
 -3خدمات از یکپارچگی و ایمنی برخوردار
باشند .فرآیندها جاری  ،مرتبط و اثربخش باشند.
 -4ارائه اطالعات ،ارتباطات و آموزش بهطور
کامل ،شفاف و قابل فهم برای بیمار و خانواده او در
دسترس باشند.

امروزه ،ایمنی بیمار چالش
مهم نظامهای سالمت
است و حدود 10درصد
از بیماران در زمان بستری
دچار عوارض ویژه ای
میشوند .حتی بسیاری از
بیمارستانهای درجه  1و
دارای اعتبار جهانی نیز
مشمول این مسئله هستند.

 -5آسایش فیزیکی به وجود آید و بهعنوان
هتلینگ خوب از آن یاد شود.
 -6حمایت عاطفی وجود داشته باشد .بخصوص
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در مجموع ،باید به حقوق
بیماران توجه شود؛ از جمله
در زمینههای مدیریت منابع
انسانی ،ارتباط با بیماران و
ارتقای دانش ،توانمندی
و انگیزش کارکنان در
برقراری ارتباط بهتر با
بیماران و مراقبتهای
عمومی بالینی.

که بیماران در بیمارستانهای ما اقامت برای
استراحت ندارند ،بلکه اقامتشان ،از سر درد و آالم
است.
 -7مشارکت بیماران و خانواده آنها در طراحی
و اجرای مراقبت و درمان
 -8ترخیص و انتقال ایمن بیمار
اینها سنجهها و استانداردهای اعتباربخشی
نسل سوم است .ابعاد کیفیت از منظر اعتباربخشی
نسل سوم ،شامل هفت محور اصلی می شود که
عبارتاند از؛ ایمنی بیمار ،اثربخشی ،کارایی خدمات،
بهنگام بودن خدمات ،بیمارمحوری ،عدالت و رعایت
حقوق انسانی.
در مجموع ،باید به حقوق بیماران توجه شود؛ از
جمله در زمینههای مدیریت منابع انسانی ،ارتباط با
بیماران و ارتقاء دانش ،توانمندی و انگیزش کارکنان
در برقراری ارتباط بهتر با بیماران و مراقبتهای
عمومی بالینی.
عدالت و توازن در دسترسی به خدمات ،قابل
مقایسه بودن مراقبتهای پزشکی و پرستاری در
بخشهای مختلف ،جزیی از محور مراقبتهای
عمومی است .بهنگام بودن خدمات ،مدیریت
بیماران پرخطر ،حاد و اورژانس از جمله سنجهها و
استانداردهای اعتباربخشی است که در آن دسترسی،
مراقبتهای ویژه ،مراقبتهای حاد و از همه مهمتر،
مدیریت شرایط بحرانی بیماران مطرح است.
کارایی ،به معنای کافی بودن و مبتنی بر شواهد
بودن خدمات ،مدیریت منابع در زمینه کارایی
بیشتر و اثربخشی بیشتر خدمات است .اثربخشی،
به صحنۀ بالین بیمار نزدیکتر است .مشارکت بیمار
در تصمیمگیری و برنامهریزی در ارائۀ طرح مراقبت
و درمان ( )Care And Cure Planنیز ضروری است.
همچنین ،کارکنان باید از انگیزش کافی برخوردار
باشند تا جمعبندی و نتایج خدمات از فرایندهای
تصمیمگیری شده در حد اثربخش و رضایتبخش
باشد .در این زمینه ،ایمنی بیمار در رأس همۀ
امور است .اعتباربخشی ،به دنبال دسترسی به همۀ
ِ
اولویت ایمنی بیمار است .بیمار بعد از
المانها ،با
مراجعه بهبیمارستان ،انتظار دارد که مشکل سالمتی
او رفع شود ،ولی به هیچ وجه انتظار ندارد که بهدلیل
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خدماتی که دریافت کرده است ،دچار عارضۀ جدید
یا مرگ و میر شود.
آرمانهای اعتباربخشی را میتوان به شرح زیر
درنظر گرفت؛
کمترین هزینه ،باالترین کیفیت ،ایمن ترین
خدمات ،باالترین انگیزش و بیشترین مشارکت
کارکنان و بیشترین رضایت بیماران! تمامی این
آرمانها با پسوند «ترین» مطرح میشوند؛ زیرا
نسبی هستند و هرگز حالت مطلق ندارند .رضایت،
مفهومی ذهنی و عینی دارد .هرگز نمیتوانیم رضایت
را صرفاً با تکیه به نظرسنجی از بیمار بسنجیم.
با توجه به برابر نبودن اطالعات ارائهدهندگان
گیرندگان خدمت ،همواره نوعی عدم توازن
و
ِ
در قضاوتها ،بخصوص در محیطهای تخصصی
وجود دارد .بیمار در شرایط بستری بهدلیل آالمی
که دارد ،خسته میشود .نمونه برداریهای مکرر،
رفت و آمد ،درد ،رنج ،دارو ،تزریق و غیره! تمامی
اینها بهتدریج رضایت ذهنی او را کاهش میدهد،
اما معموالً یک هفته بعد از ترخیص بیمار ،فرصتی
طالیی است تا رضایت واقعی بیمار سنجیده شود،
چون اثربخشی خدمات را آن موقع احساس میکند.
رضایت بیمار وابسته به وضعیت اوست و بخشی هم
به وضعیت ظاهری بیمارستان ،نوع برخورد کارکنان
و خدماتی که دریافت میکند ،بستگی دارد .گاهی
در بیمارستانهای غیرایمن ،بیماران از نحوۀ برخورد
کارکنان و از هتلینگ بیمارستان رضایت دارند،
ولی بعد از ترخیص ،متوجه ضعف ارائه خدمات در
بیمارستان میشوند .عکس همین موضوع نیز صدق
می کند .لذا رضایت بیماران ،مجموعهای از رضایت
ذهنی و عینی بیماران است و باید هر دو محقق
شود.
چهار ویژگی مهم نسل نوین اعتبار بخشی
عبارتاند از؛
 -1تأکید اعتبار بخشی برکار گروهی است؛ به
همین دلیل استانداردهای اعتباربخشی را از رویکرد
«بخش محوری» به «وظیفه محوری» تغییر شرایط
دادیم .امروز با بخشهای داخلی ،جراحی و اتاق عمل
روبهرو نیستید ،بلکه با محور مراقبت و درمان روبهرو
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هستید که ارزیابی آن بر اساس نیازها و عملکرد
گروهی بیمارستان سنجیده میشود نه یک فرد.
 -2مراقبت و درمان در اعتباربخشی نسل سوم
بر پایۀ ارتقاء ایمنی و بیمارمحوری است.
 -3در اعتباربخشی به دنبال صالحیتیابی و
توانمندسازی کارکنان هستیم .آموزش بهعنوان یک
مفهوم کلی از اعتباربخشی در سال گذشته مطرح
شد و در بیمارستانها به سمت برگزاری دورههای
آموزشی  Verbalو مستندسازیهای بیارزش رفتیم.
امروزه صالحیتیابی قبل از بهکارگیری و کارتهای
مهارت سنجی و آموزش ،پس از صالحیتیابی
مدنظر است.
 -4رویکرد سیستمی و توسعۀ کیفی متوازن را
در اعتباربخشی مطرح کردیم که سالهای گذشته
نیز مورد توجه بود .امروزه با وظیفه محوری و تبعیت
از استانداردها ،این موضوع نقش پررنگتری به عهده
گرفته است.
توسعۀ کیفی و متوازن در همۀ محورهای
مدیریت ،رهبری ،مراقبت ،درمان و ارائه خدمات
دنبال میشود .بیمارستان نباید بهصورت کاریکاتوری
رشد کند .گاهی در یک بخش ،بهدلیل اعمال نفوذ
و قدرت ،تمامی امکانات از هتلینگ گرفته تا تعداد
کارکنان ،تغذیه و فرایندها جنبۀ خاصی پیدا میکند،
اما از درب اورژانس بیمارستان که وارد میشوید،
میبینید که شرایط نگرانکننده است .اعتباربخشی
در سال  1395بیمارستان را در چارچوب متوازن
ارزیابی میکند .انتظار داریم بیمارستان در همۀ ابعاد
رشد کند و در این زمینه ،رویکرد سیستمی مدیران،
نقش تعیین کنندهای در موفقیت بیمارستان
خواهدداشت.
ایمنی در استانداردهای اعتباربخشی نسل
جدید از سه منظر بهشرح زیر قابل تحقق است؛
 -1ارتقاء فرهنگ ایمنی که ارتباطی به نظارت،
بازرسی و آموزشهای کالسیک ندارد .ارتقاء فرهنگ
را تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان ایجاد میکند.
آنها طی بازدیدهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در تیم
مدیریت اجرایی که انتظار میرود و با ایجاد بسترهای
مناسب فرهنگی ،باعث باورسازی کارکنان به موضوع
مهم بیمار و بیمارمحوری در ساختار سازمانی

بیمارستان و توجه به الزامات ایمنی میشوند.
 -2از منظر ریشهیابی ( )RCAدر خطاهای
گذشته ،کمیته های مرگ و میر و مدیریت خطا در
محور مدیریت و رهبری به آن میپردازند که موضوع
بسیار با اهمیتی است.
 -3از منظر پیشبینی آینده و با استفاده از
روشهای بازدیدهای پیشگیرانه و تطابق تجربۀ سایر
مراکز با مرکز موجود میتوان در طراحی مدل از بروز
خطا پیشگیری کرد .در یک بیمارستان ،اگر اتفاقی
خ دادهباشد ،باید عوامل بروز آن را که
در گذشته ر 
خطای پزشکی و یا آسیب ایمنی به بیمار بودهاست
را بدانیم و یکی یکی ریشهیابی کنیم و ببینیم که آیا
استعداد همین اتفاق برای سالها ،ماهها ،هفتهها و
روزهای آینده هم وجود دارد یا خیر؟ در اعتباربخشی
به دنبال آن هستیم که آنچه را ریشهیابی کردهایم
برای آینده پیشبینی و پیشگیری کنیم .دو مفهوم
گذشتهنگری و آیندهنگری در بیمارمحوری و ایمنی
بیمار در اعتباربخشی نسل سوم اهمیت دارد.
در نسل سوم اعتباربخشی ،استانداردهای
سازمان بهداشت جهانی بهطور کامل بارگذاری
شدهاند و برخی از استانداردهای بومی نیز وجود دارند.
تولیت ایمنی بیمار را به باالترین سطح مدیریتی که
تیم مدیریت اجرایی است واگذار کردهایم .تیمهای
ایمنی تشکیل شدهاند که میتوانند نقشهای
نظارتی و مانیتورینگ در بیمارستان را داشتهباشند،
اما بازدیدهای ارتقاء ایمنی نباید صرفاً نقش نظارتی،
برخوردی یا توبیخی داشتهباشد.
دو جایگاه جدید در اعتباربخشی بیمارستانها
تعریف شدهاند؛ مسئول ایمنی که پازل گمشدۀ
الزامات ،قوانین و کیفیت خدمات در ساختار
بیمارستان بوده که همان مسئول فنی بیمارستان
است .شرح وظایف مدون و معینی دارد که در
اعتباربخشی نسل سوم ،توجه ویژه ای به آن
کردهایم .امروزه مسئول فنی ،مسئول بیمارستان نیز
به شمار می رود.
بر اساس توصیههای سازمان بهداشت جهانی،
عالوه بر مسئول ایمنی بیمارستان ،مسئول هماهنگ
کنندۀ ایمنی بیمار را نیز مطرح میکنیم .تمرکز او
بر ایمنی بالینی بیمار است .در حالی که مسئول

همچنین ،کارکنان باید
از انگیزش کافی برخوردار
باشند تا جمعبندی و نتایج
خدمات از فرایندهای
تصمیمگیری شده در حد
اثربخش و رضایتبخش
باشد .در این زمینه ،ایمنی
بیمار در رأس همۀ امور
است .اعتباربخشی ،به دنبال
دسترسی به همۀ المانها،
ِ
اولویت ایمنی بیمار است.
با
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اثربخشی آموزش ،در هر
سه حیطۀ دانشی ،مهارتی
و نگرشی توسط مسئول
آموزش ارزیابی میشود
و اگر الزم باشد ،بازنگری
در شیوهها نیز باید انجام
پذیرد .رویکرد غالب ما
در اعتباربخشی نسل سوم،
آموزش است و نه بازرسی
و نظارت.

ایمنی بیمارستان باید به همۀ مسائل اعم از ساختار
فیزیکی بیمارستان تا ایمنی بالینی و حتی آسانسور
و پلهها توجه کند.
تمامی سنجهها و استانداردهای ایمنی در
محورهای گوناگون توزیع شدهاند و از اختصاص یک
محور بهنام ایمنی بیمار پرهیز شدهاست تا ایمنی
بیمار ،بهعنوان یک جزیره نباشد .ایمنی ،همۀ روح
اعتباربخشی و کیفیت است .ارتباط با بیمار و محور
بودن بیمار ،عالوه بر مسئلۀ ایمنی او اهمیت دارد.
ارتباط با بیمار و نسل نوین اعتبار بخشی
ارتباط مؤثر با بیمار از پزشک و پرستار شروع
می شود .سنجههای آن در مراقبتهای عمومی و
بالینی قابل شناسایی هستند .ارتباط با خانوادۀ بیمار
فقط شامل پاسخگویی به سؤاالت درمانی و نیازهای
مراقبتی نمیشود .از ارزیابی اولیۀ پرستاری و تصمیم
بر اساس این ارزیابی توسط پزشک گرفته تا ارزیابی
اولیۀ پزشکی در مراقبتهای عمومی به این موضوع
تأکید میکنیم .سپس در طراحی طرح مراقبت و
درمان بیمار ،خود بیمار و خانوادهاش را مشارکت
می دهیم.
«حقوق گیرندۀ خدمات» ،پاسخگویی
در محو ِر
ِ
به نیازهای عاطفی ،اعتقادی و فرهنگی بیمار مدنظر
است .آموزش بیمار در تعریف یک بیمارستان
بیمارمحور بسیار تعیینکننده است .توجه دادن
بیمار به اصول خودمراقبتی و ارتقاء سالمت ،صرفاً به
یک آموزش شفاهی ختم نمیشود .باید مهارتهای
او را در اصول خودمراقبتی ارتقاء بخشیم و نگرش
او را تغییر دهیم .مسئول آموزش به بیمار از حاال به
بعد ،مسئول ارزشیابی و ارزیابی اثربخشی آموزش در
هر سه حیطۀ دانشی ،نگرشی و مهارتی نیز هست.
اگر پرستار وارد اتاق بیمار می شود و به او می گوید:
«بهخاطر جراحی که کردی باید هر دو ساعت دو
دقیقه در اتاق راه بروی و اتاق را ترک کنی» ،این کار
فقط آموزش دانشی است؛ مهارتی و نگرشی نیست.
باید اول یکبار مهارت این کار را به او یاددهیم که
چگونه بدون ایجاد عارضه میتواند چنین کاری
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را انجام دهد و سپس اولویتها را برای او شمرد.
اثربخشی آموزش ،در هر سه حیطۀ دانشی ،مهارتی و
نگرشی توسط مسئول آموزش ارزیابی میشود و اگر
الزم باشد ،بازنگری در شیوهها نیز باید انجام پذیرد.
رویکرد غالب ما در اعتباربخشی نسل سوم ،آموزش
است و نه بازرسی و نظارت.
امیدواریم بیمارستانها با حضور ارزیابان
حرفهای که حجم زیادی از دانش روز مدیریت را
کسب میکنند بتوانند به ارتقاء قابل توجهی برسند.
مشارکت در تصمیمگیری ،یکی از چالشهای بزرگ
درمان است .در بازدیدی از یک بیمارستان ،بیماری
میگفت که در شهر بندرعباس یک جراح مغز و
اعصاب به او گفته که باید دیسک خود را عمل کند
و هیچ راه دیگری هم ندارد ،اما او عمل نکرده بود .با
این حال همان روز دکتر دیگری در آن بیمارستان
موضوع را به او توضیح داده بود و او را قانع کرده بود
که باید عمل کند .بنابراین ،مشارکت بیمار و تصمیم
بیمار برای یک اقدام مراقبتی و درمانی ،در روند
درمان او کمککننده است .بدون شک این بیمار
اگر نزد پزشک اول جراحی میشد ،هم آزار و آالم
بیشتری در طول درمان خود میدید و هم ،زخمهای
او دیرتر ترمیم میشد .سیستم ایمنی بدن با وضعیت
روحی بیمار ارتباط تنگاتنگ دارد .اگر باور و تصمیم
بیمار در تصمیمات پزشک و کادر درمانی مشارکت
داده شود ،طول درمان او هم کوتاه و اثربخشی
درمان بهتر میشود.
مديريت منابع انساني دركنار توسعه تكنولوژيك،
نيازمند بازنگري روابط سازماني و انعطاف پذيري در
موضوع مهم ارتباط با بيمار است و از آنجاکه بهبود
مستمر ایمنی و کیفیت مراقبت ارائه شده برای بیمار
از طریق فراهمسازی اعتباربخشی مراقبت سالمت و
خدمات مرتبط قابل دستیابی است ،امید است که
اجرای نسل سوم اعتباربخشی با تاکید بر ایمنی
بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانهای کشور،
تحول بزرگی در اداره بیمارستانهای کشور ایجاد
کند.
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اســتانداردهای ایمنــی در بیمارســتانهای آینــده
فرناز مستوفیان

کارشناس مسئول ایمنی بیمار و کنترل عفونت وزارت بهداشت

ایمنی بیمار ،دانش جدیدی است که از سال
 1999تا به حال در علوم پزشکی مطرح شده و مورد
توجه قرار قرار گرفته است .این دانش ،آمیختهای از
دانش روانشناسی بالینی ،ارگونومی و سایر رشتههای
بالینی است« .ایمنی بیمار» در صدد اجتناب و

پیشگیری یا ارتقای پیامدهای ناخواسته یا عوارض
جانبی و همچنین جراحتهای ناشی از فرآیندهای
خدمات سالمت است .در کشورهایی که تکنولوژی
پیشرفته دارند ،بیمارستانهایی با فناوری مناسب
ساخته میشود ،ولی باز هم از هر ده بیماری که به
بخش بستری میآیند ،یکی دچار عوارض ناخواسته
و انواع حوادث و اتفاقات میشود .مث ً
ال سقوط میکند
یا زخم فشاری بر او حادث میشود و یا عفونت
بیمارستانی میگیرد .چند مورد از این حوادث در
سال گذشته در کشور خود ما پیش آمد که تبلیغات
وسیع رسانهای را به دنبال داشت .در این زمینه ،آمار
سازمان جهانی بهداشت از کشور آمریکا نیز نشان
میدهد که ساالنه  2میلیون آسیب براثر حوادث
ناخواسته در بیمارستانها اتفاق میافتد که 120
هزار مورد از آنها منجر به مرگ میشود .در کشور
انگلیس رقم آسیب ،بالغ بر  850هزار نفر در سال
است .در استرالیا 16/6درصد رقم آسیب ناخواسته
در خدمات بیمارستانی را دارند .در کشور ما از هر
یک میلیون پروازی که با هواپیما انجام میگیرد،
یک نفر دچار آسیب میشود .یعنی  329نفر در سال
بر اثر سوانح هوایی از بین میروند ،ولی  120هزار
مورد مرگ ساالنه به دلیل اشتباهات بیمارستانی
داریم .بدین ترتیب ،میفهمیم که خدمات سالمت
چ ه مقدار غیرایمن است و چه اندازه ،به رویکرد
جدید نیاز داریم تا از حوادث ناخواسته جلوگیری

کنیم .حدود 75درصد از عوارض و وقایع ناخواستۀ
بیمارستانها قابل پیشگیری هستند که با تغییر در
سیستمها ،فرایندها و روشها میتوان آنها را متوقف
کرد.
طراحی مناسب بیمارستانها عاملی است
که بسیار تأثیرگذار بر کاهش نرخ عفونتهای
بیمارستانی و افزایش ایمنی بیمار است .همچنین
کاهش سقوط بیماران ،کاهش خستگی پرسنل و
تمرکز بهتر پرسنل بر مراقبت از بیمار را به همراه
دارد .برای ارائه خدمات ایمن درمانی باید به سه
نکته توجه کنیم؛ ایمنی فرایندها ،سیستمها و
روشها ،ترویج فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانها
و ایمنسازی و استانداردسازی ساختار فیزیکی
بیمارستانها در حد مطلوب .تحقیقات اخیر
نشان میدهد که ساختار فیزیکی که تجهیزات و
تکنولوژی نیز جزئی از آن به شمار میرود ،بر روی
ایمنی بیمار تأثیرگذار است .این در حالی است که
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ،در کشورهای
در حال توسعه و در حال گذر ،تقریباً  40درصد
از تختهای بیمارستانی در بناهایی ایجاد شدهاند
که بهعنوان بیمارستان مطرح نیستند و بعدا ً تغییر
کاربری دادهاند .این امر باعث میشود که گنجاندن
تسهیالت مربوط به حفاظت در برابر اشعه و رعایت
موازین کنترل عفونت در بیمارستان بسیار سخت
شود و در نتیجه ،این تسهیالت یا غیراستاندارد است
و یا موجود نیستند.
اگر حوادث بیمارستانی را مثل لبۀ تیز یک چاقو
تصور کنیم ،بعضی از وقایع درست در نوک چاقو
اتفاق میافتد که اسمشان را « پایان تیز» میگذاریم؛
این قسمت ،مربوط به جایی است که ارائهدهندگان

حدود 75درصد از
عوارض و وقایع ناخواستۀ
بیمارستانها قابل پیشگیری
هستند که با تغییر در
سیستمها ،فرایندها و
روشها میتوان آنها را
متوقف کرد.
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خدمات سالمت در تماس مستقیم با بیماران قرار
میگیرند .زمینهساز تمامی خطاها میتواند فرایندها،
سیستمهای سازمانی و ساختار فیزیکی بیمارستان
باشد که بهصورت بالقوه میتوانند ایجاد این خطاها
را تسهیل یا تسریع بخشند و بهعنوان شرایط Latent
تأخیری محسوب شوند .در این زمینه ،هر چقدر
ساختارها ،روشها و فرایندهای کاری را استاندارد و
مطلوب کنیم ،به ایمنی مطلوبتری میرسیم.
در ارتباط با عفونتهای بیمارستانی ،دو نگاه
وجود دارد؛ یکی اینکه بیماری را چگونه کنترل کنیم
و اگر عفونتی اتفاقافتد ،چگونه آن را درمان کنیم .
این نگاه جدیدی به دانش عوامل انسانی است .دانش
عوامل انسانی ،رفتاری و همچنین ساختار سازمان و
بیمارستانی در این زمینه ،میتوانند بر عفونتهای
بیمارستانی تأثیرگذار باشند.
باید توجه داشت که دانش عوامل انسانی
چیست؟ دانشی است که به دنبال بهینهسازی ارتباط
بین فناوری و انسانها با بهکارگیری اطالعات دربارۀ
رفتار ،تواناییها ،محدودیتها و دیگر خصوصیات
و ویژگیهای انسانی برای طراحی ابزار ،ماشین،
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سیستم ،وظایف ،شغل و محیط است .بدین ترتیب،
به استفادۀ مؤثر ،مولد ،ایمن و راحت انسان دست
مییابیم.
اصوالً کیفیت خدمات بیمارستانی ،شش جنبه
دارد؛ ایمنی ،بیمارمحوری ،بهنگام بودن ،عدالت،
کارایی و اثربخشی .در طراحی بیمارستان ،قبل
از اینکه به مرحلۀ بهرهبرداری برسد ،باید ضوابط
ایمنی در نظر گرفته شود .برای کاهش احتمالی
سقوط بیماران ،باید حتماً از هندریل در تمامی
محیطهایی که احتمال سقوط وجود دارد استفاده
شود.
استفاده از سطوحی که بهسهولت و بهشکل
مؤثر قابل ضدعفونی کردن باشند و تسهیالت رعایت
بهداشت دست که تأثیر مهمی در کنترل و پیشگیری
از اشاعۀ عفونتهای بیمارستانی دارد ،باید به نحو
مطلوبی در دسترس کارکنان قرار بگیرد تا قبل از
تماس با بیماران و همچنین پیش از انجام هر کاری
دستهای خود را بشویند .دراین زمینه ،مهمترین
مسئله ،مربوط به تهویه است .استفاده از فیلتر هوا در
سیستمهای تهویه برای اجتناب از اشاعه عفونتهای
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بیمارستانی است.
طبق آمار ،مهمترین اولویتهای کنترل عفونت
بیمارستانی شامل فیلتراسیون ،ضدعفونی کردن،
ایزوالسیون و تهویه مناسب میشود .در طراحی
اورژانس ،تریاژ بیمارستانها در بخشهای سرپایی و
بستری حائز اهمیت زیادی است .آیا بیماران عفونی
در زمان اشعۀ بیماریهایی مثل «کرونا» یا «ابوال»
که هوابرد و تنفسی هستند ،مجبورند یک ساعت
در انتظار ویزیت پزشک درمانگاه در فضای انتظار
بنشینند؟ آیا اینها در تماس نزدیک با سایر بیماران
قرار نمیگیرند؟ آیا توانستهایم در طراحی بیمارستان
و با درنظر گرفتن فضاهای بخش سرپایی و بستری،
اینها را از هم تفکیک کنیم؟ آیا بیمارانی که فقط
برای یک اقدام تشخیصی به بیمارستان میآیند ،به
اجبار باید از این محیطهای پرخطر گذر کنند؟
تمامی اینها مواردی هستند که باید در طراحی
اولیه بیمارستان در نظر گرفته شوند و امیدواریم
که بیمارستانهای آینده با رعایت این استانداردها
در طراحی اولیه ،از هزینۀ مجدد برای بیمارستان
جلوگیری کنند.
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طراحــی و تجهیــز اتاقهــای ایزولــه اســتاندارد و
تأثیــر آنهــا در رعایــت موازیــن کنتــرل عفونــت
فرناز مستوفیان

کارشناس مسئول ایمنی بیمار و کنترل عفونت وزارت بهداشت

اولین بیمارستان جهان،BridgewaterHospital
در سال  1219در لندن توسط «جوزف بیشاپ
جوزلین» ساخته شد و در آن زمان ،او اعالم کرد:
«در این بیمارستان ،نه افراد مهجور و دیوانه را
میپذیریم و نه افرادی که دچار جذام هستند .اگر
هم اشتباهاً چنین افرادی در بیمارستان پذیرفته

نحوه طراحی ساختار
فیزیکی بیمارستان از
مهمترین اجزای مؤثر در
معیارها و موازین ،در به
حداقل رساندن احتمال
انتقال عفونت است .از
جمله چینش عملیاتی یا
عملکردی مهم بیمارستان،
اتاقهای ایزوله است.
اصو ٌال سه نوع اتاق ایزوله
وجود دارد؛ اتاق ایزوله
استاندارد ،اتاق ایزوله با
فشار منفی و اتاق ایزوله با
فشار مثبت.

و بستری شدند ،مطمئن باشید بهسرعت آنها
را ترخیص میکنیم» .بیمارستانهای امروزه از
بیمارستانهای اولیهای که در قرن  12ساخته
شدند ،فاصله بسیاری گرفتهاند و ارتقاء یافتهاند.
امروزه تفکر و سیستم خاصی برای بیماران عفونی
وجود دارد تا هم آنها درمان شوند و هم از سرایت
بیماری پیشگیری شود .در چرخۀ کنترل عفونت یا
چرخۀ بیماری عفونی یک عامل عفونی ،یک میزبان
حساس و یک مدخل ورودی وجود دارد .در این
زمینه ،روش انتقال میتواند هم به صورت مستقیم
و هم غیرمستقیم باشد ،در مدخل خروجی ،عفونت
تا زمانی که وارد بدن میزبان بعدی شود ،ذخیره و
تکثیر میشود .در ساخت بیمارستانها الزم است
در مرحلهای از این چرخه دخالت شود.

مرحلهای از ساخت بیمارستانهای استاندارد
با موازین استاندارد و مطلوب کنترل عفونت که
حائز اهمیت است ،مرحله روش انتقال است؛ چه
به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم .موازینی که
برای کنترل عفونت در نظر گرفته شده است ،برای
بهحداقل رساندن امکان انتقال بیماریهای عفونی
ضروری است .هدف از این موازین ،جلوگیری
از کلونازیسیون بیماریهای عفونی و همچنین
جلوگیری از انتقال آنهاست .روش قدیمی و
سنتی ،مقابله با انتقال بیماری است و اگر بیماری
انتقال یافت ،باید درمان شود .البته این مسأله پس
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

از انتقال است ،اما نگرش نوین ،نگرشی پیشگیرانه
است که با استانداردسازی فضا اتفاق میافتد .باید
از ابتدا استانداردها و موازینی بهکار گرفته شود تا
احتمال انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بیماری به
حداقل برسد .شواهد علمی ثابت کرده است که
وابستگی انکارناپذیری بین سالمت بیماران ،کیفیت

ارائه خدمات و نحوۀ طراحی مراکز بهداشتی-
درمانی وجود دارد .عوامل اساسی کنترل عفونت
به شرح زیر است؛
 احتیاط مبتنی بر استاندارد است و تمامعوامل بهداشتی-درمانی باید آموزشهای الزم را
ببینند و رعایت کنند.
ایزوالسیون بیماران عفونی که احتمال واگیربه سایرین را دارند ،ضروری است.
تهویۀ مناسب نیز الزامی است.نحوه طراحی ساختار فیزیکی بیمارستان از
مهمترین اجزای مؤثر در معیارها و موازین ،در
به حداقل رساندن احتمال انتقال عفونت است .از
جمله چینش عملیاتی یا عملکردی مهم بیمارستان،
اتاقهای ایزوله است .اصو ٌال سه نوع اتاق ایزوله
وجود دارد؛ اتاق ایزوله استاندارد ،اتاق ایزوله با فشار
منفی و اتاق ایزوله با فشار مثبت .اتاق استاندارد
کالس  Sیا ایزولۀ معمولی برای بیماران تماسی
مورد استفاده قرار میگیرد که هیچ شرایط خاصی
نداشته و پیشاتاق هم الزم ندارد .فقط کافی است
بیماری که احتمال انتقال بیماری از او به سایرین
وجود دارد ،در اتاق مذکور ایزوله شود و پرسنل نیز
در مواجهه با او از وسایل حفاظت فردی متناسب با
نوع بیماری استفاده کنند .در این زمینه ،ضدعفونی
محیط و وسایل بهصورت فردی انجام میشود .در
ساخت بیمارستانهای جدید ،تأکید میشود که 60
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درصد اتاقهای بیمارستان از نوع خصوصی باشند
تا در موقع مقتضی تبدیل به ایزولۀ تماسی شوند.
در هر یک از این اتاقها دو بیمار یا یک بیمار
بهصورت انفرادی میتواند بستری و مراقبت شود.
در مورد اتاقهای ایزولۀ تماسی الزم است که حتماً
یک سینک دستشویی تعبیه شود .در صورت امکان
باید توالت اختصاصی داشته باشد و درب اتاق هم
بهصورت اتوماتیک بسته شود .وجود لگنشوی نیز
در نزدیکی اتاق الزامی است .یک برچسب هم باید
روی اتاق بگذارند که «اینجا اتاق ایزولۀ تماسی
است».
کالس Nیا اتاق ایزوله با فشار منفی ،برای
بیمارانی که احتمال سرایت بیماری از طریق
هوابرد یا تنفسی را دارند ،میباشد .این بیماران،
اندیکاسیون بستری دارند و شرایط خاصی در مورد
آنها باید رعایت شود .تعبیه پیشاتاق برای این
کالس ضرورت دارد و فشار هوای آن ،نسبت به اتاق
ایزولۀ بیمار و نسبت به فضای مجاور باید حداقل
 15پاسکال کمتر باشد .وجود اگزاست الزم است
و گردش هوا باید حدود  6تا  12بار در ساعت
انجام شود یا حداقل  145لیتر در ثانیه به ازای
هر بیمار تهویۀ هوا داشته باشد .وجود سرویس
بهداشتی اختصاصی داخل اتاق برای بیمار بهمنظور
کاهش احتمال تردد به خارج از اتاق ضرورت دارد.
در صورت توقف عملکرد سیستم تهویه ،سیستم
هشدار باید به طور خودکار به صدا درآید و پرسنل
بیمارستان مطلع شوند تا نکات احتیاطی الزم را
رعایت و به تهویه مناسب یاری رسانند .تا حد
امکان ،منافذ اتاق باید بهصورت صددرصد بسته
شود و هیچگونه امکان نفوذ هوا از اتاق به سمت
خارج اتاق وجود نداشته باشد .شیر دستشویی که

در پیشاتاق برای پرسنل در نظر گرفتهمیشود،
حتماً باید به صورت بازویی باشد و یا با پا عمل کند
تا برای کنترل عفونت کمک کند.
اتاق با فشار مثبت که به آن اتاق ایزولۀ معکوس
یا  Reverseگفته میشود ،برای بیمارانی است که
در معرض خطر هستند .برای مثال ،بیماری که
پیوند کلیه انجام داده و ضمناً به بیماری تنفسی

هوابردی مثل زونا نیز مبتال است؛ و یا بیماری که
دچار بیماری بدخیمی شده و میزان نوتروفیلهای
خون او کاهش پیدا کرده ،دچار نوتروپنی شده است
و احتمال سرایت بیماری از دیگران و حتی کارکنان
به او وجود دارد .این بیماران باید در اتاق فشار
مثبت بستری شوند .فشار داخل این اتاق باید به
شکل مثبت باشد و وجود پیشاتاق نیز برای آن
توصیه میشود.
در مورد بیماری که هم احتمال سرایت دارد و
هم احتمال واگیری از سایرین ،باید در اتاق فشار
مثبتی که پیشاتاق با فشار منفی دارد بستری شود.
بدینترتیب ،تردد هوا از پیشاتاق به فضای خارج
راه نمییابد .در اتاق او باید بهصورت الکترونیک باز
شود و وسایل حفاظت فردی نیز باید در پیشاتاق
برای پرسنل در نظر گرفته شود .اتاق ،نیاز به پنجره
مشاهده دارد تا از تماس مستقیم کارکنان خدمات
سالمت با بیمار جلوگیری شود .در اینجا نیز زنگ
هشدار و فیلتر  HEPAالزم است .فیلتر  HEPAدر
اتاق با فشار مثبت در مدخل ورودی و در اتاق با
فشار منفی در مدخل خروجی هوا قرار میگیرد.
در اتاق با فشار منفی اگر هوا در محیط باز تخلیه
میشود باید  9متر باالتر از آخرین پشت بام مجاور
با فشار به سمت باال تخلیه شود تا احتمال انتقال
آن به سایر محیطها وجود نداشته باشد.

در ساخت بیمارستانهای
جدید ،تأکید میشود
که  60درصد اتاقهای
بیمارستان از نوع خصوصی
باشند تا در موقع مقتضی
تبدیل به ایزولۀ تماسی
شوند.
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تکنولـــوژی

دیوارهـــای

فراشیشـــه

مهندس شهره توانا

کارشناس ارشد مکانیک

دیوارهای فراشیشه امروزه کاربرد گستردهای
در صنعت بیمارستانسازی پیدا کردهاند .مطابق
متن جلد هشتم کتاب «استانداردهای برنامهریزی
و طراحی بیمارستان ایمن» که دفتر توسعه منابع
فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت تدوین کرده
است ،الزاماتی برای دیوارهای اتاق عمل ذکر شده

است که اهم آن شامل موارد زیر است.
 سهولت در نصب ،تعمیر و نگهداری امکان جایگزینی مصالح در هنگام تعمیر ونگهداری
 استفاده از مصالح نازککاری دیوار باویژگیهای آنتی باکتریال ،مقاوم در برابر اسید و
آتشسوزی وحداقل جذب گرد و غبار
 دارای حداقل درز ممکن استفاده از مصالح مقاوم در برابر خشو سایش ناشی از شست و شوی زیاد یا ضربات
احتمالی تجهیزات متحرک در محل
پیشنهاد کتاب استانداردهای برنامهریزی
و طراحی بیمارستان ایمن ،برای بهترین
دیوارپوشهایی که میتواند برای اتاق عمل استفاده
شود ،پانلهای استیل ضدزنگ ،دیوارپوشهای
وینیلی رولی با جوش پالستیک و پانلهای
شیشهای است .امروزه باتوجه به این الزامات مطرح
شده ،استانداردهای اروپایی و همچنین مزیتهای
استفاده؛ پانل دیوارهای شیشهای مورد استقبال اکثر
بیمارستانها ،بهخصوص در اروپا و آمریکا میباشد
و بنابراین مصالحی مانند کاشی و سرامیک کاربرد
کمتری دارد.
دیوارهای شیشهای از چه ماهیتی تشکیل
شدهاند؟ شیشه یک جامد غیربلوری است که رفتار
انتقالی از حالت جامد سخت و شکننده به حالت یک
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ماده مذاب الستیکشکل و برعکس را نشان میدهد.
سه ماده کربنات دوسود ،سنگ آهک و سیلیس،
مواد اصلی تشکیل دهنده شیشه هستند .مواد
شیشهساز مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران عبارتاند از سیلیس ،دیاکسید بور،
پنتااکسید فسفر که از هر یک به تنهایی میتوان

شیشه تهیه کرد .افزودنیهایی که در شیشه بهکار
میرود تا مقاومت آن را چندین برابر کنند ،شامل
موارد زیر است؛
 استفاده از اکسید نقره برای ساختن بلورمرغوب و آنتی باکتریال
 استفاده از فلدسپار جهت مقاومت بهتر دربرابر عوامل شیمیایی
 استفاده از اکسید منگنز برای مقاومت بیشتردر برابر عوامل جوی و شفافتر شدن شیشه
 استفاده از نیترات سدیم برای از بین بردنرنگ سبز شیشه
شیشه قدمت چهار هزار ساله دارد و با پیشرفت
تکنولوژی توانسته نقش و کاربرد بسیاری در صنایع
مختلف داشته باشد .تنها محدودیتی که در گذشته
برای استفاده از شیشه وجود داشته است ،خاصیت
شکنندگی و خطرناک بودن آن است .امروزه با
بررسی و تحلیلهای بسیار توانستهاند مقاومت
شیشه را چندین برابر افزایش دهند و از آن در
صنایع مختلف استفاده کنند.
در مورد دیوارهای فراشیشه ،با شرکتهای
معتبر و بهویژه شرکتهای آلمانی همکاریها و
مشاورههایی انجام شدهاست تا بتوان به فرموالسیون
مقاومسازی شیشه در اتاقها و فضاهای مورد نظر
بیمارستان با تحمل و استحکام مناسب ،رسید .از
جمله مزایای شیشه فراوری شده که به نام «دیوار
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فراشیشه» نامگذاری شدهاست ،استحکام بیش
از پنج برابر نسبت به شیشههای خام و ساده در
برابر ضربه و استحکام خمشی است .کاهش خطر
آسیبرسانی زمان شکست بهدلیل تبدیل شدن
به قطعات بسیار ریز با لبههای صیقلی که قدرت
برش نخواهند داشت ،شیشههای فراوری شده را در
مقایسه با شیشههای خام بسیار متمایز میکند.
بهمنظور تأیید صحت پنج برابر شدن مقاومت
شیشههای فرآوری شده ،تستهای مکانیکی روی
آن انجام گرفته است .با اعمال وزنههای مختلف در
زوایای گوناگون ،مقاومت آن سنجیده شده است.
این شیشهها تحت زاویۀ  90درجه ،میتواند تا
وزن  40کیلوگرم را تحمل کند .در حالیکه همین
آزمایش روی مصالح مشابهی چون استیل ،کاشی
و  HPLبا اعمال وزنههای بسیار پایینتر و با زاویۀ
کمتر انجام شده و آنها دچار نقص ،فرورفتگی و
شکستگیشدهاند.
در پاسخ به این سؤال که چرا رویکردهای
جامعه به سمت دیوارهای شیشهای و فراشیشهای
میرود ،دالیل زیر قابل توجه است.
 برآورد طرح و هزینه قبل از نصب نصب و راهاندازی تمیز و فاقد هرگونه آلودگیصوتی و گرد و غبار
 -ایجاد تغییرات در تأسیسات و یا سیستمهای

جدید بدون تخریب
 کنترل بهتر عفونت با بهکارگیری نوارهایدرزگیر آنتیباکتریال
 مقاوم در برابر ضربات احتمالی ،اسید وآتشسوزی
 جلب اطمینان خاطر روحی و ایجاد فضایروانی مناسب برای بیماران و کادر درمانی بهدلیل
افزودن مناظر بر روی دیوار
 ماندگاری و طول عمر بیشتر فضاهای درمانی قابلیت نصب انواع تجهیزات فنی در ارتباطبا محل نصب
 اتصال با کفپوش بدون هیچگونه درز و فاصلهاز دیگر مزایای بسیار مهم دیوارهای فراشیشه،
خواص آنتی باکتریال آنهاست که در فضاهای
مستلزم کنترل عفونت بسیار مهم است .برای مقایسه
میزان صافی سطح شیشه با سایر مصالح مثل کاشی،
کامپوزیت HPL ،و استیل از میکروسکوپهای
الکترونی استفاده شده است ،میتوان گفت که شیشه
دارای صافترین سطح است و بدین ترتیب ،بهترین
راندمان را پس از تمیزکاری دارد .شیشه ،بهترین
خواص آنتیباکتریال را در مقایسه با سایر مصالح
مورد استفاده دارد؛ آببند است و در اثر تمیزکاری
با مواد شوینده آسیب نمیبیند؛ از سیلیکونهای
آنتی باکتریال برای اطمینان از آببند بودن دیوارها

نمونهای از دیوارهای فراشیشه
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استفاده میشود؛ بهعلت صافی سطح ،شانس چندانی
برای نشستن ذرات روی سطح وجود ندارد.
از الزامات دیوارهای اتاق عمل ،مقاومت در برابر
خش و سایش است تا کنترل عفونت بهتری داشته
باشند .این تحلیل نیز در مورد دیوارهای فراشیشه
در قیاس با مصالح دیگری مانند کاشی ،کامپوزیت،
 HPLو استیل در فشار  25کیلوپاسکال انجام شده
و نتایج نشان داد شیشه کمترین آثار خش و سایش
را دارد .با توجه به ماهیت و ذات شیشه که مقداری
فعالیت آنتی باکتریال در آن هست ،حتی اگر خش
و سایشی در آن ایجاد شود ،چون ماهیت شیشه با
اعمال خش تغییر نمیکند ،همچنان خاصیت آنتی

 ایجاد فضای احساسی مناسب برای بیماران،کارکنان و پزشکان
 دارای باالترین کیفیت بهداشتی و طراحیبهطور همزمان
 استفاده از تصاویر بسیار زیبا در پشتشیشهها
 دارای قابلیت نورپردازی ایجاد محیطی آرام برای فرایند درماناز دیوارهای شیشهای در اتاقهای عمل،
اتاقهای زایمان ،مراقبتهای ویژه  CCUو ،ICU
آزمایشگاهها ،اتاقهای انتظار ،تصویربرداریCT ،
 Scan، MRIو هر مکانی که مورد نظر مسئولین

باکتریال خود را حفظ میکند .بر خالف سایر مصالح
که تنها یک روکش آنتی باکتریال دارند و اگر آن
الیه خراشیده شود خاصیت آنتیباکتریال نخواهند
داشت .نتایج تستهای آزمایشگاهی پژوهشگاه مواد
انرژی نشان میدهد که شیشه در قیاس با استیل
و  HPLخاصیت آنتی باکتریال بسیار بهتری دارد.
فضای نهایی تحویل داده شده با دیوار فراشیشه
شامل موارد زیر است؛
 -رضایتمندی بیماران و همراهان

بیمارستان باشد ،میتوان استفاده کرد .یوارهای
فراشیشه با توجه به مزایایی که دارند ،میتوانند
جایگزین بسیار مناسبی برای دیوارهای کنونی که
داخل کشور استفاده میشود ،باشند .حال این سؤال
مطرح میشود که آیا میتوان هر ضخامتی از شیشه
را استفاده کرد؟ در پاسخ الزم به توضیح است که
با توجه به شرایط خاص شیشه ،نوع ضربه و شکل
جسمی که به آن برخورد میکند ،در تخریب آن
بسیار مؤثر است .لذا در انتخاب ضخامت شیشه الزم
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است که بحرانیترین حالت برخورد در محل مورد
استفاده تخمین زده شود و محاسبات برمبنای آن
انجام گیرد .محاسبات الزم برای تخمین ضخامت
مناسب شیشه در نرم افزار  Abaqusتوسط
کارشناسان مجرب انجام شده است.
با توجه به شرایط قرارگیری شیشه مورد بحث،
مشخص شده است که احتمال واژگونی کپسول
اکسیژن  40کیلوگرمی و همینطور برخورد میز
کار فلزی  100کیلوگرمی با سرعت یک متر بر
ثانیه ،بحرانیترین شرایط را برای شیشه درپی
خواهدداشت .در این تحلیل ،این دو برخورد مورد
بررسی قرارگرفتهاست و در نهایت ،ضخامت حداقل
شیشه که قابلیت تحمل برخوردهای احتمالی فوق
را داشته باشد محاسبه شده است.
تنش تسلیم شیشه حدود  210مگاپاسکال
است .بهمنظور اعمال شرایط سختگیرانهتر،
تنش  120مگاپاسکال در نظر گرفته شد و در
ضخامتهای  10 ،8، 6و  12میلیمتر ،مورد
بررسی قرار گرفت .در ضخامت  6میلیمتر ،مقدار
بیشینه تنش  186مگاپاسکال شد که بیش از 120
است و نمیتواند انتخاب مناسبی بهشمار رود .در
مورد ضخامت  8میلیمتر میزان تنش کاهش
یافته و به  148مگاپاسکال رسیده است ،اما باز
هم از  120مگاپاسکال باالتر است .در ضخامت 10
میلیمتر ،عدد  125و در  12میلیمتر تنش 116
مگاپاسکال بهدست آمده است .لذا ضخامتهای
 10و  12میلیمتر میتوانند برای دیوارهای
شیشهای مناسب باشند .با افزایش ضخامت ،وزن
نیز باالتر میرود و مشکالتی در پروسۀ نصب ایجاد
میکند ،لذا  10میلیمتر ،ایدهآلترین ضخامت
برای شیشههای اتاق عمل میباشد.
از پروژههای نصب شده دیوار فراشیشه در
مراکز درمانی داخل کشور می توان به سازمان غذا
و دارو ،بیمارستان شهید بهشتی کاشان ،بیمارستان
شریعتی تهران ،بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان،
بیمارستان فکوری جویبار ،بیمارستان علوی مشهد
و بیمارستان ولیعصر مشکین شهر اشاره کرد.
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چالشهــای ســاخت و تجهیــز مگابیمارســتانها
ـعه
ـال توسـ
ـورهای در حـ
در کشـ
دکتر علیمحمد مصدقراد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکترای سیاستگذاری و مدیریت سالمت

در هر بیمارستانی ،یک سری منابع اعم از
تجهیزات ،نیروی انسانی ،ساختمان ،مواد ،ملزومات،
اطالعات ،پول ،مدیریت و نظایر آن بهکار گرفته
میشود تا توسط آنها به بیماران خدمات ارائه
شده و سالمتی آنها بازگردانده شود .همچنین
آموزشهایی به بیماران داده شده با این هدف که
بعد از برگشت به خانه ،دوباره مراجعه نکنند .اگر
منابع مالی بیمار کافی نیست ،باید به او کمک شود
و نیازهای غیربالینی وی نیز باید پاسخ داده شود.
ساختار جمعیت جهان از لحاظ کمی و کیفی
درحال تغییر است و بهسمت سالمندی پیش میرود.
برآورد میشود که تا سال  2050حدود دو میلیارد
نفر سالمند باالی  60سال باشند که این مسأله نیاز
به خدمات بیمارستانی را افزایش میدهد .با توجه
به تغییر سبک زندگی و همچنین تغییر الگوی
بیماریها و رفتن آنها به سمت بیماریهای مزمن،
باز هم نیاز به خدمات بیمارستانی افزایش مییابد.
از طرفی تکنولوژی نیز رو به توسعه میرود .صنعت
بیمارستان و صنعت بهداشت و درمان با صنایع
عمومی بسیار متفاوت است .در صنعت عمومی ،هر
تکنولوژی جدیدی که میآید فناوریهای قدیمی را
پس میزند و جایگزین آنها میشود ،اما در بهداشت
و درمان ،هر تکنولوژی جدیدی که میآید در کنار
قبلیها قرار میگیرد .ممکن است کارهای بیمار با
یک «گرافی» ساده شروع شده ،سپس درخواست
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سیتیاسکن و پس از آن  MRIداده شود که خود
این روند هزینههای بهداشت و درمان را باال میبرد.
انتظارات مردم همواره ،در حال تغییر است.
امروزه ،انتظار مردم از بیمارستانهای کنونی نسبت
به  20یا  30سال پیش باالتر رفته است .بیماران
با مقایسه بیمارستانهای دولتی با بخش خصوصی
انتظار خدمات مناسبتری دارند .رقابت نیز روزبهروز
در حال افزایش است و مجموع این موارد هزینههای
بیمارستان را باال میبرد .امروزه دنیا در حوزۀ
بهداشت و درمان با مشکل مواجه است و بههنگام
رخداد رکود اقتصادی ،مشکالت دوچندان میشود.
تجربه کشورهای توسعهیافته اروپایی مؤید این
مطلب است که در فاصله سالهای  1998تا 2008
به منظور صرفهجویی در هزینهها ،میزان تختهای
بیمارستانی در حال کاهش بوده است .برای نمونه،
در ایتالیا  40درصد از تختهای بیمارستانی کاهش
داده شد.
ابَر بیمارستانها ،سوپر بیمارستانها و
مگاهاسپیتالها
منطق ساخت ابر بیمارستانها ،سوپر
بیمارستانها و مگاهاسپیتالها ساده است .به
جای اینکه مردم به دنبال دریافت خدمات مجبور
به مراجعه به چندین مرکز و یا حتی شهر شوند،
میتوان همه خدمات را در یک بیمارستان جمع
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کرد تا دسترسی به آن سهل گردد .مهمترین مزیت
ابر بیمارستانها ،کاهش قیمت ساخت بیمارستان
نسبت به تعداد تخت آن است .بهجای ساخت
بیمارستانهای پراکنده ،بهخصوص در شهرهای
بزرگی چون تهران که هزینه زمین در آن زیاد است،
ساخت یک بیمارستان بزرگ ،هزینه کمتری نسبت
به ساخت چند بیمارستان کوچک دارد .موضوع
اقتصاد مقیاس و اقتصاد حوزه نیز حائز اهمیت است.
با گسترش دامنه خدمات ،برخی هزینههای عمدۀ
ثابت سرشکن شده و هزینهها کاهش مییابد و در
پی آن کارایی بیشتر میشود .همچنین کیفیت
خدمات نیز برای بیماران بهتر میشود .امنیت
بیمارستانهای بزرگ نیز راحتتر فراهم میشود.
بیمارستانهای پراکنده نیاز به نگهبانهای فراوان
و سیستمهای وسیعتری دارند و بسیاری از موارد
هم کنترل شرایط ،از دست خارج میشود .در ابر
بیمارستانها ،تمام خدمات بهطور متمرکز ،در
ساختمانی  20یا  30طبقه فراهم است و لذا از نظر
ل آن بهتر میباشد.
امنیت ،کنتر 
ابربیمارستانها در کنار مزایایی که دارند،
بدون چالش و عیب نیستند .برخی مشکالت به
مهندسی و ساخت آنها مربوط است ،چراکه ضمن
طراحی پیچیده ،فناوریهای خاصی نیز برای ساخت
الزم دارد و این موضوع ،درکشورهای در حال
توسعه چالش مهمی است .تأمین نیروی انسانی و
چالشهای سیاسی و مدیریتی را نیز باید به این
موارد افزود .قطعاً این بیمارستانها هزینههای زیادی
هم دارند .در مجموع باید بررسی شود که آیا هزینه
سرمایهگذاری ساخت مگاهاسپیتال در کشور وجود
دارد یا خیر .از طرفی ساخت چنین بیمارستانهایی،
زمانی طوالنی ،گاه دو تا سه دهه ،را میطلبد و
چنانچه منابع مالی و عوامل سیاسی و اجتماعی
مورد نیاز آن هم فراهم نباشد ،چهبسا ممکن است
این زمان بیشتر هم شود.
طبق مطالعاتی ،تاجمحل ظرف  22سال ساخته
شد در صورتی که ساخت یکی از بیمارستانهای
بزرگ در آنجا 30 ،سال به طول انجامید .توجه به
این نکته ضرورت دارد که در بیمارستانهای بزرگ
نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به بیمارستانهای

معمولی بسیار متفاوت است و در بخش مدیریت نیز
مدیران حرفهایتری نیازمند است .مسأله قابل توجه
دیگر ،عملکرد بدون اختالل بیمارستانها بههنگام
بالیا و حوادث میباشد .بیمارستانهای بزرگ به علت
تعداد بسیار تخت ،قدرت بیشتری نسبت به بیماران
داشته و گاه از بیمهها نیز قدرتمندتر هستند .لذا
تعرفهها و هزینههای درمان را باالتر میبرند .عالوه
بر موارد مذکور ،از نظر مسایل زیستمحیطی نیز
عوارضی برای محیط اطراف بهوجود میآورند.
صنعت سالمت نسبت به صنایع عمومی بسیار
متفاوت است و نارساییهای ویژهای دارد .یکی از
آنها ،عدم تقارن اطالعات است .یعنی بین سطح
دانش بیمار و ارائه کنندۀ خدمات تفاوت وجود
دارد .اطالعات پزشک نسبت به بیمار بیشتر است و
بنابراین انتظار میرود که پزشک وکیل تاماالختیار
بیمار باشد ،اما بهدالیل مختلف ،این اتفاق نمیافتد.
در حوزۀ سالمت ،تعامل شخصی وجود دارد .رابطۀ
بیمار و پزشک را نمیتوان صرفاً از نوع خرید و فروش
دانست ،بلکه ارتباط کام ً
ال انسانی و شخصی اتفاق
میافتد .گاهی در حوزۀ بهداشت و درمان ،رقابت
کاملی که در صنایع میبینیم نقض میشود .برخالف
صنایع عمومی ،در بهداشت و درمان ،عرضه است
که تقاضا را بهدنبال خود میآورد .در حالیکه در
دیگر صنایع ،تقاضا باعث عرضه میشود .ساخت یک
بیمارستان  100تختخوابی منجر به جذب مراجعین
بیمارستان همجوار خود نمیشود ،چراکه هرکدام از
آنها مراجعین خود را دارند .ساخت مگاهاسپیتالها
تقاضا برای خدمات سالمت را باال میبرد.
ضرورت دارد پیش از حرکت به سمت ساخت
بیمارستانهای بزرگ ،صرفا بهدلیل همراهی با سایر
کشورها ،ابتدا بررسیهایی در خصوص نحوه ارائه
خدمات و پرداختکننده خدمات (دولتی یا خصوصی
یا هر دو) انجام شود و سپس راه آنها پیش گرفته
شود .در ایران ،مهمترین ارائه کننده خدمات درمانی،
دولت است و وزارت بهداشت در حدود  50تا 60
درصد خدمات سالمت را ارائه میدهد ،چنانچه
تأمین اجتماعی هم در نظر گرفته شود ،این درصد
بیشتر میشود .از طرفی ،پرداختکننده نیز دولت
است و به این ترتیب ،هزینههای درمان برای نظام
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سالمت باال میرود و معلوم نیست که همیشه قابل
تأمین باشد.
در سالهای گذشته ،هزینۀ سالمت مرتب،
افزایش داشته است .گرچه طرح تحول تا حدودی
سطح پوشش خدمات را باال برده است ،ولی به
همین نسبت ،سرانه هزینه سالمت نیز افزایش یافته
است .دولت هزینه بسیاری بابت طرح تحول متقبل
شده است و پیرو آن  16/2درصد بودجه عمومی
دولت صرف بهداشت و درمان میشود .توجه به این
نکته ضرورت دارد که هزینه در بخش بهداشت و
درمان برابر با برداشتن از بخشهای دیگر است ،لذا
هزینه فرصت نیز مطرح میشود .چرا که میزان کسر
شده به این واسطه ،میتوانست به بخش کشاورزی،
صادرات ،راه و ساختمان ،مسکن و نظایر آن کمک
کند .بنابراین ،الزم است در باالبردن هزینههای
بهداشت و درمان محتاط بود.
با افزایش تعداد ابربیمارستانها ،هزینههای
سالمت افزایش مییابد که خود بر دولت و ملت فشار
وارد میسازد .در اینجا ،باید این سؤال مطرح شود
که اصوالً یک بیمارستان کارآمد ،چند تختخوابی
است؟ یک بیمارستان باید چند تخت داشته باشد تا
خوب عمل کند؟ اص ً
ال تا چه حدی میتواند کارآمد
بماند؟ تحقیقات نشان میدهد که بیمارستانهای
 200الی  400تختخوابی ،میتوانند بسیار کارآمد
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باشند .منابعی که آنها استفاده میکنند ،میتوانند
بازدهی خوبی داشته باشند .اینها از اقتصاد مقیاس
و اقتصاد حوزه بهرهمند میشوند و تخصصهای
مختلف را در یکجا جمع میکنند .با یان تعداد
تخت عالوه بر افزایش کیفیت ،افزایش کارایی نیز
وجود دارد ،در صورتیکه اگر تعداد تخت بیشتر
باشد ،مشکالتی به همراه خواهد داشت .میانگین
تختهای بیمارستانی در کشور 149 ،تخت است و
حدود  80درصد از بیمارستانهای موجود کمتر از
 200تخت و سه درصد نیز بیش از  600تخت دارند.
در این میان تنها  17درصد بیمارستانها ،نسبتاً
خوب و کارآمد عمل میکنند.
بررسیهای مختلف نشان میدهد که کارایی
بیمارستانهای ما منطبق با انتظار نیست و راهکار
پیشنهادی ادغام است .ساخت یک یا دو عدد
بیمارستان فرابزرگ در راستای همراهی با شرایط
دنیا ،شاید مؤثر باشد .اما به منظور عدم افزایش
هزینهها باید برخی بیمارستانهای پیشین تعطیل
شود .در غیر این صورت ،هم بیمار آسیب میبیند و
هم بیمارستان! چراکه بیمهها توان پرداخت نداشته
و بیمارستانها یا مجبور به کاهش کیفیت خدمات یا
افزایش قیمت آن میشوند و این امر به ادامه سیکل
معیوب پرداخت از جیب منجر میشود .در راستای
اجرای طرح ادغام 80 ،درصد بیمارستانهای دارای
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زیر  200تخت ،که اغلب به نهادهای دانشگاهی
تعلق دارند با هم ادغام شده تا مدیریت خوبی داشته
باشند و تقسیم وظایف کنند .پیشنهاد دیگر ایجاد
بیمارستانهای زنجیرهای مثل طرح محب در تهران
است .طرحی که تاکنون در انگلستان ،اروپای غربی
و امریکای شمالی از آن استفادههای مناسبی شده
است .در این زمینه ،بین سالهای  91تا  97در
مجموع  17مورد ادغام بیمارستان در انگلستان
گزارش شده است .از سال  97تا  2001ناگهان تعداد
آنها به  99مورد رسید .این نشان میدهد که نتایج
خوبی به دنبال داشته است .طبق نتایج بررسی
عملکرد  551بیمارستان در امریکا در بازه زمانی
 2007تا  2012بیمارستانهای ادغام شده کیفیت و
کارایی بیشتری داشتهاند .ارزش مسأله مهم دیگری
در این زمینه است و طبق آن بیمارستانها باید از
کمیت به سمت کیفیت بروند .دنیا میخواهد بهجای
حجم به سمت ارزش برود .حتی پرداختکنندگان
نیز تمایل دارند بهجای کمیت ،بابت کیفیت پول
بپردازند.
بیمارستان هوشمند
ساخت یک بیمارستان و بهخصوص
ابربیمارستان ،اصوالً زمان زیادی نیاز دارد و گاه
بهرهبرداری از آن تا  15سال ممکن است طول
بکشد .بنابراین ،اگر تکنولوژی امروز در ساخت
آن بهکار رود ،طی  15سال آینده ،بهطور حتم،
امکانات و تجهیزات آن قدیمی خواهد شد .پس ،باید
طراحی بیمارستانهای هوشمند(  (�Smart Hospi
 )talو تجهیزات آنها مد نظر قرار گیرد .در ساخت
بیمارستان هوشمند ،نه تنها تالش میشود که با
استفاده از تکنولوژی بهروز ،نیازهای بیماران و ارائه
کنندگان خدمات تأمین شود ،بلکه نیازهای آتی
آنها نیز پیش بینی و رعایت میشود.
در طراحی اتاقها با رویکرد بیمار محور به
منظور بهبود تجربه بیمار و کمک به بیمار با هدف
اینکه در فرایند درمان خود مشارکت بیشتری

داشته باشد ،باید امکانات زیر درنظر گرفته شوند؛
 استفاده از کنسول کنار تخت برای کنترلروشنایی اتاق ،صحبت با پرستار بههنگام نیاز،
انتخاب منوی غذایی و سفارش آن
 مانیتور تلویزیون برای آموزش و سرگرمیبیمار و مشاهده برنامههای کاری تعیین شده در
طول شبانه روز
 استفاده از شیشههای هوشمند که قدرتنفوذ نور آفتاب را در اتاق بیمار افزایش میدهد و
آلودگیهای صوتی را میکاهد.
 استفاده از شیشههای آنتی باکتریال موجب ازبینبردن میکروبها از بیماران ،همراهان و کارکنان
بیمارستان و حفاظت آنها میشود .این شیشهها
قادرند که تا  9/99درصد از باکتریها را از بین ببرند.
 سیستمهای روشنایی هوشمند موجب کاهش 30درصدی هزینههای انرژی بیمارستان میشود.
 نمایش چارتها و عالیم حیاتی بیمار افزایش انعطاف پذیری فضاهای بیمارستانیبهویژه در زمان بروز بالیا و پذیرش بیماران زیاد
 دیوارهای شیشهای مقاوم نسبت به باکتریها،عالوه بر کاهش عفونتها ،با فشار یک دکمه ،محیط
خصوصی بیمار را هم تأمین میکند.
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طراحــی و تجهیــز بخــش تصویربــرداری پزشــکی
علیرضا طلوع

دکترای مهندسی پزشکی

دو مدل تصویربرداری پزشکی مورد استفاده
تصویربرداری آناتومیکال و تصویربرداری کاربردی
میباشد .تصاویری مثل PET (Positron Emission
 )Tomographyمتابولیسم بدن را تشخیص میدهد،
ولی تصاویری مثل  CTو  Real-Timeتصاویر واقعی
بدن را میگیرند MRI .هم تصویر بازسازی شده را
نمایش میدهد .انواع تصویربرداری شامل موارد زیر
است.

 ماموگرافی ()Mammography پت اسکن ()PET-Scan SPECT-CTروشهای تلفیقی ()PET-MR/CTدر اردیبهشت سال  92آئیننامه تأسیس
مؤسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری تدوین و
اعالم شد .مؤسسه یا بخش رادیولوژی ،به محلی
گفته میشود که برای انجام اقدامات تشخیصی
دایر و شامل دستگاههای رادیولوژی ،سونوگرافی،
پریاپیکال ،پانورکس ،سفالومتری و سنجش تراکم
استخوان و ماموگرافی میباشد.
باید تمامی مدالیتهها وجودداشته باشد تا
مجوز  CTداده شود و بعد از آن ،مجوز  MRرا
نیز میتوان گرفت .همۀ این موارد در کنار هم،
یک مرکز تصویربرداری را شکل می دهد که اگر
قسمتی از بیمارستان باشد ،ارتباط آن با اورژانس
و سایر بخشها بهطور دقیق باید تعریف شود و اگر
در بیرون از بیمارستان باشد ،باید درب مجزا داشته
و دیگر الزامات تعیین شده در استانداردها را نیز
رعایت کند .بهطور مثال؛ مرکز میتواند در طبقه

تصویر شماره  :1نمونهای از دستگاه رادیوگرافی دارای تخت شش جهته مناسب برای رادیولوژی
سقفی  XYZبخش اورژانس

 رادیوگرافی ()Radiography فلوروسکوپی ()Fluoroscopy سی تی اسکن ()Ct-Scan ام آر آی ()MRI آنژیوگرافی ()Angiography اولتراسوند ()Ultrasound تراکم سنج استخوان ()BMDشماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

تصویر شماره 2
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همکف ،زیرزمین یا اول قرارگیرد و در صورت داشتن
ارتفاع بیشتر یا کمتر از  3متر از ورودی طبقه
همکف تا مرکز ،ساختمان باید مجهز به آسانسور
باشد .اتاق رادیوگرافی تکتیوب ،حداقل 18
مترمربع فضای مفید میخواهد .اتاق رادیوگرافی
مجهز به فلوروسکوپی  22مترمربع فضا الزم دارد.
حداقل مساحت الزم برای نصب  BMDیا سنجش
تراکم استخوان  12مترمربع است .در این زمینه،
نیازی به سربکوبی هم ندارد ،چون اشعهای تولید
نمیکند .حداقل مساحت برای نصب یک دستگاه
پانورکس سفالومتری پنج مترمربع است .مساحت
اتاق سونوگرافی  12مترمربع پیشنهاد شدهاست .از
المپهای آویز در بخش تصویربرداری نباید استفاده
شود .دیوارها باید قرنیز داشته باشند .به ازای هر
 50مترمربع نیز باید یک کپسول اطفاء حریق نصب
شود.

اتاق فلوروسکوپی ،اتاق ماموگرافی ،اتاق تراکم سنج
استخوان ،اتاق اولتراسوند ،اتاق پانورکس دیجیتال،
اتاق آنژیوگرافی پریفرال ،اتاق سیتیاسکن ،اتاق
 ،MRIفضای آمادگی و ریکاوری ،رختکن بیماران،
اتاق استراحت و رختکن پرسنل ،اتاق مسئول
بخش ،اتاق گزارشنویسی ،اتاق نظافت ،اتاق کار و
جمعآوری کثیف ،انبار تجهیزات پزشکی ،فضای
انتظار ،سرویس بیماران ،پذیرش بخش ،اتاق پزشک
رادیولوژیست و اتاق  PAXاست.
در طراحی باید به این نکته توجه شود؛ از هر
صد نفری که وارد بخش تصویربرداری میشوند70 ،
نفر برای سونوگرافی مراجعه کردهاند؛ لذا باید یک
مسیر دسترسی سریع به سونوگرافی ایجاد شود.
درنظر داشتهباشید که هر بیمار ،یک نفر همراه دارد
و باید به تعداد کافی صندلی انتظار برای آنها درنظر
گرفتهشود.

ارتباط با دیگر بخشهای بیمارستان
پاسخ به این پرسش ،مهم است که بخش
تصویربرداری باید در کجای بیمارستان باشد؟
معماران چه پارامترهایی در جانمایی یا لکهگذاری
آن بخش درنظر میگیرند؟ ارتباط درجه 1؛ حداقل
فاصلۀ افقی بین ورودیهای بخش نباید بیش از
 20متر یا  3دقیقه باشد .مث ً
ال بخش اورژانس و
تصویربرداری دارای ارتباط درجه  1است ،با توجه به
سرعت برانکارد که یک متر در ثانیه است ،همچنین
توقف برای ورود و خروج به آسانسور ،سرعت
آسانسور و فاصلۀ طبقات ،محل مرکز تصویربرداری
بیمارستان را مشخص میکند.
ارتباط بخش تصویربرداری با بخش عمل
جراحی از نوع درجه  3و با بخشهای ویژه درجه 2
است .ارتباط درجه  2یعنی حداقل فاصله افقی نباید
بیش از  50متر یا  8دقیقه باشد .در زمان طراحی
مراکز تصویربرداری ،معماران باید توجه کنند که
مکان  MRIرا قبل از سایر بخشها مشخصکنند،
چون الزامات بسیار سختگیرانهای دارد .بخش
تصویربرداری دارای فضاهایی چون اتاق رادیوگرافی،

تصویر شماره - 3دستگاه MRI

رادیولوژی دیجیتال نباید از درب ورودیِ بخش
دور باشد .زیرا وقتی که بیمار ترومایی به آنجا
میرود ،الزم است که چندین عکس از او گرفته
شود .گاهی هم ،بیمار شکستگی دارد ،لذا نباید او را
به انتهای بخش فرستاد .بعضی مدالیتهها مثل ،MRI
ماموگرافی ،تراکمسنجی OPG ،و حتی فلوروسکپی
اص ً
ال جزو خدمات اورژانسی به حساب نمیآیند.
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درصورتیکه CTو رادیولوژی دیجیتال ،از مهمترین
خدمات اورژانسی هستند.
تصویربرداری و انواع دستگاهای رادیوگرافی
نحوه تصویربرداری به ترتیب دارای سه مرحله
است .در مرحله اول تولید اشعه ایکس و ارسال
پرتوهای ایکس به اندام هدف ،در مرحله دوم عبور،
پراکندگی و بازگشت پرتوهای ایکس از قسمتهای
مختلف بدن بر اساس میزان جذب و تضعیف در
بافتهای عبوری و در مرحله سوم جذب پرتوهای
ایکس توسط کاست یا فلت پنل دیجیتال و تشکیل
تصویر انجام میشود .انواع دستگاهای رادیوگرافی
نیز شامل دستگاههای دیجیتال ( ،)DRآنالوگ و
 CRهستند.

نمیشود .محیطهای مختلفی باید برای  MRIتعبیه
شوند .مهمترین نکته ،میدان مغناطیسی اطراف
 MRIاست .مکان  MRIباید قبل از هر مکان دیگری
طراحی شود و سپس بیمارستان دور آن ساخته
شود .فاصلۀ آن تا  UPSو تا ترانس برق ،آسانسور
و دیگر مدالیتههایی که در حال حرکت هستند؛
مثل تیوبِ  CTمهم است .هر وسیلۀ دیگری که در
میدان مغناطیسی  MRIقرار گیرد ،چه در باال و چه
در پایین یا طرفین آن باشد ،جریان الکتریکی در
آن القا میشود و احتمال دارد از کار بیفتد .ضمناً
اثر معکوس آن روی میدان مغناطیسی  MRIباعث
خدشه در تصویربرداری  MRIمیشود .محل ورودی
دستگاه  MRIبه اتاق نیزبایستی در مرحله طراحی
درنظر گرفته شود .در این زمینه ،بهتر است که مکان

تصویر شماره  :4دستگاه CT-SCAN

امروزه ،فناوریهای آنالوگ و  CRدرحال
منسوخشدن است و فقط در بیمارستانهای قدیمی
مورد استفاده قرار میگیرد .دیگر نکته مهم ،این
است که از اتاق کنترل ،باید دی ِد عمودی به بیمار
وجود داشته باشد .یعنی راستای دی ِد اتاق کنترل
باید عمود بر محو ِر خوابیدن بیمار یا محور تخت

قرارگیرد.
در زمینه سربکوبی ،مشکالت بسیاری وجود
دارد و در اکثر پروژهها ضخامت سرب ،استاندارد اجرا
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

 MRIبه صورت همسطح با کف طراحیشود.
اتاق ماموگرافی الزام خاصی ندارد ،ولی فضای
مورد نیاز آن ،حداقل  12مترمربع است تا اپراتور و
بیمار بتوانند گردش کار مناسبی در آن داشته باشند.
این اتاق بینیاز از اتاق کنترل است و فضای در
حدود  3/58در  3/96ایدهآل است .اتاق تراکمسنجی

هم ،مالحظات خاص و سربکوبی نیاز ندارد .اتاق
سونوگرافی هم باید طوری طراحی شود که بتوانند
مریض را بدون چرخش زیاد برانکارد ،سونو کنند.
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الـزام حضور تیـم کنترل عفونـت در طراحی بیمارسـتان
مهندس محمد عرفان

کارشناس ارشد و محقق سیستمهای طراحی کنترل عفونت

تاکنون چهار گروه اصلی معماری ،سازه ،برق
و مکانیک در طراحی بیمارستان حضور داشتهاند.
بههنگام نوشتن کتابهای استاندارد و پیش از آن
نیز در شرکتهای مهندسی مشاور ،ضرورت حضور
گروه تجهیزات در کنار چهار گروه اصلی مشخص
شد .نتیجهای که در استانداردهای  NHSو انواع
استانداردهای اروپایی و آمریکایی نیز مورد تأکید
است.
بهمنظور کنترل عفونت در بیمارستان ،حضور
یک متخصص در تمامی بخش ها از زمان طراحی تا
بهرهبرداری ضرورت دارد .هرچند در زمان بهرهبرداری
همیشه چنین افرادی در بیمارستان حضور دارند،
ولی تاکنون بههنگام طراحی از حضور آنها استفاده
نشده است .گروههای مهندسی مشاور ،استانداردهای
متعددی را با استناد بهکتابهای مهندسی توصیه
میکنند که به کنترل عفونت نیز کمک میکند.
معماران نیز به جنبههای کنترل عفونت توجه دارند،
ولی این که میزان کنترل عفونت در هر بخش و هر
پروژهای چقدر باشد ،مستلزم مشاورۀ تخصصی است.
در تمامی استانداردهای بهداشتی و مراقبتهای
بالینی ،توجه ویژهای به حداقل رساندن انتقال عفونت
شده است .این امر نقش بهسزایی در نحوه طراحی،
ساخت ،بازسازی ،تعمیر و نگهداری تمامی اجزا و
امکانات وسایل بهداشتی دارد .باید توجه داشت که
اص ً
ال کنترل عفونت چیست؟ چه آییننامههایی و
چه وظایفی دارد؟ چه اهدافی در طراحی را میتواند
دنبال کند؟ در این زمینه ،مسئوالن کنترل عفونت،
وظیفه ارزیابی خطر گسترش عفونت ،جلوگیری از
گسترش عفونت و کنترل گسترش عفونت را بهعهده

دارند .ایشان برای انجام این وظایف ،به آییننامه
نیاز دارند و قبل از آن باید اهداف اولیۀ آییننامه را
بشناسند که شامل موارد زیر است.
 ایجاد مقررات ثبت شده برای مسئوالن کنترلعفونت بهطور واضح ،طوریکه آنها بدانند چه کاری
را باید انجام دهند تا مطابق با اهداف کنترل عفونت
باشد.
 راهنمایی برای اعضای کمیسیون ارزیابینحوه درمان باشد تا بتوانند بر اساس آن ،نکات مورد
نیاز را بررسی و ارزیابی کنند .یک طرح جامع توسط
گروه کنترل عفونت اجرا شود و کمسیون ارزیابی آن
را تأیید کند (طبق پروسه )GNP
 ارائه اطالعات برای کسانی که از خدماتمسئوالن کنترل عفونت استفاده میکنند (بیماران،
مالقاتکنندگان ،پرستاران ،مدیر بیمارستان و
تمامی کسانی که در بیمارستان در خطر عفونت
قراردارند ،باید اطالعات الزم را داشته باشند که
چگونه با عفونت برخورد کنند).
 ارائه اطالعات برای کمیسیون خدماتبه منظور آنکه بدانند مسئوالن کنترل عفونت
چه انتظاراتی از آنها دارند (بخش های استریل،
رختشویخانه ،آشپزخانه و .)...
 ارائه اطالعات در مورد کنترل عفونت برایعموم؛ دستورالعمل کاری برای جلوگیری از انتشار،
پیشگیری و کنترل عفونت را در اختیار عموم مردم
قرار دهند.
آییننامۀ کنترل و پیشگیری عفونت شامل 10
دستورالعمل برگرفته از مقاالت  NHSمیشود که هر
کدام باید برای تمامی بخشها توسط گروه کنترل
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در تمامی استانداردهای
بهداشتی و مراقبتهای
بالینی ،توجه ویژهای به
حداقل رساندن انتقال
عفونت شده است .این
امر نقش بهسزایی در نحوه
طراحی ،ساخت ،بازسازی،
تعمیر و نگهداری تمامی
اجزا و امکانات وسایل
بهداشتی دارد.

عفونت مورد تأکید قرار داده شود .بهاین منظور در
مورد تکتک اتاقهای جراحی ،اتاقهای استریل،
بخشهای بستری و سایر قسمتهای بیمارستان
این موارد باید چک وکنترل شوند .در این زمینه ،در
نظرگرفتن موارد زیر ضرورت دارد؛
 وجود سیستمهایی برای مدیریت ،نظارت برپیشگیری و کنترل عفونت با وظیفه ارزیابی میزان
خطر ،در نظر گرفتن قابلیت انتقال و ابتالء بیمار
در حین ارائه خدمات و پیشگیری از هرگونه خطر
احتمالی و امکان انتقال از محیط و کاربران دیگر
 ایجاد یک محیط پاک در محل تحتمدیریت ،حفظ و نگهداری آن برای تسهیل کنترل و
پیشگیری از عفونت
 استفاده از ضدعفونی کنندههای مناسب برایبهینهسازی نتایج بیمار ،کاهش خطرات عوارض
جانبی و ایجاد مقاومت در برابر عفونتها
 ارائه اطالعات دقیق و مناسب به کاربران،مالقاتکنندگان و افراد نیازمند به مراقبتهای
بیشتر و بهموقع
 اطمینان از شناسایی به موقع افراد حاملعفونت یا در معرض ابتال به عفونت بهمنظور درمان
مناسب و بهموقع آنها و کاهش خطر انتقال
 اطمینان سیستمهای مدیریت از آگاهی تمامکارکنان گروه کنترل عفونت از مسئولیتهای خود
در روند پیشگیری و کنترل
 -ارائه کامل تسهیالت ایزوله
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 دسترسی مطمئن و مناسب به پشتیبانیآزمایشگاهی
 پایبندی به سیاستها در طراحی مرکزبهداشت مخصوص و مشخص برای کنترل و
پیشگیری عفونت
 دسترسی مدیران کنترل عفونت به سیستمیدر محل بهمنظور رفع احتیاجات مدیریت حرفه ای
بهداشت و تعهدات کارکنان مربوط
منظور از طراحی مبتنی بر کنترل عفونت ()IPC
این است که گروه کنترل عفونت بههنگام طراحی با
گروههای طراحی ،معماری و برنامهریزی مشارکت
داشته باشند .البته هنوز جایگاه گروه کنترل عفونت
در پروژهها تعریف نشده است .مشاوران خارجی
اقدامات الزم در تمامی زمینههای مربوط شامل
کنترل عفونت ،آتشنشانی ،سازه ،برق ،مکانیک،
مصرف انرژی و نظایر آن را انجام داده و هزینه آن
را نیز دریافت میکنند .اما در مورد مشاوران داخلی
شرایط متفاوت است و ساماندهی آن نیازمند انجام
برنامهریزی در وزارتخانه است .در این میان ،آنچه
حضور گروه کنترل عفونت را الزامی میسازد ،بهشرح
زیر قابل توجه است؛
حضور  IPCدر تمامی مراحل بهطور پیوسته،اهمیت بسیار زیادی دارد .در صورتی که هماکنون
این حضور نادیده گرفته شده و این امر گاهی
خسارتهای مالی گزافی را به واسطه طراحی مجدد
تحمیل میکند.
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با توجه به اینکه عملیات کنترل عفونت درقدم اول بار مالی پروژه را افزایش میدهد ،لیکن
از آنجاکه هدف اصلی آن کاهش عفونت و پایین
آوردن هزینهها و تبعات بازگشت بیمار بهخاطر
عفونت است ،دربلندمدت باعث پایین آمدن
هزینههای درمان میشود.
قبل از شروع طراحی ،الزم است گزارشنیازمندیها و الزامات گروه کنترل عفونت به تفکیک
هر بخش و هرگروه طراحی تهیه و ارسال شود.
در مجموع ،فضاهای بیمارستانی از جنبه کنترل
عفونت شامل چهار گروه استریل ،تمیز ،عادی و
کثیف است.
 IPCدر طراحی :پس از ارسال نقشههای طراحی
شده در مقیاس کلی  1:200و  1:50با جزئیات آن
برای  ،IPCدر پایان هر مرحله ،تیم کنترل عفونت
اطالعات را باید جمعبندی و به تأیید برساند .بهآن
معنی که تغییرات در طراحی اولیه گنجانده شده
و تغییرات بعدی ،نیاز به پروتکل تغییرات دارد و
هزینههای گزافی را در پی خواهدداشت.
بررسیهای  IPCدر طراحی و نقشههای :1:200
در این مرحله از طراحی ،نقشه دپارتمان بخشها و
اتاقهای درون آن مشخص شده است و  IPCباید با
تیم طراح در مورد تسهیالت استفاده شده و کارامدی
آن در پیشگیری از عفونت به مباحثه بپردازد .پس
از آن ،به بررسی و اظهار نظر در موارد الزم پرداخته

و در ادامه نقشهها را از نظر عملیاتی و اینکه طرح
کنترل کیفیت در آن در نظر گرفته شده است یا
خیر تأیید کند.
بررسیهای  IPCدر طراحی و نقشههای :1:50
در این مرحله نقشه  1:50برای نمایش تجهیزات و
مبلمان و اطالعات اتاقها ارائه میشود .تیم کنترل
عفونت باید در مورد نوع اتصاالت و وسایل (برای
مثال نوع و اندازه روشوییها ،جریان هوا در اتاق
عمل و نظایر آن) به بحث نشسته ،تجهیزاتی که باید
به مرکز انتقال یابد ،شناسایی و هزینه آنها برآورد
شود .بر این اساس ،تیم کنترل عفونت آیتمها را به
گروههای زیر تقسیم می کند؛
 آیتمهایی که تحت شرایط قرارداد ساختمانو مهندسی هستند .این اقالم بهطور کلی تجهیزاتی
را شامل میشود که به طور دائم نصب شدهاند؛ مانند
تجهیزات تخصصی که به خوبی با خریدهای کلی
مرکزی هماهنگ هستند.
 آیتمهایی که نصب آنها به فضا ،ساختوسازو شرایط ساختوساز وابستهاند ،اما توسط مسئوالن
تحت بودجه تجهیزات جداگانه خریداری میشوند.
 آیتمهایی که نصب آنها به فضا ،ساختوسازو تحت شرایط ساختوساز وابسته است ،اما توسط
مسئوالن مستقیما خریداری و نصب میشوند.
بهطورکلی و در مجموع میتوان گفت احاطه
بر جزئیات استاندارد در طراحی و حضور متخصص
کنترل عفونت در هنگام طراحی ،الزامی است.

بهمنظور کنترل عفونت
در بیمارستان ،حضور یک
متخصص در تمامی بخش
ها از زمان طراحی تا
بهرهبرداری ضرورت دارد.
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ـن
ـگرف و نویـ
ـرد شـ
ـی و کاربـ
ـز حرکتـ
ـوژی آنالیـ
تکنولـ
آن در علــوم پزشــکی و زیرســاختهای مــورد نیــاز
ـتان
ـی بیمارسـ
در طراحـ
دکتر عادل نصیریفر

محقق سیستمهای توانبخشی از آمریکا

دانش آنالیز حرکتی ،فناوری جدیدی نیست،
بلکه از  10سال پیش وارد ایران شده است .آنالیز
حرکتی ،علم نحوه حرکت انسان با استفاده از
ابزارهای اندازهگیری و دوربینهای بسیار قوی
است که توسط آن ،مکانیک بدن ،فعالیت عضالت،

آنالیز حرکتی ،علم نحوه
حرکت انسان با استفاده
از ابزارهای اندازهگیری
و دوربینهای بسیار قوی
است که توسط آن،
مکانیک بدن ،فعالیت
عضالت ،مفاصل ،چشم و مغز
اندازهگیری میشود.

مفاصل ،چشم و مغز اندازهگیری میشود .این دانش
تا دو سال پیش ،در بیشتر کشورهای دنیا از جمله
ایران ،کاربردهای مطالعاتی حوزۀ بیومکانیک را
به خود اختصاص میداد .استفاده آن در صنعت
برای ارگونومیک کردن ابزارها و محیط کار ،در
خودروسازی برای انجام تستهای مختلف آنالیز
حرکتی در طراحی صندلی ماشین ،آزمون ضربه،
سرعت و تصادف ،در ورزش بهمنظور افزایش کارایی
و جلوگیری از صدمات احتمالی و در علوم پزشکی
و توانبخشی نیز کاربردهای ویژهای دارد .ضرورت
بهکارگیری تکنولوژی آنالیز حرکتی در علوم پزشکی
و توانبخشی موارد زیر است.
 بهبود روند تشخیص بیماریهای با منشاءمفصلی -عضالنی و عصبی -عضالنی
 تسهیل و تسریع طول درمان بیماریهایی ازقبیل کودکان دچار فلج مغزی و بیماری پارکینسون
باید توجه داشت که در ایران  150هزار نفر
مبتال به بیماری پارکینسون وجود دارد .البته تا
چندین سال پیش ،سن شروع این بیماری از  70الی
 80سال بود ،ولی هماکنون به دلیل وجود استرس
زیاد در زندگی روزمرۀ همگان ،این سن پایینتر
آمده و به  40سال رسیده است .از سوی دیگر ،از هر
هزار زایمان 2 ،الی  2/5مورد کودکان دارای ضایعۀ
فلج مغزی هستند .این آمار بسیار زیاد است .گرچه
درمان سریع آنها هنوز ممکن نیست ،اما هماکنون
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میتوان زندگی را برای بیماران پارکینسون و
بچههای فلج مغزی بهتر کرد .این روش برای موارد
زیر مفید است.
 -شکستگیهای زانو ،لگن و تمام مفاصل بدن

با این شیوه راحتتر تشخیص داده و درمان میشود.
 ناهنجاریهای اسکلتی به سبب الگوهایحرکتی اشتباه را میتوان از طریق آنالیز حرکتی
پیشگیری کرد؛ در این زمینه پیشگیری بهتر از
درمان است و چنانچه نحوۀ حرکتکردن صحیح از
طریق آنالیز حرکتی به تمامی جامعه آموزش داده
شود ،در درازمدت مث ً
ال طی  15تا  20سال آینده
مشکالت فیزیکی مردم بسیار کمتر خواهد شد.
 با این روش بازگشت آسیب دیدگیهایاحتمالی در آینده بعد از تکمیل دوره درمان قابل
پیشبینی است.
 برای پیشگیری از بسیاری از آسیبدیدگیهادر افراد با سابقه پوکی استخوان و افراد مسن نیز این
روش ابزاری فوقالعاده است.
در سا ل  2006اولین دستگاه �Motion Analy
 sisوارد ایران شد .آن زمان حدود  10دستگاه وجود
داشت که در ارگانهای مختلف و مراکز توانبخشی
برای مطالعه و پژوهش علوم پزشکی به کار گرفته
میشد .این امکانات ،متأسفانه تا امروز ،فقط در
مرحلۀ پژوهش و تحقیق مورد استفاده قرارگرفته
است .هرچند در تمامی دنیا نیز تا سال  2014از این
دستگاهها فقط در مرحلۀ تحقیق استفاده میشد،
اما از  2سال اخیر ،در مگاهاسپیتالهای آمریکا و
آلمان دستگاه مذکور وارد سیستمهای توانبخشی
شده و برای درمان و تسهیل طول دوره درمان از آن
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استفاده میشود .دالیل عدم فراگیرشدن تکنولوژی
آنالیز حرکتی در کشور و در  90درصد کشورهای
دنیا را میتوان در عوامل زیر دانست؛
 عدم وجود نرمافزارهای جامع برای مصارفپزشکی بهصورت کاربردی
 عدم پذیرش این تکنولوژی بهدلیل عدمشناخت کافی از کاراییهای آن؛ اصوالً در هر شغلی
از جمله پزشکی ،اگر بخواهید یک نفر را تشویق
کنید تا روشی را که  20سال مورد استفاده قرار داده
عوض کند ،برایش قدری سخت خواهد بود .در این
زمینه ،تا فیزیوتراپها ،متخصصان و پزشکان تصمیم
بگیرند که از روشهای پیشین به سمت این فناوری
بیایند زمان الزم است.
 عدم کاربرد بیمارستانی تاکنون بهدلیل نیازبه اتصال سنسورها به تمامی مفصلهای بدن که دو
مشکل عمده زیر را به وجود میآورد؛
 -1عدم تضمین نتایج یکسان بهدلیل خطاهای
انسانی
 -2خطاهای قابل مالحظه بهدلیل اختالف
جابهجایی مارکرهای روی پوست با مفاصل زیرین
تا امروز استفاده از سنسورها زمانبر بوده
است .در سیستمهای قدیمی ،حداقل  90دقیقه
زمان الزم بود تا بیمار آمادۀ نصب سنسورها شود،
ولی در فناوریهای جدید این زمان به 15دقیقه
رسیده است .البته ،صرفاً داشتن تکنولوژی کافی
نیست .اگر از آن استفادۀ کاربردی نشود فایدهای
نخواهد داشت .نسل جدید این تکنولوژی که در
چند مگاهاسپیتال در دنیا طی چند سال اخیر برای
مداوای بیماران مورد استفاده قرار گرفته است ،هیچ
سنسوری الزم ندارند و آنالیز کامل را طی  15دقیقه
به انجام میرساند .همچنین محدودیت مکانی ندارد.
سیستم شامل هشت دوربین است که میتواند در هر
بیمارستانی نصب شود و نیاز به زیرساخت جدیدی

برای آن نیست .فقط یک اتاق  40الی  50متری با
شرایط کام ً
ال ساده کافی است .مهم به دست آوردن
دانش استفادۀ کاربردی از این تکنولوژی است.
امکان تبادل نتایج تست به صورت همزمان و آنالین
با سایر متخصصان در سراسر دنیا از دیگر مزایای این
تکنولوژی است .از این طریق میتوان در تشخیص
و درمان بیماریها ،از سایر متخصصان در سرتاسر
دنیا کمک گرفت .راهکارهای نهادینهشدن تکنولوژی
آنالیز حرکتی در علوم پزشکی ،توانبخشی و ورزشی
شامل موارد زیر است
 اولین گام انتقال این تکنولوژی از مرحلۀتحقیقاتی دانشگاهها به داخل بیمارستانها و
تجهیز بیمارستانها ،مراکز درمانی و توانبخشی به
جدیدترین سیستمهای آنالیز حرکتی است.
 آموزش نحوه استفاده از آن به متخصصان وکاربران نیز دارای اهمیت است.
 ایجاد گرایش تخصص آنالیز حرکتی بهعنوانشاخه جدیدی در رشته مهندسی پزشکی و
بیومکانیک در مقطع تحصیالت تکمیلی
البته ،آموزش به متخصصان و کاربران این
دستگاهها نمیتواند بهصورت خصوصی باشد ،بلکه
باید در سطح وسیع انجام شود .احتماال طی 10
سال آینده ،علت بسیاری از بیماریها از بیماریهای
نوروساینس گرفته تا بیماریهای فیزیکی از این
طریق انجام میشود .مهم نحوه آموزش جامع و
کامل به متخصصان و پزشکان است که راهکار آن
باید ارائه شود .در این زمینه ،درحال حاضر تنها دو
دانشگاه برتر دنیا در آلمان ،گرایشی به نام «آنالیز
حرکتی» در مقطع فوق لیسانس مهندسی پزشکی
ایجاد کرده است .دانشجویان مهندسی پزشکی وقتی
وارد حوزۀ بیومکانیک میشوند ،میتوانند در دورۀ
فوق لیسانس و دکترا ،علوم آنالیز حرکتی را انتخاب
کنند .این روند میتواند در سیستم آموزشی کشور
نیز اجرا شود.

در سال  2006اولین

دستگاه Motion Analysis

وارد ایران شد .آن زمان
حدود  10دستگاه وجود
داشت که در ارگانهای
مختلف و مراکز توانبخشی
برای مطالعه و پژوهش
علوم پزشکی به کار گرفته
میشد .این امکانات،
متأسفانه تا امروز ،فقط در
مرحلۀ پژوهش و تحقیق
مورد استفاده قرارگرفته
است
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مهندس احمد مسلمی

دبیر انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

گردش مالی تجهیزات پزشکی تولید داخل و
همچنین واردات کشور حدود دو میلیارد دالر است و
حدود  700تا  800نفر متخصص تجهیزات پزشکی
نیز در بیمارستانها مشغول فعالیت هستند .البته،
متأسفانه آمار دقیقی در این باره موجود نیست .بیش

از  6000نفر در دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت
دارند که تنها حدود  700نفر ایشان متخصصان
رسمی تجهیزات پزشکی به شمار میروند .به این
ترتیب ،میتوان دریافت که متأسفانه تخصص
تجهیزات پزشکی بهعنوان یک موضوع حاشیهای
تلقی شده است .بهنحویکه افراد زیادی هنوز
تجهیزات پزشکی را بهعنوان یک تخصص بهرسمیت
نمیشناسند .گرچه تاکنون برنامهریزیهای بسیاری
برای عدم ورود غیرمتخصصان به این حوزه شده
است ،ولی هنوز نتیجه نداده است .چهار سال است
که انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی کشور
تأسیس شده تا برای متخصصان تجهیزات پزشکی
یک تشکل و محوریت خاصی بهوجود بیاید و به
مدیران و متخصصان بیمارستانها ثابت شود که این،
یک تخصص است و هر کسی باید کار خود را انجام
دهد.
معرفی انجمن
انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی کشور در
سال  1391تأسیس شده است که نهادی حرفه ای
و تخصصی است و در جهت توسعه حوزه تجهیزات
پزشکی و بهویژه جایگاه متخصصان این رشته فعالیت
دارد و اهداف واال و ارزشمندی را برگزیده است و
برای دستیابی به اهداف تعیین شده گام بر ميدارد.
انجمن حضور تمامی متخصصان و صاحبنظران این
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

رشته را در جمع خود ،هدف اصلی قرار داده و این
جمع را جایگاهی برای بیان دیدگاههای تخصصی
و حرفهای و مطالبات حقوقی و قانونی این صنف
دانسته است و به همین دلیل ،از تمامی متخصصان
و عالقهمندان برای عضویت در انجمن دعوت بهعمل

میآورد و آنها را رتبهبندی میکند.
هدف از رتبهبندي متخصصان تجهيزات
پزشكي ،ارائه خدمات باكيفيت برتر توسط اين قشر
از متخصصان به جامعه درماني كشور و صيانت از
جايگاه صنفي آنها و ايجاد حريم امنيت شغلي براي
فارغ التحصيالن و شاغالن در اين صنف با تدوين
دستورالعملها و قوانين اجرايي در زمینه رعايت
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شرايط احراز جايگاههاي شغلي وزارت بهداشت،
دانشگاههاي علوم پزشكي ،بيمارستانها ،شركتهاي
واردكننده ،شركتهاي توليدكننده و  ...است .این
انجمن ،فعاالن مهندسی پزشکی را در پنج گروه
اصلی بهشرح زیر رتبهبندی میکند؛
 مشاوره و تجهیز (مشاوران طراحی تجهیزیا )MEP
 فنی مهندسی (خدمات پس از فروش) تولید و طراحی نظارت کارشناسی مهندسی بالینیپارامترهاي موثر در تعيين رتبه متخصصان
تجهيزات پزشكي ،بهشرح زیر تبیین شدهاند؛
 سابقه كاري مرتبط با شغل دورههاي آموزشي گذرانده شده دركمپانيهاي خارجي يا داخلي شامل دورههای فني،
فروش و مديريت
 سوابق آموزشي دانشگاهي سوابق ثبت اختراع سوابق طراحي تجاري شده با تأئید شركتتجاريكننده محصول

 سوابق مديريتي مقاالت نمره آزمون كتبيشرایط اخذ رتبه برای متخصصان نیز بهشرح
زیر تعیین شده است؛
 متخصص رتبه  7( 1سال سابقه کار و اخذ 155امتیاز)
 متخصص رتبه  4( 2سال سابقه کار و اخذ 115امتیاز)
 متخصص رتبه  2( 3سال سابقه کار و اخذ 95امتیاز)
رتبه بندی مسئولين فني تجهيزات پزشكي
مراكز درماني نیز به ترتیب زیر است.
 -باالی  320تختخواب :رتبه  1كارشناسي

مهندسي باليني
  196تا  320تختخواب :رتبه  2كارشناسيمهندسي باليني با  5سال سابقه
  196تا  96تختخواب :رتبه  2كارشناسيمهندسي باليني
 زير  96تختخواب :رتبه  3كارشناسيمهندسي باليني با  3سال سابقه
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گــزارش هشــتمین همایــش بینالمللــی مدیریــت بیمارســتانی
بیمارستانها در تمامی کشورهای دنیا ،یکی
از محلهای اصلی هزینه کرد نظام سالمت است،
بههمین دلیل مدیریت بیمارستان امری پیچیده
است .بیمارستان مکانی است که باید در تمامی
روزهای سال و بهصورت شبانهروز آماده خدمات
رسانی باشد و در شرایط اورژانس بتواند بهترین
خدمات را در کمترین زمان ارائه دهد ،بههمین
دلیل ،مدیران بیمارستانها با حجم کار انبوهی
مواجه هستند ،لذا کشور برای مدیریت بیمارستانها،
نیازمند مدیران شایسته و کارآمد است که نسبت

بهدانش روز دنیا آگاهی داشته باشند و بتوانند
نظام پیچیده بیمارستان را مدیریت کنند .از این
رو ،برگزاری همایش در زمینه تبادل تجربیات و
ایدههای موفق که تاکنون به نتیجه رسیدهاند،
میتواند موثر باشد.
در هشتمین همایش بینالمللی مدیریت
بیمارستانی که در تاریخ  4الی  6مرداد ماه سال 95
در سالن همایشهای رازی برگزار شد ،نقش مدیران
بیمارستان در ارتقای سالمت جامعه ،حفاظت مالی
مردم از مخاطرات مالی حوزه سالمت و همچنین
نحوه پاسخگویی و رضایت مردم مورد توجه ویژهای
قرار گرفت .برگزارکنندگان این همایش ،دانشگاه

علوم پزشکی تهران ،انجمن علمی اداره امور
بیمارستانها ،موسسه بینالمللی مدیریت و توسعه
سالمت و وزارت بهداشت بودند .در این همایش،
جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه مدیریت
بیمارستانی از مراکز معتبر بینالمللی به ارائه آخرین
روشها و راهکارهای اصالح و پیادهسازی الگوهای
جدید مدیریتی پرداختند و موضوعات مربوط به
بیمارستانهای بهرهور ،تجربیات و درسهای آموخته
شده اداره بیمارستان در ایران ،بههمراه مروری بر
بیمارستانهای کشورهای مدیترانه شرقی و نحوه
مشارکت بخش عمومی و خصوصی در بیمارستانها
مورد بررسی قرار گرفت.

مهندسان مشاور لیمان نیز در کنار سایر
همکاران فعال در این حوزه ،در این همایش حضور
چشمگیر و گستردهای داشت .در غرفه مهندسان
مشاور لیمان عالوه بر معرفی پروژههای این شرکت،
روش بهکارگیری سیستم مدل سازی اطالعات
ساختمان ( )BIMو مزایای این روش بهویژه در
زمینه مدیریت بیمارستانها معرفی شد.

تصویر شماره -1غرفه مهندسان مشاور لیمان در کنگره تخصصی مدیریت ساخت بیمارستان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

گزارشدومیننمایشگاهبینالمللیبیمارستانسازی،تجهیزات وتأسیساتبیمارستانی

همگام با تخصصیشدن هرچه بیشتر نمایشگاهها
دركشورهای پیشرفته و صاحب صنعت نمایشگاهی،
نمایشگاههای عمومی بهكار خود پایان میدهند.
امروزه ،نمایشگاههای تخصصی ،بسیار بیشتر مورد توجه
كارشناسان ،متخصصان و بازدیدكنندگان قراردارند.
چراكه نمایشگاههای عمومی بهدلیل وسعت موضوعی
و تعدد شركتكنندگان ،پاسخگوی نیاز مخاطبین و
بازدیدكنندگان نیستند .بدیهی است با توجه به تغییرات
شگرفی كه پیشرفت علم و تكنولوژی در روند رشد
صنایع و تولیدات ایجاد کرده است ،هر روز نوآوری
در تولید و بهبود كیفی كاالها دیده میشود .مسلماً
حوزههای مرتبط با صنعت بیمارستانسازی نیز از این
پیشرفت و نوآوری بیبهره نماندهاند ،بهطوریكه دیگر
نمیتوان تمامی این نوآوریها را در قالب یك نمایشگاه
عمومی تحت عنوان كلی به مخاطبین عرضه نمود.
در این زمینه ،دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات
و تأسیسات بیمارستانی تهران ( )Hospitexدر تاریخ 27
الی  30مهرماه  1395در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد و در آن ،مشارکتکنندگان
داخلي و خارجي كه در زمينه توليد ،بازرگاني و خدمات
مرتبط با این حوزه فعاليت دارند ،حضور یافتند تا برای
تأمین کیفی محصوالت داخلی و دستیابی به بازارهای

خارجی این رشته تالش کنند .این نمایشگاه ،بخشهای
مختلفیمانندواحدهایمهندسیبیمارستانی،تکنولوژی
های جدید بیمارستان و صنایع مرتبط مانند تجهیزات
ساختمانی و امکانات اورژانس ،پشتیبانی و عملکرد
بیمارستانها (مانند سرویس غذا ،خشکشویی ،دفع زباله
و بازیافت) ،سیستمهای هوشمند و فناوری اطالعات
بیمارستانی و غیره را فرا خواند تا با سرمایه گذاری،
طرح ،ارائه و برنامهریزی بتوانند اهمیت صنایع مرتبط
را در عرصه جهانی باال برد و با گذر از بازار خاورمیانه،
بسترهای جهانی بیشتری را هدف ارائه و بازاریابی خود
قرار دهد .الزم به ذکر است که با توجه به پیشرفتهای
چشمگیر اخیر صنعت پزشکی ایران ،شرکتهای مهم
خارجی نیز در این نمایشگاه دستاوردهای نوین خود را
در معرض نمایش متخصصان حرفهای قرار دادند.
مهندسان مشاور لیمان نیز در کنار سایر همکاران
فعال در حوزه ساخت بیمارستان و مدیریت منابع
و تجهیزات ،در این کنگره حضور فعال و گسترده
ای داشت .در غرفه مهندسان مشاور لیمان ،عالوه بر
معرفی پروژههای این شرکت ،روش بهکارگیری سیستم
مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMنیز معرفی
شد .سیستمی که تحول چشمگیری را در طراحی
کاربریهای درمانی ایجاد کرده است.

تصویر شماره -2غرفه مهندسان مشاور لیمان در دومین نمایشگاه بینالمللی بیمارستانسازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی
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ـع
ـت منابـ
ـتان و مدیریـ
ـاخت بیمارسـ
ـی سـ
ـره تخصصـ
ـومین کنگـ
ـزارش سـ
گـ
ـزات
و تجهیـ
سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و
مدیریت منابع و تجهیزات( (�Hospital Build & Fa
 )cility Managementچنانکه در گزارش کامل نیز
بیان شده است در آذرماه سال 95برگزار شد و در
آن محورهای زیر مورد بررسی و بحث قرار گرفت؛
 رویکردهای جدید و تجربیات بینالمللی درتأمین منابع مالی ،ساخت ،تجهیز و بهرهبرداری
از بیمارستان و راهکارهای افزایش مشارکتهای
مردمی

 طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهایبزرگ
 رویکردها و تکنولوژیهای نوین طراحی وساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
 تأسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهایبهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
 تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده مهندسی نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزاتبیمارستانها

تصویر شماره -4غرفه لیمان و  AIAدر سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

 چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت وتجهیز بیمارستانها
همزمان با برگزاری این کنگره ،نمایشگاهی
با حضور برخی از شرکتها و موسسات خدماتی و
تولیدی فعال کشور در عرصه بیمارستانسازی در
سالن ورودی محل برگزاری کنگره تشکیل شده بود
که چند شرکت مهندسی مشاور شاخص نیز در آن
حضور داشتند و در بین آنها ،غرفه مهندسان مشاور
لیمان در نوع خود ،چشمگیر بود.
مهندسان مشاور لیمان به همراه همکار فرانسوی

خود مهندسان مشاور  ،AIAدر کنار سایر همکاران
فعال در حوزه ساخت بیمارستان درنمایشگاه
این کنگره حضور فعال و گسترده خود را نشان
میداد .در این غرفه  ،عالوه بر معرفی پروژههای
هر دو مشاور ،طرح مشترک ارائه شده برای پروژه
بیمارستان هزارتختخوابی تبریز نیز نمایش داده شد.
گفتنی است که در این کنگره ،مقالهای نیز
از سوی دکتر نانتوآ نماینده مشاور  AIAدرباره
بیمارستانهای آینده ارائه شد که ترجمه متن آن
در این شماره از نشریه لیمان بهچاپ رسیده است.

تصویرشماره -5بازدید مهندس علیزاده (معاونت وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و
عمومی) از غرفه لیمان

تصویرشماره -6بازدید دکتر واعظ مهدوی (معاونت توسعه امور علمی وفرهنگی سازمان برنامه و بودجه) از غرفه لیمان
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اخبار وقایع بیمارسـتانی و نمایشـگاههای آتی
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اخبـــار بیمارســـتانی

آر آی ،آنژیوگرافی ،سیتیاسکن ،گاما اسکن ،انواع
اکوکاردیوگرافی ،پمپهای جراحی قلب باز ،دستگاه
اکسیژنساز و امحای زباله ،تجهیزات چهارگانه،
دستگاههای رادیولوژی و تجهیزات بخشهای ویژه
با  ۱۴۰تخت تخصصی و فوق تخصصی وجود دارد.
بیمارستان فرشچیان در مرحله نخست شامل ۱۴۰
تختخواب ازجمله  ۱۰۰تخت معمولی ۱۰ ،تخت آی
سی یو و  ۳۰تخت سیسییو بود که این میزان
ظرفیت در مرحله دوم به  220تخت افزایش پیدا
کرد.

گشایش بیمارستان فرقانی قم
بیمارستان  400تختخوابی فرقانی قم با متراژ
 27هزار مترمربع در حضور سیدحسن هاشمی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گشایش یافت
و به بهرهبرداری رسید .به گزارش ایسنا ،احداث
این بیمارستان که از سال  1375آغاز شدهاست
تا سال  1393با وقفه روبهرو بود و از مهرماه سال
 93بار دیگر عملیات اجرایی آن در دستور کار
قرار گرفت .بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی
فرقانی بخشهای اورژانس ،جراحی ،آی سی یو
(مراقبتهای ویژه) ،ان آی سی یو (مراقبتهای
ویژه نوزادان) ،جراحی زنان ،داخلی زنان ،جراحی
مردان ،داخلی مردان ،اطفال و بخشهای جانبی
مانند رادیولوژی ،آزمایشگاه و فضاهای پشتیبانی را
در بر میگیرد .بنابر اظهارات معاون توسعه مدیریت
و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم ،این بیمارستان
دارای  11اتاق عمل 18 ،تخت  NICUو  20تخت
آی سی یو است که چهار تخت آن مجهز به دستگاه
دیالیز است .اعتبار صرف شده برای ساخت و تجهیز
این بیمارستان از ابتدای ساخت تاکنون یک هزار و
 700میلیارد ریال بوده است که  500میلیارد ریال
آن از طریق وام تامین شده است.

آغاز ساخت بیمارستان فوقتخصصی سرطان
در تهران
ساخت مرکز جامع سرطان تات بهعنوان
بزرگترین بیمارستان فوقتخصصی سرطان
خاورمیانه با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در منطقه  22تهران از دی ماه آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،مرکز
جامع پیشگیری درمان و پژوهش سرطان تات
در زمینی به وسعت  45هزار مترمربع در 20طبقه
با  800تخت بیمارستانی ساخته میشود و طبق
برنامهریزی انجام شده قرار است تا سال 1397به
بهرهبرداری رسد .محمد اسماعیل اکبری ،رئیس
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت :این

افتتاح بیمارستان فوقتخصصی قلب و عروق
فرشچیان همدان
بیمارستان  220تختخوابی فوقتخصصی قلب و
عروق فرشچیان همدان با حضور دکتر حسن روحانی،
در زمینی به مساحت  12هزار مترمربع افتتاح شد.
به گزارش ایلنا برای ساخت این بیمارستان ۶۰۰
میلیارد ریال هزینه شده است که  ۴۰درصد آن
از سوی مرحوم محمدعلی فرشچیان و  ۶۰درصد
نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان تأمین
شده است .در این بیمارستان تجهیزاتی مانند ام

شروع عملیات فاز دوم بیمارستان شهید
موسوی خرمشهر
دکترعلیرضا آموزنده رئیس دانشکده علوم
پزشکی آبادان در حاشیه بازدید قائم مقام وزیر
بهداشت از پروژههای دانشکده علوم پزشکی آبادان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

مرکز بهعنوان مرکز فوقتخصصی ارجاعی خاورمیانه
خواهد بود و تمامی خدمات مرتبط با سرطان از
پیشگیری تا درمان و توانبخشی سرطان را خواهد
داشت و مجتمع بزرگ آموزشی و پژوهشی سرطان
را نیز در بر خواهد گرفت.

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

در جمع خبرنگاران اعالم کرد که کار اجرایی فاز
نخست پروژه بیمارستان شهید موسوی خرمشهر
به پایان رسیده و این پروژه آماده ورود به فاز دوم
ساخت است .ردکتر آموزنده ابراز امیدواری کرد
که با تامین منابع و حمایت سازمان منطقه آزاد
اروند ،این پروژه در موعد مقرر به بهره برداری
برسد .او گفت :در زمینه بیمارستانهای منطقه،
کار ساخت سه پروژه درمانگاه تخصصی را در حال
اجرا داریم و با اجرایی شدن این اقدامات در بحث
استانداردسازی ظرفیت تختهای بیمارستانی،
حرکت خوبی خواهیم داشت.
افتتاح بیمارستان آیتاهلل یثربی کاشان با
حضوروزیر بهداشت
بیمارستان  120تختخوابی آیتاهلل یثربی
با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید .این بیمارستان در
زمینی به وسعت  ۱۳هزار و  ۳۳۳مترمربع ساخته
شده است و بنا بر اظهارات محمد حسین اعرابی،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای ساخت این
مرکز  ۱۳۰میلیارد ریال اعتبار صرف شده و برای
تجهیز آن نیز موسسه محب سالمت  ۱۵۰میلیارد
ریال هزینه کرده است .بیمارستان آیتاهلل یثربی
شامل بخشهای درمانی ،پاراکلینیکی ،آنکولوژی،
مرکز همودیالیز ،اورژانس ،مراقبتهای ویژه،
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و نیز بستری
مردان و زنان است .این بیمارستان به نام امام جمعه
فقید کاشان نامگذاری شده است.
ساخت بیمارستان  260تختخوابی جدید در
کرج
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،مدیرکل راه
و شهرسازی استان البرز از آغاز ساخت یک
بیمارستان  260تختخوابی در کالنشهر کرج در
آینده نزدیک خبرداده است .مهندس ابوالفضل
باقرنیا در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی
از محل احداث این بیمارستان در اراضی پیرامون
دانشگاه هنر تهران ،مستقر درکرج به خبرنگاران
گفت 600:میلیارد ریال اعتبار اولیه برای ساخت

بیمارستان جدید استان البرز پیشبینی شده است
که در زمینی به مساحت  20هزار مترمربع احداث
می شود .مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز،
ساخت این بیمارستان را از نیازهای اساسی استان
دانست و گفت :برهمین اساس تالش می شود که
این بیمارستان طبق استاندارد روز احداث شود.
آغاز ساخت بیمارستان  160تختخوابی در
فردیس
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،دکتر حمید درفشی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اعالم خبر
آغاز ساخت بیمارستان 160تختخوابی در شهرستان
فردیس ،گفت :برای ساخت این بیمارستان60،
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که
ظرف سه سال پرداخت می شود .وی تأکید کرد
که اقدامات الزم برای افزایش تعداد تختهای این
بیمارستان تا  500تخت در حال انجام است.
بیمارستان  ۶۳۷تختخوابی کوثر کردستان در
مرحله شروع بهرهبرداری
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،
از افتتاح بیمارستان  ۶۳۷تختخوابی کوثر استان
کردستان خبر داد .به گزارش سالمت نیوز به نقل از
مهر ،دکتر سیدعلی صدرالسادات با تأکید بر ضرورت
تامین  ۲۱هزار تخت بیمارستانی در سطح کشور،
عملیات ساخت بیمارستان آموزشی  ۶۳۷تختخوابی
کوثر کردستان را بزرگترین پروژه درمانی غرب
کشور دانست و در ادامه با اعالم اینکه این پروژه
به مراحل پایانی ساخت نزدیک میشود ،گفت :این
بیمارستان  ۱۰طبقه با  ۶۳۷تخت کل و زیربنای
 ۵۴هزار مترمربع بعد از تکمیل تجهیزات چهارگانه
و پزشکی بیمارستان افتتاح خواهد شد .او توضیح
داد که این بیمارستان ،دارای بخشهای بستری
اطفال ،زنان ،مردان ،جراحی ،ارتوپدی و اورولوژی،
چشمپزشکی و عفونی است و شامل  ۱۶تخت اتاق
عمل ۳۰ ،تخت  ۶۲ ، ICUتخت بخش اورژانس،
آزمایشگاه ،بستری و یونیت های دندانپزشکی و
 CCUزنان و مردان و کالسهای تدریس ،پاویون
اساتید و آمفی تئاتر میباشد.
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تقویـم نمایشـگاههای داخلـی سـال 1396
اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران
 برگزارکننده :انجمن تله مدیسین ایران زمان برگزاری 21 :الی  22اردیبهشت 1396 مکان برگزاری :تهران ،مرکز همایشهای بیمارستان امام حسین -وب سایت/http://www.irantelemed.ir :

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
 برگزارکننده :شرکت صنعت سالمت نیوساد زمان برگزاری 29-26 :اردیبهشت 96 مکان برگزاری :سایت نمایشگاهی مصلی امام خمینی -وب سایت/http://fa.iranhealthexhibition.org :

سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی
 برگزارکننده :پیمانکار زمان برگزاری 14-11 :مهر 96 مکان برگزاری :شیراز ،نمایشگاه بین المللی استان فارس -وب سایت/http://www.farsfair.ir :

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 96
 برگزارکننده :پیمانکار زمان برگزاری 14-11 :مهر 96 مکان برگزاری :شیراز ،نمایشگاه بین المللی -وب سایت/http://www.farsfair.ir :

سومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
 برگزارکننده :پیمانکار زمان برگزاری 27-24 :مهر 96 مکان برگزاری :تهران ،محل دائمی نمایشگاه بین المللی وب سایت :اعالم نشده استشماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

تقویـم نمایشـگاههای خارجـی سـال 2017
Expomed-2017
 برگزار کننده.Reed Tüyap Fairs Inc : زمان برگزاری 30 :مارچ تا  2آورریل 2017 مکان برگزاری :استانبول -وب سایت/http://expomedistanbul.com/en :

نمایشگاه بینالمللی راهکارها ،تولیدات ،خدمات ،تکنولوژی ،ابداعات و تجهیزات بخش درمانی
 برگزار کنندهHospitalar Feiras E Congressos : زمان برگزاری 19-16 :می 2017 مکان برگزاری :سائوپائولو -برزیل -وب سایتwww.hospitalar.com and/or www.ubmbrazil.com.br :

بیستمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی )CMEH( 2017
 برگزار کنندهShanghai Municipal Commission of Commerce : زمان برگزاری 15-13 :جوالی 2017 مکان برگزاری :مرکز همایش و نمایشگاه های شانگهای ()SWEECC -وب سایتhttp://www.zhanyamedical.com/english/index.asp :

نمایشگاه بین المللی ساخت بیمارستان و زیر ساخت در دبی
 برگزارکننده :شرکت نمایشگاهی  informaدبی زمان برگزاری 13-11 :سپتامبر 2017 مکان برگزاری :امارات متحده عربی-دبی -مرکز تجارت جهانی دبی -وب سایت/http://www.hospitalbuild-me.com :

اکسپو بیمارستان2017 -
 برگزار کنندهHospitalar Feiras E Congressos : زمان برگزاری 30 :آگوست الی  1سپتامبر 2017 مکان برگزاری :سانتیاگو ،شیلی -وب سایتwww.expohospital.cl :
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مرکــز چشــم ریچــارد دزمونــد -لنــدن ،بریتانیــا

کارفرما؛ بنیاد بیمارستان چشم مورفیلدز
طراحان؛ پنیور و پراساد

سال پایان پروژه؛ 2007

جوایز؛
• جایزه « ،WANبهترین ساختمان درمانی
سال» 2009 -
• فستیوال معماری جهان – 2008
• 2008 – Civic Trust Awards

• جایزه طراحی نور« ،بهترین نورپردازی
خارجی»2008 -
• جایزه انجمن ایزلینگتون« ،بهترین
ساختمان جدید در بخش ایزلینگتون» – 2008
مرکز چشم ریچارد دزموند ،یک مرکز موقوفه

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

درمانی چشم برای کودکان در سطح جهانی است که
تخصصهای کلینیکی بیمارستان چشم مورفیلد را با
تجربیات پژوهشی انستیتوی چشم پزشکی که در
مجاورت آن واقع شده است ،بهخوبی آشکار میسازد.
ساختمان جدید این مرکز ،نقطه عطفی در

تسهیالت خدماتی و آرمانهای بیمارستان محسوب
میشود .این مرکز موقوفه ،شامل کلینیکهای
سرپایی ،جراحی روزانه ،تسهیالت پژوهشی و
تسهیالت اقامتی در طول شب برای بیماران
و بستگان آنان میشود و در عین اینکه محیطی

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

دوستانه و گرم را برای کودکان فراهم می سازد ،از
نظر تأمین نیازهای درمانی نیز در باالترین سطح
قرار دارد.
طراحی این مرکز بهگونه ای است که از
بیمارستان بهعنوان محیطی جامع ،متمرکز بر
کودکان و پذیرا ،تصور عینی میبخشد.
در این مرکز ،به کمک رنگهایی جذاب و
فضاهای بازی بزرگ و آرامشبخش و نیز طرحی
روشن که حس امنیت می دهد ،تجربه ای است که
می تواند بالقوه آسیبزا باشد و به رویدادی مثبت
تبدیل شود .بهطور کلی ،طرح این مرکز پدیدآورنده
تجربه ای متنوع و جذاب و نیز حس اکتشاف ،در

بیمارانی است که در رده سنی یک تا شانزده سال
قرار دارند و ممکن است که درمان آنها ،ماهها و یا
سالها بهطول انجامد.
یک برنامه هنری هماهنگ ،در طرح این پروژه،
به صورت نورپردازی فضاهای داخلی و جبهه ورودی
ساختمان به چشم می خورد .این جبهه ،از ترکیب
پرههای آلومینیومی تاشده که آزادانه روی آن چیده
شده اند ،تشکیل شده است و حضور شاخصی را
برای خود در خیابان خلق می کند .نورپردازی در
این جبهه بهگونه ای برنامه ریزی شده است تا
در هنگام غروب ،آن را غرق در رنگهایی پویا و
درخشان نماید.
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مرکــز پزشــکی اینشــتین -مونتگامــری ،نوریتــون شــرقی ،پنســیلوانیا

کارفرمــا؛ مرکــز پزشــکی آلبــرت اینشــتین ظاهری شبیه سنگ دارند .یک دیوار شیشهای چند
مونتگامــری
طبقه ،ورودی عمومی را شاخص می سازد که مانند
طراحان؛ پرکینز +ویل (شعبه نیویورک)
پنجرهای بسیار بزرگ ،در طول روز نمایی از پارک
پایان پروژه؛ سپتامبر 2012
مزرعه نوریستون را ارئه می دهد .پارک مزرعهای که
مساحت؛  33440مترمربع
در همسایگی آن قرار دارد و در هنگام عصر ،نقطه
عطفی برای بیمارستان است.
در اینجا با خانواده ها نیز بهعنوان یک تیم
دارنده گواهینامه ( LEED NCاستاندارد
پیشرو در طراحی محیطی و انرژی در ساخت و ساز همکار درمانی برخورد میشود .این ارتباط ،از طریق
طراحی اتاقهای بیماران با در نظر گرفتن فضایی
جدید) نقره ای
برای خانوادهها با کاناپههایی تختخوابشو بهمنظور
جوایز؛
استراحت ،سیستمهای سرگرمی و دسترسی به غذا
• 2014 - Award of Excellence
• جایزه جامعه معماران رسمی آمریکا ،برای همراهان ،تقویت شده است .اتاقهای بیماران،
راهروها و سایر فضاهای عمومی ،همگی یک ویترین
شورای شهر نیویورک
هنری هستند که بهویژه ،آرامش بصری و ارتباطی
• جایزه برنز طراحی2013 -
منطقهای را به نمایش می گذارند.
• جایزه جامعه معماران رسمی آمریکا
مرکز جدید پزشکی اینشتین در مونتگامری،
یک مکان جامع و قرن بیستمی برای تأمین نیازهای
درمانی منطقه است که براساس یک استراتژی
طراحی که طراحی داخلی و معماری را با یک برنامه
ریزی پزشکی نوآورنه در میآمیزد ،به تجلیل از
زیبایی منظر طبیعی در بر گرفته آن ،می پردازد.
ساختمان  33440مترمربعی بیمارستان ،از 96
تخت پزشکی /جراحی ،یک بخش مراقبت ویژه 22
تختخوابی ،یک بخش زایمان  20تختخوابی و یک
بخش  8تختخوابی مراقبت ویژه نوزادان ،بههمراه
یک ساختمان  2طبقه هنرهای پزشکی که در
مجاورت آن قرار دارد ،تشکیل میشود و در عین
حال که توصیفی پویا از یک مرکز پزشکی فاخر
را ارائه میدهد ،محیطی پذیرا و گرم را نیز فراهم
میآورد.
این ساختمان جدید ،از دل چشم انداز طبیعی
اطرافش سر بر آورده و پانلهای بتنی آن مزین به
خطوطی افقی و کوتاه هستند که بهصورتی نمایشی،
تندیسگونه و با رنگهای روشن نمایان شده است و
شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان
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بیمارسـتان هنری فورد در بلومفیلد غربی -بلومفیلد ،میشـیگان ،ایاالت متحده

کارفرمــا؛ سیســتم درمانــی هنــری فــورد،

دیترویــت ،میشــیگان

طراح؛ آلبرت کان و همکاران

سال پایان؛ 2009

ایــن بیمارســتان جدیــد بــا در نظــر گرفتــن
تمامــی جوانــب بهبــود بیمــار طراحــی شــده
اســت؛ مثــل اتخــاذ موضــع طراحــی فعــال
در محیــط آکوســتیکی .انتشــار صــدا ،هــم در
فضاهــای عمومــی و هــم در فضاهــای خصوصــی،
بررســی شــده اســت تــا بتواننــد میــزان جــذب و
دفــع صــدا را کنتــرل کننــد و فضاهــای خصوصــی
و آرامــی را در دل یــک بنــای عمومــی شــلوغ
ایجــاد کننــد.

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

تمامــی بخشهــای کلینیــکال ،دور از دیــد
قــرار گرفتــه انــد و اقامــت بیمــاران بســتری در
اتاقهایــی خصوصــی بــا منحنیهــا و رنگهــای
متعــدد و بــا دیــدی زیبــا ،صــورت میگیــرد.
ســه بــرج چهــار طبقــه ای یــا «لــژ» بــرای
بیمــاران در نظــر گرفتــه شــده اســت .دو «لــژ»،
هــر کــدام دارای  16تخــت در هــر طبقــه هســتند
و «لــژ» ســوم بخشهــای مراقبــت ویــژه بــا 12
تخــت در هــر طبقــه را در خــود جــای میدهــد.

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

ســاختمان مربــوط بــه تشــخیص و درمــان،
چهــار طبقــه اســت؛ دو آتریــوم ســه طبقــه بــزرگ،
بــرای اتصــال ایــن ســاختمان بــه لژهــای بســتری،
طراحــی شــده انــد تــا نــور روز را بــرای اســتفاده از
درختــان و گیاهــان داخلــی فراهــم آورنــد.
طراحــان آکوســتیک ،تهمیداتــی را بــرای دو
آتریــوم بــزرگ پیشــنهاد دادهانــد و عملکــرد نــوع
پارتیشــنهای معمــاری انتخــاب شــده را تأییــد
کردهانــد و همچنیــن چگونگــی هدایــت صــوت
بــه بخشهــای ام.آر ( تشــدید مغناطیســی) را
مــورد بررســی قــرار دادهانــد .عــاوه بــر ایــن،
یــک آشــپزخانه بــاز مــدرن بــا  90صندلــی و بــا
عایــق بنــدی مناســب صــوت ،طراحــی شــده و

چــون ممکــن اســت کــه بهعنــوان یــک ســالن
آدوتریــوم اســتفاده شــود ،تمهیــدات الزم از نظــر
جــذب صــوت در فضاهــای داخلــی و مهــار صــوت
ایجــاد شــده از سیســتمهای گرمایــش ،تهویــه و
تهویــهمطبــوع ،در آن اندیشــیده شــده اســت.
ایــن بیمارســتان کــه بــه محــدوده ای فراتــر
از شــهر دیترویــت خدمــات ارائــه مــی دهــد،
بهدنبــال دریافــت گواهینامــه نقــرهای LEED
اســت .ایــن مجموعــه ،ضمــن حفــظ تمامــی
جنگلهــا ،تاالبهــا و برکههایــی کــه ســایت
ایــن پــروژه و بافــت مســکونی مجــاور آن را مزیــن
کردهانــد ،یــک محیــط درمانــی ایــده آل را بــرای
بیمــاران فراهــم مــی ســازد.
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بیمارســتان

ری

خــوان

کارلــوس-

مادریــد،

اســپانیا

بیمارســتان ری خــوان کارلــوس -مادریــد،
اســپانیا

طراح؛ رافائل دالهوز

مساحت؛  90000مترمربع

سال ساخت؛ 2012

ایـن بیمارسـتان بهعنـوان جزئـی از نظـام
سلامت در ارائـه خدمـات بـه شـهروندان منظـور
شـده اسـت ،اما معموالً از لحاظ معمـاری ،تکراری و

گاهـی افسـرده کننده اسـت .از آنجا کـه مؤثر بودن
ایـن نـوع معمـاری در گرو تکـراری بودن آن اسـت،
بنابرایـن ،در طـول یـک ربـع قـرن گذشـته ،تمامی

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

ایـن نوع بیمارسـتانها شـبیه هم هسـتند یـا الاقل،
اینگونـه بـه نظـر مـی رسـند .در بیمارسـتانهای
جدیـد سـعی بر این اسـت کـه شـهروندان بهعنوان

کاربـران فضـا دیـده شـوند تـا علاوه بـر تأمیـن
نیازهـای درمانیشـان ،در مرکـز توجـه باشـند.
ایـن مـدل جدیـد بیمارسـتان ،بـر سـه اصـل

شماره هشتم نشریه مهندسان مشاور لیمان

اسـتوار اسـت؛ کارآیـی ،نـور و آرامـش .اصولـی کـه
هـم در معماری درمانی و هم در معماری مسـکونی،
بهتریـن هسـتند .از لحـاظ کانسـپت ،بیمارسـتان
جدیـد ،طـوری سـازماندهی میشـود که سـاختاری
سـه گانه بـرای مراقبت درمانی ،تشـخیص سـرپایی
و درمـان داشـته باشـد .سـاختارهایی بـا مـدول
سـه گانـه یـا سـاختمانهایی مـوازی کـه الزامـات
اصلـی بیمارسـتان را تأمیـن مـی کننـد ،عبارتانـد
از انعطـاف پذیـری ،گسـترش ،وضـوح کاربریهـا و
گـردش حرکـت افقی.
در این سـاختمان ،دو واحد بستری وجود دارد؛
دو تـاج بیضـی شـکل با منحنـی هایی با شـیب کم،

کـه بـا فرمهای رایـج و افسـرده کننـده «بلوکهای
نـواری» بـرای بخشهـای مسـکونی ،متفاوت اسـت
و مـوارد مربـوط بـه معمـاری مسـکونی جدیـد را

رعایـت مـی کنـد؛ حـذف راهروهـا و در نتیجـه،
حـذف اصـوات مزاحم ،مسـیر حرکـت متحدالمرکز،
نـور و سـکوت در اطـراف یـک آتریـوم مشـترک .دو
کانسـپت عملکـردی ،فضاهـا را شـکل مـی دهنـد؛
یـک شـالوده و تاجـی بـر روی آن ،کـه بـا اتصـال
بـه یکدیگـر ،فـرم جدیـدی از معماری را شـکل می
دهنـد ،فرمـی که بـرای افراد حرفه ای ایـن امکان را
فراهـم مـی آورد کـه بـه کار درمان بپردازنـد و برای
مراجعیـن ،محیطـی را بـا نـور طبیعـی و آرام بـرای
درمـان میسـر میسـازد.
طراحـی این سـاختمان ،بر مبنای یک شـالوده
وسـیع اسـت که بخشهای پزشـکی بیمارسـتان در
آن قـرار دارنـد و ایـن شـالوده ،دو حجم شیشـه ای
را در بـر میگیـرد و بخشهـای بسـتری نیـز از آنها
سـر بر مـی آورند.
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طراح؛ گروه معماری ان.بی.بی.جی
سال پایان؛ 2007

مساحت؛  35200مترمربع

تیم طراحی ،رویکردی ساده و مقرون به صرفه
در پایداری این مرکز پزشکی اتخاذ کرده است که
بر منابع و اطالعاتی در ساخت و ساز اقلیم کویری
استوار است .مصالحی با طول عمر زیاد و هزینه
نگهداری کم ،در کل ساختمان دیده می شوند.
نماهایی از جنس فلز و بلوکهای سیمانی ،بهصورت
صفحات خود تهویه شونده در برابر باران ،با غشایی
که بازتاب کننده نور است ،در این مرکز به کار گرفته
شده اند تا ساختمان را در طول تابستان داغ آریزونا،
خنک نگهدارند .کاربرد شیشه در هر دو نمای شمالی
و جنوبی که کنترل خورشید در آن به سادگی امکان
پذیر است -به حداکثر رسیده است که در عین حال،
از دور به کوههای رد و اوزری و از نزدیک به باغهای
موجود در سایت ،دید دارند .استفاده از نور روز،
بهطور گسترده در تمامی سطح ساختمان و بهویژه
در فضاهای عمومی ،مد نظر قرار گرفته است.
فضاهای داخلی ،در دل ساختمان ،از طریق
بازتاب نور خورشید به طور طبیعی روشن شده
اند .در برجهای بستری ،از سایبانهایی استفاده
شده است تا از تابش خیره کننده و گرمای ناشی
از نور خورشید در اتاقهای بستری ،اجتناب شود.
پوشش گیاهی بومی و مقاوم به کم آبی که بسیاری
از آن خواص درمانی نیز دارند ،در طراحی منظر
این ساختمان انتخاب شده اند .تعدادی عنصر آبی،
خنکی و رطوبت را برای باغ فراهم می سازند که
دیوارهای دره مانند ساختمان بر روی آنها سایه می
اندازند.
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