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[ ســـــــــــرمقاله ]
اولين كنگره تخصصى س��اخت بيمارس��تان و مديريت منابع و
تجهيزات در س��الن همايشهاى رازى دانشگاه علوم پزشكى ايران
ب��راى اولين بار در ايران تش��گيل گرديد .همه س��اله گردهمائى
هائ��ى در اين زمينه در كش��ورهاى ديگر و با عنوان hospital
 buildتش��گيل ميگ��رددو به همين دليل برگ��زارى اين كنگره
هر چند كه ميبايس��تى از سالها پيش تشگيل ميشد و با كاستى
هائى همراه بود ،يك اقدام شايسته و مفيدى بوده كه جا دارد از
متوليان و برگزاركنندگان اين كنگره تش��كر و قدردانى نمود .در
اين كنگره همه دست اندر كاران صنعت بيمارستان سازى أعم از
سياست گزاران ،مجريان و بهره برداران حضور داشتند و سياست
ها ،برنامه ها ،جايگاه بهداش��ت و درم��ان در جهان و ايران مورد
بحث و بررسئ قرار گرفت و ليكن نقش و حضور بخش خصوصى
و خصوصا مش��اوران و پيمانكاران كه متولى طراحى ،س��اخت و
تجهيز بيمارستانها ميباشند ،كمرنگ بوده و در اكثر پانل ها فقط
متوليان و مسئولين دولتى حضور داشتند و كم و بيش از برخى
سياس��ت هاى نا درس��ت و تنگ نظرانه در س��الهاى اخير انتقاد
كردند وليكن حض��ور نمايندگان مش��اوران و پيمانكاران بخش
خصوصى به روشن شدن بيشتر مسائل و مشكالت حوزه سالمت
و ش��فافيت ان كمك مينمود .حجم هزينه س��اليانه سالمت كه
در كل دنيا برابر  ٥٤٠٠ميليارد دالر اس��ت به مراتب بيش��تر از
مجموع هزينه نظامى و نفت ميباش��د كه اهميت نگاه اقتصادى
به اين حوزه را افزون تر ميكند در اين مراس��م از پيشكس��وتان
بيمارستانس��ازى و تعدادى از مش��اوران و پيمانكاران قدردانى و
لوح تقدير به انه��ا اهداء گرديد .به دليل ارزش و اهميت مطالب
مطرح شده در كنگره توسط سخنرانان ،مطالب اين شماره نشريه
مهندسان مشاور ليمان اكثرا به اين موضوع اختصاص دارد.
«الزم به ذکر اس��ت با توج��ه به اهمیت مطال��ب و روشهای
متفاوت در انتقال مطالب توس��ط س��خنرانان این کنگره؛ نشریه
لیمان حق هرگونه ویراس��تاری و تغییر در ش��یوه بیان را از خود
س��لب و تمامی مطال��ب را بصورت نقلق��ول؛ همانگونه که بیان
شدهاند؛ به تحریر درآورده است».
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و باالخره کنگره ای برای بیمارستان ها
مهندسشاهقدمی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و دبیر علمی
کنگره

برای اولین بار در کشور این کنگره
ش��کل گرفته اس��ت .هنگامی که این
موض��وع مطرح ش��د ما بررس��ی ای
کردیم و دیدیم ک��ه کنگره ای تحت
عنوان " "Hospital buildدر چین
و امارات و روس��یه برگ��زار میگردد.
دوستانی در کشور سعی میکردند که
ب��ا این کنگره هماهن��گ کنند و این
کنگره را به ای��ران بیاورند .ما دیدیم
که این کار منطقی نیس��ت و در ابتدا
باید خودمان را بشناس��یم  ،وضعیت
کش��ور خودمان را بشناسیم و سپس
آن را بومی س��ازی کنی��م و اگر نیاز
ش��د ارتباطی هم با آن کنگره داشته
باش��یم .کلید این کنگره از یکس��ال
قبل خورده ش��د .در پی مس��ائل این
کنگره در حیطه های دانشگاهی جلو
رفتیم و هر چ��ه جلوتر رفتیم دیدیم
ک��ه ارگانهای خیلی زی��ادی را داریم
که در این سیس��تم هس��تند .که اگر
کمک این دوس��تان نب��ود قطعاً این
کنگره به این صورت شکل نمیگرفت.
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همه نهادهای ذیربط شناس��ایی ش��دند ،خوشبختانه تمامی
دوستان همکاری بسیار خوبی داشتندو معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان مجری خیلی
کمک ک��رده اند .مدیریت توس��عه و مناب��ع فیزیکی و امور
عمرانی وزارت بهداش��ت  ،مدیران اجرایی وزارت بهداش��ت
 ،معاون��ت های مختلف  ،معاونت درمان  ،معاونت توس��عه ،
معاونت دارو و غذا کمک های بس��یاری برای ش��کل گیری
ای��ن کنگره کردند ما از یکس��ال پیش کار را ش��روع کردیم
فراخوان مقاالت را دادیم با کمک کارشناسان حوزه هایی که
در این نهاد ها وجود داش��تند در واقع به نوعی کمیته اصلی
مجموعه را ش��کل دادیم .از همه کارشناسان استفاده کردیم
و ش��اخصهای کنگره و محور های کنگره را تدوین کردیم.
ب��رای فراخوان مقاله ،ح��دود  150مقال��ه دریافت کردیم ،
ح��دود  35مقال��ه را برای ارائه انتخ��اب کردیم و حدود 20
مقاله را برای پوس��تر .عالقهی زیادی داش��تیم که تجربیات
برتر و تجربی��ات روز دنیا را در اینجا مطرح کنیم .به همین
دلیل سعی کردیم در مقاالتی که ارائه میشود این نوع موارد
را بیش��تر در نظر داشته باشیم .دوس��تانی که کار میکنند و
دانشمندانی که در س��طح کشور فعال هستند در این حوزه
واقع��اً تالش میکنند و هر کدام در حوزه خودش��ان فعالیت
زیادی میکنند .ما ش��عاری را برای کنگره انتخاب کردیم " :
عزم ملی برای هماهنگی نهاد های ذیربط در جهت س��اخت
بیمارستانهای ایمن با طراحی های نوآورانه" این را به عنوان
ش��عار همایش انتخاب کردیم در واقع چیزی که احس��اس
کردیم شاید در این مجموعه کم داریم.

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

دانش��مندان متعددی  ،کارشناسان متعددی در حوزه های
مختلف فعال هس��تند و کار میکنن��د .هر کدام هم در حوزه
های خودشان بسیار قوی کار میکنند و نیاز به این هماهنگی
بسیار احساس میشود.
هنگامی که چرخه ی س��اخت بیمارس��تانها آغاز میش��ود،
فرآیند امکان س��نجی برای اینکه یک بیمارس��تان بسازیم،
پارامتره��ای مختلفی درگیر این فرآیند اس��ت .تقس��یمات
کش��وری  ،جمعی��ت  ،ش��رایط فرهنگی  ،همس��ایگی ها ،
دسترسی ها و ...
این پارامتر ها و این ش��رایط خودشان مدام در حال تغییر
هس��تند و چیزی نیس��ت که ثابت باش��د .که در طی زمان
امکان سنجی یک بیمارستان ثابت بماند.
بیمارس��تان طراحی میش��ود و بعد مباحث پیاده س��ازی،
مباحث معماری  ،مباح��ث اقلیمی و  ...آنقدر زمان میگذرد
که ش��اید آن ش��رایط اولیه که ب��رای انتخاب بیمارس��تان
داشتیم ممکن است دس��تخوش تغییر شده باشد .مدام این
سیس��تم تغییر میکند .پس از اینکه بیمارستان طراحی شد،

ساخته شد و انشااهلل تحویل داده شد
و راه اندازی شد  ،باید بهره برداری و
نگهداری شود .این بیمارستان محیط
اط��راف خ��ودش را تح��ت تأثیر قرار
میدهد و از محی��ط اطرافش امکانات
و تس��هیالتی را میگی��رد و بازخ��ورد
های��ی به محیط اطراف خ��ود دارد و
غی��ر از فرآیند درمان��ی ای که وجود
دارد ،فرآینده��ای مختلفی ما داریم،
انرژی و آب و ب��رق و گاز را میگیریم
و سیس��تم های تهوی��ه و فاضالب و
زباله های بیمارس��تانی و  ...فرآیند ها
و دردسر هایی که در این مقوله داریم
و از نظ��ر فرهنگی ک��ه محیط اطراف
را تحت تأثیر خ��ودش قرار میدهد و
این سیس��تم نگهداری م��ی خواهد.
نگهداری آن انجام میشود و نگهداری
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بحث های
بیمارستان
آینده با توجه
به تکنولوژی
اطالعاتی
فرآیندهای
بیمارستانی
هم در حال
تغییر است.
خیلی وقت
ها شاید
نیاز نباشد
که بیمار به
بیمارستان
منتقل شود
و بحث هایی
که در پزشکی
از راه دور و
نقش مدیریت
اطالعات
در سیستم
وجود دارد.

پیشگیرانه و بحث های دیگری که در
ادام��ه به آن میپردازن��د .در رابطه با
اینکه این سیس��تم صحیح نگهداری
شود و بازس��ازی شود .بحث عمدة ما
این اس��ت که این بیمارستان هنگام
بحران چه خواهد کرد؟ آیا به راستی
این بیمارستان ایمن است ؟ در بحران
ها میتواند پابرجا باش��د؟ میتواند اگر
آب و ب��رق و گاز قط��ع ش��د ب��ه کار
خودش ادامه دهد؟
بحث های بیمارستان آینده با توجه
ب��ه تکنولوژی اطالعات��ی فرآیندهای
بیمارس��تانی هم در حال تغییر است.
خیلی وقت ها ش��اید نیاز نباش��د که
بیمار به بیمارس��تان منتقل ش��ود و
بح��ث هایی ک��ه در پزش��کی از راه
دور و نق��ش مدیری��ت اطالع��ات در
سیس��تم وج��ود دارد .امیدواریم که
این کنگ��ره بتواند اثر خ��ودش را در
سیستم بهداشتی و درمانی ما بگذارد
و بتوانی��م در آین��ده ب��ا پیگیری این
کنگره و پیگیری دستاوردهای آن در
این زمینه فعال تر باشیم.
آقای دکتر پیوندی (رئیس
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی و رئیس کنگره):

امیدواریم که برگزاری اولین کنگره
ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

تجهیزات کمک کند به ما که دغدغه های نظام س�لامت را
کاه��ش دهی��م و راهی را بدون دغدغه با ه��م طی بکنیم و
خدمتی را شایسته به مردم شریف و عزیز ارائه دهیم .از همه
عزیزانی که در برگزاری کنگره نقش فعال و مؤثری داش��تند
تش��کر میکنم .همکارانمان در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران  ،همکارانمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران،
ایران  ،وزارتخانه و زارت راه و شهرس��ازی و تمامی عزیزانی
که کمک کرده اند که کنگره ای بعد از س��الها به این عنوان
تش��کیل ش��ود و امیدواریم که برگزاری کنگره راه کارهای
موثر و خوبی را عنوان کند که ما بتوانیم راهی که باید برویم
را کمتر و بدون دغدغه باهم طی کنیم.
همانطور که مطلع هس��تید در کش��ور ب��ه ازای هر 1000
نفر حدود  1/7تخت داریم که این در کش��ورهای دیگر بالغ
بر  3تخت اس��ت به ازای ه��ر  1000نفر.نکته ی قابل توجه
این اس��ت که تختهای بیمارس��تانی در سراسر کشور اعم
از خیریه ،س��ازمان تأمین اجتماعی دانش��گاهها و خصوصی
شاید بالغ بر 40درصدتا 50درصد این بیمارستانها فرسوده
هستند.نکته ی قابل ذکر این است که بعضی از بیمارستانها
در مناطقی واقع شدند که اشغال تخت باالی 100درصدست
یعنی 110درصد اشغال تخت داریم .در واقع بیشتر از تختها
پذیرش بیمار انجام میدهیم و در بعضی مناطق اشغال تخت
کمتر از 20درصد است .اینها مسائل و دغدغههایی است که
در س��اخت بیمارس��تان با آنها مواجه بوده ایم وبا آنها دست
به گریبان هس��تیم شاید چیزی حدود  43تا  44هزار تخت
هم در دست ساخت داریم که در بهترین حالت این است که
بتوانی��م با کمک همه عزیزان در  10تا  15س��ال آینده این
تختها را تکمیل کنیم.اینها دغدغه هایی است که در ساخت
بیمارس��تان با آنها مواجه هستیم .از طرف دیگر میدانیم که
بیمارس��تان یک محل بس��یار حیاتی ب��رای ارائه خدمت در
ش��رایط عادی و بحران اس��ت و باالخره بیمارستانها محلی
هس��تند که غیر از خدمات هت��لداری ،خدمات درمانی هم
ارائه میدهند .اینها پیچیدگی واحد بیمارستانی را افزایش
میدهد .بنابراین در بیمارس��تان غیر از مباحث تأسیس��ات،
برق و س��ازه  ،باید به فکر فضاهای بین بیمارس��تانی،به فکر
پرس��نلی که کار میکنند و به فکر تجهیزاتی باش��یم که در
بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرند.
از طرف دیگر بیمارستانها باید طوری ساخته شوند که در
شرایط بحرانی بتوانند به ما کمک کنند اگر خدایناکرده در
منطق��های اتفاق غیرمنتظرهای افتاد بیمارس��تان باید بتواند
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دکتر پیوندی  :وظیفه ما به عنوان نظام
حاکمیتی اینها همه دغدغههایی است
که همه ما را به شکلی به خود مشغول
کرده است .باید راهی را پیدا کنیم که
بتوانیم خدمتی را ارائه دهیم که درخور
و شایسته مردم شریف ایران باشد
خدم��ت خود را به عنوان محل مأمن هم��ه ی عزیزان ارائه
بدهد .بنابراین ما باید اس��تانداردهای ایمنس��ازی را رعایت
کنی��م .از طرف دیگر در کل نظام س�لامت چه در کش��ورما
و چ��ه در کل جهان ،هزینه بس��یار زی��ادی را دولتها برای
س�لامت پرداخت میکنند.رقم آن در کل دنیا بس��یار زیاد
است و شاید مقام اول را در هزینه دولت ها داشته باشد .این
حاکی از آن اس��ت که هزینههای بس��یار زیادی را دولت ها
چه در دولت ما و چه در دولتهای دیگر برای نظام سالمت
پرداخت میکنند .دولت هم با نقش حاکمیتی موظف است
که خدمتی شایس��ته و درخور مردم شریف ارائه دهد .این از
وظایف اصلی دولت اس��ت .ما مواجه هستیم با کمبود منابع
که دولت دست به گریبان است .تمام اینها دغدغههایی است
که با آنها روبرو هس��تیم و شاید بشود گفت که هزینهای که
در نظام س�لامت به کار میرود  50تا 80درصد هم در خود
بیمارستانها به شکلی استفاده میشود .با این شرایط چکار
باید کرد؟ بیمارس��تانهایی داریم فرسوده ،نا متوازن  ،بدون
دلیل س��اخت منطقی ،بیمارس��تان  32و  64تختخوابی که
اش��غال تخت بسیار پایینی دارد .بیمارستانهای فرسوده در
مرکز تهران و شهرستانهای بزرگ که قدمت باالی 40-50
سال دارند و بسیار فرسوده هستند و ناکارآمد به شکلی تلقی
میشوند.
وظیف��ه ما به عنوان نظام حاکمیتی اینها همه دغدغههایی
اس��ت که همه ما را به ش��کلی به خود مشغول کرده است.
بای��د راهی را پی��دا کنیم که بتوانیم خدمت��ی را ارائه دهیم
که درخور و شایس��ته مردم شریف ایران باشد .این را ه راهی
اس��ت که ما باید یک بازنگری کنیم و یک نوآوری بکنیم در
طراحی بیمارس��تانها ،بیاییم در واقع حاال که منابع نداریم
بخش خصوصی را وارد قصه کنیم و یک مشارکت عمومی –
دولت��ی – خصوصی یا عمومی – خصوصی را بکار بگیریم به
این شکل که بخش خصوصی با ما شریک بشود ،منابع خود
را بیاورد ،تأمین منابع کند ،ما بتوانیم از منابع آن اس��تفاده

بکنی��م ،مدیریت بکنی��م ،خدمتی را
ک��ه میخواهی��م ارائه کنی��م در یک
قالب دولت��ی – خصوص��ی ،عمومی
– خصوص��ی بتوانیم ارائ��ه کنیم .این
راهی اس��ت ک��ه اراده وزی��ر محترم
است.راهی اس��ت که اراده وزارتخانه
اس��ت ،راهی اس��ت که راه برونرفت
از مشکالت است .این بحثی است که
در س��الهای اخیر ،در چن��د ماه اخیر
ش��کل گرفته و امیدواریم که انشااهلل
با برگزاری چنین کنگرههایی بتوانیم
یک ع��زم جدیتری باش��د و همه را
وارد این مسائل کنیم.
بحث بعدی بحث خیرین اس��ت ،ما
در کشور بیمارستانی که خیرین اداره
میکنند ،تعداد خیلی زیادی نیس��ت.
این مفهومش این است که خیرین به
شکل جدی در بحث بیمارستانسازی
وارد نش��دند و ما باید از این پتانسیل
بس��یار قوی ک��ه فراموش ک��رده ایم
اس��تفاده کنی��م و بتوانی��م از ای��ن
پتانس��یل بس��یار پرظرفیت استفاده
کنیم و بتوانیم آنها را بکار بگیریم که
ب��ه ما کمک کنن��د آن خدمتی را که
به مردم ارائه میدهیم ،خدمتی بهتر،
باکیفیتتر ،مطمئنتر و درس��ت تر و
صحیحتری باشد.
در بعضی مکانها که در بیمارستان
رف��ت و آمد میکنیم ،آدم احس��اس
خیل��ی خوب��ی ن��دارد ،میدانی��م
مش��کالت چیست ،س��اختار مشکل
دارد ،بیمارس��تان فرسوده است ،و از
طرفی دیگر وظیفه انس��انی ،اخالقی،
حاکمیتی ماس��ت ک��ه خدمت خوبی
ارائ��ه بدهیم در نتیجه راهحل آن این
است که ما یک نوآوری داشته باشیم،
طرحی ن��و در س��اخت بیمارس��تان
راه بیندازیم.بخ��ش خصوص��ی را به
مش��ارکت دع��وت کنی��م ،اطمینان

ما در کشور
بیمارستانی
که خیرین
اداره میکنند،
تعداد خیلی
زیادی نیست.
این مفهومش
این است که
خیرین به شکل
جدی در بحث
بیمارستانسازی
وارد نشدند
و ما باید از
این پتانسیل
بسیار قوی که
فراموش کرده
ایم استفاده
کنیم و بتوانیم
از این پتانسیل
بسیار پرظرفیت
استفاده کنیم
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کمکم باید
از ساخت
بیمارستان
های کوچک
به ساخت
بیمارستانهای
بزرگ هدایت
بشویم.و
باید مگا
هاسپیتال ها،
بیمارستانهای
باالی 500
تخت را در
نظر بگیریم،
بیمارستانهای
زیر 200-150
تختخوابی
دیگر مقرون به
صرفه اقتصادی
نیستند

خاط��ر بدهیم آنها را در این مس��ائل
ش��ریک و س��هیم کنیم که بتوانیم با
همدیگ��ر خدماتی بهت��ر ارائه بدهیم.
چند نکته قابل ذکر است :
بیمارس��تانهایی ک��ه ما س��اختیم
یا قرار اس��ت س��اخته ش��ود ،از نظر
ایمنس��ازی باید در ح��د قابل قبولی
باش��د .دیده شده در چند سال اخیر،
بیمارستانهایی که ما ساختیم شاید
س��بک و س��یاقش به  40-30س��ال
قبل برمیگردد و آن مقاومس��ازی که
م��ا انتظار داریم در آن برآورد نش��ده
اس��ت .این نکتهای است که در آینده
در ی��ک مواقع بحرانی دچار مش��کل
خ��اص اجتماع��ی و ش��رایط امنیتی
ش��ویم .نکت��ه بع��دی ،آن اس��ت که
بیمارستانسازی در کشور یک حالت
کپیبرداری احساس میشود و اتفاق
افتاده به دلیل کاه��ش هزینهها یک
نقش��ه واحدی را طراحی میکنیم در
اس��تان اردبیل وخوزس��تان را با هم
میبینیم .شرایط آب و هوایی ،اقلیمی
منطقه کام ً
ال با هم متفاوت است .کپی
نمیتواند در واقع یک نقشه راه واحد
و ی��ک نقش��ه راه درس��ت و مطمئن
باش��د که ای��ن کار را انج��ام بدهیم.
درس��ت اس��ت که هزینه کاهش پیدا
میکند در کپی برداری  ،ولی مضرات
بس��یار زیادی دارد .که این اس��ت که
بیمارس��تانی که در اردبیل میسازیم ،
در آذربایجان میسازیم مطمئناً باید با
هرمزگان با استان خوزستان متفاوت
باشند و شرایط اقلیمی را باید در نظر
بگیریم.
نکته بعدی اینک��ه فضاهایی که در
بیمارستانها هستند بر اساس طراحی
که میکنیم باید آن فضا بتواند جواب
بدهد ،یعنی ب��رای بیمار ،برای همراه
بیمار ،برای پرس��نل و پزش��کان باید
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این فضا طوری طراحی شود که الاقل دغدغههایی به غیر از
بیماری را افزایش ندهد .ما با یک محیطی مواجه بشویم ،یک
مقداری به ما آرامش بدهد ،باعث تس��کین دردهای ما شود،
نه اینکه با دیدن وضعیت ظاهری بیمارستان ،مشکالت قبلی
ما افزایش پیدا کند .این چیزی اس��ت که از نظر روانشناسی
ثابت شده و همه دنیا به آن توجه میکنند ،ما هم در ساخت
بیمارستانها باید مدنظر بگیریم.
نکته بعدی اینکه کمکم باید از س��اخت بیمارس��تان های
کوچک به ساخت بیمارستانهای بزرگ هدایت بشویم.و باید
مگا هاس��پیتال ها  ،بیمارس��تانهای باالی  500تخت را در
نظر بگیریم ،بیمارستانهای زیر  200-150تختخوابی دیگر
مق��رون به صرفه اقتصادی نیس��تند .باید خدمات را در یک
مح��ل متمرکز کنیم ،جایابی کنی��م ،در واقع بتوانیم نیروی
خ��ود را متمرکز کنیم و بیمارس��تانهای بزرگ را کمکم در
ش��هرهای بزرگ راهاندازی کنیم که این از نظر اقتصادی به
صرفه اس��ت .خدمت بهتر و شایستهتری ارائه میدهد و این
باعث میشود که ما بتوانیم این کارها را بهتر انجام بدهیم و
در نهایت راه برون رفتن راهی است که باید با بخش خصوصی
دنبال کنیم که با دیدگاه متعالی وزیر محترم ،همه معاونین
وزارتخانه و وزارت راه و شهرس��ازی ،همه دیدگاهش��ان این
اس��ت که م��ا باید این راه را انتخاب کنی��م و اجتناب ناپذیر
اس��ت .و باید یک اطمینان خاطر به بخش خصوصی بدهیم
که وقتی میآید بتواند در این وادی کار بکند ،منافع خود را
حساب کند و بتوانیم با یک بازی برد – برد کار را جلو ببریم.
آقای دکتر حریرچی (معاون توسعه مدیریت و
برنامهریزی منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی):
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متأس��فانه علیرغم تم��ام تالشهای گذش��ته ،ما وضعیت
ارائه خدمات بیمارس��تانیمان در حد مطلوبی نیس��ت .این
هم از لحاظ تعداد تخت اس��ت که ما نس��بت تعداد تخت به
جمعیتمان با توجه به تغییر هرم س��نی جمعیتیمان الزاماً
باید افزایش پیدا کند .دوم اینکه خیلی از تختها از این 1/7
تخت  ،تختهای مناس��بی نیستند .باالخره در همین تهران
ارجاعیتری��ن بیمارس��تانمان در داخل س��اختمان خوابگاه
بوده خوابگاهی که خوابگاه خوبی بوده مث ً
ال .بیمارس��تانی در
شمال شهر از ابتدا یک خوابگاه رده  2بوده و در حال حاضر
بیمارستان شده و پاسخگو نیست .بیمارستان تخصصی زنان
در یک مرکز اس��تان ،کنس��ولگری و منزل س��فیر انگلیس
 95س��ال پیش بوده و در حال حاضر بیمارستان شده است.
55درص��د زایمانه��ای اس��تان در این بیمارس��تان صورت
میگیرد .خیلی از بیمارس��تانها  60-70س��ال عمر دارند.
درصد قابل توجهی از بیمارستانهایمان فاقد ارزش بهسازی
هس��تند ،فاقد ارزش مقاومسازی در مقابل زلزله هستند .اگر
معیار نگهداشت بیمارس��تانها را این قرار بدهیم که 5-10
درصد هزینه ساخت بیمارستان هر سال باید صرف نگهداری
بشود ،در تعداد قابلتوجهی از بیمارستانهای ما این موضوع
زیر 2درصد قرار دارد ،یعنی بیمارستانهایی میسازیم که با
یک تکنولوژی زمان خودش مناسب است 8-17 ،سال طول
میدهیم ،بعد آن بیمارستان را هم نگهداشت نمیکنیم.
توزیع بس��یار نامتناسب است ،ما بیمارستانهای  32و 64
و  96تختخوابی داریم ،هر چقدر کوچک میش��ود با اشغال
تخت زیر 30-20درصد گاهی 2درصد3 ،درصد کار میکنیم،
در بعضی جاها بیمارس��تانهای 105درص��د داریم .در این
بیمارس��تانهای کوچکمان در کل کشور ،در بیماستانهای
 50تخت به پایین 9/6 ،نیرو به ازای یک تخت اشغالی داریم.
در بخشه��ای دولتی ،تأمین اجتماعی هم اینگونه اس��ت.
متأسفانه علیرغم تمام تالشهای
گذشته ،ما وضعیت ارائه خدمات
بیمارستانیمان در حد مطلوبی نیست .این
هم از لحاظ تعداد تخت است که ما نسبت
تعداد تخت به جمعیتمان با توجه به
تغییر هرم سنی جمعیتیمان الزام ًا باید
افزایش پیدا کند

نیروی مسلح ،خیریه هم اینگونه است،
با چن��د درصد باال و پایی��ن .ولی در
بیمارستانهای باالی  500تختی که
ریفرالترین کاره��ا را انجام میدهند
 2/8نی��رو به ازای ه��ر تخت داریم با
اش��غال تخت باالی 85درصد به ازای
هر تخت ولی متأسفانه اآلن در بعضی
از بیمارستانهای ریفرالمان در همین
ش��هر تهران  2تا از بیمارستان اصلی
دانشگاه شهید بهش��تی و بیمارستان
اصلی دانش��گاه تهران  0/5پرستار به
ازای ه��ر تخت داریم ،در حالی که در
بیمارس��تانهای زی��ر  50تختخوابی
 2/8پرس��تار به ازای هر تخت داریم
یعنی در اداره آن هم مش��کل داریم.
خود بیمارس��تانها را هم نامناس��ب
اداره میکنیم.
عزم دولت مبنی ب��ر اصالح موجود
اس��ت .یعنی دول��ت بودج��ه وزارت
بهداش��ت و بیمهها و هم عمرانی ،هم
جاری ،هم از محل هدفمندی ،هم از
محل 1درص��د ارزش افزوده ،به طور
بس��یار قابل توجهی افزایش داده ولی
مطمئناً به س��اخت ای��ن تعداد تخت
بیمارستانی که در دست ساخت داریم
که اینها هم اکثرا ً جایگزین هس��تند
یعنی  1/7ما را در صورت بهرهبرداری
از این  43700تخت��ی که در ابتدای
دولت تدبی��ر و امید بود اگر همه آنها
ساخته ش��ود  ،تعداد قابل توجهی از
اینه��ا جایگزی��ن هس��تند و حداکثر
 1/9ت��ا  2تخ��ت ب��ه ازای هر 1000
نفر جمعیت میرساند در یک پروسه
طوالنیمدت ولی اگر دولت همت کند
و اینه��ا را هم زودتر ب��ه بهرهبرداری
برسانیم با تغییر سیاستی که باالخره
س��ازمان برنامه و ما و خصوصاً جناب
آقای دکت��ر علیزاده دادن��د که ما به
ج��ای اینکه هم��ه بیمارس��تانها را
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حدود 80درصد
مردم همین
تعرفههای
دولتی را
به سختی
میتوانند تأمین
کنند12 .درصد
تا 13درصد
مردم با بیمه
مکمل میتوانند
خدمات بیشتر
بگیرند .درصد
بسیار کمی
هم میتوانند
با آرامش
خاطر خدمات
موردنظرشان
را از بخش
خصوصی بخرند

1-2درصد پیش��رفت بدهیم ،منابع را
داده ایم به بیمارستانهای باالی -85
 80تخ��ت که زودتر ب��ه بهرهبرداری
برسد ولی باز هم کم خواهیم داشت.
وظیف��ه دول��ت تأمی��ن خدم��ات
بهداشتی درمانی برای مردم است .نه
آقای هاشمی و نه دولت تدبیر و امید
معتقد به خصوصیسازی در خدمات
بهداشتی و درمانی نیستند .ما مکلف
هستیم برای مردم کشورمان خدمات
بهداش��تی درمان��ی را از محل منابع
عمومی به قیمت مناسب که هم قابل
دسترس باش��د و هم قابل استطاعت
م��ردم باش��د تأمی��ن کنی��م .حدود
80درص��د م��ردم همی��ن تعرفههای
دولتی را به س��ختی میتوانند تأمین
کنن��د12 .درصد ت��ا 13درصد مردم
ب��ا بیمه مکم��ل میتوانن��د خدمات
بیشتر بگیرند .درصد بسیار کمی هم
میتوانن��د با آرامش خاط��ر خدمات
موردنظرش��ان را از بخ��ش خصوصی
بخرند .ما عمده وظایفان دس��ته اول
مردم و قسمتی از دسته دوم است .ما
چون معتقد به شکست بازار هستیم،
معتق��د ب��ه وج��ود تقاض��ای القایی
هس��تیم ،معتق��د به غلبه فروش��نده
بر مش��تری در بازار بهداشت ،درمان
هس��تیم به ط��رف خصوصیس��ازی
نمیرویم ،به طرف اس��تفاده از منابع
بخش غیردولتی در حوزه بهداش��ت و
درمان هس��تیم .در مدل جدیدی که
اعالم شده است ،تعهدمان بر این است
که تمام قراردهایی که بسته شده که
تقریب��اً ب��ا توجه به توافقه��ای اولیه
بس��ته شده ،بیش از  20بیمارستان و
تقریباً حدود  10000تخت است.فقط
بر این مبنا اس��ت که ما ظرفیت قبلی
را افزای��ش میدهیم به قیمت دولتی،
یعن��ی حداقل 120درص��د به قیمت
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دولت��ی ،میزان خدمت ،میزان بیماران بس��تری ،میزان ارائه
تخت ،میزان خدمات جانب��ی افزایش پیدا میکند .حداکثر
30درصد اجازه داده میشود که استفاده از تختهای مازاد ،از
بیمه مکمل استفاده بشود .این سیاستی است طبق مدلهای
اقتص��ادی که درس��ت کرده ای��م ،ما معتقدی��م در مقیاس
بزرگ ،در بیمارس��تانهایی که با هم کار میکنند 10-6-5
بیمارستان با هم کار میکنند و در بیمارستانی که خدمت را
ما تضمین میکنیم بخریم ،خریدار خدمت و امور بیمهها به
صورت تضمین ش��ده هستیم ،با سود معقول برای هر کسی
که وارد این بازار بشود ،سودزا است .ما سودی که در بخشی
از بخش های خصوصی مان  ،بخش��ی از گروه های پزشکی
تصور دارند که باید با تعرفه های موجود بازار خصوصی فعلی
باشد  ،که در هیچ جای دنیا این سود را تأمین نمیکنند و ما
هم نمیتوانیم تأمین کنیم .ما هیچ وقت س��ودی را که انتظار
داریم که پولی که میاید دو برابر شود یا سه برابر شود در هر
س��ال و هیچ صنعتی هم در کش��ور ما نمی تواند تأمین کند
و ما هم قادر به تأمین آن نیس��تیم .سود معمول برای بخش
غیر دولتی که اکثرا ً کس��انی که آمده ان��د و گروه هایی که
قرارداد بستند قسمتی از مس��ئولیت های اجتماعیشان این
نقطه اس��ت که میخواهند ایفا بکنن��د و این نقطه ی مهمی
است که خواستم توجه شما را به آن جلب بکنم.
دو موضوع دیگر یکی قضیه ی هزینه ی نگهداش��ت است
که در این زمینه بس��یار ضرر میکند .متأس��فانه در طراحی
بیمارس��تانها ،معماری ایرانی اس�لامی را لحاظ نمیکنیم ،
یعنی بیمارس��تان چه در داخل و چه در نما .به هر حال آن
پرایوسی و مسائل خودمان را دخیل کنیم و اینکه کسی که
نما را نگاه میکند متوجه بش��ود که این بیمارستان در کشور
ایران با سابقه ی فرهنگی است.
آقای دکتر دیناروند(معاون وزیر و رئیس سازمان غذا
و دارو) :
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دکتر دیناروند :ما به هنگام ساخت و ساز
بیمارستانها و طراحی بیمارستانها و پس
از آن واقع ًا برای بخش دارو و ملزومات
پزشکی جایگاهی قائل نیستیم

س��ازمان غذا و دارو به جهت شأن مسئولیتی که در حوزه
مدیریت دارو و تجهیزات پزش��کی دارد ش��اید با معقوله ی
بیمارس��تان س��ازی و مدیریت منابع و تجهیزات بیمارستان
هم مرتبط باش��د به خصوص که بحث طرح تحول س�لامت
در بیمارس��تانها اجرا میشود  ،مقداری این قضیه حساس تر
و جدی تر هست.تقریباً به صورت میانگین یکسوم هزینهها
و گ��ردش مال��ی بیمارس��تانها مربوط ب��ه دارو و ملزومات
پزش��کی یا تجهیزات مصرفی اس��ت( البته بیمارس��تانها با
یکدیگر مختلف هس��تند بعضی جاها بیش��تر و بعضی جاها
کمتر اس��ت) .شاید رعایت استانداردهای بیمارستانسازی و
مدیریت بیمارس��تانی به اندازه  1/30هم برای این حوزه نه
طراحان و نه مدیران ش��أن قائل نیستند .یعنی ما به هنگام
س��اخت و ساز بیمارستانها و طراحی بیمارستانها و پس از
آن واقعاً برای بخش دارو و ملزومات پزش��کی جایگاهی قائل
نیستیم .من از بیمارستانهای مختلفی چه در داخل و چه در
خارج بازدید داش��تم( از  32تختخواب تا  1000تختخواب).
بیمارستانهای خارجی را که بازدید کردم هم جهان سومی
بوده و هم بس��یار پیش��رفته ،اما حتی در کش��ورهای جهان
س��وم هم جایگاه و ش��أن بخ��ش دارو و ملزومات پزش��کی
بس��یار بهتر و جدیت��ر از ما پیشبینی ش��ده و وجود دارد.
ال متفاوت است.مث ً
آنهایی که پیش��رفته هستند هم کام ً
ال در
ژاپ��ن بیمارس��تانی را بازدید میکردم ( بیمارس��تان کیوتو)،
بیمارس��تانی بسیار معظم و معموالً هم بیمارستان سازی در
دنیا خیلی وقت اس��ت که به سمت ساخت پروژه های بسیار
بزرگ و بیمارس��تانهایی با تعداد تخت  3000 ، 2000رفته
است .به دلیل اینکه برای اداره اش راحت تر هستند و صرفه
جویی انر ِژی میش��ود  ،صرفه جویی منابع بیش��تر میشود و

کام ً
ال اثبات شده است .در بیمارستان
کیوتو که  1000تختخوابی بود ،بخش
مراقب��ت ه��ای داروی��ی و تجهیزات
پزش��کی  12نفر هی��أت علمی و یک
فول پرفس��ور داش��ت و یک طبقه ی
کامل بیمارستان اختصاص داشت به
این بخش و در آنجا تمام کارهایی که
مربوط به خدمات دارویی و ملزومات
پزش��کی و بخش مراقبت ه��ا و ...بود
وج��ود داش��ت و افراد بس��یار زیادی
مش��غول بودن��د و س��رویس زیادی
ارائه میشد .ما متأس��فانه اینجا ،اینها
را بس��یار فرام��وش ک��رده ایم حتی
م��ا چند س��ال تالش کردی��م که در
بیمارستانها این حوزه را تقویت کنیم.
واقعاً نه فض��ای فیزیکی وجود دارد و
نه حتی فضای کاری .یعنی نه سخت
افزارش هس��ت نه نرم اف��زار و حتی
احس��اس نیاز هم نمی کنیم و جالب
اس��ت که قبل از اج��رای طرح تحول
س�لامت م��ا در بیمارس��تانهای مان
حتی این فض��ا را در نظر نمیگرفتیم.
امکانات��ی که در واقع ابزار درمان دارو
و ملزومات پزش��کی هس��ت را همراه
بیمار نس��خه دریافت کند برود بگردد
در ش��هر و اینها را پی��دا کند بیاورد.
یا حتی فکر نم��ی کردیم که اینها را
بای��د ما خودم��ان تأمی��ن کنیم .این
واقعیتیست که متأسفانه با آن سر و
کار داریم و در بسیاری از بیمارستانها
نی��ز کار راح��ت را انتخ��اب کردیم و
داروخان��ه را واگ��ذار کردیم به بخش
خصوص��ی  ،معموالً هم یک اجاره ای
درخواس��ت میکنیم که با یک کسب
و کار قانونی ام��کان تأمین آن اجاره
وجود ن��دارد .یعنی خودم��ان انتظار
داریم که کسی که اجاره کرده است ،
حتماً وارد فضاهای تخلف ش��ود برای
اینک��ه بتواند اجاره را به بیمارس��تان

در بیمارستان
کیوتو که 1000
تختخوابی
بود ،بخش
مراقبت های
دارویی و
تجهیزات
پزشکی 12
نفر هیأت
علمی و یک
فول پرفسور
داشت و یک
طبقه ی کامل
بیمارستان
اختصاص
داشت به
این بخش و
در آنجا تمام
کارهایی
که مربوط
به خدمات
دارویی و
ملزومات
پزشکی و
بخش مراقبت
ها و ...بود
وجود داشت
و افراد
بسیار زیادی
مشغول بودند
و سرویس
زیادی ارائه
میشد
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تفکر
ساختمان
سازی و تفکر
بیمارستان
سازی و
تفکر اداره ی
بیمارستان
نیازمند تحول
است .این
تحول را با
حضور جناب
آقای دکتر
هاشمی که
نگاهشان
در حوزه
بهداشت و
درمان انصاف ًا
نگاه تحولی
است و نگاه
متفاوتی
است و اساس ًا
شاید یکی
از دالیل و
رموز موفقیت
ایشان همین
متفاوت نگاه
کردن به این
حوزه است
که به نظر من
این تحوالت را
خواهیم دید

بدهد .جاهای��ی هم که خودمان اداره
کردیم به جهت اینکه بدهکاری های
دیگری داری��م و کمبودهای مالی در
اداره بیمارستانهای مان داشته ایم به
هر حال نمی توانیم مطالبات شرکت
های تأمین کنن��ده را پرداخت کنیم
.به همین دلیل دارو و ملزومات به ما
نمیدهن��د.و نتیجه اش همین بود که
عرض شد .خوش��بختانه طرح تحول
س�لامت به کمک این قضی��ه آمد و
خدمت بسیار بزرگی به بیماران شد نه
فقط به جهت اینکه هزینه ها کاهش
پیدا ک��رده  ،تأمین و ت��دارک دارو و
ملزوم��ات م��ورد نیاز بیم��ار در خود
بیمارس��تان ارزشش و اثر بخشیش از
کاهش هزینه ها کمتر نیس��ت .مردم
برایشان خیلی آرامش بیشتری ایجاد
میکند نس��بت به کارهای دیگری که
ما انجام می دهیم.
م��ا هم در حوزه س��اخت و س��از و
حوزه طراحی ب��ی توجهی که به این
قس��مت ش��ده اس��ت را باید جبران
کنیم .یعنی استانداردهای بین المللی
را اگ��ر میخواهیم رعای��ت کنیم باید
به این قس��مت ها هم توج��ه کنیم.
تفک��ر بیمارستانس��ازی و تفکر اداره
بیمارستان نیازمند تحول است.
ما در سازمان غذا و دارو به دنبال این
هستیم که استانداردهای مورد نیاز را
با کمک دوستان در معاونت درمان و
معاونت توسعه باالخره تدوین کنیم ،
پیشنهاد کنیم انشااهلل تصویب شود و
در مدیریتش هم دیده شود یعنی در
استانداردهای بیمارستانی مان  ،نحوه
ی اداره ی بیمارس��تانهای مان شأنی
برای این حوزه قائل نیس��تیم ،یعنی
اگر یک بیمارستانی اص ً
ال خدمت ارائه
نده��د میتواند باالترین نمره را بیاورد
و اگر بیمارس��تانی بهترین خدمت را
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در این حوزه ارائه دهد ،خیلی آن امتیاز دهی رعایت نش��ده
و چیزی فرقی نمیکند .
تفکر س��اختمان سازی و تفکر بیمارس��تان سازی و تفکر
اداره ی بیمارس��تان نیازمند تحول اس��ت .ای��ن تحول را با
حض��ور جناب آقای دکتر هاش��می که نگاهش��ان در حوزه
بهداش��ت و درمان انصافاً نگاه تحولی اس��ت و نگاه متفاوتی
اس��ت و اساس��اً ش��اید یکی از دالیل و رموز موفقیت ایشان
همین متفاوت نگاه کردن به این حوزه اس��ت که به نظر من
این تحوالت را خواهیم دید.
اشاره شد به مدل هایی که در وزارت بهداشت مطرح است.
مدلهایی که خیلی خصوصی س��ازی نیس��ت بلکه به خدمت
گرفت��ن بخش خصوصی ب��رای ارائه خدمت ب��ا تعرفه های
دولت��ی .بخشهای مراقبت دارویی که م��ا داریم پیشبینی
میکنی��م و مدله��ای بینالمللی هم ب��رای آن وجود دارد،
بخشهایی اس��ت که در بیمارستان سیستم تکدز را ایجاد
میکنند .فرموالسیون وجود دارد ،بخشهای اتاق تمیز است
برای س��اخت و س��ازهای دارویی ،بخش های  ITقوی نیاز
دارند ،مدیریت نیاز دارند .ارائه خدمات داروس��ازی و بالینی
بیمارستانی باید در آنجا تقویت بشود.
کارهایی اس��ت که مطمئناً فقط برای ارائه خدمت بهتر به
بیمار نخواهد بود .س��ودش هم به بیمارس��تان خواهد رسید
مث� ً
لا در یکی از بیمارس��تانهای اصلی تهران ،بیمارس��تان
ریفرال م��ا50 ،درصد از هزینه ی داروی��ی مربوط به  7قلم
دارو است .همین مطالعه را از چند استان دیگر گرفتیم و به
همین نتایج به صورت مش��ابه رس��یدیم و بعضی از این دارو
ها فقط  40درصد بر اس��اس پروتکل ه��ای درمانی مصرف
می ش��ود و  60درصد آن رعایت نمی ش��ود .اگر این بخش
ه��ای داروی��ی قوی و جدی  ،بخش ه��ای مراقبت دارویی ،
کمیت��ه های دارو  ،تجهیزات که نیازمند این زیرس��اخت ها
هس��تند که درست دیده شود مطمئناً اینها صرفه جویی می
ش��ود برای بیمارس��تان یعنی مطمئناً هم برای ارائه خدمت
بهتر به بیمار از این زیرس��اخت ها می توانیم استفاده کنیم
و هم صرفه جویی اس��ت برای هزین��ه ها  ،هزینه های خود
بیمارس��تان  ،هزینه ه��ای مردم  ،هزینه ه��ای بیمه ها که
میتواند از اینجا جبران ش��ود .دو نکته ی قابل عرض اس��ت
نکت��ه ی اول  :ما حتما زیرس��اخت الزم را ب��رای این حوزه
باید ببینیم  ،بخش مراقب��ت های دارویی و بخش ملزومات
مصرفی به هر حال اس��تانداردهایی دارد  ،ضوابطی دارد که
انشااهلل در طراحی های بیمارستانی باید دیده شود و مطمئناً
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«در اين مراسم از خيرين و پيشكسوتان
بيمارستان سازى تقدير و به رسم يادبود
لوح تقدير به انها إعطاء گرديد.
حاج اقا ناصر بحرى
حاج اقا خسرو إبراهيمي نيا
مهندس مهدى حاجى زاده
حاج اقا قاسم سهيلى.
مهندس حسين كوشافر مهندسين
مشاور ماهر و همكاران
مهندس مصطفى نبوى نژاد مهندسين
مشاور همگون
مهندس محمد نبى گوهرگانى شركت
گوپله
مهنس مهانى مهندسين مشاور گروه ٤

هم در بیمارس��تانهای کوچکی که تحت فش��ار و بدون نیاز
تأسیس میشود ،اینجا ها را نمیشود دید.
چون اینجا حاش��یه فرض می ش��ود ولی در بیمارستانهای
جدی ما  ،بیمارس��تانهای آموزش��ی ما  ،بیمارستانهای چند
ص��د تختخوابی ما واقعاً وجود اینها ضروریس��ت و نمیتوانیم
اینه��ا را نادیده بگیریم .اگر نادی��ده بگیریم همین وضعیتی
است که گفته شد.
نکت��ه ی دومی که عرض میکنم به بحث مدیریت منابع و
تجهیزات برمیگ��ردد  ،طبق آماری که ما گرفته ایم  ،تقریباً
تجهیزات س��رمایه موج��ود در بیمارس��تانهای ما حدود 12
ه��زار میلیارد تومان اس��ت .برای نگهداش��ت این تجهیزات
طب��ق فرمولهای��ی ک��ه وج��ود دارد.مطلوب این اس��ت که
5درص��د هزینه کنیم برای نگه��داری صحیح تجهیزات ولی
ما حتی 1درصد هم صرف ای��ن کار نمی کنیم یعنی تقریباً
نگهداش��ت پیشگیرانه وجود ندارد .با مطالعه ای که دوستان
ما انجام داده اند به این نتیجه رس��یده اند که عمر تجهیزات
پزش��کی در بیمارستانهای ایران  2تا  3برابر کوتاهتر است از
بیمارستانهای خصوصی .یعنی در مکانی که صاحب دستگاه
دلس��وزی میکند هزین��ه ای را برای نگهداش��ت و تعمیر و
کالیبراسیون آن و برای نگهداشت آن میکند  2تا  3برابر عمر

مفید بیش��تری دارد تا تجهیزاتی که
ما در بیمارس��تانهای خودمان داریم.
تجهیزات��ی که در کش��ور وجود دارد
کم نیس��ت .ما بیش از  200دستگاه
 550 ، MRIدس��تگاه  ، CTشتاب
دهن��ده  60ع��دد  ،آنژیوگرافی 240
عدد ،درست است  PET SCANکه
جدیدتر است کم داریم دو عدد داریم
و به راس��تی که تجهیزات بسیار زیاد
و گران قیمتی داریم اما در نگهداشت
اینه��ا ه��م ضعی��ف عم��ل میکنیم.
اینجاس��ت که طرح های جدیدی که
در وزارت بهداشت مطرح میشود می
توان��د کمک کن��د و جلوگیری کند ،
یعنی ب��ه جای اینکه س��رمایه دولت
و بیمارس��تانهای دولتی و دانشگاه ها
ص��رف خرید تجهیزات گ��ران قیمت
شود ،اینها را بخش خصوصی سرمایه
گذاری کند .ما تضمین خرید خدمت
را در بیمارس��تانهای مان می دهیم (
البته تعرفه دولتی رعایت می ش��ود).
افراد صاحب دستگاه هایشان هستند ،
دستگاهشان را خود نگهداری میکنند
 ،تعمیرات میکنند  ،ارتقاء می دهند.
ارائه خدمت با تعرفه دولتی و ما هیچ
دغدغ��ه ای در م��ورد آن دس��تگاه و
نگهداشت آن نخواهیم داشت.
این فرمول ها انشااهلل در بیمارستانها
اگر وارد شوند ،همانطور که در برخی
از کش��ورهای همسایه ما در این 7-8
س��ال اخیر شاهد تحول نظام سالمت
بوده ایم که با همین روش��ها توانسته
ان��د اقدامات خوب��ی انج��ام دهند و
گامهای بلندی را بردارند .امیدوارم که
نتایج این کنگره برای مردم و برای ما
در وزارت بهداشت قابل استفاده باشد.
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راه کارها و چالشهای ساخت بیمارستان

مهندسساکی
مدیر کل مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی
وزارت بهداشت

بیمارستان
امروز با
بیمارستانهای
 30سال پیش
فرقی ندارد

مباحث کلیدی و نو انشااله نقطه ی عطفی
برای س��اختن بیمارستانهای جدید و برای
همت شما
س��اخت بیمارستانهای مدرن به ّ
خواهد بود.
ح��دود یکس��ال گذش��ته بررس��ی روی
وضعیت موجود بیمارس��تانها و طرح های
عمرانی انجام شد .که ما تعداد تخت هایی
که در حال س��اخت داریم .حدود 43000
تخ��ت اس��ت که س��اخت اینها ب��ا بودجه
عمومی ک��ه در اختی��ار وزارت بهداش��ت
س��ازمان مجری هس��ت حداقل  20س��ال
ط��ول خواهد داش��ت با توجه به ش��رایط
موج��ود .اولین دغدغه ای ک��ه مطرح می
ش��ود بحث تأمین منابع بود ک��ه با تدبیر
آقای دکتر هاشمی و آقای دکتر حریرچی
و تی��م اقتصادی وزارت بهداش��ت موفقیت
های خوبی بدست آمده.
دغدغ��ه ی دومی که به وج��ود آمد این
بود که م��ا عالوه بر س��اخت این 43000
تخت حدود 40درصد تخت های موجود ،
تخت های فرسوده است .این مسیر را باید
با قدرت ادامه دهیم و فکر منابعی باش��یم
که خ��ارج از مناب��ع عمومی می باش��د و
هزینه های زیادی را به ساخت بیمارستان
تحمیل نکند.
دغدغه ی س��وم ک��ه ایجاد ش��د بحث
کارآیی بیمارس��تانها بود آیا بیمارستانهایی
ک��ه می س��ازیم بیمارس��تانهای کارآمدی
هس��تند یا نه .بیمارستانهایی  32تخته که
ساخته می ش��وند 64 .تا بیمارستان داریم
که درصد اش��غال تخت 30درصد اس��ت.
ضریب اشغال 2درصد و 3درصد هم داریم.
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اما مطل��ب تخصصی تر این اس��ت که آیا بیمارس��تاهای بزرگی که
س��اخته می شوند بیمارستانهای کارآمدی هستند؟ بیمارستانهای به
روز هستند؟ می توانید نیازهای ذی نفعان مردم و بیماران و پرسنل
بیمارس��تان را تأمین کنند؟ ما با تشکیل یک تیم کارشناسی موضوع
را بررسی کردیم .امروز در دنیا بیمارستان چگونه ساخته می شود؟ ما
به چه شکلی می سازیم؟ بنده اعتقادم بر این است که بیمارستانهایی
که امروز ما می س��ازیم با بیمارس��تانهایی که  30سال قبل ساختیم
تف��اوت چندانی ندارد .ولی تکنولوژی و روش های درمانی به ش��دت
متفاوت شده است نسبت به  30سال گذشته .از این تکنولوژی هایی
که امروز در اختیار داریم  30س��ال گذشته هیچکدام نبود .آیا نباید
بیمارستانهای ما متفاوت طراحی شوند؟ نباید کارآمد طراحی شوند؟
ای��ن نیازها را ما به عنوان دفتر فنی وزارتخانه از محیط دانش��گاهی
احس��اس می کنی��م .مث ً
ال ما در اکثر بیمارس��تانهایی که در کش��ور
داریم که بار بیمار به حالت نرمال رس��یده اس��ت درخواست توسعه
اورژانس داریم ،درخواس��ت توس��عه بخش های مراقب��ت های ویژه
داریم .فلس��فه ای که پش��ت این درخواست ها نهفته است این است
که در کش��ور ما بیمارس��تانها را به عنوان تخت بستری می شناسیم
ول��ی در دنیا به دنبال خدمات هس��تند .خدمات درمانی ،فرآِیندهای
درمانی در بیمارس��تانهای ما همگرا اس��ت به داخل بیمارستان .شما
اگر بیمارستان  500 ،400یا  1000تختخوابی یا حتی مگاهاسپیتال
هم بسازید ،اگر فرآیندها به داخل بیمارستان همگرا باشد ،شما نمی
توانید خدمات کافی و خدمات درستی را به مردم ارائه دهید.
در دنیا خدمات درمانی واگرا است یعنی فرآیندهایی که برای درمان
طی می ش��ود فرآیندهایی که قسمت کوچکش در داخل بیمارستان
انجام می ش��ود ولی مدیری��ت فرآیند درمانی مجددا ً با بیمارس��تان
اس��ت .این مطالبی که عرض می کنم وارد کردن این تلنگر است که
امروز با توجه به تحولی که در بهداشت و درمان به همت آقای دکتر
هاش��می و مس��ئولین وزارتخانه اتفاق می افتد الزم اس��ت که ما در
بحث مهندسی و بحث فنی بیمارستانها یک بازنگری داشته باشیم.
بیمارس��تانهایی که ما می س��ازیم بازدهی الزم را ن��دارد .راندمان
الزم را ندارند حتی با ضریب اش��غال 100درصد هم ما راندمان الزم
را نداریم .می ش��ود کاری را در بیمارس��تان انج��ام داد که راندمان
بیمارس��تان افزایش پیدا کند .میزان خدمتی که بیمارستان به مردم
ارائه می کند بیش��تر می ش��ود .از طرف دیگر با افزایش راندمان ما
باید قیمت ساخت را کاهش دهیم و عمر مفید بیمارستان را افزایش
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غرفهمهندسینمشاورلیماندرکنگره

دهیم .ما اگر دنبال بیمارس��تانهای اقتصادی هستیم ،بیمارستانی که
بتواند س��رپای خودش بایستد بتواند خدمات خوبی به مردم دهد .ما
بای��د راندمان را افزایش دهیم و از طرف دیگر مدت س��اخت و عمر
مفید بیمارستان را افزایش دهیم همه ی اینها هم راهکار دارد .الزمه
اش بازنگری دوباره در سیس��تمها است به طور مثال بیمارستانی که
امروزه ساخته می شود نباید تعداد تخت های اورژانس با بیمارستان
 30سال پیش یکی باشد.
چون فردا مسئولین بیمارستان با گرفتن یک کلنگ در دست قصد
توسعه ی قسمتی از بیمارستان را دارند و قسمتی از بخش را تعطیل
می کند .ما باید نیاز ذی نفعانمان را بیشتر بشناسیم ما باید مطالعهی
دقیق تری داشته باشیم .هم روی روشهای بیمارستان سازی در دنیا
و ه��م روی نیازهای موجود در بیمارس��تانهای خودمان .واقعیت این
است که عالوه بر اینکه ما باید بیمارستانهای کوچک را به یک شکلی
مدیریت بکنیم باید در بیمارس��تانهای بزرگ و بحث بیمارس��تانهای
بزرگ و مگا هاس��پیتال که مطرح می ش��ود باید ما در طراحی ها به
نحو ویژه ای ورود پیدا کنیم .خواهش��م از مش��اورین و پیمانکاران و
کارشناس��ان این حوزه این است که دغدغشون از امروز این باشد که
بیمارس��تانی را برای آینده طراحی کنند .ما بیمارستان می سازیم و
ش��اید نسبت به دنیا  30-20س��ال عقب باشیم و عالوه بر این شاید
این بیمارس��تانی که می س��ازیم قرار است  50س��ال آینده و 100

س��ال آینده به مردم خدمت بدهد .واقعاً تا
به حال فکر کرده اید که نقش بیمارس��تان
 20س��ال آینده 30 ،سال آینده در فرآیند
درمانی چه باید باشد؟!
خواهش من از همه دوستان این است که
تفکر کهنه ی طراحی بیمارستان که ما در
محیط با ناکار آمدی آن داریم مواجه شویم
کنار بگذارند و دنبال تفکرات نوین طراحی
و استفاده از تکنولوژی روز باشند.
ما امروزه نباید بیمارس��تانی بس��ازیم که
برای پرداخت قبوض خیلی ساده یک بیمار
باید مث ً
ال یک کیلومتر در بیمارستان را طی
کند .بیمارس��تان باید مدرن باشد .همه ی
زیر س��اختها را م��ا باید ببینی��م .ما نباید
بیمارستانی بسازیم که هنوز برق اضطراری
نداش��ته باش��د و امروز این کار هدر دادن
منابع است.
ایجاد این دغدغه بود در ذهن شما که ما
باید یک بازنگری در روش طراحی و روش
ساخت انجام دهیم.

نقش
بیمارستاندر
 20و یا  30سال
آینده در فرایند
درمانچگونه
بایدباشد
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رویکردهای پژوهش محور در طراحی و اجرای مراکز درمانی
در سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
مهندسمحمدجعفرعلیزاده
معاون وزیر راه و شهرسازی و
رئیس سازمان مجری ساختمانها و
تأسیسات دولتی و عمومی

روش
مشارکت
بخش عمومی،
خصوصی
( )PPPرا
برای ساخت
بیمارستان به
شدت پیگیر
هستیم

وظیفه ی س��ازمان مجری ساختمانها و
تأسیس��ات دولتی و عمومی که از س��ال
 72تش��کیل ش��ده اس��ت س��اخت
س��اختمانهای دولتی و عمومی است .در
م��اده  56قانون برنام��ه پنجم هم پیش
بینی ش��ده اس��ت که این سازمان نقش
ساخت و ساز را بر عهده داشته باشد که
دستگاههای بهره بردار به وظیفه ی ذاتی
خودش��ان بپردازند و سازمان مدیریت و
توس��عه منابع انسانی موظف شده که در
ساختار دستگاه ها تجدید نظر بکنند که
دس��تگاه های��ی ک��ه وظیفه ش��ان چیز
دیگریس��ت از مقوله س��اخت و ساز فارغ
بشوند.
این س��ازمان در طول بالغ بر  20سالی
که فعالیت میکند س��اختمانهای زیادی
را در کشور اجرا کرده است.
ساختمان مجلس شورای اسالمی
ط��رح توس��عه ضل��ع جنوب��ی حرم
حض��رت معصوم��ه (س) ک��ه ط��رح
زیباییست و ادامه دارد.
مص�لای بزرگ ام��ام خمینی (که از
امس��ال هم نماز جمعه در آن برگزار می
گردد و هم نماز عید س��عید فطر برگزار
ش��ده است که به موازات ساخت به گونه
ای تنظیم شده که قابل بهره برداری هم
باشد)
بزرگتری��ن گنبد بتنی جه��ان با دهانه
ی  55مت��ر و ارتفاع 63متر در این مصال
طراحی شده است.
کتابخانه ی ملی
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سالن اجالس سران کشورهای اسالمی
مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران
استادیوم  50هزار نفری اهواز
ورزشگاه سرپوشیده  2500نفری الیگودرز
پروژههای تحویلی در سالهای  91و 92
تعداد زیادی پروژه در زمینه های مختلف ورزش��ی ،بهداش��تی،
ندامتگاههای کش��ور مجموعه پروژه هایی اس��ت که توس��ط این
س��ازمان اجرا می ش��ود .در س��الهای  91و  92تعداد  27پروژه
بیمارستانی با  2108تخت افتتاح و بهره برداری گردید
از ش��روع فعاليت س��ازمان مجري تاكنون  176بيمارس��تان با
 16971تخت بيمارس��تاني تكميل و به بهرهبردار تحويل ش��ده
است.
اين س��ازمان در س��ال  1393تعداد  138پروژه بيمارستاني با
 23962تخ��ت را در دس��ت اج��را دارد .از اين تع��داد  20پروژه
بيمارس��تاني ب��ا  2020تخت تحويل ش��ده كه مطالب��ات آنها از
اعتبارات سال  1393پرداخت خواهد شد.
سیاس��ت پیش بینی شده امسال به همراه آقای مهندس ساکی
و آقای دکتر حریر چی این اس��ت که بتوانیم  28بیمارستان را با
 2460تخت افتتاح کنیم.
هماهنگی کامل خوبی بین دو س��ازمان وجود دارد که از بودجه
ی موج��ود به نحو بهینه اس��تفاده کنیم ضم��ن اینکه با توجه به
محدوديت ش��ديد اعتبارات عمراني وعدم امكان تكميل و تحويل
پروژهها در زمانبندي تعيين ش��ده و طوالني ش��دن روند اجراي
پروژهه��ا ،ناگزير باي��د از روشهاي ديگر و روش��های نوین براي
تأمين اعتبار پروژهها بهره برد.چون بودجه های دولتی پاس��خ گو
نمی باشند.
 )1روش مش��ارکت بخش عمومی -خصوصی ( )P.P.Pاس��ت.
اولین روشی که به شدت پیگیر هستیم.
بر اس��اس بند ب ماده  214قانون برنامه پنجم توس��عه و ماده
 126قان��ون بودج��ه س��ال  1392و آئيننامه اجرائ��ي مربوطه و
همچنين بند س تبصره  3قانون بودجه س��ال  1393و آئيننامه
اجرائي آن به دستگاههاي بهرهبردار اجازه داده ميشود با مشاركت
بخش خصوصي نس��بت به تكميل و بهرهبرداري از پروژهها اقدام
نماين��د ك��ه در اين رابطه مذاك��رات متعددي با س��رمايهگذاران
ص��ورت پذيرفت��ه و در حال انجام اس��ت ودر م��واردي از جمله
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بيمارس��تانهاي آموزشي  341تختي س��اري و بيمارستان 219
تختي اطفال اهواز نتايجي حاصل و در دست اقدام ميباشد.
ضمناً در جهت عملياتي ش��دن بن��د س تبصره  3قانون بودجه
س��ال  1393و با عنايت به تبص��ره ذيل ماده  2آئيننامه اجرائي،
مكاتبات الزم با بهرهبرداران طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي
ذيربط(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي –وزارت ورزش
و جوانان و س��ازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كش��ور)
صورت پذيرفته و دردست پيگيري است.
ما جلسات زیادی را با عزیزانی که تمایل سرمایه گذاری در این
زمینه دارند برگزار کردیم یک فرهنگ سازی جدیدی می خواهد
که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
 )2اس��تفاده از کمک خیرین است که از وزارت بهداشت دعوت
شده است و موفقیت های نسبی داشته باشیم و این روشها را باید
پیگیری کنیم.
در صورت تحقق اعتبارات مصوب س��ال 1393تعداد  28پروژه
بيمارس��تاني با  2476تخت را همگام با طرح سالمت پیش بینی
کرده ایم که تكميل و به بهرهبردار تحويل خواهد شد.
که ح��دودا ً  8-7بیمارس��تان را تحویل داده ای��م و آقای دکتر
حریرچی و تیم شان روی تجهیز برنامهریزی میکنند .که یک به
یک بتواند به افتتاح برسد.
اما مس��ئله ی اصلی که مطرح می کنم مقوله ی ساخت ،تجهیز
و نگهداری بیمارس��تان بس��یار پیچیده ،هزینه بر ،مهم و حساس
است .نوع خدماتی که به انسانها می دهد چون مقوله ی سالمت
هس��ت باعث شده که حساسیت بیمارس��تانها بسیار بیشتر شود.
بدیه��ی و طبیعی اس��ت که چنی��ن مقوله ی حساس��ی نیازمند
پژوهش دائم است.
نیازمند بررس��ی و نگرش دائم به این مقوله است .با چالشهای
زیادی در این زمینه مواجه بوده ایم ،که توانستیم همه را تبدیل به
یک مقوله ی پژوهشی کنیم و روی آن کار کنیم و در سازمانهایی
که می خواهند در امر خدمات پیش��رو باشند و پویا باشند و دائم
ارتقاء س��ازمانی و عملکرد داش��ته باش��ند  ،پژوهش نقش بسیار
مهمی را دارد ما  32تا پژوهش را تعریف کردیم و قرارداد بستیم
و در جریان هست ،تعدادی هم خدمتان ارائه خواهد شد.
مقوله های زیادی هس��ت سازه ای ،سبک سازی ،مقاوم سازی،
ارتق��اء کیفیت بتن در س��طح كش��ور ت��ا رده مقاومت��ي ،C50
تكنولوژيهاي كنترل هوشمند ساختمانها ،BMSتاسيسات تهويه
مطبوع در بيمارس��تانها و تدوين استاندارد طراحي بيمارستانها بر
اساس عملكرد از بخشهاي بس��يار مهم پژوهشي سازمان مجري
ميباشد.
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ،وزارت راه و شهرسازي
به عنوان تنها مرجع قانوني تدوين اس��تانداردهاي امور ساختمان

در كش��ور به عنوان گزين��ه اصلي انجام
امور پژوهشي سازمان در نظر قرار گرفته
است.
عناوی��ن پروژه ه��ای تحقیقاتی به قرار
زیر است :
عناوی�ن پ�روژه ه�ای تحقیقات�ی
(سازه):
 -1ط��رح جامع ارتق��اء ايمني لرزه اي
بيمارس��تانهاي در دس��ت اجرا توس��ط
وزارت راه و شهرسازي
 -2تدوي��ن دس��تورالعمل ه��ا و ارائه
راهكاره��اي اجرائ��ي تولي��د ،طراحي و
فرآيند نظ��ارت و كنترل كيفيت س��ازه
هاي بتني
 -3طراحي و استقرار مديريت پروژه در
طرح هاي س��ازمان مجري ساختمانها و
تاسيسات دولتي و عمومي
 -4ارزیابی اقتصادی تاثیر عناصر تولید
س��اختمانهای دولتی بر اساس روشهای
قیمت سنتی و صنعتی
 -5سیس��تم یکپارچه پایش استحکام
لرزهای س��اختمان جهت بررس��ی رفتار
سازههای ساختمانهای عمومی و دولتی
در مراحل ساخت و تحویل
 -6بررسی سبکسازی در سیستمهای
نوین ساختمانسازی
 -7تدوی��ن دس��تورالعمل اس��تفاده از
میراگره��ا در طراح��ی و مقاوم س��ازی
ساختمانهای دولتی و عمومی
 -8تدوین ضوابط کنترل کیفی و چک
لیس��تهای پذیرش بتنهای خ��ود تراکم
مصرفی در پروژههای عمرانی
 -9تدوین ضوابط کنترل کیفی و چک
لیس��تهای پذیرش بتن آماده مصرفی و
اج��زای آن (م��واد افزودنی ش��یمیایی)
در ش��رایط اقلیمی مختل��ف مصرفی در
پروژههای عمرانی
 -10تدوی��ن دس��تورالعمل و چ��ک
لیستهای نگهداری و حمل و نقل مواد و
مصالح ساختمانی در ساخت و ساز های
عمومی و دولتی

برای ارتقاء
ایمنی لرزه ای
بیمارستانها،
آئین نامه
جدید در
دست تهیه
است
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مطالعات بانک
جهانی نشان
میدهد که
در کشورهای
جهان سوم
میلیاردها
دالر در سال
ناشی از عدم
نگهداری،
هدر رفت
داریم

 -11مطالع��ه خاکهای مس��ئلهدار در
ایران و ارائه راهکارهای بهسازی
 -12بررس��ی کارایی میراگرهای MR
در بهبود رفتار لرزهای سازهها
 -13تدوی��ن ضواب��ط مق��اوم س��ازی
اتصاالت تیر و ستون بتن آرمه با استفاده
ازFRPبا انجام آزمایشات تکمیلی
 -14تهیه راهنما و چک لیس��ت مقاوم
س��ازی ساختمانهای دولتی و عمومی در
برابر آتش
عناوي�ن پروژهه�اي تحقيقات�ي
(معماري):
 -1جایگاه معماری ایرانی – اسالمی در
طراحی فضاهای بیمارستانی
 -2ارزیاب��ی و تحلی��ل اقتص��ادی
سیس��تمهای نوی��ن س��احت و س��از در
ساختمانهای عمومی
 -3بررس��ی ان��واع سیس��تمهای نمای
خارجی و ارائه دس��تورالعملهای اجرايی
آن
 -4مقایس��ه و ارزیابی روشهای اجرای
دیواره��ای جداکنن��ده ب��ا بهرهگیری از
تولیدات صنعتی
 -5بررسي ساخت مالت و اندود سبك
با كاربردهاي مختلف
 -6بررسی س��امانههای نمای آجری با
عایقکاری حرارتی
 -7مطالع��ه در خص��وص ش��ناخت
تطبیق��ی مؤلفهه��ای تعیی��ن کنن��ده
فضاهای اداری در ایران و کش��ورهای در
حال توسعه و تبیین تفاوتها و آثار مثبت
و منفی هر کدام
 -8تدوی��ن معیاره��ای طراحی داخلی
برای فضاهای ساختمانهای اداری
 -9تدوین الزام��ات اقلیمی در طراحی
ساختمانهای اداری در سه اقلیم منتخب
ایران
عناوي�ن پروژهه�اي تحقيقات�ي
(تأسيسات):
 -1تدوين دس��تورالعمل طراحي ،اجرا
و بهرهبرداري از سيس��تمهاي سرمايش،
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گرمايش و تهويه مطبوع در بيمارس��تانها و مراكز درماني عمومي
با تأكيد بر تنوع آب و هوايي ايران
 -2تدوین دستورالعمل انتخاب ،طراحی ،اجرا و تحویل تاسیسات
مکانیکی و الکترونیکی در س��اختمانهای دولتی و عمومی و ارائه
چک لیستهای مربوط
 -3تعیین الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تعرفهها
و فضاهای درمانی و عمومی
 -4تدوین دس��تورالعمل تعیین کیفیت لوله های  P.Pفاضالبی
جهت استفاده در فضاهای درمانی
عناوين پروژههاي تحقيقاتي (بهرهبرداري):
 -1طرح مانيتورينگ و كنترل هوشمند ساختمانها ()BMS
 -2ارائه سيس��تم و اس��تاندارد مديريت نگهداري ساختمانهاي
اداري و درماني
 -3مانيتورينگ و كنترل هوش��مند س��اختمانها (فاز )2مطالعه
اس��تانداردهاي طراحي و س��اخت كنترلرهاي هوش��مند سازي
س��اختمانها ،نمونه س��ازي عملي آنها و پياده س��ازي آن در يك
ساختمان بطور نمونه
 -4تهی��ه دس��تورالعمل و راهنمای طراحی ،محاس��به و نصب
شبکه های بارنده خودکار اطفاء حریق (اسپرينکلرها)
 -5تدوين ضوابط و الزامات پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي
مراكز درماني
طرح جامع ارتقاء ايمني بيمارستانها :طرح جامع ارتقاء
ايمني لرزهاي بيمارس�تانها به همراه تهيه دس�تورالعمل
طراحي لرزهاي اجراي س�ازهاي و غيرس�ازهاي بر اس�اس
عملكرد
ب��ا توجه به اینکه م��ا روی کمربند زلزله آلپ-هیمالیا هس��تیم
یکی از کمربندهای زلزله ی مهم جهان که از شمال ایتالیا شروع
میشود تا یونان ،ترکیه ،ایران ،شمال هند ادامه دارد این کمربندی
فالت اوراس��یا و عربس��تان ،آفریقا و ایران را در بر گرفته و مدام
زلزل��ه داریم در ایران ،زلزله های مهیبی هم داریم بيمارس��تانها
جزء س��اختمانهاي ض��روري پس از وقوع زلزله هس��تند و بايد
بتوانن��د عملكرد بدون وقف��ه ( ).I.Oرا در هنگام بالياي طبيعي
تأمين كنند.
با اين وجود در بسياري از موارد مشاهده ميشود كه آييننامهها
و دس��تورالعملهاي حاك��م بر طراحي و نحوه اجراي س��اختمان
بيمارستانها ،از جمله استاندارد  ،2800پاسخگوي عملكرد مورد
انتظار نميباشد.
چون با بررس��ی هایی که داش��ته ایم به این نتیجه رس��یده ایم
که آیین نامه ی  2800جوابگوی س��ازه است  ،اما در بیمارستان
اتصاالت غیر س��ازه ای بسیار مهم است .بنابر این ما طی جلساتی
که با اساتید مختلف داشته ایم به این نتیجه رسیدیم که این آیین
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نامه پاس��خ گو نمی باشد و ما نیازمند مطالعه و تدوین آیین نامه
ی جدیدی هستیم به خاطر اینکه بیمارستان جزو ساختمانهای
حیاطی و ( )I.Oاس��ت .لذا امیدواریم حداکثر تا سال آینده آیین
نامه ی جدیدی را که در مقابل زلزله بیمارستانها پاسخ گو باشند
را خدمت عزیزان ارائه دهیم .شما در خیلی از ساختمانها مشاهده
می کنید که س��نگ های پالکی که استفاده می شود ابعادش به
ط��ور مثال  cm60تا  2متر هم هس��ت .در حالی که طبق آیین
نامه باید حداکثر  1800س��انتی متر مربع باید باشد یعنی  40در
، 45در جلسه ای که با یک مشاور آلمانی در رابطه با سنگ های
پالک نما گذاشته شد آنها تعجب می کردند که ساختمان سازی
در ایران با این ابعاد س��نگ هایی که ما اس��تفاده می کنیم و می
گفتند که در این هیچ منطقی حاکم نیست .لذا بحث تجدید نظر
در ایین نامه مهم است.
ط�رح جامع بت�ن ( 1404تدوين دس�تورالعملها و ارائه
راهكاره�اي اجراي�ي توليد ،طراح�ي و فرآين�د نظارت و
كنترل كيفيت سازههاي بتن پرمقاومت بيمارستانها)
یک��ی از پروژه های بس��یار مهم ما که نیازمن��د همکاری طیف
وسیعی از سازمانها و ارگانها هست طرح جامع بتن  1404است.
رده ی مقاومت��ی که امروزه ما در کش��ور اس��تفاده می کنیم و
بخش خصوص��ی ،دولتی یا بخش عمومی تقریب��اً  20تا  25مگا
پاس��کال اس��ت  250 kg/cm2این در حالی است که در جهان
بتن هایی تا  50مگاپاس��کال هم استفاده می کنند ما در مصالی
تهران  40مگا پاسکال اس��تفاده می کنیم یعنی حداقل مقاومت
 400 kg/cm2بتن مصالح برگزیده ی قرن اس��م گذاش��ته شده
اس��ت سرانه ی تولید سیمان در کش��ور ما به  1کیلوگرم نزدیک
ش��ده است حدود 80میلیون تن سیمان حدودا ً دو برابر سرانه ی
جهانی اس��ت ما این همه بتنی که مص��رف می کنیم هنوز روی
 25 – 20مگاپاس��کال هس��تیم در حالی که در جریان هس��تید
به ازای هر تن س��یمان 6 ،میلی��ون ( )B.T.Uکیلو کالری انرژی
مصرف می ش��ود یک��ی از آالینده ترین صنای��ع و انرژی برترین
صنایع در جهان تولید س��یمان اس��ت .لذا اگر ما بتوانیم سیمان
را اس��تفاده بهینه بکنیم و به نتیجه برس��انیم و مقاومت را ببریم
ب��اال و از نظر معماری ،ابعاد بهینه می ش��ود و از نظر مقاومت در
مقابل زلزله ،استفاده ی بهینه از سیمان  ،کاهش مصرف انرژی و
بهبود محیط زیست گامهای اساسی برداشته ایم ،ضمن اینکه در
کش��وری مانند ایران ناگزیر هستیم که به این سمت ها برویم که
در مقابل نیروهای جانبی زلزله ایمنی ساختمانها را تأمین کنیم.
ای��ن طرح با همکاری مرکز تحقیقات راه و مس��کن شهرس��ازی،
انیس��تیتو تکنولوژی بتن دانشگاه تهران و همه ی عواملی که در
س��اخت ،تولید و نگهداری از بتن نق��ش ایفا می کنند این کار را

انجام می دهیم و امیدواریم که به نتیجه
ی مطلوب برس��د .یک طیف وس��یعی از
عملیات می خواهد از تولید شن و ماسه
استاندارد ،آموزش گروه های فنی ،پیاده
س��ازی ماده  4قان��ون نظام مهندس��ی
ک��ه کارگر بدون داش��تن اعتبار و بدون
داشتن کارت مهارت به ساختمان سازی
مبادرت نکند مث��ل تمام نقاط جهان .ما
به هر آدم��ی می دهیم جوش کاری می
کند ،بتن بریزد در حالی که این یک کار
فوق العاده تخصصی اس��ت و باید رویش
کار کنیم.
مديريت نگهداري ساختمانهاي
اداري و درماني:
ارائ��ه سيس��تم و اس��تاندارد مديريت
نگهداري ساختمانهاي اداري و درماني
با عنايت به افزايش هزينههاي ساخت
بيمارستانها و ساير مراكز درماني و نيز
كمبوده��اي رايج منابع مال��ي دولت در
تأمي��ن فضاهاي اداري متناس��ب با نياز
جامعه و در نهايت ضرورت حفظ فضاهاي
موجود ،الزم است توجه ،نگاه و مديريتي
ويژه بر نگهداري و حفظ س��اختمانها و
ساير تأسيس��ات زيربنايي كه بسترهاي
ارائه خدمات اداري و مدرماني هس��تند
اعمال گردد .اعمال يك سيستم مناسب
مديريت��ي در بخش مديري��ت نگهداري،
نهتنه��ا ميتواند كيفيت س��اختمانها را
افزايش ده��د ،بلكه امكان بهينهس��ازي
از هزينهه��ا نيز فراهم ميگردد .از جمله
مزاياي نگه��داري و مديريت آن ميتوان
به كاهش قابل توج��ه هزينهها ،افزايش
عم��ر مفيد و ني��ز بهرهوري س��اختمان،
صرفهجوي��ي در منابع مادي و انس��اني،
پيش��گيري از افزاي��ش س��هم بودج��ه
اختصاص��ي ب��راي تعمي��رات واحدها و
در نهاي��ت پايداري خدمات بهداش��تي،
درمان��ي ،آموزش��ي و اداري و جلوگيري
از هزينههاي بسيار زيادي كه جايگزيني
س��ازه در صورت انه��دام و خرابي در پي
خواهد داشت نام برد.

شناسائی
و ترویج،
روشهای
سبک سازی
از اهمیت ویژه
ای برخوردار
است
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22

هنوز داریم
از نقشه های
تیپ 30-40
سال پیش
استفاده می
کنیم

لذا نظارت مس��تمر و مداوم بر عملكرد
و كيفيت س��ازه و تغيير ن��گاه مديران و
مس��ئولين ب��ه اي��ن مهم ك��ه نگهداري
و حفاظ��ت دقي��ق س��اختمان و كلي��ه
اج��زاي الحاق��ي ب��ه آن هزينه نيس��ت
بلكه س��رمايهگذاري ثانويه ميباش��د ،از
ضروريات به نظر ميرس��د .بديهي است
با توجه به اين مقدمه ،مديريت نگهداري
س��اختمان و ارائه سيستمهاي استاندارد
حاكم بر آن در س��اختمانهاي اداري و
درماني از اهمي��ت ويژهاي برخوردار مي
باشد.
مطالعات بانک جهانی نش��ان می دهد
که در کش��ور های جهان سوم میلیاردها
دالر در سال ناشی از عدم نگهداری ،هدر
رفت داری��م و این یک مقوله ی بس��یار
پیچیده ایس��ت .ما در رابطه با نگهداری
ساختمانها باید س��الیانه طبق استاندارد
جهانی  6-2درصد قیمت روز ساختمان
ص��رف هزین��ه نگه��داری کنی��م .حال
مقایس��ه کنید چقدر ما به این مقوله می
پردازیم ،ضم��ن اینکه نوع نگهداری باید
پیشگیرانه باشد .نه اینکه صبر کنیم اول
ساختمان آس��یب ببیند ،متوقف شود و
بعدا ً ب��ه آن بپردازیم .به هر حال در این
زمینه هم کارهایی در حال انجام اس��ت
که نتایج این تحقیقات هم همه را تبدیل
ب��ه یک همایش می کنی��م که با حضور
مش��اورین ،سازندگان و س��ایران مطرح
خواهد ش��د.اهداف ای��ن پژوهش به قرار
زیر است:
 -1كاه��ش در س��اخت و هزينهه��اي
حاصل از ايجاد فضاهاي جديد بواس��طه
مديريت مطل��وب در نگهداري و كنترل
كيفيت سازههاي فعلي
 -2ايج��اد شناس��نامهاي فن��ي از
ش��اخصهاي بكار برده ش��ده در سازه و
دس��تهبندي ساختمانها بر اساس همان
ش��اخصها در جهت شناس��ايي عوامل
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مؤث��ر در كنترل كيفي��ت و نوع مديريت راهب��ردي در نگهداري
ساختمانهاي اداري و درماني
 -3ايجاد فرمهايي اس��تاندارد در راس��تاي كنترل شاخصهايي
همچون ايمني ،عمر بهرهبرداري و ساير عوامل مؤثر در نگهداري
مطلوبتر ساختمان
 -4ايجاد اولويتبندي در كنترل ش��اخصهاي س��ازهاي و غير
سازهاي در جهت مديريت بهتر منابع و سرمايه
 -5ارائه راهكارهايي در جهت ترميم اجراي ساختمان مورد نظر
كه به لحاظ كمي و كيفي آسيب ديده است.
بحث پدافند غیر عامل:
تدوي��ن ضوابط و الزامات پدافن��د غيرعامل در طراحي و اجراي
مراكز درماني
از آنج��ا ك��ه مطابق م��اده  56قانون برنامه پنج س��اله توس��عه
مصوب س��ال  1389به منظور حذف تش��كيالت م��وازي و ارتقاء
كيفيت ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه ،ساخت و ساز
س��اختمانهاي مذكور به اس��تثناء موارد خاص بايد در س��ازمان
مجري تمركز يابد و با توجه به لزوم رعايت جنبههاي پدافند غير
عامل در طراحي و اجراي مراكز حائز اهميت غيرنظامي به استناد
بند ”ك“ ماده  201قانون برنامه پنجم و بند  4سياستهاي كلي
نظام در خصوص پدافند غيرعامل ضروري است در نخستين گام
ب��ه منظور نيل به اين مهم ،معيارها و ضوابط فني الزامات پدافند
غير عامل در خصوص پروژههاي مرتبط با آن س��ازمان به منظور
ايجاد وحدت رويه بين مشاورين ،پيمانكاران و ساير عوامل دخيل
و پرهيز از اعمال س�لايق و نظرات ش��خصي تدوين و ابالغ گردد.
لذا در اين طرح پژوهش��ي در نظر اس��ت ضوابط و الزامات خاص
پدافن��د غيرعامل در خصوص مراكز درماني كه بخش عمدهاي از
پروژههاي مرتبط با س��ازمان مجري را ش��امل ميش��وند ،تهيه و
تدوين گردد.
بررسی سبک سازی در سیستم های نوین:
سبكس��ازي منجر ب��ه كاهش نيروهاي ناش��ي از وقوع زلزله و
به طبع آن كاهش آس��يبها و خس��ارت زلزله ميشود از اين رو
شناس��ايي و ترويج روشهاي سبكس��ازي در سيستمهاي نوين
س��اخت و س��از و اجرا در كشور از اهميت به س��زايي برخوردار
اس��ت و باید با شناسايي و ارائه شيوهها و راهكارهاي سبكسازي،
متناسب با سيستمهاي نوين ساختماني بر اساس تجربيات بدست
آمده در سطح ملي و بينالمللي از این شیوه ها استفاده نمود.
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جایگاه معم�اری ایرانی -اسلامی در طراحی فضاهای
بیمارستانی :
در اي��ن طرح ب��ا شناس��ايي جاي��گاه معماري – اس�لامي در
طراحي س��اختمانهاي معاصر از يك س��و و شناخت چالشهاي
مهم و مطرح در طراحي بيمارس��تان از س��وي ديگر ،انتظارات و
مالحظات عموم��ي در نما و حجم كلي س��اختمان ،عرصهبندي
و تقس��يمبندي فضاه��اي اصل��ي و طراحي جزء فضاه��ا تدوين
خواهد ش��د .عالوه ب��ر آن ،مقررات و دس��تورالعملهاي طراحي
س��اختمانهاي بيمارستاني با هدف انسجام بخشیدن به هويت و
باوره��اي فرهنگي ايراني – اس�لامي و منطبق بر ارزشهاي ملي
و بومي در فضاهاي بيمارس��تاني ارائه خواهد شد.هدف از اجراي
ط��رح «جايگاه معم��اري ايراني – اس�لامي در طراحي فضاهاي
بيمارس��تاني» دستيابي به مالحظات و دستورالعمل هايي كه مي
بايس��ت در برنامه ريزي و طراحي بخش هاي مختلف بيمارستان
مورد لحاظ قرار گيرد.
استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی:
در اي��ن طرح ،تاثيرات حاصل از بهرهگيري ميراگرها در طراحي
و مقاومسازي ساختمانها با هدف تدوين دستورالعمل طراحي و
اجراي سازهها ،مدنظر خواهد بود که تکنولوژی جدیدی است که
در کش��ور زلزله خیزی مانند ایران ناگزیر هس��تیم به این سمت
برویم .پی های سلبی که دوخته شود به زمین جوابگو نمی باشد
و ما بایس��تی به س��اختمان اجازه می دهیم که هم��گام با زلزله
حرک��ت کند و برگردد به س��رجای خودش بدون اینکه آس��یبی
ببیند.در اين تحقيق س��عي ب��ر آن خواهد بود كه مطالعات دقيق
و مبسوطي بر روي مجموعهاي از ميراگرها متداول در دنيا انجام
شود.
بدين ترتيب ،امكان ارزيابي مشخصات و عملكرد انواع ميراگرها
در رفتار لرزهاي س��ازهها بوجود خواهد آمد .همچنين ،با در نظر
گرفتن امكان بهرهگيري از ميراگرها در سازههاي قديمي و موجود
(با هدف مقاومس��ازي س��ازهها) تالش ميشود ،تا بهترين شرايط
بهرهگي��ري و جزئيات متناظر اجرائي و بس��ته به نيازهاي موجود
در كش��ور از آن ها بهره جس��ت و با توجه ب��ه ارزيابيهاي انجام
شده ،دس��تورالعمل اس��تفاده از ميراگرها در مقاومسازي سازهها
تهيه خواهد شد.
بررسي انواع سيستمهاي نماي خارجي :
يكي از مهمترين جنبهها در هر س��اختمان عالوه بر اس��تحكام،
زيبايي ظاهري اس��ت .ام��روزه نماهاي مختلفي براي س��اختمان

وج��ود دارد .نماها ميتوانن��د از نظر مواد
تشكيل دهنده با يكديگر متفاوت باشند.
مواد تش��كيل دهنده نما در رنگ ،شكل،
زبري و خشني نما تاثيرگذار است .مصالح
بومي نشان ميدهد كه نما مربوط به چه
منطقهاي است .تركيب پنجرهها ،ايوانها،
دره��ا و به طور كلي بازش��وها ،همچنين
بافت و جنس نما در ظاهر ش��هر بس��يار
موثر اس��ت .همچنين به دليل زلزله خيز
بودن ايران ،يك��ي از مهمترين نكتههايي
كه الزم اس��ت در نماس��ازي مورد توجه
طراحان بنا قرار گيرد ،استحكام ساختمان
در براب��ر زلزله ت��ا عالوه ب��ر زيبايي نما،
اطمينان ساكنين س��اختمان نيز برآوده
ش��ود .توجه به خصوصياتي چون سبكي،
عايقبودن ،انعطافپذيري ،در دس��ترس
بودن ،اس��تحكام ،باربر بودن و غيره مورد
توجه سازندگان قرار دارد اما نكته كليدي
در انتخ��اب نما توجه ب��ه اقليم منطقه و
س��ازگاري آن با ش��رايط و فرهنگ بومي
و ني��ز ش��رايط آب و هوايي ه��ر منطقه
اس��ت .به عنوان مثال سنگها ،سيمان و
آجرها در مقاب��ل عوامل جوي غالباً دچار
رنگ پريدگي و ش��ورهزدگي ميشوند كه
همين امر نماي س��اختمان را نامناس��ب
ميس��ازد .در اي��ن ط��رح در نظر اس��ت
نماهاي س��اختماني موجود مورد بررسي
ق��رار گرفت��ه و ضمن ارائه دس��تورالعمل
اجرايي براي هر يك ،پيشنهادات كاربردي
با توجه به شرايط هر منطقه از لحاظ بافت
بومي ،فراواني دسترس��ي و شرايط آب و
هوايي ارائه شود.
خود مهندس��ین م��ا می گوین��د زلزله
مساویس��ت با C.Wضریبی اس��ت که در
وزن ساختمان ضرب می شود بعد خودمان
با دس��ت های خودمان ساختمان را بسیار
سنگین می س��ازیم یعنی س��یگنال می
دهیم به زلزله که آن را تخریب کن لذا این
مسائلی است که باید به آن کام ً
ال بپردایم.

اسناد معاونت
برنامه ریزی
و نظارت
راهبردی به ما
ابالغ می شود
که حداکثر
 2یا 3درصد
هزینه مطالعه و
نظارت شود
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راه کارها و چالشهای ساخت بیمارستان

نقش مجلس در ساخت
بیمارستانهایایمن
دکتر عبدالرحمن رستمیان
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی

ابتدا تشکر می کنیم از همه ی عزیزانی که
در عرصه بیمارس��تان سازی کار می کنند،
خیرین محترم مسئولین بزرگوار وزارتخانه
ها و بزرگوارانی که درگیر هستند و در طرح
نظام تحول س�لامت ه��م حقیقتاً زحمت
کش��یدند و ش��اخص های خوبی را بدست
آوردند انشااله امیدواریم تثبیت کنیم و این
تحقق پیدا بکند بحثی که مطرح می کنیم
در رابطه با بیمارستانهایی هست که ما می
سازیم و دچار مشکل است .یکی از دو نمونه
از بیمارستانهایی را که دچار مشکل بودیم را
مطرح می کنیم .اما ممکن است که خیلی
نمونه هایی داشته باشیم که این مشکالت را
نداش��ته باشند و خیلی خوب طراحی شده
باشد و خیلی خوب کار شده باشد و نتیجه
ی خوبی گرفته شده باشد .این دلیل بر این
نیست که همه این مشکل را دارند .بعضی
اوقات ما بیمارس��تانها را می سازیم و چون
استانداردهای فنی را راعایت نمی کنیم تازه
در هنگام افتتاح ،شروع عملیاتی دیگر برای
رئیس بیمارس��تان و مدیر و بقیه همکاران
هست که می بینیم .نمونه ای از مشکالت را
در عکس های زیر مشاهده میکنیم:
بیمارستانهایی
که می
سازیم چون
استانداردهای
فنی را رعایت
نمی کنیم دچار
مشکل است
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این یک بیمارس��تانی است که تازه افتتاح شده است و میبینیم
ک��ه رطوبت دیوار آن چطور اس��ت و بعد ه��م اینجا تخریب می
شود.
ات��اق زایمان��ی ک��ه دارد آب می ده��د و  6م��اه تحویل این
بیمارستان را به تأخیر می اندازیم یعنی وقتی تحویل گرفته ایم
تازه  6ماه بعد افتتاح می کنیم.

پشت بام که کیفیت مناسب را ندارد.
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ک��ه بعض��ی از مطالعات جدی��د و ( )patient roomهایی که
جدی��د اتفاق افتاده و پ��روژه های جدیدی که در آن تعریف می
کنند که مریض چگونه آنجا راحت باش��د از جهت آرامش روحی
که بتواند تقویت کند برای بهبود بیماریش اما بعضی اوقات یک
تخته ای می گذاریم که همان ابتدای ورودکه ابتدای تجهیز اتاق
نمیتوانس��تند برانکارد را داخل اتاق ببرند که آنجا اصالح شد و
بعض��ی از اتاقها این اتفاق افتاد و این بیمارس��تان  800میلیون
تومان بعد از تحویل وزارت بهداش��ت هزین��ه کرد .برای اصالح
بعضی از این اتفاقاتی که افتاده است".

درب واحد رادیولوژی که برانکارد وارد آن نمی شوند که بخواهند
عکس بگیرند و باز هم نیازمند اصالح است در روز اول".

ان��دازه های اتاق ها ک��ه اتاق یک تخته
حداقل می دانیم باید  10متر باش��د که
چرا اینق��در کوچکش کردیم که  6تا 7
متر شود یک اتاق قصد ما ایجاد آرامش
اس��ت نه اینکه بیمار س��ریع بخواهد از
آنجا برود چگونه می توانیم در این اتاقها
اگر الزم شد ( )C.P.Rکار بکنیم چگونه
می توانیم فضا و استانداردهایی که بین
فضای تخت ها هست رعایت بکنیم این
بیمارستانی است که تازه تحویل گرفته
ایم.
چ��را ای��ن اتف��اق م��ی افت��د؟ ای��ن
بیمارس��تانها را نباید تحوی��ل گرفت و
هزین��ه ه��ای آنها را خود ش��خص باید
بپردازد نه بیت المال.
هیچک��دام از ای��ن ات��اق ه��ا مطابق
استاندارد ما نیست .مگر استاندارد فقط
برای نوش��تن اس��ت؟! مگر فق��ط برای
خواندن است؟ یا کنفرانس دادن؟؟ خیر
اس��تاندارد برای عمل کردن اس��ت و به
خودی خود ارزش ندارد مگر اینکه اجرا
شود".

بیمارستان
احداث
می شود،
محوطه ندارد،
پارکینگ ندارد
و چندین بار
افتتاح می
شود

در ات��اق  I.C.Uو  C.C.Uدر وس��ط
اتاق س��تونهایی هس��ت که م��ی بینیم
 3-2تا بیمار دید ندارند یعنی پرستارها
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نمیتوانند ببینی��د آنها را و در نقطه ی
کور هستند.

در صورتی که می دانیم پرستار این دید
را باید داش��ته باش��د که بتواند همه را
ببیند".

در راه پله ها یک گوش��ه ای خالی است
که بسیار خطرناک است و امکان سقوط
ک��ودکان وجود دارد و سیس��تم ایمنی
وجود ندارد که این را باید داشته باشیم".

وقتی تاسیسات
بیمارستان را
نگاه می کنیم،
فکر می کنیم
نیم قرن عقب
هستیم

این تأسیساتی که می بینیم .تأسیساتی
که بعد از مدتی کولر گازی اضافه کردند
ب��ه یک بیمارس��تان ب��ه خاط��ر اینکه
تأسیسات نتوانسته پاسخگوی سرمایش
و گرمایش آن بیمارس��تان باشد بعد از
یکس��ال و  6م��اه ،ما بیمارس��تان را در
قدیم دیده بودیم ک��ه کولرهای متعدد
گازی زدند که خیلی صحنه بدی دارند.
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که بعض��ی اوقات می گویم اس��تفاده بهینه از انرژی را داش��ته
باشیم و مشکالت دیگر".
بعد از افتتاح می بینیم که بیمارستان هنوز تعطیل است و باید
خیلی از کارها انجام شود.
بیمارس��تانی وجود داش��ت که هنگام افتتاح از اتاق زایمان به
قدری آب می آمد که گویی نوع زایمان قرار است زایمان در آب
باشد و تا اینها درست شود مدت زیادی طول می کشد.
بعضی از بیمارس��تانها افتتاح می ش��وند و هیچ محوطه سازی
ندارند دوباره پس از محوطه س��ازی یکبار دیگر افتتاح می شود.
پارکینگ م��ی زنند و یکبار دیگر افتتاح م��ی کنند .چندین بار
از ای��ن افتت��اح ها داریم به دلیل اینک��ه در ابتدا تمامی کارها را
ندیدی��م که کارمان انجام ش��ود و یک واحد خ��وب را با تمامی
امکاناتش بتوانیم تحویل دهیم .مدت س��اخت بیمارستانها را هم
ک��ه دیده ایم ما خودمان وقتی تأسیس��ات را نگاه می کنیم فکر
می کنیم که نیم قرن عقب هستیم و نتوانسته ایم آن تأسیساتی
که روز دنیا اس��ت ،بکار ببریم اینها انقدر طول میکشد که یک
 Generationآن تکنول��وژی ای ک��ه عوض میش��ود هر 10
س��ال یک  Generationعقب می افتی��م ...و بعضی از اینها را
داشتهایم و قطعاً بیمارس��تانهایی را هم داریم که خوب طراحی
ش��ده است .قصد من این اس��ت که از این اتفاقات دیگر نیافتد.
چون همین االن بیمارس��تانهایی در حال س��اخت است که اگر
این دقت را بکنیم که این مش��کالت دوباره پیش نیاید و دوباره
یکس��ال بعد مجبور نباش��یم در ها را درس��ت کنی��م و اتاقها را
درس��ت کنیم .بعضی وقت ها این قابل جبران اس��ت ولی بعضی
وقت ها قابل درس��ت کردن نیس��ت حتی درها را هم در همین
بیمارس��تان نتوانس��تند درس��ت کنند و مجبورند بیمار را پیاده
کنند در بخش ویژه و ببرندش داخل و نمی تواند با تختش برود
داخل و بهتر اس��ت بیمارس��تانهایی که در حال افتتاح هست را
دقت کنیم که از این مشکالت اتفاق نیافتند.
طول عمر بیمارستانها در ایران چقدر باید باشد؟! ما هم اکنون
مراکز بهداش��ت و درمان��ی مان این اعتباری ک��ه از بحث طرح
تحول نظام س�لامت اتفاق افتاده هم اکنون در حال اصالح خانه
های بهداش��ت هستیم که  40سال سابقه دارند و  40ساله باید
برویم خراب کنیم .چرا؟ مگر در تمام دنیا س��اختمانها  40ساله
هستند؟  100سال  150سال باید کار بکند برای ما.
اتفاق دیگری که در کش��ور ما افتاده است بحث زلزله و مقاوم
س��ازی است .کشور ما هم جزو کش��ورهایی است که زلزله خیز
اس��ت و این مشکل را ما داریم .بیمارس��تان جدید التأسیس ما
از جهت زلزله ایمن نیس��ت و زلزله ای که  5/5ریش��تر اس��ت و
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 6/5ریش��تر است .بیمارستان را باید باالی  8ریشتر مقاوم باشد
و اگر زیر  8ریش��تر اس��ت تحویلش نگیریم .یعنی این قاعده را
بگذاریم بعد از این کنگره ،این تازه ش��روع کار است .که کمیته
ای باید گذاش��ته ش��ود که این نقص ها برط��رف کند .وضعیت
بیمارس��تانهای تازه تأس��یس را می بینیم که مشکالت جدی را
دارد و ایمن نیست

بیمارستانی در زمان امدادرسانی پس از وقوع زلزله

بعضی اوقات بیمارس��تانها جای مناسبی س��اخته نشده است .و
س��اختمانهایی هس��تند که در جایی هس��تند که پس از زلزله
اتفاقی برایش��ان نیافتاده است .آنوقت بیمارستانها که باید ایمن
تری��ن جا باش��ند در جایی س��اخته ش��ده اند ک��ه زلزله باعث
تخریبش��ان ش��ده اس��ت .البته بحث های زیادی در میان است
ممک��ن اس��ت در جایی ی��ک نیروی��ی بگویند که س��ریع این
بیمارس��تان را راه بیاندازی��د .جایی اس��تاندار رفت��ه بودند و به
مسئولین گفته بودند که این بیمارستان باید حتماً ظرف  40روز
باید راه بیافتد .آن مسئولین اصلی که بیمارستان را می ساختند
گفته بودند که این ظرف  6ماه زودتر نمی تواند راه اندازی شود
و آن شخص گفته بود اگر ظرف  40روز راه اندازی نشود ما باید
عوض شویم!!!

بیمارستانی در زمان امدادرسانی پس از وقوع زلزله

بح��ث ه��ای سیاس��ی و از ای��ن قبیل
بحث ه��ا وجود دارند ک��ه نمی گذارند
ما وارد اس��تاندارد ها ش��ویم و کارمان
را درس��ت انجام دهیم و این اتفاق برای
ای��ن بیمارس��تان می افتد .ب��ه نظر من
وزارتخان��ه قطعاً اینه��ا را جمع بکنند از
عزیزانی که بیمارس��تانهای تازه تأسیس
دارن��د .از رئیسهای بیمارس��تانها اینها
را بگیری��م و بتوانیم که دفع��ات آینده
جاه��ای دیگر این اتفاق ه��ا نیافتد .من
از مهن��دس علی��زاده تش��کر م��ی کنم
و ایش��ان خیل��ی زحمت می کش��ند و
زحمات زیادی در این مدت کشیده اند
و از ایشان تش��کر می کنیم آقای دکتر
حریرچی هم به همین صورت من تقاضا
دارم ک��ه خالصه بیمارس��تان باید ورود
پی��دا کند و هماهنگی ه��ای الزم انجام
شود که بیمارستانی که دارد ساخته می
ش��ود برویم و ببینیم چکار باید بکنیم و
پرس��تار و پزشک می دانند که آن اتاقی
که  4تخته در قبل دیدیم اص ً
ال  4تخته
نیس��ت و باید کمترش کنی��م و در آن
هنگام بخش  32تخته کمتر می ش��ود.
 4تخته را  3تخت��ه کنیم 2 ،تخته را 1
تخته کنیم و تمامی اس��تانداردها عوض
می شود .یعنی یک تیمی تشکیل دهیم
و در کنار هم بتوانیم که این مش��کالت
فعلی را نداشته باشیم و عالوه بر تشکر،
عیب ه��ا را ه��م بگویی��م و انتقادها را
بکنی��م ک��ه ای��ن مش��کالت را برطرف
بکنی��م .همانطور که امام صادق (ع) می
فرمایند :بهترین دوس��ت ما کسی است
ک��ه عیبمان را ب��ه ما هدیه کن��د .این
مش��کالت را شناسایی کنیم که دیگر از
این اتفاق ها نیافتد.
ام��ا نکت��ه ای در راج��ع تجهی��زات
پزش��کی که وج��ود دارد این اس��ت که
من یکبار یک تراکم اس��تخوان را دیدم
که در این تراکم استخوان بیناسپاین و

بیمارستان
باید باالی 8
ریشتر مقاوم
باشد و اگر
زیر  8ریشتر
است ،تحویلش
نگیریم
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این بیمارس�تان برروی شیب یک تپه ساختهش�ده،جدا ش�دن دیوارهای جداکننده از اجزای س�ازهای،ترکهای بزرگ طولی و
قطری در دیوارها،آسیبهای وارده به سقفهای کاذب

جائی استاندار
به مسئولین
گفته بود که این
بیمارستان باید
حتم ًا ظرف 40
روز راه بیفتد و
اگر راه اندازی
نشود ما باید
عوض شویم!!!

فمور خیلی فاصله است ممکن است این
اتفاق بیافتد که کسی یک قسمت پوکی
اس��تخوان داشته باش��د و یک قسمتی
نداش��ته باشد و از ش��خص دیگری هم
B.M.Dگرفتی��م و دیدیم ک��ه آن هم
همانط��ور بود و به ش��رح ح��ال مریض
ه��م نمی خ��ورد .گزارش می نویس��ند
ک��ه مدتها بیمار با آن درمان می ش��ود.
در صورت��ی که  B.M.Dاص� ً
لا کالیبره
نیس��ت ..ای��ن دق��ت را ه��م بکنیم که
نکند که یک دس��تگاهی که کالیبریشن
آن خوب نیس��ت و مدته��ا مریض اذیت
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ش��ود و هزینه ها را هدر دهیم و باید در تجهیزات پزش��کی این
دقت را انجام دهیم .انش��االه از این پس این مشکالت را نداشته
باش��یم .بیمارستانهایی داشته باشیم که باالی  8ریشتر مقاومت
داشته باش��ند .این فضای فیزیکی استانداردها را داشته باشند و
مشکالتمان انش��االه کمتر شود .در این کنگره این نگاه را داریم
که اصالح این سیستم فضای فیزیکی ،تأسیساتی تجهیزاتی کل
بیمارس��تان که منجر به بهبود ش��اخص های بهداشت و درمان
باشند.
آقای مهندس س�اکی (مدیر کل مدیریت منابع فیزیکی و
طرح های عمرانی وزارت بهداشت):
انتقاد س��ازنده همیشه راه گش��ای گره های پیچیده است .در
دنی��ا امروزه برای س��اخت پروژه های ب��زرگ و پروژه های مهم
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نظ��ر ذینفعان حتی اگر در منطقه ای قرار هس��ت یک پروژه ای
را اجرا بکنند نظر مردمی که در منطقه هس��تند و نظر ش��هر را
جمع آوری می کنند و در طراحی و س��اخت پروژه مد نظر قرار
م��ی دهند .م��ا باید از این پوس��ته ای که در ی��ک محدوده ای
می نش��ینیم و نهایت با یک بیمارس��تان تعامل می کنیم و یک
بیمارس��تان را طراحی میکنیم و بعد یک سیستمی را باالجبار
می فرستیم و قرار است در این بیمارستان کار کنند یا مردم قرار
اس��ت بیایند در این بیمارس��تان خدمت بگیرند .باید این دید را
کنار بگذاریم و بادید باز تر و فراغ بال بیشتر ما نیازیهای منطقه
را ببینیم و آن نیازها را ایجاد بکنیم.
یکی از مباحثی که باعث کاهش عمر س��اختمانها می شود نوع
متریال اس��ت که در س��اختمان استفاده می شود .و پرسنلی که
در بحث س��اخت مش��ارکت دارند با توجه به اینکه ما سیس��تم
دولتی هس��تیم به ناچار باید از فهرس��ت بها استفاده بکنیم که
دنبال این هستیم که فهرست بهای مخصوص بیمارستان تدوین
ش��ود.با فهرس��ت بهایی که مربوط به س��الیان گذشته است و
متریال قدیمی است طبیعتاً نمی شود بیمارستان به روز ساخت.
گزینه ی بعدی نیروی انسانی است که درگیر کار هستند .طبق
هماهنگی که با مهندس علیزاده انجام ش��ده مهندسین و نیروی
فنی که قرار اس��ت کار بیمارس��تانی انجام دهند باید ساماندهی
ش��وند و بعد از ساماندهی می ش��ود از ظرفیت بخش خصوصی
که س��امان دهی ش��ده و سرتیفیکت گرفته اس��تفاده کرد .ولی
متأس��فانه چون در این زمینه مهندس��ین و اشخاصی نداریم که
دارای سرتیفیکت باش��ند وجود ندارند زمینه ی استفاده از این
دوستان وجود ندارد انشااله در آینده فراهم خواهد شد.
آق�ای مهندس علی�زاده (معاون وزیر راه و شهرس�ازی و
رئیس س�ازمان مجری س�اختمانها و تأسیس�ات دولتی و
عمومی):
ما چند مورد مشکالت اساسی و زیر بنایی داریم که هنوز داریم
از نقشه های تیپ  30-40سال پیش استفاده می کنیم.
در حال��ی که در تعریف پروژه می گویند که هر پروژه مجموعه
ی عملیات منحصر به فردیست که منجر به یک نتیجه ی خاص
می ش��ود لذا این مسئله ایست که در نس��ل جدید بیمارستانها
خیلی اصالح شد .استاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
هم بحث های جدی دارد مث ً
ال به ما ابالغ می ش��ود که حداکثر
 2یا 3درصد هزینه ی مطالعه و نظارت ش��ود .لذا عمدتاً مجبور

شدیم پروژه ای که به ما ابالغ می شود و
نقشه هم ضمیمه اش هست نقشه های
تیپی است که تفکر  40-30سال پیش
است که به نظر من توهین به مهندسی
کش��ور اس��ت .چون با توجه به نیازهای
روز ،تجهی��زات روز ،امکان��ات روز م��ا
باید حرکت بکنیم مث ً
ال در بیمارس��تان
بوش��هر که در حال س��اخت ب��ود یک
هماهنگ��ی که ب��ا آقای دکت��ر حیدری
داش��تیم .در حی��ن س��اخت خواه��ش
کردیم تمام ش��رکت هایی که تجهیزات
تولید میکنند .بیایند ،ببینند و نقش��ه
جا نمایی را بدهند .مث ً
ال س��اختمان می
س��اختیم و هنگام آوردن سی تی اسکن
ابعادش غیر متعارف بود .لذا همان زمان
س��اخت هماهنگی ها انجام شود خیلی
بهبود پی��دا کرد .لذا ی��ک مجموعه ی
هماهنگ��ی از کس��انی ک��ه طراحی می
کنن��د ،می س��ازند و تجهیز می کنند و
بهره برداری .ای��ن هماهنگی را با آقای
دکتر حریرچی و آقای مهندس س��اکی
و تیمش��ان داش��تیم .ما این انتقادات را
می پذیریم و نکاتی هست که در کشور
هس��ت و اگر نپذیریم حرکت نمی کنیم
برای بهب��ود آن .اما دو نکته وجود دارد
که ما چه چیز را تعقیب بکنیم:
 )1ببینیم چه کسی مقصر بوده است.
 )2ببینیم عوامل چه بوده است.
ک��ه گزینه ی دوم را داریم تعقیب می
کنیم ب��ا هماهنگی تنگاتن��گ با وزارت
بهداش��ت ،همه ی پزشکان و مهندسان
مش��اور که ی��ک تحول��ی را در معقوله
ساخت اجرا بکنیم یک بیمارستان ویژه
ای هم با مش��ارکت یک مشاور اتریشی
در کش��ور طراحی می شود که نتایج آن
هم می تواند خیلی کمک کند.

بحث های
سیاسی و
از این قبیل
بحث ها وجود
دارند که نمی
گذارند ما وارد
استاندارد ها
شویم و کارمان
را درست انجام
دهیم
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استانداردهایبیمارستانیومدیریت خدماتبهداشتیدرمانی

توسعه مدل بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت
در ایران
دکترداودمصطفایی
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

اگر
بیمارستانها
وارد مقوله
سالمت بشوند
می توانند
در بسیاری
از آیتم ها
فعالیت کنند

در خص��وص توس��عه ی بیمارس��تانهای
سالمت مقاله ای پژوهشی که ما با آقای
دکت��ر مصدق آماده ک��رده ایم .که مدل
بیمارس��تان یک مدل فری��م ورک آماده
کرده ایم.
جایگاه بیمارستان در جامعه
وظیفه بیمارستان فراتر از ارائه خدمات
تخصص��ی و بالینی ب��وده و برنامه ریزی
درخص��وص ارائ��ه خدمات بهداش��تی و
ارتقای س�لامت جامع��ه از کلیدی ترین
وظایف این نهاد است.
از طری��ق مش��ارکت بیمارس��تانها در
کل چرخ��ه س�لامت میتوانن��د خدمات
پیش��گیری ،درمان��ی و بازتوان��ی را ارائه
دهن��د .آم��وزش س�لامت همگان��ی و
پیشگیری از بیماری ها ،مراقبت صحیح
در ص��ورت ابتال به بیماری های مزمن را
ارائه دهند ،تش��خیص به موقع و درمان
صحی��ح بیم��اری ه��ا و نهایت��ا دورهی
بازگش��ت بیماربه زندگی بع��د درمان را
کمتر و کمتر کنند.
اگر بیمارستان ها وارد مقوله ی سالمت
بش��وند می توانند در بسیاری از آیتم ها
فعالیت کنند .هم اکنون بیمارستان های
ما درمان محور اس��ت .یعنی فقط به فکر
درمان هس��تیم .فکر قسمت های بعدی
یا آیتم های بعدی که مربوط به سالمت
محور یا ارتقای س�لامت است ،نیستیم و
به آن توجه نمی شود.
طبق مفاد منش��ور اتاوا بيمارس��تانها
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عالوه ب��ر درمان بيم��اران ،بايدنق��ش قابل توجه��ي در ارتقای
س�لامتي جامعه به طور ع��ام و نقش مهمي در ارتقای س�لامت
مراجعان و کارکنان خود داشته باشند.
به منظور دس��تیابی به این اهداف ،بیمارس��تان ه��ا باید دارای
محیطی س��الم ب��رای بیماران ،محیط کار س��الم برای کارکنان و
سازمان مسئول در برابر محیط زیست باشند.
به همین دلیل ایده بیمارس��تان های ارتقاء دهنده س�لامت به
وجود آمد
)"Health Promoting Hospitals" (HPH
ایده بیمارستانهای ارتقاء دهنده ی سالمت()HPH
این ایده ش��اید نزدیک  30سال است که در دنیا اجرا می شود.
بس��یاری از بیمارستان های کشورهای اروپایی ،آمریکایی در این
زمینه کار خود را شروع کردند ،فعالیت می کنند و یک شبکهای
تحت عنوان ش��بکه ی بیمارس��تانهای ارتقاء دهنده ی سالمت را
به وجود آوردند .این بیمارس��تان ه��ا عالوه بر درمان بیماران ،در
کنار این حوزه به محیط کار س��الم ،س�لامت کارکنان ،س�لامت
بیم��اران و به مقوله های دیگری که تحت عنوان ارتقاء س�لامت
محسوب میش��ود ،پرداختند ،یعنی عالوه بر وظیفه اصلیشان در
حوزه ی ارتقای س�لامت هم ورود پیدا ک��رده اند و اقداماتی هم
در این زمینه انجام داده اند .این ایده از س��ال  1960ش��روع شد
و مط��رح ش��د و روز به روز توس��عه پیدا کرد و م��دل هایی هم
تحت عنوان بیمارستان های ارتقاء سالمت در کشورهای مختلف
بر حس��ب نیازش��ان به وجود آمد ،ایجاد کردند ،توسعه دادند ،در
انتها خ��ود ""WHOهم مدلی ب��ه عنوان مدل بیمارس��تانهای
ارتقاءدهنده س�لامت رو به کشورهای دنیا ارائه داد و کشورهایی
ک��ه در این حوزه فعالی��ت می کنند و بیمارس��تانهایی که تحت
عنوان بیمارستانهای ارتقاء دهنده ی سالمت حساب میشوند ،.از
این مدل الگو گرفتهاند .و کنار این مدل یکسری کار ها و اقداماتی
هم انجام می دهند.
بن��ا ب��ه نظری��ه ارتق��اء س�لامت ،اس��تانداردهای HPHsو
استراتژیهای آن بر اساس اصول مبتنی بر رویکردهای تنظیمی،
توانمندس��ازی و توانمندی ،مشارکت ،یک مفهوم کلی از سالمت
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(جس��می ،روان��ی و اجتماعی س�لامت) ،همکاری بین بخش��ی،
عدالت ،پایداری و چند استراتژی بودن میباشند.
ارتقای س�لامت اثربخش ،کارا و پایا در بیمارستان یا به وسیله
بیمارستان ،نیازمند پیش شرط های مدیریتی و سازمانی در کنار
مدیریت صحیح پروژه ،س��رمایه گذاری در س��اختارهای ارتقای
سالمت و منابع می باشد.
این ایده که بیمارستانهای ارتقاء دهنده ی سالمت وجود داشته
باشد ،باید مدیران ارشد بیمارستان ها به آن اعتقاد داشته باشند
که بیمارس��تان عالوه بر وظایف درمان��ی باید وظایف دیگری هم
انجام بدهد و بتواند به آن سمت حرکت بکند.
جایگاه و خواستگاه مدل بیمارستانهای ارتقاء دهنده ی سالمت
از کش��ورهای اروپایی بوده  ،آن ها ش��روع کردند این مبحث را و
گفتند که بیمارس��تان ه��ا عالوه بر این که درمان محور باش��ند
باید در بحث ارتقای س�لامت جامعه مش��ارکت داش��ته باشند و
اینکه بیمارس��تان ها فق��ط محل ارائه خدمات نباش��د ،باید کل
خدمات در بیمارس��تان ها ص��ورت بگیرد ،هم ارائه خدمات و هم
بحث پیش��گیری خدمات باید در کنار درمان وجود داشته باشد.
رویارویی با همه این مس��ائل نیازمند مدلی بومی برای بکارگیری
در کشور می باشد.
ما مطالعاتی را در بحث بیمارس��تانهای ارتقاء دهنده ی سالمت
انجام داده ایم ،کارهایی را که در دنیا در این زمینه انجام داده اند
را مطالع��ه کرده ایم  ،م��رور کرده ایم و تمام مدل هایی را که در
دنیا روی این مس��ئله کار کرده بودند را جمع آوری کردیم تا به
یک مدلی که در ایران قابل اجرا باش��د برسیم .و هدف از این کار
بومی سازی این بیمارستانها برای کشور ایران بوده است.
از روی مطالع��ات انج��ام ش��ده  ،مدلی را تحت عن��وان "مدل
ادراک��ی" طراحی کرده ایم و یک گ��روه  15نفره از متخصصین
بیمارس��تانهای ارتقاء دهنده ی سالمت تشکیل شد و این مدل را
بررس��ی کردند تا به آن مفهوم بومی بیمارستانهای ارتقاء دهنده
ی سالمت درآمد که قابل اجرا باشد.
مدل پیشنهادی ارائه شده را در زیر میبینید:

مدل پیش��نهادی بیمارس��تانهای ارتقا
دهنده ی سطح سالمت که بومی سازی
شده است برای ایران .با توجه به این که
 WHOمدلی را با توجه به یک س��ری
استانداردها ارائه کرده بود که در کشورها
امکان پیاده س��ازی آن وجود نداش��ت،
بنابرای��ن ما تالش کردی��م که یک مدل
را آماده کنیم که بتوانیم در بیمارس��تان
های خودمان پیاده سازی کنیم.
نتایج مدل فوق:
در م��دل ف��وق "ارتق��ای س�لامت
بیماران" ش��امل بهبود کیفیت خدمات،
ایمنی بیم��ار ،رضایت بیم��ار و وفاداری
بیمار؛
ارتقای سالمت کارکنان شامل بهبود
کیفی��ت زندگ��ی کاری ،افزایش رضایت
شغلی و افزایش تعهد کارکنان؛
ارتقای س�لامت محیط شامل ایجاد
محیط کاری سالم ،کاهش میزان عفونت
و بهبود بهره وری سازمان و
ارتقای سالمت جامعه شامل کیفیت
خدم��ات ،رضایت اف��راد جامعه ،افزایش
اعتم��اد بیم��اران وایجاد جامعه س��الم
میباشد.
بحث و نتیجه گیری:
کمک کنندگ��ی وجود مدل و بحث
های نظری در پیاده سازی یا عدم پیاده
س��ازی برنامه های ارتقا دهنده سالمت
خصوصاً در بیمارستان تأیید شده است.
ب��رای پیاده س��ازی سیاس��ت های
مس��تند ،نیاز ب��ه مدل های��ی عملی به
منظور مش��خص ب��ودن رهب��ر برنامه و
تبدیل آن به عمل در محیط وجود دارد.
این ام��ور تأثیر اصالح��ات را باال برده و
مش��ارکت ب��رای بقای برنام��ه را تقویت
میکنند.
گام بعدی پیاده س��ازی ای��ن مدل در
بیمارس��تان های خودمان ب��ود که یک

طبق مفاد
منشور اتاوا
بیمارستانها
عالوه بر درمان
بیماران ،باید
نقش قابل
توجهی در
ارتقایسالمتی
جامعه و نقش
مهمی در
ارتقای سالمت
مراجعان و
کارکنان خود
داشته باشند
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بیمارستانی را انتخاب کردیم بیمارستان
ش��هدای تجریش .یک س��ری ش��اخص
های قبل از اج��رای مدل را جمع آوری
کردیم .میخواس��تیم ببینیم که ما قبل
از اینکه که م��دل را بخواهیم اجرا کنیم
وضعیت بیمارس��تان به چه شکلی است،
تم��ام ش��اخصهایی که در بیمارس��تان
وجود دارد را جم��ع آوری کردیم و یک
بس��تر اولیه برای ای��ن کار آماده کردیم.
ما میدانیم که گام اول در بس��تر سازی
آموزش است .ما بحث آموزش کارمندان
را ب��ه ص��ورت نظام من��د در حوزه های
مختلف��ی که مرب��وط به بح��ث ارتقای
س�لامت بود راه اندازی کردیم .در کنار
آن گ��روه آموزش بیم��اران را راه اندازی
کردیم و گامه��ای دیگری که مربوط به
حوزه آم��وزش بیماران ب��ود راه اندازی
کردیم و در خصوص محیط هم یک سری
اقدامات در جهت اصالح وبهسازی محیط
بیمارس��تان ،خطوط راهنما ،عواملی که
منجر به این می ش��د که بیماران در این
حوزه احس��اس آرامش و امنیت بکنند و
یک امنیت خاطری را داشته باشند و در
بح��ث کارکنان هم ما یکس��ری اقدامات
خاصی را انجام داده ایم ،پرونده سالمت
ش��غلی را ایجاد کرده ایم ودر این پرونده
آزمایشات و معاینات دوره ی کارکنان را
انجام داده ایم در کنار این حوزه به بحث
سالمت شغلی بسیار تأکید داشته ایم که
در بحث اجرای آن بسیار پیشرفت داشته
ای��م و همچنین در کنار این یک س��ری
کارهایی هم انج��ام دادیم مثل کلینیک
های روان شناسی برای خود کارکنان ،و
در بحث فرهنگ سازی هم سعی کردیم
کارکن��ان را مش��ارکت بدهی��م در تمام
کارهایی که قرار بود در بیمارستان انجام
بش��ود ،نظام پیش��نهادات را راه اندازی
کردیم ،جلسات گروهی ،جلسات هفتگی
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و جلس��ات ماهیانه ،جلسات با رده های مختلف پرسنلی که همه
ی اینه��ا در جهت اجرای ه��ر چه بهتر مدل ب��ود .هدف پس از
طراحی مدل این بود که آن را تس��ت کنیم ببینیم این مدلی که
ما طراحی کردهایم چقدر می تواند اوالً عملکرد بیمارس��تان ما را
تغییر بدهد و چقدر می تواند شاخص های عملکردی ما را تغییر
بدهد و این مدل آیا بر ش��اخص های بیمارستانی تأثیر گذار بوده
است یا نه .که یکی از اهداف مطالعه ما بود .در کشور ما شبکه ای
تحت عنوان شبکه بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت بوجود آمده
که نزدیک  5بیمارستان عضو این شبکه هستند .این بیمارستان ها
برای اینکه وارد این حوزه شوند نیازمند یک سری الزامات هستند
در زمین��ه کارکنان ،بیماران ،جامعه و محیط .در این  4حیطه باید
کار کنند .یکس��ری الزامات و پیش زمینه هایی دارد که بایدآماده
بش��وند و یک سری چک لیس��ت های ارزیابی در این زمینه وجود
دارد که خودشان را ارزیابی کنند ،ارتقاء پیدا کنند ،تا بتوانند پیش
شرط های ورودبه بیمارستانهای ارتقاء دهنده ی سالمت را داشته
باشند و وارد این حوزه شوند.
هر چند تعداد کمی از بیمارس��تان ها وارد این حوزه شدند ولی
ب��ه مرور زمان باید تمام بیمارس��تانها وارد این حوزه و این بحث
بشوند و ما تالشمان بر این است که بتوانیم بیمارستان ها را وارد
این حوزه کنیم و بتوانیم این مدل به صورت بومی سازی شده در
بیمارستان های مااجرا شود.
به منظور اجرایی کردن این مدل :
اطمینان کارکنان متخصص بیمارستانی به استمرار برنامه
ل��زوم اختصاص دفتری خ��اص برای اج��رای برنامه در کنار
بکارگیری مقررات و ساختار برنامه ارتقای سالمت در کل سازمان
الزامی می باش��د ،که مؤید دیدگاه یکپارچه ی مدل پیش��نهادی
مطالعه حاضر می باشد.
عوامل دیگری (اندازه ،مالکیت ،تخصص و غیره) ممکن است
در پیاده س��ازی مدل تأثیرگذار باش��ند ،که نیاز به پژوهش های
جداگانه در محیط بیمارس��تانی دارند( .بکارگیری در بیمارستان
های کوچک را آسان تر و سهل الوصول تر عنوان کرده اند)
عوامل همپوشانی این مدل با دیگر برنامه های بهبود کیفیت
نیز درنظر گرفته شود.
بکارگیری هش��ت بعد اصلی مدیریت فرایند های بیمارس��تانی،
مدیریت محیط و منابع ،مدیریت کارکنان ،مدیریت بیمار ،فرهنگ
س��ازمانی ،برنامه ریزی ،رهبری و مدیریت بیمارستانی و آموزش
(توانمندسازها) منجر به دستیابی به چهار هدف بیمارستان های
ارتقا دهنده سالمت (نتایج) خواهد شد.

استانداردهایبیمارستانیومدیریت خدماتبهداشتیدرمانی
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نقش استانداردهای اعتبار بخشی
در مدیریت منابع
دکتر  مژده رمضانی
رئیس اداره ارزشیابی مراکز درمانی

مشخص شده مطالعه کنید می بینید که مصادیق عملی در این موضوعات
آمده است.

برای اینکه دیدگاه درستی در رابطه با اعتبار
بخشی داشته باشیم و نقشی که در مدیریت
منابع دارد یک مقایسه ای انجام می دهیم بین
اعتبار بخشی ملی و اعتبار بخشی بین المللی.
هن��وز ه��م ما ب��ه ای��ن نی��از داری��م که
دیدگاههایم��ان را در رابطه با ابزارهایی که در
اختیار داریم تصحیح بکنیم با توجه به مطالبی
که عنوان ش��د هنوز هم بین ص��دور پروانه،
تمدید پروانه و اعتبار بخش��ی تفکیک کافی
صورت نگرفت��ه و اینها را ما میخواهیم جای
همدیگر استفاده کنیم .در صورتی که اگر هر
کدام از اینها س��ر جای خودش استفاده شود،
نتیجهی بهتری خواهد داشت.قصد من دادن
این دیدگاه است که ش��اید آن چیزی که ما
به عنوان مدیریت منابع فکر میکنیم و فقط
 inputرا م��ی بینیم در خیل��ی از موارد می
خواهیم امکانات و تسهیالت بگیریم آن کارآیی
اصلی و مدیریت صحیح منابع نباشد .به همین
خاطر یکی از اعتبار بخش��ی های بین المللی
بررسی می کنیم که کارایی و مدیریت منابع
به چه چیزی گفته می شود و مقایسه آنچه
در اعتبار بخشی ملی وجود دارد و اینکه ما در
کجا قرار گرفته ایم .اعتبار بخشی بین المللی
که بررسی میش��ود مربوط به کش��ورکانادا
است .علت هم این است که اگر استانداردهای
 A.C.Rرا مالحظه کرده باشید می بینید که
در کنار هر بند استانداردنوش��ته است که این
بند مربوط به کدامیک از ابعاد کیفیت اس��ت
و این ابعاد  8گانه را مد نظر قرار داده اس��ت.
بنابراین تمام این  8بعد را در کنار بند بند این
استانداردها مالحظه می کنید.
در این اعتبار بخشی بین المللی اگر مواردی
را که با کارایی ( )Efficiencyکنار استاندارد

مصادیق کارایی   :
مدیریت مالی و تخصیص هدفمند ،شفاف و اولویت بندی شده منابع
است که این تخصیص باید شفاف و هدفمند شده باشد.
کنترلی که مبتنی بر جمع آوری و تجزیه و تحویل داده ها باش��د ،
مبتنی بر شواهد علمی باشد.
در رابطه با کارکنان دیدگاه جالبی دارد و ک ً
ال متفاوت است با چیزی
که ما فکر می کنیم
ارتباطات :نکته ای که خیلی روی آن تأکید می کند که باید به نحوی
باشد که باعث پرت منابع نشود.
فرآیندها باید صحیح چیده شده باشند.
زمان ارائه خدمات ،زمان در واقع یک منبع بسیار ذی قیمتی است که
باید قدر آن را بدانیم
فضاها و مسیرهای کاری باید درست طراحی شوند.
تجهیزات یا دارو و مواد مصرفی باید تحت کنترل ما باشند.
اختالف دیدگاه را در مورد کارایی در ادامه مش��اهده می کنیم که واقعاً
م��ا به چه چیز کارایی می گوییم و کارایی بین المللی چه چیز اس��ت و
این چیزی هس��ت که بر اساس ش��واهد بین المللی به آن رسیده اند که
اگر می خواهید که منابع را در س��طح سازمانتان مدیریت کنید باید دید
سیستماتیک داشته باشید نسبت به قضایا.
روش کار به این صورت بود که از بین استانداردها آنهایی را که کنارش
کارایی وارد ش��ده بود .را اس��تخراج کردیم که  84مورد بودند .از این بین
قسمت های سرپایی را به دلیل اینکه ما در اعتبار بخشی ملی قسمتهای
بستری را بیشتر مد نظر داریم کنار گذاشته ایم و از لحاظ موضوعی 46
موضوع از این  84مورد استخراج شد که  5حوزه اصلی را پوشش می دادند
که شامل موارد زیر است:
تیم حاکمیتی و سازمان اثر بخش
خدمات بالین��ی ،اورژانس مدیریت بحران که در بالین بیمار در نظر
هست و بخش های ویژه و سایر بخش های بالینی
خدمات بالینی (اتاق عمل به صورت ویژه جدا ش��ده اس��ت و موارد
خاصی درونش دیده شده است.).
خدمات پاراکلینیک
کنترل عفونت و بخش استریلیزاسیون
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در رابطه با اس��تانداردهای ملی مقایسه ای
که صورت گرفته وقتی که اینها از اس��تاندارد
بینالمللی استخراج ش��د در کنارش ملی را
گذاشتیم و گفتیم که کدام مورد در استاندارد
بی��ن المللی به صورت کامل و مس��تقیم در
اس��تاندارد ملی اعتباربخش��ی ما مورد اشاره
ق��رار گرفته و کدام مورد به صورت نس��بی و
غیر مستقیم به آن اش��اره شده و کدام مورد
اص ً
ال اش��اره ای نش��ده تا خودمان را در کنار
استاندارد بین المللی محک بزنیم .در حوزه تیم
حاکمیتی و سازمان اثر بخشی تیم مدیریت
ارشد بیمارستان به چه چیزی باید توجه کند:
وقتی که می خواهد منابعش را مدیریت بکند.
این تیم تیم اصلی و حاکمیت و ارشد است که
در بیمارس��تانها به عنوان هیئت مدیره یا آن
گروهی که ارشد هستند در مدیریت اجرایی
می شناسیم .نکاتی که به آنها توجه شده است
را در زیر مشاهده می کنیم.
حوزه تیم حاکمیتی و سازمان اثر بخش
 .1بررسی عملکرد مدیریتی ،مالی و کیفیت
و ایمنی خدمات باید کام ً
ال زیر نظرش باشد(.
در استاندارد ملی ما اشاره کامل شده است)
 .2توجه به اهداف استراتژیک ،اخالق ،ارزش
ها ،هزینه ها ،منافع و کیفیت ایمنی خدمات
در زم��ان تخصیص منابع حتماً توجه ش��ود.
بنابراین وقتی که می خواهیم تخصیص منابع
دهیم در نظر داشته باشیم (.در استاندارد ملی
ما اشاره کامل شده است)
 .3وجود خط مش��ی ها و روش��های مالی
ش��فاف در س��ازمان که چطور این تخصیص
مالی صورت می گیرد (.در اس��تاندارد ملی ما
اشاره کامل شده است)
 .4تأیی��د برنام��ه هزینه کرد س��رمایه ای
و عملیات��ی س��ازمان باید جدا باش��د یعنی
بیمارستان سالیانه بداند می خواهد چکار کند
سرمایه گذاری دراز مدتی به چه ترتیبی است
و آنها را مرور کند و تأیید کند (.در استاندارد
ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .5وج��ود ی��ک فرآیند تعریف ش��ده برای
جستجوی راهکار برای مواردی که منابع کافی
برای دسترس��ی به اهداف استراتژیک وجود
ندارد که اگر پیش بینی ما درس��ت از آب در
نیامد ما چطور می خواهیم جایگزین را ایجاد
بکنیم (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده
است)
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 .6مرور منظم و تأیید روند تخصیص منابع به عنوان بخش��ی از چرخه
برنامهریزی (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .7تخصی��ص مناب��ع جهت جم��ع آوری و تحلیل داده ه��ا به منظور
تصمیمگیری مبتنی بر ش��واهد (.در اس��تاندارد ملی ما اشاره کامل شده
است)
 .8تخصیص منابع جهت جمع آوری و تحلیل داده ها در رابطه با عملکرد
سازمان (.در استاندارد ملی ما اشاره کامل شده است)
 .9دریافت گزارش��ات منظم مالی را تطبیق می دهید؟ آیا این عملکرد
مالی با آن کیفیت خدمات س��ازگاری دارد یا خیر( در اس��تاندارد ملی ما
اشاره کامل شده است)
 .10مرور ارتباط گزارش��ات عملکرد مالی س��ازمان با کیفیت و ایمنی
خدمات (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .11بودجه عملیاتی سازمان تابعی از سود و زیان و همچنین هزینه های
سازمان است .یعنی باید به صورت تعهدی مدیریت مالی انجام دهید و این
را به روز داشته باشید تا بتوانید برنامه ی عملیاتی را با چشم باز بچینید(.
در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .12در زم��ان تخصیص منابع ،درص��ورت نیاز جا به جایی برای بهینه
کردن نتایج صورت می پذیرد تا بودجه به برنامه های اصلی برسد.سازمان
باید انعطاف داشته باشدو اولویت ها را در نظر بگیرد .به خصوص در جایی
که کمبود منابع وجود دارد (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .13اس��تفاده از برنامه عملیاتی برای شناس��ایی منابع ،سیس��تم ها و
زیرس��اخت های مورد نیاز برای دس��تیابی به اهداف و مقاصد سازمان و
میتوانیم بودجه بندی را بر اساس آن ببندیم (.در استاندارد ملی ما اشاره
کامل شده است)
 .14وجود فرآیندی برای گزینش اولویت های تخصیص مانند کیفیت،
مقرون به صرفه بودن و هزینه اثربخشی ( در استاندارد ملی ما اشاره نسبی
شده است)
 .15دریافت گزارشات منظم عملکردی باید داشته باشیم (.در استاندارد
ملی ما اشاره کامل شده است)
 .16بررسی اثرات تخصیص های قبلی و استفاده از تجارب ( در استاندارد
ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .17داش��تن یک بودجه عملیاتی س��االنه و یک برنامه بلند مدت برای
مخارج سرمایه ای( در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .18وجود معیارهای مکتوب شامل سیاست های روش خرید تجهیزات
و سرمایه گذاری باید شفاف باشد (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده
است)
حوزه خدمات بالینی ،اورژانس و بحران
 .19برای خدمات بالینی هر ساله باید بودجه ی خاص مدیریت بحران
تعلق بگیرد (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .20وجود کمیته چند پیشه مدیریت بحران ( در استاندارد ملی ما اشاره
کامل شده است)
 .21وجود و مرور منظم خط مش��ی ها و روش های مربوط به آمادگی
برای موارد اورژانس و بحران (.در استاندارد ملی ما اشاره کامل شده است)
 .22وجود برنامه ارتباطات داخلی و خارجی در موارد بحران که در مواقع
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بحران چگونه صورت می گیرد؟مانند آتش نشانی و (...در استاندارد ملی ما
اشاره کامل شده است)
 .23وجود امکانات و منابع کافی برای ارائه خدمات در بخش اورژانس (
در استاندارد ملی ما اشاره کامل شده است)
 .24استفاده از ترکیب کارکنان مناسب به تناسب شرایط (.در استاندارد
ملی ما اشاره کامل شده است)
 .25بهره گیری از تمامی ظرفیت مجاز کارکنان .مطمئن ش��وید یک
پرس��تار از آن چیزی که باید کمتر کار نمیکند و یک پرستار با پتانسیل
باال را در جایی پایین تر به خدمت نگرفته اید (.در استاندارد ملی ما اشاره
نسبی شده است)
حوزه خدمات بالینی( اتاق عمل)
 .26در نظر گرفتن مس��یر عبور و جریان کاری ،الگوی ترافیک ،اصول
ارگونومی ،حرکت و پش��تیبانی تجهیزات در زمان برنامه ریزی و طراحی
اتاق عمل موردی است که به کارایی مربوط میشود (.در استاندارد ملی ما
اشاره نسبی شده است)
 .27هماهنگی با سایر قسمت ها مانند بخش های ویژه ،ریکاوری و سایر
بخش ها برای بهبود جریان کار از قبل انجام ش��ود تا این مس��یر عملش
تسریع شود (.در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .28استفاده از جداول کاری و تکنولوژی برای اولویت بندی و جداسازی
و موارد الکتیو و اورژانس و استفاده بهتر از زمان و امکانات در اتاق عمل(.در
استاندارد ملی ما اشاره ای نشده است)
 .29وجود معیارهای روشن برای درخواست خرید تجهیزات جراحی(در
استاندارد ملی ما اشاره ای نشده است)
 .30در نظر گرفتن زمان مناسب برای استریل و آماده سازی مجدد که
شاهد عفونت بیمارستانی نباشیم( .در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده
است)
حوزه خدمات پاراکلینیک
 .31رعایت زمان مناس��ب ارائه پاسخ آزمایشات به درخواست کنندگان
«کم��ک کنیم به گروه های بالینی ک��ه از نتایجی که یه انها می دهیم
استفاده کنند .هم در حوزه دارو و هم تصویر برداری و هم آزمایشگاه»
 .32وج��ود الگوریتم ها برای اطمینان از مناس��ب ب��ودن آنالیزها( در
استاندارد ملی ما اشاره کامل شده است)
 .33کمک به تفس��یر و استفاده بهتر از نتایج در گروه های بالینی( در
استاندارد ملی ما اشاره ای نشده است)
 .34پای��ش منظم اس��تفاده بهینه و جلوگیری از ه��در رفت منابع در
آزمایشگاه ( در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .35سیستم ارتباطی مناسب برای انتقال پیام ها ( در استاندارد ملی ما
اشاره کامل شده است)
 .36استفاده صحیح از خون اهدا شده ( در استاندارد ملی ما اشاره کامل
شده است)
 .37وجود فضاهای جدای کاری برای تصویربرداری (.در استاندارد ملی
ما اشاره نسبی شده است)
 .38وجود فضای مناسب برای آماده شدن بیمار (.در استاندارد ملی ما
اشاره نسبی شده است)

 .39ارائ��ه پاس��خ در زم��ان مناس��ب ( در
استاندارد ملی ما اشاره کامل شده است)
 .40امکان انتقال ،نگهداری تصاویر و بازیابی
گزارشات با حفظ محرمانه بودن مطابق با خط
مشی ها و روش ها (.در استاندارد ملی ما اشاره
کامل شده است)
 .41وج��ود فرآیند مش��خص ب��رای تهیه
داروهای خارج از فرموالری در موارد ضروری
را از قبل باید دیده باشیم که مریض به زحمت
نیافتد ( .در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده
است)
 .42دسترس��ی مناس��ب به دارو بر حسب
فوریت ( در استاندارد ملی ما اشاره کامل شده
است)
 .43نظارت منظم بر مصرف منطقی و بهینه
دارو (.در اس��تاندارد ملی ما اش��اره کامل شده
است)
حوزه کنترل عفونت و استرلیزاسیون
 .44تخصیص منابع به صورت مستقیم باید
ذکر شده باشد( .در اس��تاندارد ملی ما اشاره
نسبی شده است)
 .45هماهنگی و ادغام برنامه کنترل پاندمی و
طغیان با برنامه مدیریت بحران در بیمارستان.
( در استاندارد ملی ما اشاره نسبی شده است)
 .46طراحی مناسب بخش استریلیزاسیون
ب��ا توجه به حج م کار و نوع خدمات و س��ایر
موارد مرتبط( در استاندارد ملی ما اشاره نسبی
شده است) مواردی که در اعتبار بخشی ملی
پر رنگ تر دیده شده نسبت به بین المللی:
تجهیزات
تأسیسات
ساختمان
مدیریت مالی
نتیجه نهایی اینکه مواردی که در استاندارد
مل��ی اش��اره کامل داش��ته ای��م ب��ه کارایی
45/5درصد بوده اس��ت.مواردی که اش��ارهی
نسبی داش��تیم 48درصد بوده است و مواردی
که اشاره ای نش��ده 6/5درصد بوده است .و در
بعضی از م��وارد هم با توجه به ش��رایط ملی،
اس��تاندارد های کارآیی ما بیش��تر بوده است
نسبت به بین المللی و نهایتاً اگر اعتبار بخشی
را درست ببینیم ،درست استفاده کنیم و زمان
کافی ب��ه آن بدهیم منجر به مدیریت صحیح
منابع خواهد شد.
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استانداردهایبیمارستانیومدیریت خدماتبهداشتیدرمانی

برنامه استراتژیک بیمارستان آینده
دکترمهدینیکودل
مدیر برنامهریزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

اگر رئیس
بیمارستان
و مدیر
بیمارستان
دوره های
تعالی
سازمانی
را گذرانده
باشند ما
کمتر مشکل
خواهیم
داشت

ام��روز مراک��ز درمان��ی از جمل��ه
بیمارس��تانها با چالش زی��ادی در زمینه
کیفیت خدمات مواجه هس��تند .دلیلش
هم انتظاراتی هست که بیماران ما ادراک
از ای��ن خدم��ات را دارند .ج��دا از نقش
بیمارس��تان و پیشرفت هایی که در دنیا
در این رابط��ه در بحث علم و تکنولوژی
و افزایش آگاهی مردم ایجاد ش��ده شاید
باعث ش��ده که م��ا به ای��ن قضیه توجه
بیشتری را داشته باشیم.
آماره��ا به ما می گویند که در س��طح
دنیا به طور متوس��ط 10درصد بیمارانی
که به مراکز درمانی مراجعه می کنند به
شکلی دچار یک آسیب جدی به درجات
مختلف می ش��وند50 .درصد این آسیب
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ها قابل پیش��گیری اس��ت جدا از این بحث پیش��گیری 5درصد
تا 10درصد آس��یب هایی اس��ت که توس��ط کارکنان به سیستم
های درمانی اعمال می ش��ود به هر ش��کل هزینه ها را اضافه می
کنند .ش��رایطی که ایجاد ش��ده اس��ت می طلبد که به هر حال
بیمارس��تانهای آینده در این رابطه نقش خودشان را نشان بدهند
جدا از بحث نیروی انسانی هتلینگ عالی ،منابع انسانی توانمند و
با انگیزه  ،تجهیزات پزشکی پیشرفته ،استفاده از مدل های تعالی
سازمانی و بحث ایمنی بیمار و کارکنان.
بیمارستان آینده چه چیز است؟
بیمارستان های آینده و آرمانی بیمارستان هایی هستند که
با اس��تفاده از مدیریت یکپارچه درحوزه درمان و با بهره گیری از
سیس��تم های چند تخصصی ،علم و دانش روز و با عنایت به فن
آوری پیش��رفته مجازی و هوشمند بوسیله کادر درمان مجرب و
متعهد ؛ بر اس��اس پارادایم جدید "مراقب��ت ارتباط محور " رفع
نیازهای بیمار را در الویت قرار داده و بهترین خدمات را ارائه می
نمایند و ارتقاء سالمت جامعه را موجب می شوند .
برای اینکه ما به بحث استراتژیک برسیم در مرحله ورودی باید رسالت،
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بعنوان سرآمدترین بیمارستان ارتقا
دهنده س�لامت در حوزههای پیشگیری
باشیم
بعنوان برترین بیمارستان در اجرای
پارادایم جدی��د مراقبت ارتباط محور در
رفع نیازها و ایج��اد امنیت روحی روانی
بیمار و خانواده اش بکوشیم.

مأموریت ،چشم انداز و ارزشهای یک بیمارستان آینده را تعریف بکنیم.
بیانیه ماموریت  ( )Missionبیمارستان آینده:
این بیمارستان در راستای ارتقاء سالمت در حوزه های پیشگیری؛
درمانی و پژوهشی در محیطی صمیمی وآرام بر اساس استانداردهای
حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در قالب سیستم یکپارچه درمانی و
سیس��تمهای چند تخصصی و در چارچوب مراقبت ارتباط محور با
برترین کیفیت و ایمنی با رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ کرامت
انس��انی مبتنی بر ارزشهای انسانی و اخالق پزشکی وبا ارتقاء سطح
آگاهی و علمی پزشکان وکارکنان بیمارستان و باالترین رضایتمندی
ذینفعان وگیرندگان خدمت و کسب درآمد مکفی جهت کلیه شاغلین
و سهامداران در ایجاد ارتباط و تعامل با آنها و با کسب مزیت رقابتی
در حوزه اس��تفاده از سیستم های هوش��مند و مجازی جهت انجام
موارد زیر راه اندازی گردیده است .
ارائ��ه خدمات خ��اص و جدید تخصصی و ف��وق تخصصی به
بیماران بخش خصوصی کش��ور و منطقه با استفاده از آخرین فن
آوری ه��ای روز دنیا؛ارائه درمان کیفی تخصصی و فوق تخصصی
به کلیه بیماران از جمله بیماران اعزامی از سایرکشورها
چشم انداز( )Visionبیمارستان آینده
ما بر آنیم تا:
ب��ه عن��وان برترین بیمارس��تان جنرال (عمومی) کش��ور و
منطقه با ارایه مراقبتهای درمانی با کیفیت برتر و مناس��ب ترین
هزینه ها شناخته شویم
به عنوان بهترین بیمارس��تان ارایه دهنده مراقبتهای درمانی
با باالترین اس��تاندارد ها توس��ط بیماران (ایران��ی و غیر ایرانی)،
پزشکان و کارکنان انتخاب شویم
پیشتاز استفاده از فناوریهای نوین بخصوص سیستم هوشمند
و مجازی در خدمات درمانی باشیم
بعنوان تخصصی ترین مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در کشور و
منطقه در زمینه پژوهش های کاربردی شناخته شویم.

اص�ول و ارزش�های حاک�م ب�ر
بیمارستان آینده
احترام به حقوق بیماران و سایر ذی
نفعان
مراقبت ارتباط محور
پاسخگویی
نوآوری و خالقیت
شایسته ساالری
صرفه جویی
رضایتمندی دینفعان
حفظ محیط زیست
چش��م اندازو ارزش ها به شاخص و
اهداف استراتژیک

اهداف استراتژیک بیمارستان آینده
ارتق��ای کیفیت خدم��ات تخصصی
وفوق تخصصی با اس��تفاده از سیس��تم
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های چند تخصصی در س��طح منطقه و
خارج از کش��ور جهت کشورهای مجاور
وبه روز نگهداش��تن مرک��ز از نظر درمان
های کیفی ونوین
ارتقای ایمنی و کیفیت ارائه خدمات
ب��ه بیماران بااس��تقرار نظ��ام حاکمیت
بالینی و اعتبار بخشی
حفظ وارتقاء س��طح سالمت وایمنی
بیماران
حفظ وارتقاء سطح سالمت کارکنان
ارتقای دانش و پژوهش وخالقیت و
توانمندیهای کارکنان
ارتق��ای رضایتمن��دی مراجعی��ن
وکارکنان  ،احترام  ،پاس��خگوئی وجلب
اعتماد مشتریان

ما نیاز به یک
انقالب داریم
در رابطه با
ارائه خدمات
بیمارستانی
برای دفاع از
حق بیماران
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ارتقای رضایت سهامداران و ذینفعان
ارتقای نظام بهره وری منابع بیمارستانی
ارتقای کیفیت خدمات بیمارس��تانی با استفاده از فن آوری
هوشمند و مجازی
ارتقای دانش و اثر بخش��ی آن جه��ت گیرندگان خدمت در
حوزه پیشگیری و درمانی
ارتقای بازایابی جهت جذب بیماران خارجی
نهادینه نمودن پارادایم ارتباط محور با بیمار و همراه بصورت
یکپارچه
عوامل خارجی :عواملی که در اختیار خود مدیریت نیستند (بحث
ملی ،رقبا ،عوامل ملی ،عوامل بین المللی و عواملی که خود مدیریت
سازمان نقشی در این باره ندارد.مهمترین آن بحث های اجتماعی و
فرهنگی ،بحث های سیاسی ،عوامل اقتصادی .به هر کدام از اینها یک
ضریب اهمیت داده شده است که در زیر میبینیم:
ما اگر بخواهیم یک مجموعه درمانی خوب داشته باشیم باید از
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تهدیدها کم بکنیم و از فرصت ها استفاده کنیم.
عوام�لداخلی:عوامل��ی که در اختیار مدیریت اس��ت .قائدتاً
چیزهایی که در اختیار ما اس��ت :ساختار سازمانی ،منابع انسانی،
منابع مال��ی ،تولید محص��ول ،تکنولوژیها 4 .سیس��تم فرهنگ
س��ازمانی که بر مبنای اینها ضریب اهمیت داده ش��د که در زیر
می بینیم :اینها را آنالیز میکنیم که این ماتریس براساس اعداد و
رقمهایی که ما حساب کردهایم استراتژی که برای ما تعریف شده
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
استراتژی  Swotیا استراتژی توسعه است.
2/88

4

2/68

استراتژی توسعه

2/5

1

استراتژی محافظه کارانه
ماتریس ارزیابی

2/5

عوامل خارجی

استراتژی رقابت

استراتژی دفاعی

اتفاق دیگری که در تفکیک استراتژی
ها میافتد یا برای تصمیم گیری انتخاب
بهترین استراتژی است که ما باید از خود
نق��اط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت
ها انتخاب کنیم.
داش�تنروحوآرامشوفضایبازی
دربیمارستان
بیمارس��تان باید روح داشته باشد و در
شرایطی باشد که مریض استرس نداشته
باش��د .ایجاد محیط امن در بیمارستان،
اس��تفاده از نور اس��تفاده از فناوری های
روز که باید طراحی شود که دور از ذهن
نمی باش��د .ما در کش��وری هستیم که
م��ی توانیم این ش��رایط را ایجاد بکنیم.

1

بایدمدیران
مملکت،
مدیران
بیمارستانهای
ماتفکر
استراتژیک
داشتهباشندو
کالنفکرکنند
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اس��تفاده از فضاه��ای فیزیکی و طراحی
و رن��گ و اس��تفاده از فن��اوری روز در
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بیمارستانهای آینده.
بحث��ی که در اینجا مطرح می ش��ود این اس��ت که با توجه به
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نوشتن استراتژی ها بعد از آنها چه اتفاقی می افتد؟
واقع��اً بای��د مدی��ران مملکت ،مدی��ران بیمارس��تانهای ما تفکر
استراتژیک داشته باشند .باید کالن فکر کنند و در اجرا خرد عمل
بکنند و این چیزی اس��ت که متأس��فانه ما نم��ی بینیم .وقتی که
معاون مدیریت وزارت بهداشت می فرمایند بعد از  35سال ما موفق
نبودیم باید ببینیم به هر حال چه کسی بوده ما بودیم که این کارها
را انجام دادیم ما به هر حال خودمان مقصر هس��تیم و باید تدوین
کنیم نخبگان این کشور هستند که باید این کار را انجام دهند .در
رابطه با بحث مدیریتی مطمئن باش��ید که اگر رئیس بیمارستان و
مدیر بیمارستان دوره های تعالی سازمانی را گذرانده باشند ما کمتر
مش��کل خواهیم داش��ت .حداکثر  4گروه رئیس بیمارستان ،مدیر
بیمارستان  ،مترون مسئول فنی دوره های تأیید شده اعتبار سنجی
را بگذرانند .دوره های تعالی سازمانی را بگذرانند.
به هر حال ما نیاز به یک انقالب داریم در رابطه با ارائه خدمات
بیمارس��تانی ب��رای دفاع از حق بیم��اران اگر به ه��ر حال بحث
بیمارس��تان خصوصی وجود نداشت ما چکار می کردیم؟! باید باز
مریض ها برای درمان می فرس��تادیم به خارج از کش��ور بنابراین
اگر نگرش وزارت بهداش��ت رفته به این س��مت که مقابل بخش
خصوصی قرار بگیرد شاید در جلسات کارشناسی باید راجع به این
قضیه بحث شود .یکی از بیمارستانهایی خیلی خوب که در سطح
کش��ور می بینید ساخت خود آقای دکتر هاشمی هست .بهترین
بیمارس��تانی که در رابطه با چشم داریم بیمارستان نور هست که
یک تفکر اس��تراتژیک در کنار این قضیه بود .در استخدام نیروها.
در اس��تخدام پزش��کان حتی در جذب اولیه دانشجوی پزشکی،
پرس��تار ،اینها باید قب ً
ال روانشناسی بشوند و بعد وارد سیستمهای
درمانی بش��وند .مهمترین معضل در استقرار گروه های سازمانی
خ��ود گروه های تخصصی و فوق تخصصی هس��تند که ما درگیر
این قضیه هس��تیم .محیط های درمان��ی باید صرفاً درمانی و غیر
سیاسی باشند .در بیمارستان آینده استخدام اولین قانون خواهد
بود .یعنی اگر ما نیروی خوب را اس��تخدام کنیم ،آموزشهای الزم
را بدهی��م ،خدمت به هر حال بی تأثیر نیس��ت .ام��ا به هر حال
تأثیر گذاریش اینجور نیست که یک مجموعه خدماتی خیال یک
مجموعه مدیریتی را راحت بکنند.
در س��اخت بیمارستان یکی از مش��کالتی که وجود دارد در اخذ
مجوزهای بیمارستانی اس��ت .وزارت بهداشت باید نگرش را تغییر
دهد ش��ما به عنوان یک ش��خص مراجعه کنید به وزارت بهداشت
ب��رای اینک��ه مجوز بگیرید ،مگر به ش��ما به همی��ن راحتی مجوز

میدهند؟ مجوز کی صادر می شود؟ وقتی
بخواهد کابینه عوض شود .اکثر کسانی که
در دفاتر معاونت ها دارند کار می کننند به
راحت��ی مجوز می گیرند و مجوزهایی که
بعدا ً تبدیل به بیمارس��تان هم نمی شود.
در رابطه با تجهیزات پزشکی هم به همین
ش��کل هس��ت من یک زمانی دانشجوی
دانش��گاه تهران در بیمارس��تان امام بوده
ام ،م��ا ب��رای MRIبای��د مری��ض را می
فرستادیم به یکی از شهرها در رفسنجان
در حالی که در بیمارستان امام خمینی ما
تجهیزات نداشتیم ما  MRIنداشتیم ،در
رابط��ه با PETهم همین اتفاق افتاده که
چرا نمی گذارند  PETوارد مملکت شود.
اینها مس��ائلی هستند که باید در جلسات
کارشناسی بحث شود.
کمب�ود نی�روی انس�انی :م��ا در
بیمارستان شرکت نفت گاهی نسخه پیچ
نداریم ،پرس��تار مرد کیمیا ش��ده است.
ام��ا نگاه م��ی کنیم به تع��داد نیروهایی
که در آزمایش��گاه وج��ود دارند ما 6-5
تا میکروبیولوژیست داریم .در حالی که
پرس��تار نداریم.همانطور که ما میتوانیم
ماساژور تایلندی داشته باشیم ،همانطور
که مهندس چینی می توانیم وارد کنیم
اگر پرس��تار نداشته باش��یم باید بتوانیم
پرس��تار فیلیپین��ی وارد کنی��م که فقط
ب��ه کار فکر بکند .بحث دیگر اس��تفاده از
ارزیاب هایی که در داخل بیمارس��تان کار
کرده باش��ند .یعنی حداقل یک ماه دو ماه
در اتاق عمل باشد .اما واقعاً ارزیاب ها دوره
های مدیریتی و دوره های ارزیابی را عملی
ببینند .بحث استفاده از خانم ها در ریاست
بیمارس��تانها ،متأسفانه ش��ما آمار بگیرید
تعداد بیمارستانهای که روسای آنها خانم
هستند بس��یار کم هست .خانم ها در این
رابطه شاید بتوانند بیشتر موفق باشند.

پرستار مرد
کیمیا شده
است

41

42
استانداردهایبیمارستانیومدیریت خدماتبهداشتیدرمانی

مراقبت های ارتباط محور در
بیمارستانهایآینده
گیتی افروز پور احمدی
مترون بیمارستان فوق تخصصی مرکزی نفت تهران

تصمیم گیری
های مشترک
چیزی که ما از
دست داده ایم

بحث��ی که مط��رح خواهد ش��د بحث
مراقب��ت ه��ای ارتب��اط مح��ور در
بیمارس��تانهای آین��ده اس��ت و به اتفاق
آق��ای دکتر نیک��ودل و اس��اتید دیگری
که در خدمتش��ان بودیم این بحث را به
عنوان یکی از دغدغه های بزرگ درمانی
خدمتتان مطرح خواهیم کرد.
با کسب اجازه از هیأت رئیسه محترم
ما عادت کرده ایم که مس��ائل را کالن
ببینی��م .اگ��ر بخواهیم مفهوم س�لامت
را مط��رح کنیم و بررس��ی کنیم.مفهوم
سالمت توس��ط مجمع جهانی بهداشت
در اواخ��ر دهه  1970ب��رای همه  ،مورد
پذی��رش قرار گرف��ت و مراقبتهای اولیه
بهداش��تی ب��ه عن��وان رویکرد مناس��ب
دس��تیابی ب��ه س��طح مطلوب س�لامت
ب��رای همه تا س��ال  2000م��ورد قبول
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

واقع گردید ،ولی به علت کمبود های اس��تراتژیک – عمدتا نقش
ضعی��ف جامعه ،اقدامات ضعیف بین بخش��ی ،رویک��رد از باال به
پایین توس��عه ،تمرکز سرمایه گذاری درزیرس��اختهای فیزیکی،
ضمن نادیده گرفتن ابعاد انسانی توسعه محقق نگردید.
نظام سالمت :در تمامی دنیا ،با وجود پیشرفت های چشمگیر
و غیر قابل انکار در عرص��ه دانش وتکنولوژی ،همچنان با چالش
های متعددی روبروس��ت .درکنار پیدایش بیمارس��تا نهای عظیم
مجهزبه انواع بخش های تخصصی و ظهور رو به تزاید متخصصین
زبردس��ت در اغلب حوز ه های پزش��کی و همچنین گس��تردگی
پوش��ش خدمات بهداشتی ،با کمال تعجب شاهد معضالت جدید
مرتبط با س�لامت هس��تیم که هر روز گسترد ه تر شده و تهدید
جدی برای عموم مردم محس��وب می شوند و به همین دلیل در
عصر حاضر ،س�لامت یکی از دغدغه ه��ای اصلی اغلب دولت ها
است.
در رابط��ه با بیماریه��ا :بیماریهای م��ا دیگر بیماریهای س��اده
ای نیس��تند ما دچار مش��کالتی که ش��ده ایم با بیم��اران مزمن
پیچیده متأس��فانه روبرو ش��ده ایم من نظر مس��ئولین محترم را
به این مس��ئله جلب می کنم که بیماریهای مزمن مش��اوره های
خیلی زیاد و تجویز داروه��ای خیلی زیاد میخواهد .واقعیت این
اس��ت که ما نم��ی توانیم ب��ه ارزیابی حیطه دارو برس��یم ولی با

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان
یک س��وپروایزر بالینی که بتواند جل��وی تداخل دارویی را بگیرد
بس��یاری از مش��کالت بیماری ما حل می ش��ود و این سئوال که
همیش��ه در ذهن ما هس��ت .آیا این بیماری که ج��ان خود را از
دس��ت داد در اثر بیماری این اتفاق افتاد یا در اثر تداخل دارویی
ی��ا نه در اثر کوتاه��ی کادر درمان؟! هیچکس نم��ی تواند این را
پاس��خ دهد چون پژوهش��ی روی این مس��ئله ص��ورت نگرفته و
بیمارستانهایمان مهمترین و پر هزینه ترین اجزای سیستم های
بهداش��تی ما هس��تند و بیماران ما دو نس��ل کام ً
ال متفاوت ما با
سالمندان روبرو هس��تیم با بیماری های پیچیده و با نسل جوان
نس��لی که باید برایش فکر کنیم و تفکر نو داش��ته باش��یم .قلب
سالمت در حوزه های بهداشت و درمان که متأسفانه کام ً
ال مغفور
مانده مسئله ی ارتباط است ما از حوزهی درمان خارج می شویم
و ای��ن را می بریم در خانوادههایمان ما اص ً
ال ارتباط را در س��طح
جامعه از دس��ت داده ایم به واس��طه نرم افزارهایی که وجود دارد
ما حتی با نزدیکانم��ان دیگر ارتباط های روحی ،روانی و عاطفی
ایجاد نمیکنیم و همین را تعمیم می دهیم در بیمارس��تانها ،در
هس��ت" " Relationship centered careبیمارس��تانی که
همه دس��ت به دس��ت هم م��ی دهند .تا اینکه ی��ک درمان ،یک
نتیجه ،یک رضایتمندی اتفاق بیافتد نمی ش��ود که یک پرس��تار
خوب کار کند و یک پزش��ک خوب کار نکند ،نمی ش��ود که یک
پزشک و پرستار خوب کار کنند و آزمایشگاه مشکل داشته باشد.
نمی ش��وداینها خوب کار کنند و حراس��ت نتواند جواب درس��ت
به بیمار بدهد .اینجاس��ت که مس��ئله ی ارتباط ،گویش ،کالم و
نحوه ی صحبت کردن مطرح می ش��ود .آم��اری گرفته بودند از
""Virginia Community Healthcare Association
?what patients are saying
بیماران چه می گویند؟
من دیدم آماری که داده اند 16درصد ناراضی بودند که اینها به
ما دیر رس��یدند ،خیلی بی ادبانه با ما صحبت کردند ،اطالعات به
ما خوب ندادند به ما احترام نگذاشتند من مطمئن هستم اگر در
ایران این آمارگیری انجام ش��ود و واقعاً به حق و درست هم باشد
ما این آمارها را حتماً وارونه خواهیم داشت.
و در م��ورد ارتباطات چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ ما در دهکده ی
جهانی به س��ر می بریم انس��انها به همدیگر نزدیک ش��ده اند به
هم��ان میزانی که به لح��اظ جغرافیایی به هم نزدیک ش��ده اند
ب��ه لحاظ فک��ری ،روحی و روانی از هم دور ش��ده اند .اتفاقی که
افتاده است ما انتقال معانی را نمی دهیم .از بیمار شما سؤال می
کنید ،آیا پرستار به شما آموزش داد؟جواب میدهد بله ،از پرستار
میپرس��ید آیا آموزش دادید؟ جواب می دهد بله این امضایش از
بیمار س��وأل م��ی کنیم آیا آموزش گرفتی از پرس��تار؟ می گوید
من آنقدر حالم بد بود که اص ً
ال متوجه نش��دم پرس��تار ش��ما چه

چیزی به من گفت .برای همین انرژی و
نیرو گذاش��ته می شود ولی انتقال معانی
ص��ورت نمی گی��رد .برای همی��ن ما از
پرستار سؤال می کنیم .از بیمار بپرسید
که آیا فهمید این دارو را چطور اس��تفاده
کند؟ فقط گرفتن یک امضا کافی نیست.
مطمئن شوید که او حرف شما را فهمیده
ومطلب گرفته .این می شود ارتباط درک
متقابل و انتق��ال معنا .این مدل مراقبت
ارتباط مح��ور که بعن��وان پارادایم های
اصلی برای بیمارس��تانهای آینده و برای
ارتباطات ماهست و پایه ریزی آن از سال
 1974توس��ط یکی از مؤسسه ها صورت
گرفته از سال  1960تا  1970صرفاً علم
پزش��کی روی دانش محض کار می کرد.
بع��د از آن در اوای��ل  1990بیمار را هم
دیدند به عنوان کسی که باید از تصورات
و تجربه اش استفاده شود و بعد مراقبت
از پزش��ک محور به بیمار محور و االن به
ارتباط محور رسیده است .فلسفه اش بر
اساس یک فلسفه بالینی است که  4رکن
اصلی دارد:
هم��کاری ،توج��ه دقی��ق ب��ه فرآیند
ارتب��اط ،تصمیم گیری های مش��ترک و
خودآگاهی.
تصمی��م گی��ری ه��ای مش��ترک
چیزی که ما از دس��ت داده ایم ،تصمیم
گیریهای مشترک در فضای خانواده در
فض��ای جامعه و در فضای درمان .چیزی
که ما دور شده ایم .آنها نزدیک شده اند.
طبق این تئوری ارتباط بین چیز  2،2تا 4
تا نیست .انسانها داینامیک هستند .یک
روز حالشان خوب است یک روز حالشان
بد .شما زنگ می زنید یک شیفت خیلی
خوب کار میکنه و یک شیفت نه مشکل
دارد .پس یک الگوی معنایی اینجا اتفاق
افتاده ی��ک دیدگاه جدید که با ارتباط و
تعاملی که با مخاطب برقرار می کنید یک
ماهیت لحظه به لحظه اتفاق می افتد که
او در الیههای ذهنش می تواند پیام شما
را بگی��رد .ما متأس��فانه کم صبری و کم

قلب سالمت
در حوزه های
بهداشت و
درمان کام ً
ال
مغفور مانده
است
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طاقتی داریم .ش��ما بخواهید یک چیزی
را اصالح کنید .س��الهای سال باید طول
بکش��د تا اینکه این سیس��تم درمانی به
نتیجه برس��د ولی مسلماً با اطالعاتی که
داده می شود .مفهوم سنتی ارتباطات در
قدیم فقط انتقال اطالعات بوده در اینجا
ارکان خیلی زیادی مطرح کرده اند .چرا
این م��دل اینقدر مهم اس��ت؟ چرا دنیا
روی این پارادایم س��رمایه گذاری کرده
است؟
 -1سیاس��تگذاران ح��وزه س�لامت و
مدیران باید بدانند که مراقبت خط مقدم
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
عذر خواهی می کنم .بخش نامه هایی
که ب��رای ما می آی��د ،کس��انی که این
بخ��ش نامه ه��ا را تدوین م��ی کنند در
س��تاد یک روز در عملیات کار نکرده اند
تجرب��هی کار در عملی��ات را ندارند پس
وقتی میخواهیم بخشنامه پروتوکل و هر
چیزی را طراحی کنیم 5 ،نفر از عملیاتی
های زبده را بگذارید کنار خودتان و بعد
بخشنامه بدهید که مشکالت شب و روز
عملیاتی ها را متوجه شوید
 -2سیاس��تگذاران ح��وزه س�لامت و
مدی��ران بای��د بدانند ک��ه مراقبت خط
مقدم بوس��یله منش و کلی��ه فرایندهای
پش��ت صحن��ه تح��ت تاثی��ر ق��رار می
گیرد مانند اس��تخدام و توس��عه ش��غلی
کارکنان؛تخصیص منابع؛ارزیابی عملکرد
س��ازمانی وهر گون��ه کار اداری دیگری.
بنابراین الگوهای رفتاری بصورت آبشاری
از سطح مدیران ارشد در سرتاسر سازمان
ش��کل خواهند گرفت و همین رفتار در
خط مقدم با مراجعه کننده اعمال خواهد
ش��د .اعضای تی��م درمانی ب��ا بیماران و
همراه��ان همانند اعض��ای خانواده خود
رفت��ار خواهند کرد ؛اگر که مش��ابه این
رفت��ار یعنی رعایت احت��رام ؛همکاری و
مشارکت را از مدیران ارشد خود دریافت
کرده باشند .
 -3مفاهیم اصلی مراقبت ارتباط محور
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

ب��رای اولین بار در حوزه بالینی توس��عه یافت و بعد به س��اختار
سازمانی بسط داده شد.
 -1در ای��ن نوع مراقبت همه افراد نقش دارند .اعتبار بخش��ی،
ارتباط بالینی ،ای��زو ( )ISOیا هر چیز دیگری مغفور خواهدماند
به خاطر اینکه پزشکان و متخصصین ما در این مسئله ورود پیدا
نکردن��د و این فِل ِر در کل جهان هس��ت .پس باید یک راهی پیدا
کرد .تمام فشارها نمی ش��ود روی پرستاری باشد .پرستاری یک
خط است ولی تمام فشارها روی گروه پیرا پزشک است در حالی
که اثر بخش��ی رو به اس��تناد این من عرض می کنم که بیش��تر
متخصصین هستند.
 -2عواطف و احساسات از ارکان مهم این نوع ارتباط هستند .
 -3کلیه ارتباط��ات حوزه های درمانی دارای اثر متقابل بر هم
می باش��ند و در کنارش ما باید ضرری به بیمار نرسانیم و یکی از
مهم ترین نقش ها را پزشک ما دارد .بیمار ما پزشک را دو دقیقه
در کلینیک می بینند.برای عمل جراحی تو بیهوشی با ماسک می
بینند و بعد هم دیگر پزش��ک را نمی بینند ما چیزی که از دست
داده ایم ارتباط اس��ت .اگر ما ارتباط با بیمار برقرار نکنیم اگر آن
نتواند صحبت بکند ما نمی توانیم درمان موفقی داش��ته باش��یم.
برای همین ما می گوییم که چرا اینقدر ما مریض داریم؟ چرا این
مریض می رود و می آید .این نیست که یک بیمار اقلیم جداگانه
ای وجودش داشته باشد ،دکتر کبد و دکترهای دیگر آن تجمع به
تیمی درمانی ای که وجود دارد بیمار را به عنوان یک پکیج بینند
که در حاصل ارتباط حرفه ای خواهد بود ،میتواند در حقیقت به
وضعیت موجود ما کمک بکند.
 -4ش��کل گی��ری و نگه��داری ارتباط واقع��ی در مراقبت های
درمانی از نظر اخالقی بسیار ارزشمند است.
چه اصولی دارد؟ مس��لماً ش��خصیت دو نفر باید دیده شود .هم
بیمار و هم پزشک .با توجه به دیدگاه هایی که وجود دارد ما باید
این فرصت این مجال ،کلینیکی که پش��ت در اتاق پزشک ما 60
نفر نشس��ته است .چطور پزش��ک می تواند  60نفر را ببیند اص ً
ال
میرسد با اینها سالم علیک بکند .پس ما حداقل کارهایی را که
می توانیم بکنیم اصالح کنیم تا بعد ببینیم به اول  20سال آینده
و آن چند هزار تا تخت می رسیم یا نمی رسیم و بعد هم عواطف
و احساسات .واژه ها بار دارند .واژه به تنهایی ارزشی ندارد .انتقال
احساسات ما است که به این واژه ها در حقیقت منش می دهند و
این واژه ها روح می دهند و بعد ما می توانیم ارتباط برقرار کنیم.
همه چیز در اثر تعامل هس��ت بیماری ک��ه خودتان می دانید از
اول دعوا کند و یک رفتار بد ببیند این تا آخرین روز بستری دعوا
خواه��د کرد این موج همینطور تم��ام ماها را خواهد گرفت .پس
هر کس��ی باید بداند در این تیم چط��ور رفتار کند و چه حرکتی
را انجام دهد .افراد برای گویش های خودش��ان س��ناریو دارند در
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آنجا مش��ارکت ،همدلی ،احترام به بیمار ،این نیست که هر کس
هر چیز دوست داشت بگوید .دیالوگ دارند ،سناریو دارند و برای
این مسئله کار کردهاند.
ارتباط پزشک با بیمار
Clinician-Patient Relationship
ارتباط پزشک با پزشک
Clinician-Clinician Relationship
ارتباط پزشک و تیم درمان با جامعه
.Practitioner Community Relationship
ارتباط پزشک با خود
.Clinician Relationship with Self
با الگوی دانش؛نگرش؛رفتار و نتیجه شکل می گیرد .
ارتباط پزشک با بیمار
مراقبت ارتباط محور نش��ان می دهد که ارتباط پزشک –بیمار
محصول منحصر به فرد هردو گروه و چها رچوب آنان اس��ت .در
مراقب��ت ارتباط محور کیفیت ارتباط بین بیماران و پزش��کان به
عن��وان یک نتیجه با محصول قلمداد نمی ش��ود بلکه به عنوان
یک فرایند تعاملی که وابس��ته به تالش هر دو گروه اس��ت دیده
می شود.
تدوین یک اس��تاندارد برای دانش متقابل؛صمیمیت؛به اشتراک
گذاش��تن کار ؛و س��بک های ارتباطات کار آس��انی نیست مانند
ب��ه عنوان مثال :ب��رای مراقبت های مامای��ی و زایمان؛مراقبت از
محتض��ر در آخرین لحظات عمر؛ س��م زدایی هنگام س��و مصرف
مواد؛ ارزیابی قبل از اعمال جراحی؛مراقبت از یک بیمار افس��رده
و یا نگهداشتن یک کودک هنگام واکسیناسیون و..حتی اگر یک
پزش��ک خاص با بیماران که در طول مدتی مش��خص با هم کار
کرده باشند ؛؛نیاز به این دارند که روش ها و راه هایی را برای این
م��دت تنظیم نمایند .برای مث��ال در مراقبت ارتباط محور رفتار
خاص یک پزش��ک مانند همدلی به عن��وان یک چیز خوب یا بد
تفس��یر نشده و بستگی به ش��رایط خاص بین بیماران و پزشک
دارد .پس تجربه و درایت پزش��ک در اجرای این نقش بسیار مهم
است.
ارتباط پزشک با پزشک:
مراقب��ت ارتباط محور ارتباط پزش��ک با پزش��ک را ،به ویژه در
س��ازمان های سلس��له مراتبی به رس��میت می شناسد و معتقد
اس��ت که این نوع ارتباط س��بب بهبود ش��رایط پزش��کان و نیز
بیماران می ش��ود .هنگامی که فرهنگ یک س��ازمان واگرا دارای
مراقبت ارتباط محور می شود ؛ در نتیجه پزشکان موظف هستند
که بر اساس این مدل بیماران را درمان کنند .
انرژی و شور و شوقی که از این مدل در شیوه درمان و مشاورهها

ایجاد می ش��ود س��بب م��ی گردد که
ارزش های س��ازمانی و یکپارچگی بطور
عمیق تحت تاثیر قرار بگیرند .
مراقب��ت ارتب��اط محور تاکی��د بر این
نکته دارد که پزش��کان و درمانگران باید
ب��ه گ��وش دادن ،احترام به هم��کاران ،
قدردانی از کمک های که همکاران سایر
رش��ته ها انجام می دهن��د  ،ترویج کار
گروهی صادقانه ،تفاوت ها ،و آموختن از
یکدیگرو برگزاری جش��ن موفقیت برای
همکاران شان را انجام دهند .
ارتباط پزشک  و تیم درمانی با جامعه:
از آنج��ا که ریش��ه و یا عوام��ل تعیین
کنن��ده س�لامت چندگانه اس��ت مانند
( عوام��ل بیولوژیکی  ،زیس��ت محیطی،
اجتماعی  ،روان��ی ،رفتاری  ،اقتصادی و
پزش��کی مرتبط با مراقبت ) می باش��د ،
پزش��ک و تیم درمانی نیاز به این دارند
که بس��یاری از بخش ه��ا ؛ارتباط های
معنی دار ؛و مش��ارکت ه��ای درمانی را
جهت مراقبت اثر بخش بخوبی بشناسند.
مراقب��ت ه��ای ارتب��اط محور ب��ر روی
شناخت پزشکان و تیم درمانی از جوامع
بیم��اران و وجود درک قوی از ش��رایط
دینامی��ک محیطی تاکی��د مینماید تا
بتوانند به سالمت بیماران و جامعه کمک
نمایند.
بیم��اری ک��ه در فی��روز آب��ادی دیده
می ش��ود با بیماری ک��ه در جردن دیده
می ش��ود با بیماری که در سیس��تان و
بلوچس��تان دی��ده می ش��ود اینها همه
فرهن��گ های متفاوت��ی دارند پس برای
آنها باید الگوهای متفاوت گذاشته شود.
ارتباط پزشک با خود:
یکی دیگ��ر از ابع��اد مراقب��ت ارتباط
محورو مهمترین مس��ئله ؛ارتباط پزشک
با خود می باشد .به عبارتی دیگر ظرفیت
فردی برای خ��ود آگاهی؛خودشناس��ی
عمی��ق؛و ظرفی��ت جهت خل��ق و حفظ
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یکپارچگ��ی ش��خصیتی (مانندصداقت و
ثبات خلق��ی)در موقعیت های پیچیده و
چالشی ضروری است.
جه��ت ورود به ه��ر ارتب��اط مثبتی با
دیگران؛ ابتدا الزم اس��ت ک��ه خود فرد
به خود آگاهی رس��یده باش��د و صداقت
داش��ته باش��د .کار ک��ردن ب��رای بهبود
س�لامت دیگران ؛ابتدا نیازمند این است
که خود پزش��کان و تیم درمان انعطاف
پذی��ر و متعادل بوده ؛که مس��تقیما ً به
س�لامت عمیق ترین الیه های وجودی
فرد بر می گ��ردد .البته گرفتار بودن در
چ��ار چوب ه��ای علم��ی و فرهنگی کار
را س��خت خواه��د کرد .کس��ی که نمی
تواند و تحت تأثی��ر حرف قرار می گیرد
و قابلیته��ای وجودی و خودآگاهی ندارد
نم��ی تواند بر کس دیگری مدیریت کند
در هر پست و مقامی.
اهمی�ت  RCCمراقب�ت ارتب�اط
محور در آموزش پزشکی
موسس��ه پزش��کی IOM(the
) Institute of Medicineاع�لام
کرده که جهت نهادینه نمودن این مدل
الزم است که از دانش��گاه ها ی پزشکی
شروع شودو در دو حوزه سرمایه گذاری
علمی صورت بگیرد :
برای تحقق تعامل پزشک با بیمار  ,نیاز
به کسب مهارت های ارتبا طی پایه ای و
پیچیده می باشد
جه��ت نق��ش پزش��ک و رفت��ار او ؛
دس��تورالعمل های اخالقی؛ ارزش های
ش��خصیتی پزش��کان  ،نگ��رش ه��ا ،و
تعصب��ات آنه��ا تدوی��ن ش��ود .ضمناً
مسائلی که کار آنها را تحت تاثیر قرار می
دهد مانند رفاه ؛ پاسخگویی اجتماعی و
مسئولیت؛ کار در تیم های مراقبت های
بهداشتی و س��ازمانی و ارتباط با منابع
جامعه به منظ��ور ارتقاء مراقبت از بیمار
نیز توجه شود
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نقش بیمار و همراه
بيمار فلسفه وجودی نظام سالمت است
يعن��ی چنانچه مقبوليت و اعتماد او به س��ازمانهای ارائه کننده
خدمت وجود نداشته باشد ،بخش سالمت هويت خود را از دست
خواهد داد .بنا بر اين مش��ارکت او در فرآيند درمان يعنی اطالع
يافتن از حقوق اساسی بيمار و آگاهی به طرح درمان بيماری وی
و همراه��ی او درتصميم گيری برای انتخ��اب های کليدی پيش
رو و نهايتا تش��ريک مس��اعی در نقد و ارتقاء سيستمهای درمانی
همگی از ابزارهای رشد و تعالی نظام درمان است.
بنابر اين پذيرفتن بيمار بعنوان ش��ريک سيس��تمهای درمانی و
تعميم فرهنگ اس��تقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای
بيماران در س��طح بيمارستانها اهرم رشد بيمارستانهای تعالی جو
می باش��د و این مهم در قال��ب مراقبت ارتباط محور حاصل می
گردد.
فرهن�گ س�ازی برای پرس�نل برای نفی اي�ن باورهای
نادرست
فرهنگ سازی برای پرسنل برای نفی اين باورهای نادرست و
جايگزين س��ازی آن با ارزشهای مثبت که در آن بيمار مهمترين
رکن و محور خدمات باشد :
بيمار يک دردسر جديد است
بيمار يک موجود قابل ترحم يا نيازمند حمايت است
بيمار نيازمند دانش و مهارت ويژه و ناياب ما ست و چاره ای
جز مراجعه به ما ندارد
اسباب کسب در آمد و گذران معيشت ماست چون از قبل آن
کارانه دريافت می کنيم
نمونه خوب برای آموزش و يادگيری اس��ت پس وجود او در
بيمارستان آموزشی نافع است
همراهان او مزاحم کار ما هستند پس به هر شيوه بايد آنها را
از محيط دور نگاه داريم
بيمار صالح و مصلحت خود را نمی داند و حر فها و نظرياتش
اساسا اهميتی ندارد.
ایجاد باور در کادر درمان
بنابر اين مهمترين باور کارکنان و مديران بيمارستان اينگونه
شايسته است که:
بيمارس��تان تاس��يس شده اس��ت و ما اينجا هس��تيم ،چون
مشتری ارزشمندی چون بيمار وجود دارد
مش��تری ما مهمترين موجودی يعنی سالمتش را دراختيارما
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گذارده پس با اوشرافتمندانه رفتار می کنيم
بيماران شرکای اصلی و همراه ما در اعتالی سازمانی هستند
خروجيهای س�لامتی و س��ازمانی مرتبط با بيمار  ،مهمترين
ستانده های کار ما هستند
عالی ترين هدف ما سالمت و رضايت بيمار است
نظري��ات بيماران درحيطه کيفيت خدم��ات  ،آينه ای صاف
ازنقاط ضعف وقوت عملکرد ماست
تحلي��ل ايده ها و انتقادات بيماران و بکار بس��تن راهکارهای
بهب��ود مبتنی بر آن می تواند ضمن ارتقاء کيفی خدمات  ،جلوی
هزينه های اضافی بيمارستان را بگيرد
همانقدر که رضايت و آرامش بیمار مهم اس��ت تامين آرامش
و رفع رنج از همراهان او مرجح است
تعام��ل و همکاری بيمار با بيمارس��تان و تي��م درمان ضامن
موفقيت ماست.
اجرای عملیاتی مراقبت ارتباط محوری
ارائ��ه دهندگان خدمات بالینی باید در جه��ت ایجاد ارتباط با
بیماران در سه بعد بکوشند:
 .1ارتباط عاطفی
 .2همکاری
 .3کشف هدایت ارتباط
با تعهد مش��ترک به روش علمی؛ توصیف و ارائه نمونه هایی
از این ابعاد است که نشان میدهد اهمیت آنها در کار بالینی بسیار
ب��اال وزمانی که این ابع��اد وجود دارد ،نتایج درم��ان بیمار بهتر
تحقق می پذیرد و رضایت مندی بیشتری داشته و پزشکان نیز
رضایتمندی بیشتری دارند.
الزم است جهت اجرای این مدل این مراحل را انجام دهیم :
با جان و دل حاضر باش��ید و دیگران را نیز ترغیب به حضور
کنی��د .هنگام��ی که ب��ا جان و دل حض��ور دارید ق��ادر به درک
احساس��ات واقعی مخاطب خواهیم ش��د .تا بتوانی��د واقعا ً فرد را
بش��نوید؛ بفهمید و مورد احترام قرار دهید .آنگاه بیمار احس��اس
میکند دیده شده است.
تمرین کنید که حقیقت را بگویید و حقیقت کالم دیگران را
نی��ز باور کنید .مهارت حمایت گران��ه به صورتی که اجازه دهید
بیم��ار نقطه نظرات خود را به راحتی اعالم کند و ما گارد بس��ته
نداشته و حرف های او را قطع نکنیم .قانون خاموش کردن صدای
درون و پیش دا وری و پرس��یدن س��واالتی که بتواند به او جهت
بیان احساس��اتش کمک کند و در حقیقت از مهارت گوش دادن
انعکاس��ی کم��ک بگیریم تا مخاطب ما احس��اس کند که دیده و
شنیده و درک شده است.

بای��د بدانیم که ارتباط با بیمار مانند
یک جلسه کمیته بیمارستانی نیست که
مرتبا اف��راد صحبت کنند ؛گروهی حرف
ها را قط��ع کنند و بخواهن��د دیگری را
متقاعد کنند و برد و باخت وجود داشته
باش��د بلکه یک الگوی عملکردی شامل
حمایت ه��ای پش��تیبانی کننده موفقی
اس��ت که منجر به درک جدی��د از ایده
های گوناگون می شود .
تبس��م زیبا تری��ن هدیه اس��ت که ما
میتوانیم در این ارتباط بدون هیچ منتی
ب��ه مخاطبانمان ببخش��یم و در کنارش
ارزش قائل شویم.الزم است جهت اجرای
این مدل این مراحل را انجام دهیم :
ارزش قائل شدن و پذیرش تفاوتها.
در صورتی که ش��رکت کنندگان در یک
ارتب��اط؛ حمایت موثر را ش��اهد باش��ند
نقط��ه نظر های متفاوت ب��ه هم نزدیک
می شود و مش��ارکت خواهند داشت و
در ای��ن حالت ارزش نه��ادن به تفاوت و
تنوع آرا شکل میگیرد .
تف��اوت های گروه مهم ترین منابع
طبیعی هستند .اگر همه یک جور و یک
م��دل فکر می کردند دیگ��ر ؛ایده جدید
و اقدامات جدیدی ش��کل نمی گرفت و
خالقیت ؛یادگیری ؛رش��د و انطباق روی
نم��ی داد .این تف��اوت و تکثر ایده ها در
جمعیت ها سبب می گردد که ما به این
باور برسیم که هر فردی دارای قطعه ای
منحص��ر به فرد از حقیقت می باش��د و
باید دیده ش��ود و همین مسئله منجر به
کش��ف تفاوت ها و یادگی��ری از یکدیگر
می شود .
ره��ا از کنت��رل و اعتماد ب��ه فرایند
بهتر اس��ت اجازه دهیم فرایند پیش رود
و به جای نزدیک ش��دن به گفتگوبا یک
نتیجه از پیش تعیین شده در ذهن و هل
دادن به س��مت آن نتیجه در هرفرصت ،
ما می توانیم آن را با یک حس کنجکاوی
و امیدوارانه هدایت کنیم .ما می توانیم
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اعتماد کنیم که ب��رای ایجاد یک فرایند
عالی ؛با هنر گوش دادن انعکاسی ؛سوال
و جواب حمایت گرانه ؛استقبال از تفاوت
ه��ا به عنوان یک مح��رک خالقیت به
یک نتیجه معقول خواهیم رسید.
حس و تصورات بیمار:
ت كه
ي اس�� 
ن غريب 
ن م��كا 
بيمارس��تا 
ي خود
بيم��ار در حاليك ه از عد م س�لامت 
س قدم
ط نامأنو 
ن محي 
ن ميباشد ،ب ه اي 
نگرا 
ض از محيط
ي متناق 
ميگ��ذارد و با تصوير 
ش مواج ه ميش��ود؛ نظ��ا م حاكم،
خان��ها 
ن بيمارس��تان،
ي و دكوراس��يو 
رنگآميز 
ت و سروصداهاي
ي و س��كو 
ط قرارداد 
رواب 
ب ميگردد ك ه فرد احساس
ي و ...موج 
موقت 
ت موج��ود در خان ه را در
ت و الف 
صميمي�� 
ي از عزيزان
ن ننمايد .جداي 
ط بيمارستا 
محي 
ي بيمارستان ،نياز ب ه عشق
ط ناآشنا 
و محي 
ي تهديد ميكند .ب ه هنگام
ق را در و 
و تعلّ 
ن بيمار از هر
ن در بيمارس��تا 
ي شد 
بس��تر 
ت دور ميماند و اين
ش اس 
چ ه مورد عالقها 
ن ميكند.
ي او را نگرا 
دور 
ي بودن
ل و خنث 
س غيرفعا 
بيمار احسا 
ميكند ،لباسها و تما م آنچ ه را ك ه متعلق
ي گرفت ه شده
ي از و 
ب ه او بوده ب ه طور موقت 
س اعم
ي ناشنا 
اس��ت .مش��اهده چهرهها 
از پزش��ك و پرستار ك ه جس�� م و رو ح وي
ي ك ه نميتواند
ت از آنجائ 
در اختيار آنهاس 
ي پيدا
ي كند ك ه چ ه سرنوش��ت 
ش بين 
پي�� 
ب ميش��ود ك ه بيمار تا
خواهد كرد ،س��ب 
ي خود را از
ت ف��رد 
ي موجودي 
حدود زياد 
ي ناآش��نا
ي دارو ،صداها 
ت بدهد .بو 
دس�� 
ش او را ب ه هم
ت و آمد بس��يار ،آرام�� 
و رف 
ميزن��د .ورود بيم��ار مص��دو م و مجروح،
گ ديگران،
فرياد ساير بيماران ،مشاهده مر 
ي و حضور تجهيزات
ي گروه درمان 
تالشها 
ف او را
ي مختل 
پيشرفت ه با آالرمها و صداها 
ت ميكند.
بسيار ناراح 
ي ميدهد
س ناامن 
ي ب ه فرد احسا 
بيمار 
ي و بيماري
ن سالمت 
و او فكر ميكند مرز بي 
گ با
ت و فاصل ه مر 
ي ب ه ه م نزديك اس�� 
خيل 
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س ميگردد
ت و هرا 
ن بيمار دچار وحش 
ن زياد نيست .بنابراي 
ي چندا 
زندگ 
ي قادر
ت دارند ،ول 
ش او را دوس�� 
س ميكند ك ه هر چند عزيزان 
و احس��ا 
ت كنند.
ي او را حماي 
ي و زندگ 
ت ب ه سالمت 
نخواهند بود ،در امر بازگش 
نوع ارتباطات
ارتباط عاطفی به صورت درک ؛مراقبت ؛دوستی و همسویی
همدالنه است .با ایجاد ارتباط عاطفی و همدلی درد و رنج بیمار
درک و کم می شود امید وانگیزه بیشتری برای او ایجاد می شود
حس امنیت روانی و دلبس��تگی ایمن ”secure attachment
را موجب می گردد .و حس رضایت ش��غلی را نیز در کادر درمان
و بخصوص پزشکان ایجاد می نماید .
ارتباط مش��ارکتی و همکاری بصورتی که کلیه اطالعات الزم
را بیمار برای پزشکش بازگو کند تا بتواند تشخیص درستی بدهد
و این در فضای تعامل شکل می گیرد .
کشف هدایت ارتباط یعنی تعهد به تجربه گرایی و همکاری
با استفاده از روش علمی است .
استراتژی ارتباط
عناصر ضروری کشف هدایت ارتباط  ،عبارتند از:
اس��تفاده پزش��ک از پرس��ش س��قراطی ،درگیر کردن حس
کنجکاوی و تمایل به استفاده از تجارب بیمار،
شکل گیری فرضیه به اشتراک گذاشته شده.
تکیه بر مشاهده تجربی
شناس��ایی پارامترهای جمع آوری شده که برای بیمار معنی
دار است
برنامه ریزی و تمرین جهت جمع آوری داده ها.
تعهد و برنامه ریزی جهت تجزیه و تحلیل دادهها،
تش��کر و قدردانی که جهت راه حل ممکن اس��ت به برخی از
آزمایش ها نیاز شود
کشف هدایت خوب برای هر دو بیماران و پزشکان مفید است .
تعامل با بیماران در تحقیقات تجربی از طریق پرسش سقراطی
یک اس��تراتژی ارتباطی اس��ت که با موفقی��ت در روان درمانی
شناخت رفتاری استفاده می شود.
نتیجه گیری:
مراقبت ارتباط محور ؛براس��تی محور سالمت است که با درک
و نهادین��ه کردن آن میتوان ش��رایط خوبی را برای عملکرد تیم
درمانی و بهبود و رضایت بیماران موجب شد .
در مراقبت ارتباط محور درست است که بیمار نگرانی اصلی ما
است ،اما بقیه افراد مرتبط با بیمار نیز دیده شده اند .
در حالی که اولین مس��ئولیت پزش��کان پیش��گیری و کاهش
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بیماری اس��ت اما این کار با کمک و تعامل درس��ت با کلیه ارکان
مانند خانواده ،تیم درمانی  ،س��ازمان بهداشت و درمان و جامعه
به نتیجه خواهد رس��ید .برای رسیدن به این مهم نیاز به آگاهی
کامل نسبت به این مدل وجود دارد .
مدل مراقبت ارتباط محور س��بب تحول��ی بزرگ در روابط بین
بیماران با پزشکان و کادر درمان می گردد و حاصل آن این است
که مهارت ها و قدرت بیماران به رس��میت ش��ناخته می ش��ود و
تجربه ذهنی بیماران و تیم درمان ارزشمند شده و در عرصه بالین
مورد استفاده قرار می گیر د .
الزم است که این مدل در دیدگاه های سازمانی و تغییر سازمانی
نیز نهادینه گردد تا شاهد اثربخشی آن باشیم .
جذب دانش��جویان مناس��ب رش��ته های درمانی با عطف به
به مباحث رفتار ش��هروندی س��ازمانی و پذیرش منابع انسانی بر
اس��اس این الگو .دانشجویی را بپذیریم .پرس��نلی را بپذیریم که
رفتار ش��هروندی و سازمانی داشته باشد .کسی که دلسوزی ندارد
ما با آموزش ،با پول نمی توانیم با وجدان کنیم نمی توانیم دلسوز
کنیم .کس��ی که از کار طفره میرود پرخاشگری می کند دنیایی
این را کنار روانشناس بگذارید نتیجه نخواهد داد .ضرورت آگاهی
و تدوین مدل.عدم استفاده از فرمت ارتباطات غیر رسمی گویش
های ما به بیمار اس��ت .در حالی که آن شایستگی دریافت گویش
رسمی را دارد .این را ما می توانیم تغییر دهیم.
( OCB..AOCB 1نوعدوس��تی؛ وج��دان؛ رادم��ردی و
گذش��ت؛ ادب؛رفت��ار مدنی....لجبازی؛طفره رفت��ن از کار ؛کینه
توزی؛پرخاشگری؛ مقاومت در برابر اقتدار)
 2ضرورت آگاهی و تدوین مدل های ارتباط محور برای کلیه
سناریو ها و رده ها
 3عدم اس��تفاده از فرمت ارتباطات غیر رس��می و استفاده از
الگوی کالمی رسمی
 4برگزاری دوره ها و اموزش های الزم جهت خود شناسی و
خود مدیریتی و هوش هیجانی
 5استفاده از نیروهای عرصه و عملیات هنگام تدوین بخشنامه
ها و پروتوکل ها
6ارتباط پزش��ک با بیمار بسیار اثربخش اما ارتباط پرستاری
و مامایی با بیماران و همراهان به علت طول مدت بیشتر نیازمند
تعامل و مهارت بیشتری است .
7ن��رم افزاری کردن وظایف پرس��تاران تا مدت بیش��تری را
بتوانند با بیمار تعامل داشته باشند .
8س��رمایه گذاری و تامین حقوق و دس��تمزد کافی و کاهش
س��اعات کاری بر روی نیروهای پرس��تاری تا مشاهده خستگی
های مزمن انان بواسطه چند جا کارکردن نباشیم .
 -9مدیران ارش��د ؛فق��ط ادم های خوبی نباش��ند بلکه باید

خلبان های خوبی باش��ند ..حوزه درمان
هواپیمایی اس��ت که مس��افرینش جان
بیماران اس��ت ..و بای��د بتوانند با مهارت
و دانش و تجربه و خود شناش��ی و خود
اگاهی ای��ن هواپیم��ا را بخوبی با خدمه
مناسب هدایت نمایند .
-10تمام وقت بودن پزشکان محترم
برای مراقبت ارتباط محور
 -11بیم��اران و خان��واده هایش��ان
میهمان��ان گرانقدر ما هس��تند؛آیا برای
پذیرایی ما اماده ایم ؟؟؟
پرس��نل قدیمی هم فرس��وده هس��تند
همانط��ور که راج��ع به تخت ها ذکر ش��د.
پرسنل تازه هم کام ً
ال فضای فکری متفاوت
دارن��دو ما جان این بیماران را در اختیار این
پرس��نل می گذاریم ما شاهد خستگی های
مزمن هستیم .مدیران ارشد فقط نباید آدم
های خوبی باش��ند باید خلب��ان های خوبی
باش��ند .بهداشت و درمان یک هواپیما است
که جان مریض در اختیارش اس��ت و او باید
بتوان��د خلبانی کند .خلبانی اول می ش��ود
مدیریت .مدیریت عمومی باید بداند مهارت
ها را باید بدان��د و بعد در کنارش چیز های
دیگر و تمام وقت بودن پزشکان ما پزشک را
تمام وقت در دسترس نداریم و دیگر اینکه ما
بیمار و خانوادههای آنها مهمانان ما هستند
آیا مس��ئولین برای پذیرای��ی از این بیماران
آمادگی داریم؟ پیش از پرداختن به فیزیک
که چی بس��ازیم و چه تجهیزاتی بگذاریم و
چه هتلینگی ما باید بتوانیم ارتباطات را بحث
کنیم .زبان بزرگترین ابزار است .ما با این زبان
آتش م��ی زنیم ،با این زبان آرام می کنیم و
کالم و واژه بزرگترین بار را در نظام خلقت ما
دارد م��ا عواطفمان را با زبان ،لحنمان زبان
بدنمان ،ه��زاران کار دیگر می توانیم انجام
دهیم .ما با یک تبسم با یک آگاهی با لمس
بیمار می توانیم به بیمار کمک کنیم که این
مراحل بیماریش را سپری کند و با استفاده از
این مراقبت ارتباط محور که می تواند بسیار
بس��یار چیز جدید و با ارزش باشد کمک به
بیمارانمان و ارگانهای درمانی بکنیم.
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استانداردهایبیمارستانیومدیریت خدماتبهداشتیدرمانی

اهمیت رعایت استانداردهای هتلینگ در
بیمارستان ها و رضایتمندی مشتریان
دکترمهدیبرزگر
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  ،مدیر
بیمارستان محب کوثر

سخنم را با جمله ای از امام حسین(ع) آغاز
می کنم"نیازهای مردم به ش��ما نعمت است.
آنها را غنیمت شمارید"
بیمارستانها یک سازمان یا ارگان بسیار بزرگ
و پیچیده ای هست که در این سازمان بسیار
بزرگ و پیچیده هم خدمات گسترده و متنوع
ارائه می ش��ود و ما مجبوریم که کس��انی که
به این بیمارس��تان مراجعه می کنند بتوانند
با رضایتمن��دی بتوانند بیمارس��تان را ترک
بکنند و ما به نحو احس��نت وظیف��ه خود را
انجام دهیم اما در این سازمانی که پیچیدگی
خاص خودش را دارد ،چه انتظاری هست؟ از
کس��انی که وقتی وارد بیمارستان میشوند ،یا
مراجعین به بیمارستان که بیمار هستند و درد
و اس��ترس دارند و همین استرسی که دارند
اهمی��ت وظیفه ی ما را دو چندان میکند .که
ما باید چگونه ارتباط برقرار بکنیم و چگونه باید
بتوانیم خدمت را به افراد ارائه دهیم و همین
طور کسانی که مراجعه می کنند باید حتماً جا
و مکان در اختیارش��ان قرار دهیم یعنی باید
در این فضای بیمارستان بتوانند زندگی کنند.
ی��ا زمانی که آمدند و جا و مکان هم ما دادیم
و اقامت کردند در واقع ما یکسری محدودیت
هایی هم داریم برایشان قائل می شویم و آزادی
عم��ل را از آنها در این محیط می گیریم و در
واقع اینها به خدماتی نی��از دارند که عالوه بر
آن استرس��ی که داش��تند از آن می ترس��ند
مراجعه به واحدهای پاراکیلینیکی مراجعه به
اتاق های عمل و فضاهای دیگر یا خدمتی که
می خواهند بگیرند مرتب این استرس آنها را
زیاد تر می کند و همین طور حریم خصوصی
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آنها که دغدغه شان این است که توسط افراد درمانگر و تیم مراقبتی دچار
خدشه می شود و می توانند به حریم خصوصی آنها ورود پیدا کنند و حریم
خصوصی آنها توسط درمانگر شکسته می شود .و نهایتاً اینکه خدماتی که
دریاف��ت می کنند به میزان توانایی افراد ارائه کننده بس��تگی دارد یعنی
خدماتی که از طرف بیمارس��تان و تیم ارائه می ش��ود همگن نیست .ما
در شیفت های مختلف خدمات مختلفی ارائه می دهیم .در شیفت صبح
ممکن اس��ت خدماتی که ارائه می ش��ود توسط تیم مراقبتی با توجه به
مهارتی که دارند با شیفت شب فرق بکند و این بستگی دارد به آن مهارت
و تجرب��هی افراد .در همچنین محیطی اگر بخواهیم خدمت به همچنین
افرادی ارائه بدهیم واقعاً بیمارس��تان چه ویژگی هایی باید داش��ته باشد
که بیمار وقتی آمد به بیمارس��تان درهنگام ترک بیمارستان راضی باشد.
تحقیقی که ش��ده است توسط مؤسسه گالوپ از مراجعین به بیمارستان
اینکه اولویت انتظارات بیماران از بیمارس��تان چه چیز هست به  4مورد
اصلی برخوردند:
توجه و ارتباط مناس��ب (بیماری که به بیمارستانهای زیادی مراجعه
ک��رده بود و در نهایت مایو کلینیک را انتخاب کرده بودبا س��ختی زیاد و
هنگامی که دلیل آن را جویا شده بودند  ،گفته بود که من به بیمارستانهای
مختلفی که مراجعه کردم هیچ کس نبود که داستان بیماری من را گوش
ده��د و وقتی که به مایو کلینیک مراجعه کردم پرس��تار آنجا  45دقیقه
نشست و به داستان بیماری من گوش کرد در واقع توجه و احترامی بود که
برای بیمار قائل شد که باعث جذب مریض شده بود).
بیش از  20دقیقه به انتظار خدمت نماند .ما بتوانیم سیستمی را ایجاد
بکنیم که بتواند به راحتی قابل دسترسی باشد و خدمت را بگیرد .بنابراین
مهمترین اولویتی که ما در بیمارستان برای بیماران باید قائل باشیم این
است که بتوانیم کرامتشان را حفظ بکنیم و بتوانیم برایشان احترامی قائل
باشیم و این درچه محیطی قابل ایجاد است که حفظ کرامت و احترام برای
بیمار بتواند مهیا ش��ود .اگر ما بتوانیم که در بیمارستان یا محیط درمانی
ای که هس��تیم مدیریت منابع مال��ی و یا هر منبعی که داریم فیزیکی و
تجهیزاتی ،محور کار مدیریت کردن این منابع بیمار باشد یعنی بر اساس
خواسته و نیاز اولیه مشتری یا بیمار باشد و همینطور چهارچوبی را ایجاد
بکنیم که در آن سیستم بهبود مستمر کیفیت ها و سیستم ها و نوشته ها
و حفظ ایمنی بتواند به صورت مستمر تضمین بشود دو خروجی ما خواهیم
داشت که خروجی هایی هست که ما به آن نیاز داریم که این حفظ کرامت
حاصل شود .یعنی در واقع ما از این مدیریت منابع صحیح که مبنا و ریشه
ی آن بر اس��اس نیاز و خواسته ی مشتری باشد و مدیریت سیستم ها و
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روش ها باید یک خدمات درمانی مطلوب داش��ته باشیم که این خدمات
درمانی مطلوب همان ارائه ی خدمات ویژه ی پزشکی است در کنار یک
خدمات هتلینگ مناسب اگر این چرخه کامل باشد .ما خواهیم توانست
رضایتمندی بیمار که خروجی اصلی هست را کسب بکنیم .بنابراین برای
اینکه بتوانیم به همچین بیمارستانی برسیم اول از همه نیاز به یک تغییر
دیدگاه وتغییر نگرش هست.
نگرشی که ما را از تصمیم سنتی به سمت بیمارستان بیمار محور یا به
قولی ایده آل سوق دهد .در این سیستم ما باید مبنای همه ی کارهای مان
ارزش از دیدگاه مریض باشد هر کاری که باید انجام شود هر فرآیندی که
بخواهد تدوین شود .اول از همه باید به بیمار نگاه بکنیم که ببینیم برای
بیمار چه ارزشی ایجاد می کند .هر چقدر که ما بتوانیم دامنه ی این ارزش
هایی که برای بیمار ایجاد می شود بیشتر بکنیم به سمت بیمارستانی که
بیمار محور است بیشتر سوق پیدا خواهیم کرد .این خدمات می تواند از
ایجاد یک خدمت جدید از آوردن یک تکنولوژی جدید و حتی استخدام
یک منش��ی جدید باشد که ببیند که آیا برای بیمار ما ارزش ایجاد کرده
این فرایند یا نه و اگر ارزش ایجاد نکردو به سمت اتالف ها زیاد باشد باید
این نگاه را تغییر دهیم و برویم به سوی خلق فرآیند هایی که برای مریض
ارزش بیش��تر ایجاد بکند ساختمان ورودی بیمارستان که بتواند رضایت
کامل را در کنار خدمات پزشکی خوب ارائه دهد این است که آرامبخش
برای مریض باشد یعنی بیماران به محض ورود احساس بهبودی بکنند و
این نیست که وقتی مریض وارد بیمارستان شد بگوییم که معجزه اتفاق
افتاد و خود به خود بهبود پیدا کرد .نه وارد اینطور بیمارستان که بشوند
بیمار احساس اطمینان و اعتماد به نفسی برای خودش می کند که می
تواند در روند بهبود درمان آن تأثیر گذار باشد.
به همین صورت ساختمان هایی که ما داریم ایجاد می کنیم باید بتواند
یک محل امن برای بیمار باش��د .فرمودند ک��ه 10درصد از مراجعین به
بیمارس��تان دچار صدمه و ضایعات می ش��وند که 50درصد در آن قابل
پیشگیری است .در بعضی از کش��ورها این درصد خیلی بیشتر است در
آمریکا کتابی نوشته شده که چگونه وارد بیمارستان بشویم و بتوانیم سالمت
از داخل بیمارستان بیاییم بیرون یا کاهش ازدحام را بتواند طراحی بکند.
تسریع مکانیابی ،پیوند با طبیعت ،با نور طبیعی ،با فضای سبز ،کاهش
سرو صدا که عنصر بسیار مهم است در روحیه و اعتماد به نفس بیماران
بیمارستانهایی داشته ایم که با توجه به اینکه ما بازدید می کردیم ساعت

 1/30شب تأسیسات دریل کاری می کنند در
اتاق مریض را که می خواهند دستگیره در را
درست کنند یا بعضی از بیمارستانها دیده ایم
که به خاطر اینکه واحدهای پاراکلینیکی وقت
نداشته اند ،ساعت انجام سونوگرافی یا سی تی
اس��کن را  12ش��ب به بعد گذاشته اند ،بردن
تخت و جا به جایی و س��ر و صدایی که برای
بقیه بیماران می توانست ایجاد بکند که خوب
آن شرایطی که خوب رضایت بیمار را می تواند
ایجاد بکند در این موارد قابل انجام نیس��ت .و
ایجاد سرگرمی و ادغام مراقبت و احترام.
بح��ث راهنمای��ی و تابلوها که ام��روزه به
ص��ورت یک علم درآمده قب��ل از اینکه بیمار
وارد فضای کلی بیمارس��تان بشود باید بتواند
با دید کلی ،دپارتمان خودش را انتخاب کند و
وقتی وارد فضای اصلی بیمارستان بشود ،وارد
فضاهای پاراکلینیکی می خواهد بشود از طریق
تابلوهایی که از دور دس��ت مش��خص هست
بتواند مسیر خودش و انتخاب بکند وقتی وارد
فضای البی یا دپارتمان ش��د ،بتواند آنجا هم
مشخص بکند که احتیاجی نباشد مدام سئوال
کند .مسیرش را باید از طریق تابلوهای هدایت
شونده انتخاب بکند.
لحظه ی ورود بیمار بسیار مهم است :لحظه
ی ورود ک��ه مریض ممکن اس��ت که با ظاهر
آراس��ته ،مرتب ،منظم ،و تمی��ز و همینطور
فضاهایی که آرامش بخش هست روبرو شود
که بتواند اعتمادی که برای مریض هست ایجاد
بکند و در روندبهبود مریض تأثیر گذار باشد .و
همینطور این برخورد اولیه می تواند جدای از
فضاهای فیزیکی در رابطه با افراد باش��د تأثیر
اولیه ای که یک برخورد می تواند داشته باشد
برای بیمار و مراجعین ما بسیار شگفت انگیز
اس��ت بعضی وقت ها دیده اید که با ورود یک
مریض نگهبان و پذی��رش ما برخورد خیلی
بدی میکند و ما توی اتاق عمل و بخش های
درمانی بهترین مراقب��ت ها را می کنیم ولی
وقتی که مریض بیمارس��تان را ترک می کند
راضی نیس��ت بنابراین برخورد اولیه می تواند
بسیار تأثیر گذار باشد در رضایتمندی بیمار.
درباره کار گروهی و تعمیرات مشارکتی هم
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در بیمارستانهایی که بتوانیم رضایت بیمار را
جلب کنیم یک کار گروهی اختیاری نیست.
یعنی ستاره نداریم ما نمی توانیم بگوییم یکی
از واحدها فوق العاده کار می کند و یکسری از
واحدهایمان کارآیی الزم را نداریم ،در خصوص
افراد هم به همین ص��ورت همه باید در یک
سطح توانمندی الزم و کار مشارکتی گروهی
برای حل نیازهای بیمار به یکدیگر کمک کنند.
چه پزشک به پزشک ،چه پزشک به بقیه تیم
ه��ای درمانی و مدیریتی .در کنار همین ها
این کارکنان هستند که به سازمان اعتبار می
بخشد ما اگر بتوانیم شرایط استخدام را خیلی
مناسب بکنیم و کارکنان شایسته را استخدام
کنی��م و به آنها اعتب��ار رو بها بدهیم ،خود به
خود خود کارکنان هم میتوانند به مراجعین
ما اعتم��اد به نفس و انگیزه را تزریق بکنند و
به آنها ارزش قائل ش��وند نمون��ه ی این را ما
در "مایوکلینیک" داش��ته ایم که  10ها سال
هست که بعنوان یک بیمارستان برتر به مردم
ارائه خدمت می دهد که در آن اگر کس��ی را
بخواهن��د اس��تخدام کنن��د اول از همه روی
ارزش��های فردی خودش تأیی��د می کنند و
اعتقاد دارند که اگ��ر این ارزش های فردی را
کسی داشته باشد ما بعدا ً مهارت های فنی را
می توانیم آموزش دهیم و کسانی را استخدام
می کنند ک��ه بتوانن��د کار گروهی بکنند .با
سایرین همکاری بکنند و بتوانند از فن گفتگو
با س��ایرین برخوردار باشند .به همین صورت
تطابق ارزش ها برای کارکنان اولین پیش نیاز
است .شاید بشود این را گفت که در واقع باید
بذر این ارزشها در زمانی که بنیان بیمارستان
در حال ساخت است با خاک باید عجین شود.
هر کدام از این کارکنان باید بتوانند این ارزشها
را به صورت یک فرهنگ در درون خودش��ان
ایجاد بکنند .بعضی ظاهر سازیها دردی را دوا
نمی کند باید به صورت مستمر تمام چیزهای
اصولی برای سازمانها به صورت یک ارزش در
بیاید .در مایو کلینیک حدود  7 -6ماه دنبال
فردی می گش��ند که تجربه ی خوبی را برای
یکی از قس��مت های بیمارستان داشته باشد.
بع��د از  6ماه یک نفر را پیدا کردند و مصاحبه
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های مختلف که انجام شد قرار شد استخدام شود .هنگامی که خواستند
یونیفرم بیمارس��تان را بپوشند دیدند که روی بازویش خالکوبی دارد و از
این پرسنل خواستند که با توجه به شرایط و ارزشهایی که در مایوکلینیک
هست حداقل لباسی بپوشد که نسبت به بقیه چند سانتی بلند تر باشد و
وقتی قبول نکرد مایوکلینیک با توجه به اینکه ماه ها بود وقت صرف پیدا
کردن آن شخص کرده بود ،از ارزشهای خودش کوتاه نیامد و از استخدام
آن فرد منصرف شدبه همین صورت رفتارهای که از طریق ارتباط با بیماران
مشخص شده که یک پزشک چه رفتارهایی می تواند داشته باشد که بتواند
آن رضایتمندی نهایی را جلب بکند ،بتواند که اعتماد به نفس به بیماران را
تزریق بکند و اینکه بگوید که من همان نفری هستم که می توانم درمانت
بکنم و می توانم خدمات خوبی ارائه دهم و ش��واهدی که قب ً
ال ارائه شده
و مس��تنداتی را ارائه دهد که بیمارانی که قب ً
ال آمده اند درمان شده اند ،و
دارای حس همدردی باشد ،رک گو باشد .دقیق و پی گیر کار بیمار باشد.
که در جدول میبینید.

در نتیجه:
بیمار در محیطی که عوامل مناس��ب هتلینگ در آن نباش��د احساس
رضایت و آسایش نمی کند .به طور مثال چنانچه بیماری در انتظار عمل
مهمی باشد ،بدون تردید از مشاهده نقایصی مانند سرد بودن غذا و عدم
نظافت کامل اتاق و غیره چنین برداشت خواهد کرد که وقتی سازماندهی
امور عادی با نابسامانی همراه باشد بدون تردید در ارائه خدمات مهم پزشکی
و مراقبت در اتاق عمل نیز کاستی های چشمگیری در میان خواهد بود.
و از اینکه به این بیمارستان مراجعه کرده است اعتمادش سلب خواهد
شد .نتیجه نهایی اینکه :رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم کیفیت
خدمات بیمارس��تان اس��ت و بر نگرش مردم نسبت به بیمارستان بسیار
تاثیرگذار است.ما با تمام شدن کار پرستاری و تمام شدن مراقبت درمانی
کار مریض تمام نشده است .آخرین مرحله ای که بیمار از در بیمارستان
بیرون بخواهد برود باید ببینیم که رضایت بیمار میس��ر شده یا نه چه از
خدمات هتلینگ و چه از برخورد پرسنل و چه از اقدامات درمانی ما.رضایت
بیماران ،احتمال انتخاب مجدد بیمارستان توسط آن ها را افزایش می دهد
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طرح استانداردسازی خدمات هتلینگ 7محور اصلی دارد:
ساختمان و تاسیسات
تجهیزات و امکانات
خدمات رفاهی
خدمات نظافت و بهداشت
تغذیه بیمار
امور اداری و گردش کار
منابع انسانی
ساختمان و تاسیسات
طراحی زیبای ورودی بیمارستان ،البی و محل پذیرش بیمار
محل انتظار مناسب
تعداد و نوع سرویس های بهداشتی
تابلو ها و عالئم هدایت کننده
طراحی فضا و مبلمان
دارا بودن فضای سبز
دارا بودن محل نشستن همراهان بیمار
دارا بودن فضای بازی کودکان در محوطه بیمارستان
راهروها و اتاق ها
تاسیسات و سیستم سرمایش و گرمایش
نور و روشنایی
آسانسور
صدا
تهویه مطبوع
آب سرد و گرم در کلیه طبقات و فضاها
خدمات نظافت و بهداشت
تعداد و کیفیت نظافت دستشویی ها و حمام ها
دفعات تعویض لباس و لوازم خواب بیمار
دفعات نظافت فضاهای مختلف بیمارستان
داشتن برنامه مستمر نظافتی به صورت روزانه ،هفتگی و ماهیانه
استفاده از پرسنل آموزش دیده
استفاده از ابزار لوازم مصرفی و تجهیزات استاندارد
دفع اصولی و به موقع پسماندها
سم پاشی
خدمات رفاهی
الندری (کیفیت و مدت زمان ارائه خدماتی همچون :تعویض ،شستشو،
اتو کشی و بسته بندی پتو ،ملحفه ،روبالشی و لباس بیمار)
آژانس
نمازخانه
کافی نت
بوفه

رستوران و کافی شاپ
پارکینگ
وجود سکوت و آرامش در بخش ها
وجود مواد خوراکی و آشامیدنی اولیه
در یخچال ها
تغذیه بیمار
کیفیت غذا ،پیش غذا ،دسر و نوشیدنی
تنوع غذایی در هر وعده
امکان انتخاب از فهرست غذایی
رژیم غذایی متناسب با بیماری
ظروف پذیرایی و نحوه سرو غذا
امکان سفارش خدمات غذایی
پذیرایی در  24ساعت
کیفیت امور اداری و منابع انسانی
س��هولت در پذیرش (سرپایی و بستری) و
ترخیص
اطالع رسانی صحیح و به موقع
وجود تنوع درسیستم های پرداختی برای
بیمار
سهولت در ارائه سریع مدارک بالینی و مالی
مورد نیاز به بیمار
شفافیت مالی
وجود کارشناسان تشریفات
وجود کارشناس تغذیه جهت ارائه مشاوره
تغذیه به بیماران
وج��ود کارش��ناس و مش��اور مذهب��ی و
روانشناسی
پوش��ش یکنواخت و رنگ بندی ش��ده بر
اساس وظایف
نحوه برقراری ارتباط موثر پرسنل با خدمت
گیرندگان
تعداد کافی پرستار ،بهیار ،نیروی خدمات و
بیماربر با کیفیت
انش��ا اله خدمات هتلینگ بیمارس��تانهای
ما هم بتوانیم به آن س��طح مطلوب برسد که
بتوانیم رضایت بیمار حاصل شود .بعد از اینکه
بیمار بس��تری شد اگر بخواهیم شرایط خوب
را برای��ش فراهم بکنیم باید این س��ئوال را از
خودمان بپرسیم که آیا خدمات ارائه شده باعث
امنیت ،آرامش ،راحتی ،احترام و ارزش��مندی
نزد مراجعین ما شد یا خیر؟!

53

54
طراحیومعماریبیمارستانها-بیمارستانهایآیندهوسبز

ضرورتتوجهبهبازسازیبیمارستانهایکشور
دکترعلیرضایی
عضو هیأت علمی دانشگاه

یکی از مقوله هایی که ما در راستای استراتژی
های مهم در س��اخت و طراحی بیمارس��تانها
و ح��ذف آنها باید دنبال کنی��م بحث توجه به
ضرورت بازس��ازی است .همانطور که اشاره شد
ما 40درصد از بیمارستانهایمان فرسوده است و
این آمار بیانگر آن است که ما در دوران گذشته
در بحث نگهداری بیمارس��تانها موفق نبودهایم.
نه اینکه کس��ی زحمت نکشیده و دقت نکرده
و توجه نش��ده است ،بحث این است که ما پایه
ی ای��ن کار را نداری��م ضوابط و دس��تورالعمل
هایی که الزم اس��ت را نداریم .مث ً
ال اینکه برای
موتورخانه ها یک چک لیس��ت داشته باشیم و
در تم��ام موتورخانه ها آن را دنبال کنیم .به هر
حال موضوعی که ما مطرح می کنیم این است
که چرا نمیتوانیم به این مقوله ها بپردازیم .امکان
دارد خیلی از عزیزان تجربه داش��ته باش��ند .در
یک بیمارستانی که میگویند بحث نگهداشت را
داشته اند ،بحث بازسازی را داشته اند و مشکالتی
داشته اند .اگر بخواهیم ریشه ای به مسائل نگاه
کنیم مشکالتی که باعث عدم توجه به نگهداری
و بازس��ازی س��اختمان های موجود و احیاء آن
شده اند به قرار زیر است:
 عدم برنامه جامع مدیریت فضا نبود نظارت کیفی و کافی نبود برنامه نگهدا شت پیشگیرا نه و ضوابطودستورالعملهایالزم
 نبود بودجه نگهداشت(،ما 1درصد یا 2درصدب��رای نگهداری بودجه اختص��اص میدهیم که
بسیار کم است).
 عدم وجود استاندارد مصالح بیمارستانی نب��ود اس��تاندارد به��ره ب��رداری از فضایبیمارستانی
 -کمبود نیروی متخصص
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اگر مقوله ی نگهداری برای ما حیاتی است و اعتقاد داریم از نظر فنی باید
نگهداری را سرلوحه کار قرار دهیم  ،برای اینکه داشته هایمان را خوب حفظ
کنیم و منابعمان را خوب هزینه کنیم برای نگهداشت بیمارستانها قطعاً باید
بحث نگهداش��ت در وزارتخانه ها و در دانشگاه علوم پزشکی ،یک استراتژی
باشد .طبیعتاً نبود استانداردهاست که ما امروزه هنوز فضاهای بیمارستانی مان
استاندارد نیست .ما هنوز نتوانستهایم برنامه فیزیکی بسیاری از بخش ها را
تدوین کنیم .که هر فضا چند مترمربع از بیمارستان باشد .هر مترمربع آن برای
ما چندین میلیون هزینه دارد .لذا طراح باید این اطالعات را از قبل داشته باشد.
در کشورهای پیشرفته ،در آلمان  ،سوئد  ،انگلیس  ،هنگامی که به یک معمار
مأموریت داده میشود که یک بیمارستان  200تختخوابی 500 ،تختخوابی
طراحی کند ،تمام استاندارد ها برایش موجود است .در هر  3بخش طراحی
 ،سازه و تأسیسات و حتی محیط زیست  ،ما اینها را باید تکمیل کنیم مث ً
ال
بیمارستانی بسازیم که نیازهای مارا که اصلی ترینش بحث رضایتمندی بیمار
و همراه بیمار است را داشته باشیم و همزمان بتوانیم هزینه هایمان را بهینه
مصرف کنیم  ،باید قطعاً این استانداردها را داشته باشیم  ،بحث کمبود نیروی
متخصص هم سالیان سال است که مطرح است.
چرخه ی ساختی که ما داریم در دنیا متداولش از تأمین بودجه ی اعتبارات
شروع میشود  ،برنامه ریزی و مطالعات انجام می شود  ،طراحی شکل میگیرد.
بر اس��اس این مطالعات و بر اس��اس مجموع این دو باکس  ،س��اخت شروع
میش��ود و نهایتا بهره برداری و نگهداش��ت آغاز میگردد و در یک پروسه ی
 100ساله بازسازی و استفاده ی مجدد برای بیمارستانها ایجاد میشود و نهایتاً
پس از آن یا یک آثار ملی ترقی میشود و یا تخریب میشود .که به ندرت من
دیدهام که بیمارستانهایی را که از کار میافتند را تخریب کنند .اکثرا ً کاربری
جدیدی به آنها می دهند .کاربری موزه یا نمایشگاه به آنها داده می شود .این
چرخه ،چرخه ای است که در دنیا متداول است .اکنون آنچه که در کشور ما
به وجود می آید ،تأمین اعتباری است که ناقص است و هیچگاه کامل نبوده
است .در تجربه ی  8ساله ی مدیریت خودم در وزارت بهداشت هیچگاه به ما
بودجه کامل نداده اند .همیشه سازمان برنامه و بودجه محدودیت های مالی
خودش را داشته است و این تأثیرگذار بوده است .مشاور ما برنامه ریزی میکند
و کار را عهده دار میشود که بخواهد طراحی را انجام دهد ،قطعاً آن پروسه ی
زمانی الزم و آن مبانی و آن تأمین بودجه الزم نمی شود در زمان کافی و یک
مجموعه ای از طراحی ها و مطالعات می آید به سمت ساخت که مشکالت
عدیده ای دارد .ما در س��اخت 40درصد تا 50درصد تغییرات در نقشه های
اجرایی داریم .چیزی که در دنیا 3درصد تا 5درصد است .این اختالف فاحش
که بیمارستانهای ما به جای  3سال ساخت به  15 ،10 ،8سال طول میکشد
در اینجا خودش را نشان می دهد .و چون این دو مورد خوب عمل نمی کنند ،
عم ً
ال ما در ساخت درست نمیسازیم و ناقص میسازیم و بعضاً طوالنی میسازیم
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و آنچنان بهره برداری ای نخواهیم داش��ت و بهره برداری ما  20ساله خواهد
بود و نگهداشت هم چون پایه ی اصلی آن وجود ندارد ،درواقع این دو باکس
در کشور ما اتفاق نمی افتد .نه بهره برداری درست و نه نگهداشت درست و نه
بازسازی و استفاده ی مجدد .کدامیک از بیمارستانهای ما تبدیل شده است به
یک موزه ؟!(یعنی بعد از  100سال کارکردن) .ما در چرخه ی ساخت در ایران
مشکل داریم و این مشکالت برمیگردد به همان نبود استاندارد ها  ،نبود آن
ضوابطی که وزارت مسکن و وزارت بهداشت بتوانند روی آن مدیریت کنند.
سال ها است که میگوییم که این استاندارد ها باید تنظیم شود .یعنی جایی
متذکر شویم که یکبار برای همیش��ه این استانداردهای فضاهای فیزیکی ،
تأسیساتی و سازه ای را در بیمارستان مشخص کنیم .حتی مصالح بیمارستانی
مختص بیمارستان باید داشته باشیم.

مدل مدیریت جامع ساختمانهای بهداشتی و درمانی متداول در
دنیا:

در کشورهای پیش رفته مجموعه هایی است که اینگونه مدیریت می شود
و تمام زوایا و جوانب را در نظر میگیرند:
امروزه ما با این مس��ئله مواجه هس��تیم که چون بیمارستانهای مان بهره
برداریش��ان کوتاه است  ،درواقع خود بیمارستانها اورژانسی هستند .امیدوارم
که ما بتوانیم س��اخت و س��ازهایمان را ساماندهی کنیم و جهت دار بتوانیم
عمر ساختمانهایمان را زیاد کنیم  ،کیفیت کار را زیاد کنیم  ،فضاهای محیط
را بهتر کنیم .بحث زیباشناسی به دلیل وجود مشکالت بسیار در بیمارستان

نادیده گرفته میشود ،ترکیب رنگ ها  ،هارمونی رنگ
ها  ،استفاده از نور طبیعی  ،نور مصنوعی ،تلفیق این دو
باهم و خیلی موارد دیگری که بیمار را میتواند مشغول
و سرگرم کند و به دور از بیماری خودش فکر کند .در
بیمارستانهای ما معماری دیده نمیشود.و بارها تذکر
دادیم و در جلس��ات در مصاحبه های مختلف اش��اره
کرده ایم ،به طراحی بیمارس��تانهای غیر استاندارد در
ایران .اینها هشدارهایی است که داده میشود و توجه
میشود یا نمیشود بحثی است که اشاره داریم ،که اگر
خدای ناکرده با زلزله ی تهران مواجه شویم بیمارستانها
ساختمانهایی هستند که قبل از هر ساختمان دیگری
باید سرپا باشند .به راستی که اکنون چند بیمارستان
ما سرپا می ایستند؟ آمار تکان دهنده ایست .حقیقتاً
ژاپنی هایی که این تحقیق��ات را برای ما انجام دادند
میگویند که فاجعه است .یعنی فاجعه به وجود می آید.
چون بیمارستانهای ما واقعاً پایدار نیستند ،آیا  20یا 30
بیمارستان در تهران داریم که بتواند سرپا بماند ؟! بحث
سیاست نگهداشت و بازسازی ساختمانها باعث میشود
ما افزایش عمر مفید ساختمان داشته باشیم و صرفه
جویی در انرژی داش��ته باشیم ،صرفه جویی در منابع
داشته باشیم و از همه مهم تر توجه به داشته هایمان
است .ما امروز فقط به دنبال این هستیم که بسازیم در
صورتی که داشته هایمان را هم که داریم باید بتوانیم
نگه داریم .یعنی عقل و منطق اقتصادی میگوید که ما
به دنبال حفظ داش��ته هایمان باشیم و اعتقاد بنده به
عنوان متخصص معمار بیمارستان سازی این است که
ما ساخت را فقط در مکان هایی که بیمارستان نداریم
بسازیم ،در مکانهایی که بیماران ما دسترسی به تخت
بیمارستانی ندارند بسازیم و یا برای رسیدن به سرانه،
هم اکنون ما به ازای هر  1000نفر  1.7تخت داریم که
این خیلی کم اس��ت .کشور پاکستان ضریب  2دارند.
خیلی از کشورهایی که سطح زندگی مردمشان پایین
تر از کشور ما است  ،بیشتر از ما تخت بیمارستانی دارند
این غفلت از اینجا شده است که ما از نظام سطح بندی
خدمات بهداشتی – درمانی که در  4دولت قبلی انجام
ش��د و برنامه ریزی شد استفاده ی کامل نمی کنیم.
اس��تاندارد جهانی تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر
 1000نفر بیش از  3تخت اس��ت .بنابر این کشور ما
نیاز به افزایش تخت های بیمارستانی با همکاری بخش
خصوصی و خیریه دارد.
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مدیریتتجهیزاتوامکانات

تعیین بازه زمانی انجام نگهداشت پیشگیرانه
دستگاه های پزشکی
مهندس فاطمه منتجبی
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

پیاده سازی
نگهداشت
پیشگیرانه
باعث کاهش
هزینه ها
تا 30درصد
میشود

عواملی که باعث میش��ود بیش��تر به
ض��رورت پی��اده س��ازی نگهداش��ت
پیش��گیرانه توجه کنیم و دیتا هایی
ک��ه میتوان��د مارا برس��اند ب��ه اینکه
بتوانیم زمانهای نگهداشت پیشگیرانه
هر دستگاه را ارزیابی و مشخص کنیم
را مطرح میکنم .طی مطالعات صورت
گرفته در کش��ور آلمان ،از اواخر قرن
گذش��ته به ای��ن نتیجه رس��یدند که
پیاده سازی نگهداشت در کل صنایع
باعث کاهش هزین��ه ها تا  30درصد
میش��ود .آنه��ا بودج��ه ای را معادل
5درصد از کل سرمایه ملی شان را به
بحث نگهداش��ت اختص��اص دادند و
همراه با آن پس از بررس��ی هزینه ها
دیدند که کاه��ش  30درصدی را در
کاهش هزینه ها دارند.
پس از آن در بیمارستان های آمریکا
در اواخر دهه ی  80پیاده سازی بحث
نگهداشت پیشگیرانه را داشتند و طی
 3 , 2س��ال بعد از آن دیدند که بین
35 -30درصد هزینه های مربوط به
تعمیرات و جایگزینی مجدد تجهیزات
کاهش پیدا کرده است.
در کشور انگلیس هم با پیاده سازی
ای��ن قضیه در مراک��ز درمانی کاهش
30درصد هزینه ها را حاصل شد.
در کش��ور کانادا هم در بیمارستان
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هایش��ان 1درصد از کل بودجه س��الیانه بیمارستان به بحث
نگهداش��ت تجهیزات تأسیسات پزشکی اختصاص داده شد.
به طوری که برای یک بیمارس��تان حدودا ً  500تختخوابی،
 5میلیون دالر ساالنه به بحث نگهداشت اختصاص داده شد
و بعد از آن بررس��ی و ارزیابی ش��د ،هزینه هایی که کاهش
پیدا کرد.
اگر بخواهیم کشور آمریکا را بعنوان یک کشور پیشرفته در
ای��ن زمینه قرار بدهیم ،با بررس��ی هایی که ما انجام دادیم،
بحث مدیریت نگهداش��ت و کنترل کیفی و کالیبراسیون در
قوانین آمریکا جایگاه مشخص و معتبری دارد.
کمیس��یون تأیی��د صالحی��ت س��ازمان های س�لامت
امریکا (کمیس��یون  )JCAHOدر س��ال  2004به صورت
س��ختگیرانه ای بر انجام تس��ت  ،آزمونهای کنترل کیفی و
نگهداری پیشگیرانه تجهیزات حیاتی پزشکی مانند ونتیالتور
و ماشین بیهوشی تاکید کردند!
سازمان غذا و دارو آمریکا( )FDAطبق1990 Act of
تاکید بر استفاده ایمن از تجهیزات پزشکی دارند!
کمیسیون قانونگذاری هستهای امریکا( ،)NRCنقشی
همانند نقش س��ازمان انرژی اتمی در کش��ور مابازی میکند
ک��ه تاکید بر انجام آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات مرتبط
با تشعشع دارد که در نهایت منجر به حفظ ایمنی پرسنل و
بیماردر برابر تشعشعات شود.
(FCCکمیسیون ارتباطات امریکا) :تاکید بر ایمن بودن
تجهیزات تلهمتری و تلهمدیس��ن در پزش��کی دارد .که این
ایمنی در دل همین نگهداشت پیشگیرانه دیده میشود.
در کنار این که در قوانین آن ها دیده ش��ده ،جایگاهی هم
برای این موضوع دیده شده که بتوانند یک بحث تشویقی را
برای مراکز درمانی داشته باشند.
در آمری��کا چنانچه دس��تگاهی بع��د از انج��ام آزمونهای
نگهداش��ت و کنترل کیفی پاس گردد  ،تس��هیالت مالی از
ط��رف دولت به آن بخش جه��ت حمایت و خدمات دهی به
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بیماران ارائه می گردد.
روال های نگهداش��ت و کنترل کیفی برای کلیه تجهیزات
بیمارستانها باید مشخص باشد و به صورت روتین و طی بازه
های زمانی مش��خص که میتواند از قوانین موجود و سیاست
های موجود تبعیت کند ،باید پیاده سازی شود.
آنها نهتنها نگهداش��ت را پیاده س��ازی میکنند ،بلکه بعد از
آن مشکالتی را که مرتبط با هر تجهیز است مشخص و رفع
میش��ود تا بتوان به آن نقطه ی بهینه ای که مدنظر اس��ت
رسید.
آموزش پرس��نل جهت استفاده صحیح تجهیزات از اهمیت
بسیار زیادی در بحث نگهداشت پیشگیرانه برخوردار است.
چرا که ما بدنبال این هستیم که در نهایت کیفیت مراقبت
از بیماربواسطه اینکه تحت الشعاع کیفیت تجهیزات پزشکی
مرتبط با بیمار و پرسنل است ،حفظ شود و ارتقاء پیدا کند.
آمار و اطالعات بیمارس�تانها و تجهیزات موجود در
کشور:
از  864بیمارس��تان سراسر کشور 540 ،تا دولتی132 ،
خصوصی و  174بیمارس��تان وابس��ته به سایر س��ازمانها و
موسسات است.
وضعیت تخت ها و میزان فرسودگی آنها وزارت بهداشت
را به س��مت جایگزینی تخت ها برده به طوریکه اعالم شده
است:
 -1از  80ه��زار تخت زیر نظر ای��ن وزارتخانه بیش از 15
هزار تخت عمری بیش از  50س��ال و حدودا  25هزار تخت
عمری حدودا  40ساله و باالتر دارند.
 70-2هزار تخت باید جایگزین شوند به دلیل اینکه ارزش
مقاوم سازی و نگهداری ندارند.
که نشان دهنده ی این است که سرمایه های ما باید مدنظر
قرار بگیرند و از همان ابتدای خرید ما برنامه های نگهداشت
و نگهداری پیشگیرانه برای آن داشته باشیم.
ضرورت پیاده س�ازی نگهداشت تجهيزات پزشكي  
در كشور
وجود س��رمايه تجهيزات بیمارس��تانی بال��غ بر 12000
ميلي��ارد تومان .حداقل نیاز بودجه تخصیصی س��الیانه 600
میلیارد تومان ،معادل  5درصد اس��ت در حالیکه در واقعیت
حتی  1درصد نیز به این مبحث اختصاص داده نمی شود.
محدوديت منابع در كش��وربا توجه به ش��رایط تحریم و
قیمت باالی ارز

هزينه هاي بسيار باالي تجهيز هر
تخت بيمارستاني در كشور
نتايج مثبت بيش��مار پياده سازي
اين امر در كشور هاي پيشرفته
هزين��ه ه��اي گ��زاف تجهيزاتي
بيمارستان ها در حال حاضر
طوالن��ی بودن پروس��ه س��اخت
بیمارستانی در ایران(حدوداً 10تا 15
سال)
تعدی��ل بودج��ه ه��ای خری��د
تجهیزات طی سالهای اخیر
ح��دود  60ت��ا  70درصد از کل
هزینه س��اخت بیمارس��تان مختص
تاسیس��ات وتجهیز ات پزشکی است
که ما باید این سرمایه ها را نگهداری
و حفظ کنیم.
مفهوم نگهداش�ت پیشگیرانه
و PM
لغ��ت  PMك��ه مخف��ف
 Preventive Maintenanceمي
باشد.
 IPMمخف��فInspection
& preventive maintenance
است.که به معنی بازرسی و نگهداشت
است.
به کلیه برنامه ها ،فرایندها و روش
های اجرایی PMاطالق میگردد که
به منظور اطمینان از ایمنی و عملکرد
موثر و صحیح تجهیزات پزشکی انجام
می شود.
این تعریف ش��امل فرآیندهای نصب
و راه ان��دازی ،آم��وزش ه��ای اولیه،
آزمونه��ای پذیرش ،کالیبراس��یون و
تنظی��م ،نگهداری ،تعمی��رات جزئی،
کلی و اساس��ی ،کلی��ه آزمونها جهت
حصول اطمین��ان از ایمنی و عملکرد
مورد نظر ،مستند سازی از قبیل تهیه و
بروزرس��انی شناس��نامه ،چک لیست
ه��ا ،برنام��ه گ��زارش کار ،فرمه��ا و

سرمایه
تجهیزات
بیمارستانی
بالغ بر 12000
میلیارد تومان
نیاز به بودجه
 600میلیارد
تومان ،معادل
 5درصد برای
نگهداشت
است
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مکاتبات،ارتق��ا نرم افزاری و س��خت
افزاری و آموزشهای ادواری و موردی
می باش��د که منجر به استفاده بهینه
از تجهیزات پزشکی می گردد.
ایمنی
عدم وجود خطرات غیرقابل قبول
و تبعات ناشی از آن برای بیمار ،افراد،
محی��ط ،تجهیزات پزش��کی و س��ایر
وسایل و امکانات پیرامونی می باشد.
ایمنی اولی��ن و مهمترین گام در
طراحی ،ساخت ،نصب ،بهره برداری و
نگهداشت تجهیزات پزشکی می باشد.
ایمنی مرتبط با تجهیزات پزش��کی از
زوای��ای مختلفی وابس��ته ب��ه میزان
س��طح خطر آن برای بیم��ار ،کاربر،
س��ایر افراد ،محیط و سایر تجهیزات
دارای اهمیت است و رعایت اصول آن
الزامی می باشد.
اه��داف کالن��ی که از پیاده س��ازی
بحث نگهداشت به آنها دسترسی پیدا
خواهیم کرد.
 .1ارتقای کیفیت خدمات س�لامت،
که در نهایت منجر به رضایت مشتری
و بیمار خواهد شد.
 .2افزای��ش به��رهوری و کارای��ی
تجهی��زات ،ک��ه باعث کاه��ش زمان
خواب تجهیزات ما خواهد شد.
 .3بهینه س��ازی بودجه و اعتبارات
موجود نگهداش��ت( ،باع��ث افزایش
ط��ول عمر مفی��د تجهی��زات خواهد
شد).
 .4برنامه ریزی جهت تامین قطعات
یدکی ،ک��ه مهمترین قضیه ای که ما
درقسمت تجهیزات پزشکی خیلی به
آن توجه نمی کنی��م .تأمین قطعات
یدکی با توجه به شرایطی که داریم و
نقطه ی سفارش صفر انبار تجهیزات
پزشکی ما کجا است.
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.5خرید های کارشناس��انه ای که میتوانیم در آینده داشته
باش��یم ،تمامی دیتاهایی که ما از بحث نگهداش��ت و کنترل
کیفی اس��تخراج خواهیم کرد می تواند به ما کمک کند در
انتخاب هایی که برای تجهیزات جدید خواهیم داشت ،کدام
یک از تجهیزاتمان در واقع در طول مدت اس��تفاده نیاز به
هزین��ه های کمتری داش��ته و تعمیرات کمتری داش��تیم و
حدود مجاز استانداردها را بهتر پاس کرده.
تبعات و فواید انجام نگهداشت تجهیزات پزشکی
افزايش عمر تجهيزات موجود در مراكز درماني.
كاهش هزينه هاي ناشي از تعميرات تجهيزات.
دست يابي به سيس��تم مدون گزارش گيري از وضعيت
تجهي��زات به منظور س��اماندهي وضع موج��ود و همچنين
استفاده از آن در تصميم گيري خريدهاي آتي.
دست يابي به نيازهاي تعميراتي دستگاهها بعد از گذشت
چند ماه از استقرار اين سيستم.
ايجاد سيس��تم م��دون نظ��ارت بر عملكرد ش��ركتهاي
خدماتي و تعميراتي.
كنت��رل بر ميزان مصرف اقالم مصرف��ي و نيمه مصرفي
مرتبط با دستگاهها.
اعتالي كيفيت فعاليتها و خدمات درماني
افزاي��ش اطمين��ان و قابليت اعتماد مجموع��ه در قبال
مشتري

ای��ن نمودار بر اس��اس درج��ه فعالیت  PMیا نگهداش��ت
پیشگیررانه مرتبط با هزینه هایی که دارد.
نمودار س��بز رنگ هزینه های مرتبط با پیاده س��ازی PM
یا نگهداش��ت را نشان می دهد.نمودار قرمز رنگ هزینه های
مرتبط با  CMو  EMهست CM ،همان تعمیرات اصالحی
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یا اتفاقی اس��ت همان طور که مشاهده می کنید در ابتدای
اینک��ه درجه فعالیت PMکم اس��ت هزینه ه��ای مرتبط با
 CMو  EMدر باالترین س��طح خود ق��رار دارد .با افزایش
درج��ه فعالیت  PMهزینه های مرتبط با  PMافزایش پیدا
م��ی کند و هزینه های مرتبط ب��ا  CMو  EMکاهش پیدا
می کند.البته نقطهی بهینه در بیمارستان نقطهای نیست که
همواره ما س��یر صعودی را در  PMخواهیم داش��ت چرا که
همان هم برای بیمارس��تان هزینه بر است .ما در واقع باید با
پیاده سازی  PMدر طول بازه های زمانی مشخص برای هر
دستگاه بیاییم نقطهی بهینهای که می توانیم کمترین هزینه
را داش��ته باش��یم را پیدا کنیم و س��عی کنیم درجه فعالیت
 PMرا در ای��ن حد نگه داریم که در کنار اینکه هزینه های
مرتبط ب��ا  CMو  EMکاهش پیدا می کن��د ،هزینه های
فعالیت  PMهم افزایش چندانی نداشته باشد.

در ف��رم  PMس��رويس ه��اي
پيشگيري وبازرس��ي هاي الزم براي
هر كدام از تجهيزات پزش��كي موجود
در مراكز درماني درج مي گردد) .
که این دس��تور العمل ها مش��خص
می کند برای ما که برای هر دستگاه
چه آزمون ها و چه فعالیت هایی باید
انجام بشود.
ﺭﺩﻳﻒ
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فعالیت ه��ای نگهداری پیش��گیرانه دو دس��ته فعالیت به
صورت کلی هستند:
فعالیت های کیفی:
در فعاليت هاي كيفي بيش��تربه بازرسي وبازبيني عيني و
بصري تجهيزات پرداخته مي ش��ود .به عنوان مثال بازبيني
نمايشگرها ونشانگرهاي دستگاه وحصول اطمينان از عملكرد
صحي��ح آنها ،بازبين��ي كابل برق وحص��ول اطمينان از عدم
نشتي جريان از طريق آن و ...قابل انجام است.
فعالیت های کمی:
در فعالي��ت ه��اي كمي بيش��تر اندازه گي��ري پارامترهاي
مختلف وبررس��ي صحت ودقت آنها مد نظر است .به عنوان
مثال تست خروجي دستگاه ،تست ميزان نشتي جريان بدنه
دستگاه ،تست مقاومت زمين و ...انجام مي شود .در فعالیت
های کمی کنترل کیفی و کالیبراسیون نیز انجام می گردد.
مستندات نگهداشت پيشگيرانه
دستورالعمل های اجرایی و فرم ها:
فعاليت های نگهداشت پیشگیرانه در قالب دستورالعمل
ه��اي چگونگي اجراي نگهداري پيش��گيرانه ،فرم ها يا چك
ليس��ت هاي نگهداش��ت پيش��گيرانه وسيس��تم نرم افزاري
نگهداري پيشگيرانه ارائه مي گردد:
دس��تورالعملهاي نگهداش��ت چگونگ��ي انج��ام رون��د
نگهداش��ت،چگونگي ان��دازه گيري خروجي هاي دس��تگاه ،
محدوده مجاز هر پارامتر و ...راتوضيح مي دهد.
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یک نمونه فرم PM
ب��رای پیای��ده س��ازی مدیری��ت
نگهداش��ت این موارد برای ما اهمیت
پیدا می کند.
آموزش
دستورالعمل
از نقطه نظر فني ومهندسي پزشكي،
دس��تورالعمل هاي  PMبه سه سطح
تقسيم بندي مي شوند:
دستورالعمل هاي اپراتوري
دستورالعمل هاي  Majorسطح
()1
دستورالعمل هاي  Majorسطح
()2
چک لیست و گزارشات
تعیین بازه زمانی انجام نگهداشت
پیشگیرانه
در روش اجرایی س��ازمان بهداشت
جهان��ی نی��ز تاکید ش��ده اس��ت که
تست های اپراتوری توسط کابر انجام
گردد و تکنس��ین ها فنی تست های
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تکنیکال را انجام دهند
همچنین بر انجام تست های روزانه
و قب��ل از هر اس��تفاده توس��ط کاربر
تاکید گردیده است).
آن چ��ه ک��ه پیش از هم��ه برای ما
اهمی��ت پیدا می کن��د تعیین بازهی
زمانی پیشگیرانه است.
اولویت ه�ای آموزش در پیاده
س�ازی نگهداش�ت تجهی�زات
پزشکی
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه الكتروشوك
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه الكتروكوتر
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دس��تگاه مانيتورين��گ عالئ��م
حياتي(كليه پارامترها)
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه پالس اكسي متر
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه پمپ سرم
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه پمپ سرنگ
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه ونتيالتور
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه دياليز
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
دستگاه الكتروكارديوگراف
آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت
ماشين بيهوشي
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آم��وزش چگونگ��ي نگهداش��ت دس��تگاههاي تصوي��ر
برداري(راديوگرافي پرتابل ،دندان ،راديولوژي ساده)
عوام�ل موثر بر تعیی�ن بازه  IPMب�ر مبنا توصیه
سازمان بهداشت جهانی
-1توصیه کارخانه سازنده
-2نتایج ارزیابی های حاصل از سوابق تعمیرات هر دستگاه
طبق نظر مدیریت مهندسی پزشکی
-3قوانین ملی و بین المللی موجود
-4شرایط محیطی کاربری دستگاه
-5سطح آموزش کاربر
-6قابلیت اطمینان وسیله
-7بازه زمانی استفاده از دستگاه
-8میزان فرسودگی دستگاه حین استفاده عادی
-9تعداد و نوع مهارت پرسنل فنی مرتبط در بخش درمانی
در نهایت تصمیم نهایی بر عهده مدیر تجهیزات پزش��کی و
در صورت نبود ایشان با مدیر بیمارستان است.
مراج�ع و روشهای بینالمللی موجود جهت تعیین
بازه زمانی نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
-1نقش مدیریت ریسک
-2توصیه کارخانه سازنده
-3ن��رم اف��زار و روش ه��ای اجرایی تدوین ش��ده کمپانی
 ECRIامریکا ارائه شده است
-4توصیه های س��ازمان بهداش��ت جهانی (ب��ر مبنا EM
)) NUMBER
نق�ش مدیریت ریس�ک تجهیزات پزش�کیدرتعیین
بازهزمانی نگهداشت این تجهیزات
از جمل��ه مباحث مطرح در مدیری��ت تکنولوژی ،مدیریت
ریس��ک تجهیزات پزشکی می باش��د که استاندارد های زیر
مراجع این مبحث می باشد:
4360:2004 AS/NZS
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14971:2007 ISO
31000:2009 ISO
نیز اس��تاندارد
البته JCAHOنیز
های زیر را جهت تعیین این بازه
معرفی نموده است.
1,6.EC
2,10.EC
)99 NFPA STANDARD
روش های اجرایی تدوینی کمﭙانی ECRIامریکا
طبق بررسی انجام شده بر اساس مدیریت ریسک تجهیزات
توسط کمپانیECRIامریکا تجهیزات به  3دسته زیر تقسیم
بندی ش��ده اند که متناس��ب ب��ا هر کدام ب��ازه های زمانی
مختلفی را ارائه دادند.
-1تجهیزاتی با سطح خطر باال
-2تجهیزات با سطح خطر متوسط
-3تجهیزات با سطح خطر پایین
معتبر ترین مرج��ع در زمینه تعیین بازه های زمانی انجام
آزمون های نگهداش��ت تجهیزات پزش��کی توصیه کمپانی
 ECRIامریکا می باش��د که برای اولین بار در سال 1984
ارائه گردیده و پس از آن به قالب نرم افزار در آمد).
تعیین بازه زمانی نگهداش�ت طبق توصیه سازمان
بهداشت جهانی
س��ازمان بهداش��ت جهانی برای تعیین ب��ازه ی زمانی دو
تا کلم��ه کلیدی دارد :یک��ی الزاماتی ک��ه در مبحث نت یا
نگهداش��ت و تعمی��رات دی��ده می ش��ود و یکی محاس��به
 NUMBEREMهر دس��تگاه پزش��کی اس��ت .طبق این
پروتکلی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده تجهیزات بر
اس��اس سرمایه ای بودن ،گران بودن و ارزان بودن امتیازاتی
دارند از  1تا . 5
تجهیزات��ی که امتی��ازات  4و  5به آن ه��ا تعلق می گیرد
تجهیزات گران قیمت ما هس��تند که طبق این پرو تکل باید

هر  6ماه یکبار تست بشوند.
تجهیزات با امتیاز  3-1در سیس��تم
ن��ت باید یک س��ال یک بار تس��ت
گردند.
محاس�به

نح�وه
NUMBER
ب��رای محاس��به NUMBEREM
فرمول��ی دارد :ک��ه تاب��ع از عملکرد
بحران��ی ه��ر دس��تگاه ،ریس��کی که
هر دس��تگاه می تواند داش��ته باشد و
الزاماتی که در بحث نت تعریف ش��ده
دارد.
ب��رای عملک��رد چنانچ��ه تجهیز ما
در ارتباط مس��تقیم ب��ا بحث LIFE
 SUPPORTبیمار باشد امتیاز 10
و چنانچ��ه که فق��ط در محیط بیمار
استفاده بشود امتیاز  2تعلق می گیرد.
اگر ریسک تجهیز به واسه این باشد
که حتی باعث مرگ برای بیمار بشود
امتی��از  5در غیر این صورت کمترین
امتیازمان  2است.
 ، Extensiveاگر گران قیمت باشد
 5و حداقل آن هم  1است.
تعیی��ن ب��ازه زمانی نگهداش��ت بر
مبنای :EM NUMBER
طب��ق محاس��بات ب��اال چنانچه
تجهیزاتی  EMبزرگتر از  12داش��ته
باش��د نیازمن��د انج��ام آزم��ون های
EM
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نگهداشت است.
تجهی��زات با  EMب��اال تر از 15
بایس��تی ه��ر  6م��اه یکب��ار حداقل
بازرسی گردند.
تجهیزات ب��ا  EMباالتر از  19و
 20بایس��تی هر  4م��اه یکبار حداقل
بازرسی گردند.
 CASE STUDYک��ه در نظ��ر
گرفتهایم.
در این مقال��ه وضعيت عملکردی 4
نمونه از تجهيزات پزشكي با سطح خطر
باال ش��امل الکتروش��وک،الکتروکوتر،
ماشین بیهوش��ی و ونتیالتور در یکی
از بيمارس��تانهای س��طح ته��ران و
در راس��تای بازرسی سازمان بهداشت
جهانی انتخاب گردیده و مورد بررسی
قرار گرفت .در اين راستا آزمون های
نگهداش��ت تجهیزات یاد شده مطابق
با دس��تورالعمل های کمپانی ECRI
امریکا و بر اساس روشهای بازرسی و
نگهداشت نرم افزار  IPMانجام شد.
روش های اج�را و نوع آزمون
هاو فعالیت های نگهداشت انجام
شده
روش اجرای��ی کلیه آزمون ها بر
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مبنا روش های اجرایی تدوین��ی کمپانی  ECRIمربوط به
سال  2010-2008انتخاب گردیدو آزمون ها و فعالیت های
نگهداشت بر این روال انجام گردید.
بازه زمانی پیشنهادی نیز همین مرجع بود.
محدوده مجاز و حدود پذیرش هر تس��ت نیز بر اس��اس
حدود تعیین شده در مرجع یاد شده مد نظر قرار گرفت.
آنالیز نتایج
 .Aدس��تگاه های الکت��رو کوتر که به ص��ورت متمرکز در
یک بخ��ش نگهداری می ش��وند از باالتری��ن میزان صحت
ﻧﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ
ﻓﻌﺎﻝ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻗﺴﺎﻁ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ
ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﻞ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺷﻮﻙ

47

32

15

...

68.1

ﻭﻧﺘﻴﻼﺗﻮﺭ

57

27

28

2

47.4

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ

27

12

13

2

44.4

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﻮﺗﺮ

28

24

4

...

85.7

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ

159

95

60

4

59.7

نتایج حاصل از انجام آزمون ها و فعالیت های نگهداشت دستگاهها

برخوردارند85درصد
 .Bدستگاه های الکترو شوک نیز که الکترونیکی بوده پس
از الکترو کوتر دارای درصد باالتری بودند.
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 .Cمتاس��فانه دس��تگاه های ونتیالتور و ماش��ین بیهوشی
به دلیل تعدد اس��تفاده و تلفیق سیس��تم ه��ای مکانیکی و
الکترونیکی تا 50درصد غیر سالم بودند.
نتیجه گیری نهایی
چنانچه مالحظه می گردد علیرغم اجرا نگهداش��ت ماشین
بیهوش��ی و ونتیالتور به صورت  6ماهه این تجهیزات ،بیش
از  50درص��د آنه��ا دارای خط��ای بیش از اس��تاندارد بوده
ان��د ،لذا بهتر اس��ت مبنا صرفا توصی��ه و روش های اجرایی
کمپانی ECRIنبوده و ش��اخصهایی چون محاسبه EM
 ، NUMBERتمایل تجهیزات به فرسودگی و نوع دستگاه
ه��ا و....نیز در تعیی��ن بازه های زمانی نقش موثری داش��ته
باشند.
آق�ای دکتر کرمانچ�ی ( معاون فنی مرک�ز مدیریت
بیمارس�تانی و تعالی خدمات بالینی) :مواردی که اشاره
کردند در تحقیقشان به عنوان یکی از مشکالت اصلی ،ما در
جاهای دیگری خروجیش��ان را می بینیم ،مث ً
ال این که طول
مدت اقامت ما توی  ICUمدتش بیش��تر از حد معمول می
شود.
یکی از بحثها ،بحث عدم عملکرد صحیح دستگاه های می
تواند باشد .آن چیزی که به عنوان هزینه مطرح شد ،در واقع
تازه همان هزینه مستقیم است که برای خود دستگاه است.
اگر ما این را حساب کنیم بابت هزینه بیمارانی که مشکالت
بیماریش��ان اوالً درمان نمی شود ثانیاً عوارض بیشتری پیدا
می کنند ،دس��تگاه رادیو تراپی در یکی از بیمارس��تانهای
کشور ،ایجاد عارضه ی سوختگی به دلیل عدم کالیبراسیون
دس��تگاه وقتی آن هزینه ی بیم��اران ،آن عوارضی که برای

بیمار ایج��اد می ش��ود ،آن اقدامات
درمانی که باید انجام داد را حس��اب
کنیم ،خیلی اعداد و ارقام باالتر از این
هاس��ت که بعضاً یکی از آن ها هزینه
تمام آن دس��تگاه را می پوشاند .نکته
ی دیگر ی که میخواهم اش��اره کنم
این اس��ت که باید به این نکته توجه
کنیم در بحث اس��تفاده ازدستگاه در
این ش��رایط تحریم یکی از دانشگاهها
کار بسیار خوبی کرده بود چون دیده
بود نگهداش��ت این دستگاه ها بسیار
پ��ر هزینه اس��ت  ،بر آن ش��دند که
بررس��ی کنند که آیا مصرف دستگاه
ها ،مصرف درس��تی است؟ از دو بعد:
یکی این که یک دستگاه در طول 24
س��اعت چند س��اعت باید کار بکند،
چند س��اعت بای��د  offباش��د .نکته
ی دوم ای��ن ک��ه اندیکاس��یون هایی
ک��ه هم��کاران متخصص م��ا برایش
درخواس��ت می کنند ممیزی ش��ده
بود ک��ه آیا چند درص��د از افراد نیاز
واقعی به مث ً
ال دستگاه تصویر برداری
داش��تند .بنابراین یک��ی از مهمترین
بحث ها این است که مدیریت مصرف
صحیح از دس��تگاه ه��ا در این بحث
مؤثر است.
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مدیریتتجهیزاتوامکانات

متناسبسازیتجهیزاتبیمارستانی
بابرنامهخدماتتشخیصیودرمانی
دکتر علیرضا طلوع
دکترای مهندسی پزشکی

به طورمش��خص هدف در خصوص ارتباط
طراحی و ساخت بیمارستان با فلسفه تجهیز
اس��ت .دوس��تان در حوزه بهداشت و درمان
اطالعات کاملی در خصوص برنامه خدمات
تش��خیصی و درمانی دارند .برنامه خدمات
تش��خیصی و درمانی شامل  :حجم ،سطح و
نوع خدمات مورد نیاز در هر منطقه و در هر
تخصص است و هدف تناسب خدمات قابل
ارائ��ه در مرکز درمانی با نی��از ها و تقاضای
جامعه ی تحت پوشش است.به عنوان مثال
یک بیمارستان برای چند کیلومتری اطرافش
ساخته شده و در آن منطقه که ساخته شده
چه خدماتی را باید بطور مشخص ارائه بدهد.
نی��روی متخصص در دس��ترس ،تجهیزات
پزش��کی ،ارتباط آپش��ن ها و مش��خصات
تجهیزاتبانیاز متخصصین و شیوع بیماریها
ارتباط بحث ما را نشان می دهد.
خدمات درمانی ارتباطی با تقاضا دارد هدف
ما این است که بتوانیم آن شکاف موجود بین
خدم��ات درمانی و نیاز جامعه را تش��خیص
بدهیم .اگر این شکاف پر بشود یعنی وزارتخانه
بطور دقیق بیمارستانی را در مکانی متناسب
با نیاز پزش��کی در آن منطقه طراحی بکند،
تعداد تخت ها ،تجهیزات ،نیروی متخصص،
در آن بیمارس��تان به طور دقیق اجرا بشود،
می تواند س��رویس خوب��ی را به جامعه ارائه
بدهد و این داس��تان های پیچیده ای دارد.
مانند نظام ارجاع ،سطح بندی و ...
قب��ل از اینکه بیمارس��تان طراحی ش��ود
دوستان مشاور معماری یک سری مطالعات

اولیه انجام می دهند ،مطالعات اولیه چندین قسمت دارد.
 :1طرح توجیه اقتصادی که در مراکز خصوصی خیلی بیش��تر ولی
در مراکز دولتی با یک نگاه متفاوتی طراحی می ش��ود .ش��اخص های
اقتصادی ،نیاز س��نجی ،هزینه های درآمدها ،ریسک ها و رویکرد های
استراتژیک می تواند در این موضوع تأثیر بگذارد.
 :2امکان س��نجی که به لحاظ منابع امکان سنجی فرهنگی  ،مالی و
تخمین هزینه های س��اخت پروژه و قیمت تمام شده زمین  ،زیربنا و
تجهیزات بیمارستان پارامتر های تعیین کننده در این زمینه هستند.
 :3طراحی خدمات درمانی که برنامه خدمات درمانی ( برنامه کلینیکی)
بر اساس نوع ،سطح و حجم خدمات مورد انتظار که تابع موارد زیر است:
بیمارپذیری منطقه
تعداد تخت های مورد نیاز طی س��ال های آتی بر اساس سیاست
های وزارت بهداشت
برنامه ریزی استراتژیک
نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه پزشکی
وضعیت پوشش های بیمه ای
شاخص های اقتصاد درمان
بررسی نقاط قوت و ضعف مراکز پیرامونی
در ش��کل صفحه بعد رابطه میان  Health Service Planningبا
نیروی انسانی با مدیریت اطالعات با در دست بودن تکنولوژی مشاهده
می شود.
بیمارستان از نظر ما یک موجود زنده است و یک آناتومی دارد و باید
بتواند راه برود .راه رفتن یک بیمارستان منظور باالنس خدمات تشخیصی
درمانی است .به عبارتی تخصص های مختلفی که در این مراکز هستند
باید بتوانند با یکدیگر باالنس داشته باشند .شما نمیتوانید مث ً
ال  4تا اتاق
عمل ارتوپدی داشته باشید ولی ICUبرای موارد خاص به تعداد کافی
نداش��ته باشید و یا تخت بستری مناسب نباشد و یا در رادیولوژی یک
دستگاه داشته باش��یم ،دو عدد نداشته باشیم.که مسلماً بیشتر از یک
دس��تگاه نیاز است .بنابراین این بیمارستان برای اینکه اصطالحاً بتواند
بدود یا خدماتش با هم باالنس باشند ،باید این آناتومی طراحی صحیحی
داشته باشد .این موضوع اصلی است که در وزارت بهداشت به آن توجه
می شود .در حوزه مهندسین مش��اور از یک زاویه دیگری ساده سازی
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میش��ود و سریع بحث طراحی شروع می شود و در موضع تجهیز نگاه
دیگری دارد.
تع��داد تخت ها در هر تخصص  ،تعداد اتاقهای عمل ،تعداد اتاق های
زایمان ،تعداد تخت های اورژانس ،تعداد کلینیک ها و اتاق های معاینه،
تعداد و نوع واحد های تشخیصی و پارا کلینیک آناتومی بیمارستان را از
نظر ما میسازند.
هنگامی که آناتومی بیمارس��تان طراحی شد وقتی فهمیدیم در این
بیمارس��تان چه خدمتی در چه سطحی و در چه حجمی ارائه خواهد
شد ،مراحل بعدی طراحی می شود .بعد از این مرحله طراحی فیزیکی
بیمارس��تان اس��ت .ولی تا قبل از این بحث هایی که هست بحث های
 Health Plannerها هست .دوستانی که در وزارت خانه ها هستند
و سیاس��ت گذاری می کنند ،دانش��گاه های علوم پزشکی که تخت را
اختصاص می دهند و نیازها را از مراکز درمان بس��تر به باال ارجاع می
دهند .این قسمت که تمام شد ما خیلی راحت می توانیم برنامه فیزیکی
را یعنی ارتباط بخش ها ،تعداد بخش ها  ،گردش کارهای استاندارد را با
توجه به استاندارد های وزارت بهداشت طراحی کنیم.
 Equippingچه نقشی در این حوزه دارد؟ از دید مهندسی پزشکی
یک خأل دیده ش��د در این حوزه .یعنی در حوزه مهندسین مشاور که
بس��یار زحمت می کش��ند ،از هنر تا علم که در یک مجموعه ای قرار
گرفته جای نگاه تجهیزات پزشکی خالی است یعنی دوستان معمار با
تالش شبانه روزی فضایی را طراحی می کنند ولی چون به طور دقیق
نمی دانند(کلیات را میدانند) چه دستگاهی در آن فضا قرار گرفته و آن
دستگاه چه خدماتی را می خواهد به بیماران ارائه دهد ،طراحی درستی
انجام نمی شود.

ب��ه عنوان مث��ال فرض کنید ی��ک اتاق
آنژیوگرافی طراحی می کنند ،طراحی خیلی
خوبی است ولی اینکه مریض از کجا وارد اتاق
آنژیوگرافی می شود .اگر از سمت مقابل وارد
بشود حتماً یک بار سرش به مانیتور خواهد
خورد.آن نفری که با پزش��کان صحبت می
کند و این اطالعات را به مهندس��ان مشاور
می دهد ،مهندس پزشک اس��ت که از اول
این ش��خص باید باش��د و اگر تا االن نبوده
خألیی بوده که شاید تا االن کسی متوجه آن
نشده ،زحمتش را دوستان معماری کشیدند،
مترونه��ا ،رئیس بیمارس��تانهای با تجربه
کنارش��ان قرار گرفته اند در واقع معمار کار
تجهیزات را هم انجام داده است.
در بیمارس��تان در ح��وزه ه��ای مختلف
کارهای بسیاری انجام دادند ،کارشناسی نیاز،
کارشناسی مقایسه ای خیلی روی دیتیل و
مقایسه ها کار شده ولی هیچ وقت نیامدیم
بگوییم چه دس��تگاهی با چه مش��خصاتی
وچند عدد میخواهیم .من عرضم اینه که این
یک ثروت ملی اس��ت و ما وظیفه داریم که
درست و به تعداد مورد نیاز دستگاه بخریم
نه اینکه دستگاه را فقط قیمتش را کم کنیم
و یا آپش��ن هایش را چک کنیم .پس باید
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می فروشند ،همانند بزاز! و هر دو به این سیستم آشنا هستند منتها
نگاه ما یک نگاه بهره بردار است.
پارامتره��ای مختلفی در  equippingتأثیر دارد .من قبل از اینکه
وارد فلسفه تقاضا بشم باید بدانم مث ً
ال روزی چند تا مریض می خواهند
بپذیرند ،فرضاً این تعداد مریض ما به چه سطح از تجهیزات نیاز دارند.
اگر تعداد مریض باال باشد صف ایجاد می شود و ایجاد نارضایتی پیش
می آید .این ها چیزهایی اس��ت که ما باید بیش��تر از بحث های دیگر
روی آن فکر کنیم( .نوع خدمات تشخیصی و درمانی،سطح خدمات ،
حجم خدمات ،تعداد مراجعات ،پروسیجرها )
یک اتاق جراحی ارتوپدی می تواند تروما  ،آرتروپالسی ،اعمال اسپاین
و آرتروسکوپی باش��د .هر کدام تجهیزات و تکنولوژی ویژه خودش را
دارد.مث ً
ال در اعمال اسپاین تعداد ستی که برای جراح میچینند بیشتر
اس��ت .به دلیل همین میگوییم اتاق عمل ارتوپدی فضای برزگتری
را داش��ته باشد.و قسمت اس��تریل و غیر استریل با هم میکس نشود.
بنابراین بسیار مهم اس��ت که در این اتاق چه کاری میخواهیم انجام
دهیم.

لباس تجهیزات بر تن بیمارستان  fitبشود،
نمی توانیم دستگاههای خیلی زیادی بخریم
برای روز مبادا و برای خطاهایی که ممکن
اس��ت احتمال وقوع آن بس��یار کم باش��د،
هزینه زیادی کنیم .بنابراین این باید باالنس
بشود ،باید به تجربه دیگران و مقاالت استناد
بکنیم ،بنابراین مهم این است که تجهیزات
به طور مناس��ب و متناس��ب با بیمارستان
باشد.
اگر آناتومی بیمارس��تان ،لباس خوبی از
تجهیزات داش��ته باشد ،می توانیم مطمئن
باش��یم که فلس��فه  equippingدرست
انجام شده است ،دوستانی که در بیمارستان
کار نگهداش��ت را انجام م��ی دهند درواقع
همانند خیاط هستند ،و آنهایی که دستگاه
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ابزارهای جراحی
در اروپا بیمارستانی را دیدم که دپارتمان های ابزارهای جراحی داشتند.
در صورتی که در ایران ابزارهای جراحی که می خریم مث ً
ال یک برند می
خریم  30قلم داخل س��ت پیچ شکسته دارد و یک برند دیگر  80قلم
دارد .ما هنرمان این است که چند تا ابزار در یک ست باشد و چه جوری
می توانیم نیاز پزشک و آن پروسه درمانی را با حداقل ابزار برآورد کنیم.
راحترین کار این است که یک چک لیست به شرکت بدهیم و تحویل
بگیریم .پس هنر ما این اس��ت که مطابق با نیاز واقعی پزشک و ارتوپد
تجهیزات بدهیم .بحث بعدی بحث سی آرم است .سی آرم بسته به اینکه
آندش دوار باشد یا ثابت باشد و یا ژنراتور ما چند  KWباشد ،کاربردهای
مختلفی را داریم مث ً
ال در بحث ارتوپدی می توانیم از آند ثابت و آند دوار
استفاده کنیم .بنابر این قبل از خرید سی آرم الزم است که با متخصصان
مشورت کنیم و خدمات را بررسی کنیم.
خدمات حوزه جراحی مغز و اعصاب
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نور و اینتروشن

در بیمارس��تان هانوفر آلمان  ،مرکز پرفس��ور س��میعی .که دقیقاً
نیازشان را از تکنولوژی گرفته بودند و به زیمنس دقیقاً تختی را که
الزم داشتند سفارش داده بودند.
در یکسری از بیمارستانها مشکالتی وجود دارد از قبیل:
طراحی های غلط
گردش کار اشتباه
انتقال عفونت
خطاهای پزشکی
عدم رعایت ایمنی بیماران
عدم اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات
ک��ه در بعضی موارد ،طراحی میتواند برای کس��انی که فرهنگ را
رعایت نمیکنند ،فرهنگ سازی کند.
چند نمونه مش�کالتی که در بیمارستانهای کشور ما دیده
شده است:

 در فضای پکینگ هواکش وجود داشت.در صورتی که میدانیم  CSRدر قس��مت
پکینگ فشار  +2است عین اتاق عمل باید
کام ً
ال اس��تریل باش��د .در صورتی که روی
ابزار ذرات بشیند در اثر بار الکتریکی جذب
ابزار میش��وند و روی سطح مینشینند و
ذره ای داریم که اس��تریل ش��ده اس��ت و
در عمل به بافت میچسبد.درس��ت است
میکروبی ندارد ولی جس��م خارجی است.
به طور مث��ال عمل رگ را که انجام دهید
اگر ذرات خارجی وارد رگ شود ریجکشن
انجام میش��ود .بنابر این در حوزه  CSRو
پکینگ که ابزار اکسپوز هستند باید کام ً
ال
استریل باشد .و وجود هواکش ،کولر آبی و
کولر گازی اشتباه است.
 وجود روش��ویی پایه دار در بیمارستانک��ه میدانیم غل��ط اس��ت و عفونت جمع
میش��ود .بای��د بتوانن��د زی��رش را کام ً
ال
تمیزکنند.
 وجود اتوکالو های فرس��وده گراویتی وکارتن در قس��مت پکینگ که خود کارتن
محل تجمع حشرات موذی است و کارتن
نباید در حوزه بیمارستان وارد شود.
 وج��ود کفش��ور در فض��ای آمادگ��یریکاوری که معنایی ندارد .کفش��ور یعنی
ارتباط با هوای عفونی فاضالب ،یعنی ورود
حش��رات موزی .در صورتی که روش��های
دیگ��ری برای تمیزس��ازی وج��ود دارد و
احتیاجی به کفش��ور نیس��ت و در فضایی
که بیمار اس��ت به هیچ وجه نباید کفشور
استفاده شود.
 درز انبساط وسط اتاق عمل! در هنگامطراحی دوس��تانی ک��ه در معم��اری کار
میکنند بحث توسعه بیمارستان در آینده
دیده ش��ود که این اتفاقه��ا در اتاق عمل
نیافتد.
البته اینها در بیمارستانهای قدیمی دیده
ش��ده اس��ت و هدف از مطرح کردن اینها
جلوگی��ری از این اتفاقات در طراحی های
آینده و بیمارستانهای جدید است.
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نگاهیبهموضوعطراحیمراکزدرمانی،مشکالت
موجود،جایگاهوالزاموجودمشاورتجهیز
مهندس ناصر موحدی
کارشناس مهندسی پزشکی

ما امروزه در زندگی پیش��رفت هایی
کرده ای��م و تغییراتی در زندگی ما رخ
داده اس��ت که این تغیی��رات در بحث
س�لامت هم وجود دارد و همچنین در
حوزه ساخت و س��از مراکز درمانی نیز
نوآوری ها و تغییرات گسترده ای بوجود
آمده است.
یک ساختمان با کاربری تشخیصی و
درمانی از نقطه نظر طراحی و ساخت،
ن��ه تنه��ا از نوع مصال��ح  ،معماری
خاص  ،تجهیزات و تاسیس��ات برقی و
مکانیکی و همچنین سازه ومحاسبات
مربوط تاثیر می گیرد  ،بلکه تاثیر عوامل
زیر گسترده تر می باشد :
 -1تجهیزات پزشکی
 -2نوع عملکرد پرسنل
 -3ارتباط بین بخشها و فضاها
قوانی��ن مربوط ب��ه تعیین صالحیت
مهندس��ین مشاورس��اختمان ه��ای
درمانی در کشور ما  ،آن طور که قوانین
مرتبط وضع ش��ده اس��ت  ،مهندسین
مشاور دارای مجوز طراحی ابنیه درمانی
به مانند دیگر س��اختمانها ( مسکونی ،
تجاری  ،اداری و  ، )...با تیمی متش��کل
از  4گ��روه متخص��ص ش��امل معمار ،
مهندس سازه ،مهندس برق و مکانیک
 ،طراح��ی یک س��اختمان ب��ا کاربری
درمانی مانند بیمارس��تان را انجام می
دهند.این  4گ��روه متخصص  ،عناصر
الزم و کاف��ی در طراحی ان��واع ابنیه (
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مسکونی ،تجاری ،اداری ،ورزشی ،کتابخانه ،خوابگاه) میباشند،
به علت اینکه تجهیزات خاص هر کدام از ساختمانهای مذکور،
تجهیزات عمومی و همه گیر هستند و حتی افراد عادی جامعه
( بدون تخصص ) هم با نوع کابرد تجهیزات اینگونه ساختمانها
آشنایی مناسبی دارند.
به طور مثال ،همه بخوبی می دانیم که یک یخچال یا ماشین
لباسشویی در یک آپارتمان مسکونی  ،در کجا قرار می گیرد ،
چه نیاز یا نیازهای تاسیساتی دارد  ،ابعاد حدودی آن چیست و
چه کاربردی دارد.
بدیهی است ارتباط فضاها در ساختمانهای فوق الذکر  ،متاثر
از عملکرد و کاربری س��اده افراد و ساکنین اینگونه ساختمانها
می باشد.
حال بحث یک ساختمان با کاربری تشخیصی و درمانی مثل
یک بیمارستان را بررسی می نماییم .در یک بیمارستان غیر از
عواملی مثل محاس��بات سازه  ،تاسیسات مکانیکی مثل تهویه
خ��اص  ،گازهای طبی  ،سیس��تم فاض�لاب  ،بخار  ،همچنین
تاسیسات برقی مثل برق ضعیف  3 ،فاز  ، UPS ،دیزل  ،شبکه
دیتا و تلفن  ،باید به تاثیر گس��ترده تر عوامل  3گانه مذکور (
تجهیزات پزشکی ،عملکرد پرسنل و ارتباط فضا ها) توجه کرد.
تجهیزات پزشکی:
رشد روز افزون مراکز درمانی و متعاقب آن تجهیزات پزشکی
 ،بی شک نتیجه این نیاز انسانها بوده است.اگر از صنایع مرتبط
با غذا و آب  ،کامپیوتر وجنگ افزارها گذر کنیم ،سرمایه گذاری
زمان و پول در صنعت تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته  ،وزنه
بزرگی در بازار تجاری و بازرگانی بین اللملی می باشد.
شرکت های مرتبط با تولید و خدمات جانبی تجهیزات پزشکی
و همچنین تولیدات و نوع آوری های جدید  ،رشد گسترده ای
دارند.
پیدایش برخی از تکنولوژی ها به مانند  ، MRIش��اید به 35
سال نرسد .تکنولوژی هایی مثل  PETو سایبر Knifeهنوز در
کشور ما جدید هستند.
بدیهی اس��ت همانگون��ه که نوع آوری های س��ازه ،معماری،
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تاسیسات برق و مکانیک نیاز به مطالعه گسترده جهت استفاده
در پروژه ها دارد  ،تجهیزات پزشکی و نوع آوریهای آن نیز نیاز
به بررسی و مطالعه جهت استفاده بهینه دارد.
هزینه طراحی و ساخت یک بیمارستان باهزینه تجهیز تقریبا
برابر اس��ت.به طور مثال یک بیمارستان  100تختخوابی با زیر
بنای حدود  8تا  10هزار متر مربع تقریبا  5/22میلیارد تومان
هزینه ساخت دارد.
تجهیز هر تخت بیمارس��تانی نیز  200میلیون تومان هزینه
دارد .یعن��ی برای  100تخت رقم��ی بالغ بر  20میلیارد تومان
می باشد .
مشاورین تجهیز کجای این پازل هستند ؟!!
متاس��فانه روال این بوده اس��ت که مش��اور برق و مکانیک و
بعضا مهندس معمار  ،این مس��ئو لیت را به عهده داش��ته اند.
یعنی چیدمان تجهیزات را انجام می دادند و جزییات اجرایی و
نیازهای تاسیساتی را تهیه می کردند.
از آنجاییکه متخصصین مذکور باید در زمینه کاری مربوط به
خود مطالعه داشته و به روز می بوده اند  ،امکان مطالعه گسترده
و کافی در زمینه تجهیزات پزشکی  ،برایشان ممکن نبوده است.
لذادر بسیاری از پروژه ها باعث موار زیر میشده:
-1صرف هزینه های زیاد برای دوباره سازیها در مرحله تجهیز
-2تاخیر در افتتاح پروژه ها.
در بسیاری از پروژه ها جایگاه مشاور تجهیز با پیمانکار تجهیز
به اشتباه در نظر گرفته می شود .وقتی در حین طراحی و طول
زمان س��اخت بحث مشاوره تجهیز مطرح می شود  ،این جمله
در جواب بیان می شود  :تا اتمام ساخت و تجهیز زمان زیادی
مانده اس��ت .در صورتی که مشاور تجهیز قرار نیست که فقط
برای تجهیز برودو جایگاه مشاور تجهیز و پیمانکار تجهیز باید
مشخص شود.
مشاور تجهیز در مراحل مختلف طراحی و ساخت می تواند
ایفاگر نقشهای زیر باشد :
فاز صفر ( مطالعات مقدماتی )
جهت تعیین وجود یا عدم وجود هر بخش  ،جایگاه آن بخش
و نیازس��نجی فضای آن بخش به جهت اس��تقرار تجهیزات به
صورت بهینه و عملکرد مناس��ب کادر ،م��ی تواند ایفاگر نقش
مهمی باشد.
در اولین بیمارستان یک شهر جدید  ،با توجه به وجود درمانگاه
های تخصصی و مطب های دندانپزشکی متعدد  ،یک درمانگاه

دندانپزشکی با  15یونیت در نظر گرفته
شده است.
فاز اول ( طراحی معماری مرحله
اول )
پس از طراحی مرحل��ه اول معماری
به جهت تطابق معماری ،تهیه نقش��ه
جانمایی تجهیزات و تعیین مسیر انتقال
تجهیزات حجیم  ،همکاری بایسته ای
با مهندس معمار پروژه خواهد داشت.
کار دیگ��ری که مهندس��ین مش��اور
تجهیز میتوانند انجام دهند در فاز اول
تهیه لیست تجهیزات به صورت اتاق به
اتاق و جدول تاسیسات برق و مکانیک
تک تک تجهیزات پزش��کی  ،راهکاری
روش��ن جهت تجمیع نظرات  ،جلوی
پای مهندسین طراح برق و مکانیک می
گذارد.همچنین با در نظر گرفتن بارهای
اس��تاتیک و داینامیک دس��تگاههای
س��نگین  ،نکات احتمالی تاثیرگذار در
طراحی سازه اعالم می گردد.
ف�از دوم ( طراحی نقش�ه های
مرحله دوم )
ارائ��ه نقطه نظرات معم��اری  ،برق و
مکانی��ک ب��ه جهت تهیه نقش��ه های
مرحل��ه دوم  ،ارائه الزام��ات مربوط به
مصالح ن��ازک کاری بخش��های خاص
 ،معرفی مصال��ح نوین و کارآمد خاص
محی��ط ه��ای درمانی نی��ز از خدمات
مش��اور تجهیز در ای��ن مرحله از انجام
پروژه می تواند باشد.
به طور کلی یک شمای کلی از فعالیتی
که یک مهندس مشاور تجهیز می تواند
کنار یک مهندس مشاور ساختمان در
یک پروژه داش��ته باش��د بحث تطابق
معماری اس��ت .کاری که یک مهندس
تجهیزات می تواند بکند در واقع تطبیق
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دادن طراحی معماری با تجهیزات است.
فاز سوم ( نظارت بر اجرا )
در ط��ول زم��ان اج��رای پ��روژه  ،به
عنوان ناظر تجهیزات  ،ارتباط مس��تمر
با ش��رکت های تجهیزات پزش��کی و
اخذ نظرات آنها به جهت اجرای دقیق
الزامات س��اختمانی وتاسیساتی نصب
دس��تگاههای پزش��کی نیز از خدمات
مشاور تجهیز در این مرحله می باشد.
در انته��ای مرحله س��اخت و پس از
آن  ،نی��ز می تواند ناظر ب��ر انتخاب و
عملیات خرید تجهیزات  ،ناظر بر نصب
 ،راه ان��دازی و آموزش  ،همچنین تهیه
شناسنامه تجهیزات و ساماندهی ایجاد
بخش مهندس��ی پزش��کی بیمارستان
باشد.
بحث کالن ساخت و ساز درمانی
در سیاست گذاری ساخت و ساز درمانی
 2وزارتخانه بهداش��ت و درمان و مسکن
و شهرسازی با س��ازمانها و زیر مجموعه
ها ( منابع فیزیکی و دانش��گاههای علوم
پزشکی از بهداش��ت و سازمان مجری از
مسکن ) تاثیر دارند .با توجه به شکل باال
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اکثر تصمیمات در بخش وزارت بهداشت صورت می گیرد .وزارت
مسکن بخش سازمان مجری بخش کارفرما را بازی می کند و این
مثلث کارفرما ،مش��اور و پیمانکار وج��ود دارد .منابع فیزیکی زیر
مجموعه وزارت بهداشت نقش تصویب نقشه ها را به عهده دارد و
متأسفانه این وسط خطی کشیده میشود و پروژه تحویل داده می
شه به بهره بردار و اصل معظل این جا شروع می شه .در این چارت
با توجه به اهمیتی که تجهیز دارد و کمک هایی که مهندس��ین
تجهیز می توانند بکنند واقعاً جایی در این مثلث وجود ندارد و باید
ضلع چهارمی هم وجود داشته باشد که مشاور تجهیز هم باشد و
از ابتدا کارفرما وقتی پیمانکار و مشاور را انتخاب می کند ،مشاور
تجهیز را هم انتخاب بکندوپروژه س��بک و سیاق خاص خود را از
ابتدا داشته باشد .متاسفانه عدم تعیین صالحیت مشاوران تجهیز
و رتبه بندی آنها ،اس��تفاده از این نوع خدمات را در پروژه های 2
وزارتخانه مذکور محدود کرده است .در طول  2الی  3سال گذشته
 ،آیین نامه تعیین صالحیت مشاورین تجهیز در اداره کل تجهیزات
پزشکی تهیه و تصویب ش��د .ولی به دلیل عدم وجود هماهنگی
الزم بین دس��تگاهها حتی در یک وزارتخانه ،اجرایی نشده است.
باید همگی به این باور برس��یم که مشاور تجهیز نه تنها بار مالی
برای پروژه ها ندارد  ،بلکه اگر و تنها اگر از تاخیر افتتاح پروژه ها
که متاس��فانه پدیدهای همه گیر اس��ت  ،فقط به اندازه چند روز
جلوگیری کند  ،کامال توجیه اقتصادی دارد .امید این است که با
هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای نامبرده شده  ،با
آشنایی با این نوع خدمات مشاوره ای  ،در پروژه های ساخت و ساز
مراکز درمانی ؛ با به حداقل رساندن دوباره کاری ها و زمان انجام
پروژه ها  ،بهره وری را هر چه بیشتر افزایش داد.
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مدیریتنگهداشتمنابعفیزیکیبیمارستانها
مهندس عابدی
رئیس گروه تأسیسات
مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت
بهداشت

بحث مدیری��ت جامع بهره ور و مکانیزه
منابع فیزیکی در حوزه بهداشت و درمان
ب��ه دالیل مختل��ف بای��د در اولویت قرار
بگیرد.
 )1منابع ما بس��یار محدود اس��ت یعنی
اوالً ساخت یک بیمارستان جدید با توجه
به منابع اعتباری ،محدودیت های زیادی
برایش وجود دارد لذا منابع موجودمان به
عنوان یک س��رمایه ارزش��مند مطرح می
شود .این اولین عامل رویکرد جدید ما در
حوزه ی نت است.
 )2واحده��ای تح��ت پوش��ش بوی��ژه
بیمارس��تانها دارای عملکردهایی حیاتی
و مه��م هس��تند پ��س افزای��ش قابلیت
اطمینان و بهرهوری کارکرد منابع باید در
دستورکار قرارگیرد.
 )3هزینهه��ای ج��اری تعمیرات خرابی
منابع کشور باالتر از استاندارد ها میباشد
پ��س باید روش��های مدیریت��ی و فنی و
اجرایی نت تغییرکنند.
 )4حجم اطالعات اولی��ه و فرایند های
کاری در ح��وزه نت مراک��ز درمانی زیاد
است پس روشهای سنتی کاغذی به هیچ
عنوان مؤثر و قابل قبول نیست.
این  4م��ورد را دقت کنی��د یعنی هم
افزای��ش طول عم��ر مناب��ع فیزیکی ما و
افزای��ش قابلی��ت اطمینان و به��ره بری
کارکردش��ان و کاهش خراب��ی ها ،این ها
هم��ان تعریف مدیریت نگهداش��ت منابع
است.

روش�ی که ما در حوزه بهداش�ت و درمان ب�ه دنبال آن
هستیم
 )1تعیین اهداف س��ازمانی ما در مدیریت نگهداش��ت منابع بود.
اهداف مش��خص است .قرار اس��ت که ما خرابی منابع را کم کنیم
قرار است که بهره وری دستگاه هایمان را افزایش دهیم ،قرار است
طول عمر اس��تفاده از آن دستگاه افزایش پیدا کند ،با توجه به این
ش��رایط و محدودیت هایی که در س��اخت و تجهیز و اس��تفاده از
منابع ما داریم.
 )2این اهداف که مشخص شد شروع کردیم به ممیزی منابعمان
یعنی ش��ناخت وضع موجودمان(بررسی وضع موجود)یعنی ما هم
اکنون کجای قضیه هس��تیم .این کار ش��روع شد یعنی هم اکنون
به بعضی از دانشگاه هایی که طرف حساب مشاور ما در این قضیه
هس��تند مراجعه ش��د ،یک س��ری چک لیس��ت های مفید منابع
دستش��ان هس��ت .این ها را پر می کنند و یک س��ری نتیجه ها از
اینها گرفته میشود  ،قرار هم نیست تمام دانشگاه های ما ممیزی
ش��وند فقط در  5 - 4تا از دانش��گاه ها این کار انجام می شه و بعد
این می شود پایه ی کار ما برای شروع مدیریت نگهداشت در منابع
فیزیکی کل کشور.
 )3پس از اینکه کار ممیزی منابع و ش��ناخت منابعمان به اتمام
رسید و نتیجه گیری ها حاصل شد ،طراحی سیتم مدیریت جامع
بهره ور و مکانیزه بر اساس اهدافی که داریم و گزارشات و نتایجی
که از این ممیزی حاصل ش��د طراحی سیستم نرم افزاری و اصالح
فرآین��د ها برای کل ح��وزه نگهداری منابع فیزیکی و مس��تندات
مرحله چهارم آغاز می شود.
 )4این کار ،کار بسیار حجیم ،زمان بر و مستلزم حمایت حوزهی
فنی مهندس��ی دانش��گاه ها و معاونت های توسعه و حتی حوزهی
مدیریت پش��تیبانی دانش��گاه است که دوس��تان همکاری کنند و
بگذارند این سیستم به نحو خوبی طراحی شود.
یک��ی از معض��ل هایی ک��ه ما داریم این اس��ت ک��ه فرایندهای
نگهداش��ت ما اص ً
ال جای خ��ود قرار ندارند .اتفاق��ی که هم اکنون
در حوزه نت در کش��ور می افتد این اس��ت که مناب��ع فیزیکی ما
به حالت خرابی می رس��ند و بعد اعالم نیاز می ش��ود که مث ً
ال این
منبع فیزیکی خراب ش��ده اس��ت و بعد گروه های تعمیر نگهداری
می آیند و اگر خودش��ان توانس��تند انجام می دهند یا نه می ریم
س��راغ ش��رکت ها که بیایند و این را از حالت خواب خارج کنند.
این نحوه نگهداری و تعمیرات متعلق به ش��اید قبل از دهه ی 50
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ق��رن میالدی بود و این ش��یوه ی نگه��داری و تعمیرات به مراتب
هزینه های نگهداشت ما را افزایش خواهد داد و رضایتمندی طرف
های حس��اب ما را به ش��دت کاهش داده است .این را باید در نظر
بگیریم که در مدیریت نگهداشت جامع این شیوه نباید حذف بشود
بلکه قرار اس��ت بخش عمدهای از این ها که قابل پیشگیری است،
پیش��گیری بشود و اگر به خرابی رس��یدیم ،در این نظام جدید آن
هم تحت برنامه ریزی قرار میگیرد ،در واقع رفع خرابی های منابع
ما هم با برنامه باید انجام بشود.
تعیین روش های نگهداری و تعمیرات پش��گیرانه انش��االه برنامه
بعدی ما خواهد بود و کل منابع فیزیکی که حاال در حوزه تأسیسات
مکانیک��ی ،الکتریک��ی ،بخش های پوشش��ی ابنیه و ت��ا حدودی
تجهیزات چهار گانه ای که در حوزه تجهیزات پزشکی نیست میاد
و چک لیست های نگهداری پیشگیرانه آن ها تهیه می شود .البته
در بررس��ی وضع موجود  ،ما تهیه شناس��نامه فنی تجهیزات را در
برنام��ه داریم که آن هم انجام میش��ود .کل منابع کد گذاری می
ش��ود و این کد گذاری ها در تحلیل و تهیه گزارش��ات ما استفاده
خواهد ش��د.بنابراین تهیه کلیه فعالیت های دوره ای و زمان داری
که ما باید انجام بدهیم روی منابع فیزیکی خود ،روی تأسیسات و
تجهیزات مان تا آن منبع به خرابی نرس��د ،یعنی می تواند بازرسی
فنی ما باش��د که به صورت دوره ای از آن منبع فیزیکی انجام می
دهیم .این چک لیست ها آماده می شود ،فعالیت هایش هم آماده
می ش��ود ،زمان هایی که بای��د این کارها انجام بگی��رد هم آماده
خواهد ش��د .ابزارهای مورد نیاز ب��رای انجام هر یک از این فعالیت
های پیشگیرانه هم آماده می شود .نیروی انسانی که هر کدام از این
فعالیت ها احتیاج دارند هم آماده می شود و نحوه بازرسی فنی هم
در آن چک لیس��ت ها مشخص می شود که به راحتی با اطالعات
قبلی که از حوزه مهندسی خود دارند این را بتوانند نظارت کنند که
یا این فعالیت ها بازرسی های فنی است یا سرویس های عمومی
مثل آچار کشی و یا مواردی این چنینی و یا اندازه گیری است .که
بعد این اندازه گیری ها را با مقدارهای استاندارد ،که آن استاندارد
ها هم در آن چک لیست ها مشخص می شود  ،مقایسه می کنند
و بعد اگر نیاز به اصالحات و یا توضیحات باشد ،پیمانکار یا نیروی
نگهداشتی که در بیمارستان دارند انجام می دهند و دوستان نظارت
خواهند کرد .بعد از اینکه شیوه نامه ی نگهداری پیشگیرانه را برای
منابع فیزیکی تحت حوزه ی خودمان تهیه کردیم  ،انتقال به روش
مدیریت جامع و بهره ور نگهداشت منابع فیزیکی است که با توجه
به ش��رایطی که در کشور داریم و پتانسیلی که در نیروهای فنی و
پیمانکارمان هس��ت و با توجه به منابع اعتباری که ما داریم ،سعی
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می کنیم تا آنجایی که ممکن است بخش
هایی از این ش��یوه ی مدیریت نگهداشت
که یکی از بروز ترین ش��یوه ها اس��ت را
پیاده کنیم.
ه�دف در مدیری�ت نگهداش�ت
جامع و بهره ور:
ارتق��اء س��طح ایمن��ی کارگاه ه��ای
نگهداش��ت .که این هم نظام نامه اش در
آن س��امانه در خدم��ت دوس��تان خواهد
آم��د ،مث� ً
لا میتواند تهیه بروش��ورهایی
ایمنی باش��د که درکارگاه های نگهداشت
نصب میش��ود ،الزامشان به اس��تفاده از
کاله ایمنی یا چکمه یا موارد اطفاء حریق
ک��ه اینها در مدیری��ت جامع بهره ور قرار
خواهد گرفت.
ارزیابی میزان اثربخش��ی برنامه های
 .PMدر هنگام پیاده سازی و اجرای این
نظ��ام جامع و مکانیزه ،روش های ارزیابی
اث��ر بخش برنامه های  PMرا هم خدمت
دوستان در آن سامانه ارائه میکنیم.
ارزیاب��ی میزان س��رویس دهی انبار
قطعات .مث� ً
لا اگر در ابتدای ش��روع کار
پیمانکار یا نیروی نگهدار به انبار مراجعه
می کرد در 10درص��د20 -درصد مواقع
قطعه ی م��ورد نیاز را ب��رای تعویض در
اختیارش قرار م��ی دادند اینک با اجرای
ای��ن س��امانه و نظ��ام مث ً
ال می رس��د به
60درصد مواقع که سامانه در اختیار شما
قرار خواهد داد.
ارزیاب��ی سیس��تم دس��تور کار .چند
درصد از کار ها را از ابتدا بر اساس دستور
کار انجام می دهیم و چند درصد ضروری
ب��وده و اینک با این تغییر نظام ،عمده ی
کارها را با دستور کار قبلی و یا برنامه می
توانید انجام دهید.
ارزیابی فرایند برنامه ریزی نت
اس��تفاده از نرم افزار تحت وبCMMS

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

که رکن اصلی ما اس��ت .با توجه به این که
فرایندهای حوزه نت بیمارس��تان و حجم
ورود اطالعات بسیار زیاد است لذا استفاده
از روش های دستی و سنتی نمی تواند آن
جامعیت این نظام را برای ما داشته باشد.
ل��ذا به دنبال ی��ک نرم اف��زا تحت وب
هس��تیم به نام CMMSیعنی سیس��تم
مدیری��ت مکانیزه به وس��یله ی کامپیوتر
نگهداشت که انشااله کل برنامه ریزی ها،
کل فرآیندهای پیشگیرانه و حتی خرابی
ها را توسط این برنامه به آنها گوشزد می
شود که اجراییش میکنند.
مشارکت اپراتور ها در نگهداشت .که
این را ژاپنی ها پیگیرش بودند ،ما هم در
حوزه هایی که بتوانیم اجرایش می کنیم.
مثل آشپزخانه صنعتی.
اجرای نت پیشگیرانه .باید قبول کنیم
که تنها رفتن سراغ نت پیشگیرانه با توجه
به ش��رایطی که ما داریم نمی تواند پاسخ
گو باشد چون معتقد هستیم قبل از اینکه
دستگاه های ما به خرابی برسند در نقاط
خاصی این ها یک س��ری آث��اری از خود
ب��روز می دهند که ما اگ��ر بتوانیم در آن
نقطه آن خرابی را که نهفته است و بالفعل
نشده است را تشخیص دهیم ،می توانیم
با یک اق��دام اصالحی آن را برگردانیم به
اواسط و یا ابتدای دوره ی حیات خودش.
پیشگیری از نیاز به نت MPبا استفاده
از  RCAو . RCMکه این به نوعی میشود
گفت که نتیجه برنامه ریزی که دوستان در
این سامانه انجام می دهند می تواند به نوعی
آنالیز ریشه ی خرابی ها را داشته باشد و بعد
از موارد مشابه خرابی ما بتوانیم در جاهای
دیگر استفاده کنیم و از خرابی ها جلوگیری
کنیم.
نت کیفیتیQM
ارزیاب��ی می��زان اثربخش��ی اجرای
TPMتوسط ش��اخص های  ..KPIاین

ش��اخص ها می تواند مبنای تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان
باشد .مث ً
ال دوره هایی که خرابی ها اتفاق می افتد یا میزان خواب
دس��تگاه ها ،میزان بهره ی نیروی انس��انی نگهداش��ت و بودجه
ریزی .این میتواند در ش��اخص هایی که در این س��امانه در نظر
گرفته میشود و برای مدیران ارشد است ،استفاده شود.
 )5شبیه س��ازی و اجرای آزمایش��ی در بیمارستان های پایلوت
ای��ن کار صورت می گیرد و کارکنان آموزش می بینند .در س��ایر
بیمارستان ها خودشان دیتا برداری ،عملیات نگهداشت پیشگیرانه
را با استفاده از بستر  CMMSانجام می دهند.
 )6استقرار نرم افزار
 )7بهبود مس��تمرطی س��الیان متمادی این بهبود حاصل خواهد
شد و مارا به استاندارد های بین المللی نزدیک میکند.
نتایج:
نرخ هزینه کلی س��الیانه نگهداری بین  2تا  5درصد س��رمایه
اولیه خواهد شد.
ن��رخ هزینه کارکن��ان نت  20تا  45درصد کل هزینه های نت
خواهد بود که اینک به مراتب کمتر است.
نرخ هزینه مواد و تجهیزات نت  1تا  2/5درصد س��رمایه است
که اینک کمتر است
نرخ نفر س��اعت نگهداری اضطراری  2تا  20درصد کل اس��ت
که اینک بیشتر است
متوس��ط زمان بی��ن از کارافتادگی ها ب��ه تدریج که کار پیش
میرود ،سیر صعودی خود را طی خواهد کرد.
متوسط زمان تعمیر(کل زمانهایی که دستگاه در دسترس بهره
بردار نیس��ت) دارای س��یر نزولی خواهد بود چ��ون از قبل برنامه
ریزی میش��ود .قطعات را میاورید ،نیروی انسانی اش آماده است،
در یک زمان مش��خص تعمیرات انجام میش��ود و سریع به سیکل
کاری برمیگردد.
شاخص آماده به کار بودن سیستم ها تا  90درصد قابل افزایش
اس��ت که در یک بازه ی زمانی اتفاق میافت��د و به یکباره این کار
حاصل نخواهد شد.
شاخص اثر بخشی نیروی نت  80 PMتا  100درصد است.
نرخ  PMبین  20تا  40درصد کل فعالیتهای نت خواهد ش��د
برعکس االن.
میزان اثربخش��ی کلی منابع (قابلیت دسترسی،نسبت کارایی،
نس��بت کیفیت)که مبنای تصمیم گیری مدیران ارش��د اس��ت ،تا
حدود  80درصد قابل افزایش است پس از طی زمان مناسب.
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نحوه سرمایه گذاری با مدل مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش درمان

الزامات و پیشنیازهای مشارکت
با بخش خصوصی در حوزه سالمت
مهندس علی معظمی
معاون برنامه ریزی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های
عمرانی وزارت بهداشت

بحث مش��ارکت با بخش خصوصی بحث
جدی اس��ت و ش��اید یکی از راه کارهای
اصلی مشکالت بیمارستان های ما و مراکز
درمانی ما باشد.
مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی
سال هاست در کش��ورهای اروپایی تقریباً
دو دهه اس��ت در آمری��کا و کانادا و حتی
در کش��ور هند ،در کشور آمریکای جنوبی
به آن جدی نگاه میش��ود .ش��اید یکی از
راهکارهای اصلی س��اخت بیمارس��تان ها
در ح��ال حاضر در کش��ورهای دنیا همین
راهکار باش��د که خوشبختانه در ایران هم
چند س��الی ای��ن بحث دنبال میش��ود و
خصوص��اً هم اکنون در دس��تور کار دولت
محترم و وزارت بهداشت قرار دارد.
مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی
در قالب توافق نامه ای با هدف مش��خصی
تعریف می ش��ود ،چرا تواف��ق نامه نامیده
می ش��ود :چون از قال��ب آن قراردادهای
کالس��یک کاره��ای پیمان��کاری ،ماهیتاً
متفاوت است .بیش��تر یک توافق یا تفاهم
نامه است.
ارائه خدمات عمومی یا ایجاد زیرساخت
های م��ورد نیاز ،هدف مش��ارکت در ابتدا
بیشتر ایجاد زیر س��اخت های کشور بوده
که تقریباً از اوائل قرن  20در کشور آمریکا
شروع ش��د و کم کم به بخش های دیگر
هم توس��عه پیدا کرده و در ش��روع بیشتر
زیر ساخت های حمل و نقل ،تراوری نیرو
و زیر س��اخت های دیگر ب��وده که در دو
دهه ی اخیر حوزه ی س�لامت هم به این
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

نتیجه رس��یدند که اگر از مزای��ای بخش خصوصی و ظرفیت هایش
در حوزه س�لامت استفاده بشود شاید بتواند مشکل گشای بعضی از
مسائلی که داریم باش��د .این فعالیت ها شامل اختیارات ،مسئولیت
ها ،تعهدات و تضامین طرفین است.
بکارگی��ری تج��ارب ،ظرفیت ها و امکان��ات در این تفاهم طرفین
متعهد می ش��وند که از تجارب و ظرفیت ها و امکانات خودش��ان به
ط��ور 100درصد در جهت موفقی��ت آن پروژه مورد نظر بهره گیری
کنند.
دالئل مشاركت با بخش غيردولتي
نی��از به تامی��ن منابع جدی��د ،پیچیدگی و گس��ترش خدمات
درمان��ی ،تجهیزات گران قیمت در حال حاض��ر و افزایش روزافزون
قیمت ها و عدم وجود منابع کافی در بخش دولتی
تغییر نگاه به نقش دولت و نقش بخش خصوصی ،در کشور های
پیشرفته و در ایران هم به آن سمت میرویم که بخش خصوصی یک
رقیب نیس��ت برای دولت و میتوان��د کنار بخش دولتی قرار بگیرد و
این دو بخش با تجمیع ظرفیت هایشان شاید بتوانند کارهای بزرگی
را انجام دهند.
ظرفی��ت ناکافی بخش دولت��ی و عدم انگی��زه در ارائه خدمات
درمانی با کیفیت
عدم اثر بخشی در بخش دولتی درازاء هزینه های انجام شده.
اس��تفاده از مناب��ع ،ظرفی��ت ه��ای مدیریت��ی و اجرائی بخش
خصوصی
نیاز به راهکارهای ابتکاری و ایجاد رقابت و خالقیت
لزوم افزایش بهره وری  ،اثرگذاری  ،پاسخگوئی
لزوم دسترسی عادالنه مردم به خدمات کیفی
سبک کردن و کوچک کردن بخش دولتی
ارتق��اء س��طح مدیریت در دس��تگاه دولتی .تعام��ل با بخش
خصوصی باعث خواهد ش��د که سطح مدیریت و ظرفیت دستگاه
دولتی هم ارتقاء پیدا کند.
نمودار دایرهای صفحه بعد آماری اس��ت که نش��ان می دهد بخش
مش��ارکت با بخش خصوصی در کش��ورهای آس��یا و استر الیا 187
میلیارد دالرکه بین س��ال های  .1985 -2011حجم مش��ارکت با
بخ��ش غیر دولتی را در کش��ورهای اروپایی و دنیا نش��ان می دهد
و تنها در کش��ور هندوس��تان تعداد قراردادهای مشارکتی ،از 450
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قرارداد در س��ال  2009به مبلغ  2240میلیارد دالر به  758قرارداد
به مبلغ  3358میلیارد دالر در س��ال  2012رس��ید.که رش��د این
مش��ارکت را نش��ان می دهد و نش��ان می دهد که در حقیقت این
مش��ارکت چقدر می تواند اثر گذار باشد در کشور و این رشد نشان
دهنده ی موفقیت مشارکت است.
تجربه نشان داده است که بخش دولتی وبخش غیردولتی به تنهائی
نمیتوانند یک سیستم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی مطلوب را ایجاد
نمایند.مشکالت بخش دولتی را میدانیم و بخش خصوصی هم با توجه
به اینکه برای یک عده ی خاصی اس��ت نمیتواند به تمام مردم خدمت
دهد انگلستان پیشتاز در مشارکت با بخش خصوصی بوده است و اولین
بیمارستان ساخته شده به روش  PPPدر سال  1996به ظرفیت 1000
تخت در  Norwitchانگلستان ساخته شده است کانادا از کشورهای
موفق در مشارکت با بخش غیر دولتی بالغ بر  100قرارداد مشارکت در
حوزه س��المت از سال  1990تا به حاال دارند .هند -بیش از  93درصد
بیمارستانها از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اداره میشود .قرارداد
های مش��ارکت در حوزه سالمت تا بحال در کشورهای ،اسپانیا ،سوئد،
ایرلند ،ترکیه ،ایران و )...........آماری موجود است که نشان میدهد میزان
قراردادهای مش��ارکت در کشور انگلستان  ،167البته این  2009چاپ
شده از سال  97تا 2009در کشور انگلستان  167قرارداد به مبلغ 23
میلیارد دالر و کشورهای دیگر از فرانسه  11قرارداد به مبلغ  1میلیارد
دالر و کشورهای دیگر همه جای دنیا اینگونه قراردادها هست .در کانادا
 12قرارداد به مبلغ  2میلیارد دالر .
جدول باال آماری است که نشان می دهد که چند درصد از کشورهای
 WHOچند درصد ازدرآمد سرانه شان هزینه بخش حوزه سالمت می
ش��ود WHO .میزان قراردادهای  PPPمشارکتی را بر اساس سال و
در مناطق مختلف دنیا نشان می دهد که مث ً
ال در کشورهای آفریقایی
در س��ال  2000به ازای ه��ر نفر 84دالر بوده در س��ال  2011و 158
دالر .در کش��ورهای آمریکایی همین طور که بیشترین رقم دارد و رقم
مشارکت در دنیا از  568دالر به  1053دالر در سال  2011رسیده .برای
اینکه یک تصویری از کشورهای دیگر داشته باشیم مثالی از کشور های
مختلف این جا مطرح شده.

Figure 1. Public/private Partnerships (PPPs) Worldwide,
Nominal Total Costs (in billions $USD), 1985-2011
U.S.
68.4

Canada
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31.5

Europe
353.3

کشور ترکیه:
کشور ترکیه در  15سال اخیر بسیار روی
بحث تحول نظام س��المت و بیمارس��تان
هایش��ان کار کردن��د .و ای��ن آمار نش��ان
می دهدافزایش بی��ش از 50درصد تعداد
بیمارستان های مشارکتی در  5سال اخیر
داش��ته ایم و پیش بینی میش��ود هزینه
های حوزه س��المت در سال  2015بیش
از  80میلیارد دالر در کش��ور ترکیه برسد.
در قال��ب ق��رارداد های جدی��د واگذاری
قراردادهای PPPس��اخت و بهره برداری
بصورت اجاره  25س��اله ص��ورت میگیرد.
در قالب و ش��رکت هایی هستند که هزینه
های ساخت تجهیز بیمارستان ها را تأمین
می کنن��د .که  15بیمارس��تان با ظرفیت
 26000تخ��ت از طری��ق  PPPدر حال
س��اخت اس��ت یا س��اخته یا واگذار شده
اس��ت .برآورد منابع اعتباری برای احداث
بیمارستان ها بالغ بر  10میلیارد دالراست.
کشور برزیل:
بالغ ب��ر 70درصد اعتبارات میش��ود
هزینه در بیمارستان ها
بالغ بر 56درصد هزینه های بیمارستانی
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پرداخت به بخش غیر دولتی
38درص��د بیمارس��تان ها ی��ا 30درصد
تخت ها از طریق مشارکت
25درصد بیمارس��تان ها توسط سازمان
ه��ای خیری��ه و 37درصد بیمارس��تان ها
کامال" خصوصی
واگذاری  12بیمارستان دولتی در برزیل
به یک شرکت از بخش خصوصی
ش��رکت بهره بردار کارکنان بیمارستان
را اس��تخدام و نس��بت به به��ره برداری از
بیمارستان ها در قالب یک قرارداد یکساله
و قابل تمدید تا  5سال
کشور استرالیا:
بیش از  50بیمارستان با مشارکت بخش
خصوصی
ساخت  15بیمارستان در قالب قرارداد
 ) BOOس��اخت ،مالکیت و بهره برداری)
فروش  4بیمارس��تان ،واگذاری مدیریت 4
بیمارستان ،ساخت  3بیمارستان به روش
 BOTو به��ره برداری از  30بیمارس��تان
بصورت مشترک
پرداخت مبلغی سالیانه به شرکت بهره
بردار و کس��ر پنج درصد کس��ورات حسن
انجام کار از هر پرداخت.
پایش و کنترل کیفیت خدمات توسط
یک شرکت ثالث
ارائه گزارشات منظم به دولت.
نتای��ج حاص��ل ش��ده  :کاه��ش
20درصدهزینه ساخت و تجهیز بیمارستان
و کاهش هزینه ارائه خدمات
کیفیت ارائه خدمات بهتر
افزای��ش 30درصدمی��زان مراجع��ه
کنندگان و سود بهره بردار
کش�ور انگلس�تان :که از پیشکسوتان
مشارکت است.
ب��کار گی��ری م��دل PFI Public
 ))Finance Initiativeاز سال 1990
از می��ان  5کش��ور صنعت��ی ب��زرگ
دنی��ا کش��ور انگلس��تان دارای بیش��ترین
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قراردادهای PPP
مطلوب ترین نوع قراردادهای  PPPبعد از کشور کانادا
در بین س��ال ه��ای  1997تا پایان  2010انعق��اد بالغ بر 102
قرارداد  PPPدر بخش سالمت
در ایرلند شمالی و اسکاتلند تعدادی بالغ بر  45پروژه
در اغل��ب اینگونه قراردادها ارائه خدمات درمانی به عهده دولت
و کلیه موارد دیگر به عهده طرف مشارکت
چون در این کنگره بحث مشکالت بیمارستان های ما خیلی جدی
مطرح اس��ت ،ما خودمان هم در بازدیدها مشاهده می کنیم ،هر روز
با آن س��روکار داریم در دفتر منابع فیزیکی .قرارداد مش��ارکتی یک
خصوصیتی دارد که ریس��ک های پروژه را به نحوی منتقل می کند
به طرف مشارکت و این ریسک ها می تواند توسط بخش خصوصی،
کنترل بشود و مدیریت بشود.
در دیاگرام اول ،دیاگرام س��اخت یک بیمارستان به صورت سنتی
اس��ت که میزان هزینه ها چگونه اس��ت و در یک زمانی به بعد بهره
برداری ش��روع می ش��ود که میزان هزینه ه��ا را به صورت صعودی
نش��ان می دهد که میزان ریسک هایی که وزارت بهداشت یا دولت
دارد را م��ی بینی��د و وقتی مش��ارکت می ش��ود در حقیقت زمان
پرداخت از زمان بهره برداری هم زمان شروع می شود یعنی ریسک
ها به حداقل می رس��د برای دستگاه دولتی که اگر در بهره برداری
ه��م مش��کلی پیش بیاد ،دس��تگاه دولتی می توان��د آن پرداخت را
متوقف کند.
چالش ها در مشارکت با بخش غیر دولتی
انگيزه ها و اهداف متفاوت بخش دولتی و بخش خصوصی
عدم شفافیت قرارداد ها
تغییر در سیاست ها و عدم وجود چارچوب های حقوقی مشخص
عدم ثبات و شناور بودن منافع حاصل از مشارکت
کمب��ود ظرفیت ه��ای مدیریتی و نظارتی فرایند مش��ارکت در
بخش دولتی.ما برای این که مدیریت کنیم یک قرارداد مش��ارکت را
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باید ظرفیتش ایجاد بشود در دستگاه دولتی .ظرفیت تنظیم قرارداد،
انتخاب طرف مشارکت ،ظرفیت نظارت ،ظرفیت گزارش دهی و همه
ی این ظرفیت ها باید ایجاد بشود.
نگاه منفی دیگران و ذینفعان
عدم شفافیت صورت های مالی
وج��ود عوامل متعدد اث��ر گذار در درآمد بیمارس��تان و بالطبع
ریس��ک باالی س��رمایه گذاری نظیر تورم ،میزان مراجعه کنندگان،
تغییرات در فن آوری و تجهیزات جدید ،تغییرات در بیمارستان و ...
پیچیدگی مش��ارکت بدلیل عوامل متع��دد و متنوع اثرگذار در
فرایند مش��ارکت ،مانند عوامل انسانی ،محیطی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و غیره ...
احتمال استفاده از راههای غیرقانونی و خارج از قرارداد
ب��ی اعتنائ��ی بخش غیردولتی ب��ه اهداف بخ��ش دولتی وعدم
پاسخگوئی
پیش نیازها و الزامات مشارکت با بخش غیر دولتی
ش��ناخت ش��فاف از مناف��ع و انتظارات طرفی��ن در هنگام عقد
قرارداد
شناخت شفاف از مسئولیت ها
حمایت همه جانبه مدیران ارشد  ،مسئولین وتصمیم گیرندگان
از مشارکت
ثبات سیاسی  ،قانونی  ،مقرراتی ودیدگاه تصمیم گیرندگان
وجود چارچوب و بس��تر حقوقی و مقرراتی فرایند مش��ارکت را
باید بوجود بیاوریم
وجود ظرفیت کارشناسی و توان مدیریتی دستگاه دولتی
وجود س��امانه تبادل اطالعات کار آمد که بین دو طرف قرارداد
اطالعات بتواند به راحتی تبادل شود.
شفاف بودن پاداش ها و جرائم در مشارکت
در نظر گرفتن اصل پاسخگوئی در قرارداد
نکات کلیدی در مشارکت با بخش غیر دولتی
اولین مشارکت با بخش غیردولتی بصورت آزمایشی ()Pilot
استفاده از تجربیات حاصل شده و تدوین فرایند
مشارکت براساس اعتماد متقابل
وجود ابزارهای کنترلی و بازدارنده
امکان ارائه خدمات بصورت بی وقفه درصورت ایجاد مش��کل و
توقف ادامه خدمات توسط بخش غیردولتی
براب��ری (هیچکدام از طرفین قرارداد نس��بت به یکدیگر برتری
ندارد)
تعهد دوجانبه برای اهداف مورد نظر

مناف��ع دوجانبه برای دوطرف تضمین
شود .قرارداد برد  -برد
ت�لاش وهم��کاری وفه��م متقاب��ل و
قرارداد کام ً
ال شفاف
آزادی عم��ل طرفی��ن ق��رارداد در
چارچوب اهداف
انعط��اف پذی��ری  ،تصمی��م گی��ری
مشترک و پاسخگوئی مشترک
تضمی��ن بازگش��ت س��رمایه و س��ود
عادالنه برای س��رمایه گذار استقالل مالی
و اختیارات مدیریتی
تقسیم ریسک ها بین طرفین قرارداد
مش��ارکت اگر درست مدیریت ،اجرا و
نظارت شود تضمین کننده منافع دو طرف
و قراردادی برد –برداست
مشارکت:
نیازمند حمایت همه جانبه مدیران ارشد
و تصمیم گیرندگان حوزه سالمت
نیازمن��د مدی��ران آینده نگ��ر  ،پرتالش
وپرانگیزه برای ایجاد بسترمناسب
نیازمن��د سیس��تم مدیریت��ی ونظارتی
کارآمد دردستگاه دولتی
نیازمن��د هدایت و مدیریت توس��ط یک
گروه مسئول فرایند مشارکت
وجود درآمد کافی و حس��اب شده برای
بازگشت سرمایه و سود بخش غیر دولتی
دقت بسیار در انتخاب طرف قرارداد
تالش در جهت افزایش درک درست
مردم از مشارکت
ایجاد ش��فافیت کامل در کلیه مراحل
فرایند مش��ارکت ،ش��امل انتخ��اب طرف
قرارداد ،ش��فافیت قرارداد ،منظور نمودن
مکانی��زم های کنترل و سیس��تم پاداش و
جریمه
ایج��اد نگرش مثب��ت در مورد بخش
خصوصی و انگیزه های آنان
ارائه تس��هیالت و ایجاد انگیزه و بستر
مناسب برای مشارکت بخش خصوصی
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کمک به توس��عه و ایج��اد تعاونی ها،
ش��رکت ها و نهاده��ای س��رمایه گذار و
ارائه دهن��ده خدمات فعال ،متخصص و با
تجربه در جهت کاهش ریس��ک مشارکت
ناش��ی از انتخاب طرف مشارکت ضعیف،
غی��ر متخصص ،بی تجربه ب��ا انگیزه های
نامطلوب
پی��ش بینی مس��ئولیت ه��ای طرف
مش��ارکت درتب��ادل اطالع��ات درمانی و
تحقیقاتی و فعالیت های آموزشی
مراحل اجرا و فرآيند مشارکت
آمادگی و عزم سازمانی برای مشارکت
در دستگاه اجرائی و واحدهای تابعه
انتخاب نحوه مش��ارکت ،تعیین دامنه
خدمات مورد انتظ��ار ،تعیین هزینه تمام
ش��ده خدمات و تعیی��ن تعرفه های مورد
قبول ،مطالعات امکان س��نجی و توجیهی
اقتصادی و فنی
تعیین معیارهای تشخیص صالحیت،
نظی��ر س��وابق ،تجربیات مش��ابه ،توانائی
مدیری��ت وارائ��ه خدم��ات م��ورد انتظار
بصورت مداوم
اخ��ذ مجوزه��ا و توافق��ات و تهی��ه
اس��ناد مناقصه/فراخوان انجام مذاکرات و
تنظیم قرارداد ،موافقتنامه و پیوست ها و
مستندات منضم به قرارداد
انج��ام مناقصه یا فراخ��وان و انتخاب
طرف قرارداد
اجرا مشارکت
پای��ش و ارزیابی مش��ارکت و میزان
دسترسی به نتایج و انتظارات ازمشارکت).
انواع قراردادهاي مشارکت
بستر قانونی مشارکت در برنامه پنجم
و در قانون بودجه 93
بن��د ب ماده  214قانون برنامه پنجم
توس��عه :دول��ت موظف اس��ت روش های
اجرائی مناس��ب از قبی��ل ” تامین منابع
مالی الزم ،ساخت ،بهره برداری و واگذاری
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 ، BOTتامین منابع مالی ،س��اخت و بهره ب��رداری  BOو طرح و
س��اخت و کلید در دس��ت  ، Turn Keyمشارکت بخش عمومی،
خصوصی  ، PPPساخت ،بهره برداری و مالکیت  BOOرا با پیش
بینی تضمین های کافی بعهده گیرد
بن��د م –تبص��ره  3قانون بودج��ه  93درمورد به��ره برداری و
نگهداشت
به��ره بردار خصوصی درقالب ی��ک قرارداد با مدت معین مراکز
رفاهی ،ورزش��ی و خدماتی متعلق به دانشگاه را بهره برداری نموده
ومتعهد به ارائه خدمات مورد توافق به جامعه میباشند.
بند س تبصره  -3قانون بودجه  -93واگذاری طرح های کمتر
از 50درصد
بخش غیردولتی نس��بت به ساخت یا تکمیل طرح ها و بهره
ب��رداری از پروژهها درقالب یک قرارداد برای یک مدت مش��خص
اقدام نموده و پس از بازگش��ت س��رمایه و سود مورد توافق ،بهره
برداری به دانشگاه انتقال میابد.
به تمامی دس��تگاههای اجرائی اجازه داده میشود نسبت به
واگذاری واحدهای خدمترسانی خود به بخش غیردولتی صاحب
خیرین اق��دام کرده و در مقاب��ل آن به جای
صالحی��ت به ویژه ّ
دریافت وجه ،نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام
کنند.
بند ه تبصره  12مشارکت با خیرین
این مش��ارکت میتواند ش��امل س��اخت  ،بهره برداری توسط
خیرین نیزگردد.
بند ح تبصره 20
پرداخت س��ود و کارمزد تس��هیالت دریافتی خیرین توس��ط
دستگاه اجرائی از ردیف طرح).
مدل پیشنهادی
مدل پیشنهادی ما  BOTاست که در کشور انگلستان و ترکیه
ای��ن ق��رارداد  BOTتمام کاره��ای غیر درمانی ب��ه عهده طرف
مش��ارکت است و خدمات درمانی توسط دس��تگاه مسئول انجام
می ش��ود و در قبال خدماتی که شرکت طرف مشارکت می دهد
سالیانه مبلغی به طرف مشارکت پرداخت می شود.
یکی از انواع قراردادهای خانواده  PPPیا  P3برای مشارکت
بخ��ش خصوصی و تامین منابع مالی و س��اخت و بهره برداری از
بیمارستان ها ،پل ها ،شاهراه ها و ...درکشور آمریکا ،کانادا ،اروپا،
استرالیا ،هند و ...
مس��ئولیت س��اخت ،بهره برداری ونگه��داری در طول مدت
قرارداد با مشارکت کننده
مشارکت کننده معموال" کنسرسیومی متشکل از چند شرکت
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با تخصص های مختلف
بازگشت سود و سرمایه مشارکت کننده
مالکیت پروژه متعلق به بخش دولتی
تامین بخش اعظم سرمایه معموال“ از طریق تسهیالت بانكي
(بند ه تبصره  3قانون بودجه )93
در این مدل ریسک های طراحی و اجرا و نگهداشت به بخش
خصوصی منتقل میشود
راهکارهای پیشنهادی در اصالحات بخش بهداشت
اس��تفاده از روش های متن��وع برای تامین منابع (اس��تفاده
کنن��دگان از خدم��ت بیمه ها  ،کمک های مردمی  ،اس��تفاده از
منابع دیگر)
اصالحات درمدیریت س��ازمانی ،خودکفائی ومس��تقل کردن
بیمارستانها
واگذاری مراکز درمان��ی به بخش خصوصی  ،پایش و نظارت
بخش دولتی
مشارکت با بخش خصوصی  ،تشکیل کنسرسیوم با واحدهای
غیردولتی
تجارب بین المللی در مشارکت با بخش غیر دولتی در
حوزه سالمت
علیرغم مزایای مشارکت با بخش خصوصی و اثرات مثبت آن
در ارائه خدمات به نکات زیر بایستی توجه داشت:
اطالع��ات مش��ارکت در حوزه س�لامت دارای ابهام ،ضعیف،
ناهمگون و غیر استاندارد میباشد.
ش��واهدی محکم و مطمئن در مورد آنکه مشارکت در حوزه
سالمت از لحاظ اقتصادی بصرفه میباشد موجود نیست
صرف واگذاری بیمارس��تان ها به بخ��ش خصوصی یا انتقال
مالکیت به یک مجموعه غیر دولتی راهگشای حل مشکالت حوزه
درمان و بیمارستانها نیست.
تمهیدات��ی دیگرنظی��ر مجموع��ه ای از ابزارهای انگیزش��ی
ب��رای ارائه کنندگان خدمات ش��امل مکانی��زم تامین منابع مالی
( تس��هیالت بانکی) و بکارگیری مدیری��ت کارآمد و متخصص ،و
مدیریت قرارداد ش��امل پایش و ارزیابی موثر بکار گرفته ش��ده تا
مشارکت از جنبه هزینه – فایده پاسخگوباشد.
امکان اظهار نظر کارشناسی مستند و مستدل از منظر هزینه
فایده در مورد قراردادهای مشارکت وجود نداشته است.
واگذاری خدمات حوزه س�لامت ب��ه بخش خصوصی راه حل
نهائی مش��کالت حوزه س�لامت نیس��ت نبوده و حوزه س�لامت
را نم��ی ت��وان بطور قطعی یکی از حوزه ه��ای کاری ورود بخش
خصوصی دانست.

مش��ارکت ها بیش��تر کارآئی خود را
در مورد خدمات غیر درمانی نش��ان داده
اس��ت .اینگونه خدم��ات مانند حفاظت،
آش��پزخانه و رس��توران ،لباسش��وئی،
خدم��ات ،نگهداش��ت و خدم��ات جنبی
بوده و ش��امل خدمات تخصصی درمانی
بیمارستانی نمی باشد.
به اهمیت و نق��ش بخش خصوصی
در حل مشکالت حوزه سالمت بایستی با
احتیاط نگاه کرد .حوزه س�لامت تنها به
منابع مالی نیاز ندارد و بیشتر به خالقیت
و تفک��ر در مدیریت و توزی��ع منابع نیاز
دارد.
نتیجه مطالعه
بس��ياري از كس��اني ك��ه در گذش��ته
اعتقاد ب��ه ارائه خدمات درمانی توس��ط
سيس��تم متمركز دولتي داشتند در حال
حاضر معتقدند که بخش خصوصي جزء
تفکی��ک ناپذیر ی��ک برنامه مل��ی ارائه
خدمات س�لامت بوده و ابداع روش های
متنوع مش��ارکت بخش خصوصی کمک
موثری به بهب��ود کیفیت ،کاهش هزینه
ها ،مدیریت بهتر منابع و بازدهی بیش��تر
خواهد کرد .مش��ارکت با تجمیع توانائی
ه��ا و امکان��ات دول��ت و ظرفی��ت های
بخش خصوصی روز به روز نقش بیش��تر
و موثرتری در اثربخش��ی ،ارتقاء کیفیت
و ن��وآوری ایف��ا میکند .اگرچه بایس��تی
بدانیم مش��ارکت راه حل معجزه آس��ای
حل تمامی مش��کالت حوزه بیمارستان
ها نمی باش��د و بایس��تی پیش نیازهای
مشارکت و راهکارهای الزم جهت کاهش
ریس��ک ه��ای مش��ارکت و تمهی��دات
دیگ��ری نظیر مجموع��ه ای از ابزارهای
انگیزش��ی مانن��د مکانیزم تامی��ن منابع
مالی ( تس��هیالت بانک��ی) و بکارگیری
مدیری��ت کارآمد و متخصص ،و مدیریت
قرارداد ش��امل پایش و ارزیابی موثر بکار
گرفته شده تا مشارکت نتیجه بخش و از
جنبه هزینه –فایده پاسخگو باشد.
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راهبرد مدیریت هزینه ها در سرمایه گذاری برای
بیمارستانها
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
استاد دانشگاه ،رئیس انجمن علمی
اقتصادسالمت،مشاورمعاونتبرنامهریزی
و نظارت راهبردی رئیسجمهور

هدف برنامه
ریزی کاهش
نابرابری ها و
تحقق عدالت
و حمایت
از فقر و
درماندگان
است

در مورد اجرای سیاس��ت ها در ساخت
و تجهیز بیمارستانها و بخصوص سیاست
های مدیریت هزینه صحبت خواهم کرد.
س��خنم را ب��ا کالم��ی از پیامبر گرامی
اس�لام آغاز میکنم" همانا مردم از زمان
خلق��ت حض��رت آدم تا به ام��روز چون
دندانه های ش��انه برابرند نه عربی بر غیر
عرب برتری دارد نه سرخی بر سیاه؛ مگر
به تقوی"
قرآن کریم در جاه��ای مختلفی بحث
بهره من��دی همگان��ی انس��انها را ابالغ
میفرمای��د و هر جا صحب��ت از نعمت ها
هست در قرآن کریم بهره مندی همگانی
و اختص��اص به همه را ق��رآن بیان کرده
اس��ت .ادیان و پیامبران ب��رای این آمده
اند که انس��انها را از محرومیت ها خارج
کنند و عدم بهره مندی ها نش��ان از یک
اشکالی در سیستم های ما وجود دارد
ه��دف برنامه ری��زی کاه��ش نابرابری
هاوتحق��ق عدال��ت ؛ وحمای��ت از فقرا و
درماندگان است.برنامه ریزان باید چنان
برنام��ه ریزی کنند که ای��ن بهره مندی
همگانی حاصل شود.
اما آی��ا این هدف در کش��ور ما محقق
ش��ده است یا خیر؟ البته باید تالش کرد
و تالش های زیادی ش��ده است .مطالعه
ای است تحت عنوان ارزیابی بینش ها و
نگرش های ایرانیان ،البته این مطالعه در
سال  1382انجام ش��ده متأسفانه تکرار
نش��ده ،وضعیت قضاوت مردم را راجع به
مس��ائل مختلف نش��ان می دهد .در این
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

مطالعه سؤال شده که عده ای معتقدند در شرایط فعلی حکومت
به همه مردم به یک چشم نگاه می کند .شما با این نظر موافقید
یا مخالف؟
نتایج به صورت زیر به دست آمد:
کام ً
ال مخالف  50/4 :درصد
مردد 17/3 :درصد
کام ً
ال موافق 32/3 :درصد
ب��ا توجه به جواب ،جدا از این که م��ا بخواهیم خودمان را نقد
کنی��م ،بگویم نه ،خوب عمل م��ی کنیم یا خوب عمل نمیکنیم،
مردم این گونه ما راقضاوت می کنند .یعنی یا عملکرده ما اشکال
دارد یا خوب توجیه نکرده ایم ،باالخره قضاوت مردم این اس��ت،
نمی خواهم بگویم این موضوع دقیقا درست است یا نه.
بای��د به گون��ه ای برنامه ریزی کرد که این اتف��اق بیافتد یعنی
نابرابری ها کاهش پیدا بکند
در یک نگرشی به بحث 4،Governanceعنصر Planning
 ، implementation ، Supervisionو  Evaluationرا
ما داری��م ،یعنی باید برنامه ریزی کنیم ،اجرا کنیم ،نظارت کنیم
و ارزیابی کنیم .تصور بنده این اس��ت ک��ه ما در هیچ کدام ازاین
 4عنصر قوی نیس��تیم اما یک س��ازوکارهای ولو کم کارآمدی در
دس��تگاه های مختلف برای  Planningایجاد شده .اکثر وزارت
خانه ها امروزه دفاتر طرح و برنامه دارند ،حوزه های برنامه ریزی
دارند.در گذشته ساختمان برنامه داشتیم به نام سازمان مدیریت
برنام��ه ریزی ش��ده که تغییر پیدا کرد به نظ��ارت راهبردی.فروز
و فرادهایی داش��تیم چه بعد از انق�لاب چه قبل از انقالب ،یعنی
بعض��ی تصور میکنند ای��ن فروز و فرادها برای س��ال های اخیر
است در صورتی که به دالئل مختلفی در خاطرات رؤسای سازمان
برنامه قبل از انقالب هم ،نقل می شود.وساختارهایی اجرا شده و
وجود دارد نمیخواهم بگویم برنامه های ما مطابق با استانداردهای
جهانی اس��ت و تمام فرآیند های علمی اجرا میش��ود نه ،ولی به
هر حال ،ما در اجرای برنامه ها خیلی ضعیف هس��تیم .در نظارت
هم تقریباً صفر هستیم .در ارزشیابی هم تقریباً خیلی وضع خوبی
نداریم .لذا ما باید این در این  3حوزه بسیار کار کنیم.
در حقیقت س��اختار سیاس��ت گذاری نظام جمهوری اسالمی
و بط��ور کلی که بر اس��اس اطالعاتی که در حوزه های سیاس��ت
گذاری و دانش��مندان و محققان سیاست گذاری وجود دارد ،یک
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ماکروپالیسی ( )macro policiesگفته میشود ،یعنی سیاست
های کالن که  grand policiesهم می گویند .که خود اینها به
دو دسته ی  meta policiesو  mezzo policiesتقسیم می
شود یعنی سیاست های کالن و سیاست های بینابینی micro.
policiesها هم هس��تند که همان سیاس��ت های خرد هس��تند
که این ها هم به دو دس��ته ( Decision Policiesسیاستهای
تصمیمی) و (Delivery Policiesسیاستهای ارائه) تقسیم می
ش��وند و تقریباً در س��اختار نظام قانون اساسی ما و ساختار نظام
حکومتی ما قانون اساس��ی اصل  110قانون اساس��ی و حوزه ی
رهبری و مجمع تش��خیص مصلحت نظام که سیاس��ت های علم
و فن��اوری را طبق بند  1اصل  110قانون اساس��ی ابالغ فرمودند
در قس��مت  meta policiesاز  macro policiesق��رار م��ی
گی��رد .حوزهی مجلس و قوانین موضوعی در ،mezo policies
این ها هم جزء حوزه سیاس��ت های کالن هستند ،منتها آن چه
که به عنوان سیاست های کالن قانون اساسی می گوید و قوانین
مجلس که بایستی ناظر بر سیاست های کلی باشد.
اج��رای ما در هیأت دولت و کابینه Decision Policiesو به
همین دلیل دیگر به مصوبات دولت ما قانون نمی گوییم بلکه می
گویی��م مصوبه یا تصویب نامه .این ها برای اجرای س��ندهای باال
دس��تی است ،خود هیأت دولت برنامه ریزی نمی تواند بکند ،باید
مجری س��ندهای باال دستی باشد البته پیش نویس برنامه را می
تواند تنظیم کند و حوزه ی وزارت خانه ها و سازمان ها که دیگر
آیین نامه در این جا مطرح نمی باش��د ،دستورالعمل است ،شیوه
نامه اس��ت یعن��ی  Delivery policiesما سیاس��ت های ارائه
ممکن است به همان اسم سیاست بگوئیم ولی سطحشان متفاوت

اس��ت ،سیاست های ارائه در وزاتخانه ها
در دس��تگاه ها و س��ازمان ها شکل می
گیرد و بایستی ناظر بر پیاده کردن اسناد
باالدس��تی و سیاس��ت های باال دس��تی
باشد .اگر این کار را بکنیم یک هارمونی
و هماهنگ��ی در می آید .اگر قرار باش��د
هرکدام از ما ،هر دستگاهی برای خودش
سیاست گذاری کند و بگوید من خودم
صاحب نظر این پروژه هس��تم  ،همهمه
پیش می آید و هر کس��ی برای خودش
آواز میخواند.
و به اصطالح هر کس��ی ساز خودش را
میزند.
باید سیاس��ت ه��ا را اجرا ک��رد ،اگر ما
مدام سیاست بنویسیم ،سطوح باال دست
برنامه تنظیم کنند ،اجرا نکنند مشکالتی
پیش می آید .ام��ا باالخره هم اکنون در
برنامه شش��م قرارداریم اگر قرار باشد باز
ه��م اجرا نکنیم ،ممکن اس��ت انگیزه ها
برای برنامه ریزی کم بشود.
برنامه ی پنجم توسعه یکی از قویترین
بخش ها را در بخش بهداش��ت و درمان
داش��ته،میگوید اس��تانداردهای مل��ی
س��المت بند ج م��اده  :32ج:س��امانه»
خدمات جامع و همگانی سالمت «مبتنی

در اجرای
برنامه ها خیلی
ضعیف هستیم
و در نظارت
هم تقریب ًا صفر
هستیم
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در آلمان
بیمارستانها،
انرژی صادر
می کنند،
میفروشند

ب��ر مراقبتهاي اولیه س�لامت ،محوریت
پزش��ک خان��واده در نظام ارجاع س��طح
بندي خدمات ،خرید راهبردي خدمات،
واگذاري امور تصدي گري توسط وزارت
بهداش��ت با رعایت م��اده (  ) 13قانون
مدیریت خدمات کش��وري و با تأکید بر
پرداخت مبتنی بر عملکرد ،توسط وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی در
س��ال اول برنامه طراح��ی و حین اجراء
بازطراحی می ش��ود و برنامه اجرایی آن
با هماهنگ��ی معاونت در ش��وراي عالی
س�لامت و امنیت غذایی با اولویت بهره
مندي مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه
روستاها ،حاشیه شهرها ومناطق عشایري
به تصویب می رس��د .سامانه مصوب باید
از سال دوم اجراي برنامه عملیاتی گردد.
د :ب��ا الویت مناطق وزارت بهداش��ت،
درم��ان و آم��وزش پزش��کی موظ��ف
اس��ت حداکثر تا پایان س��ال اول برنامه
نظ��ام درمان��ی کش��ور را در چهارچوب
یکپارچگ��ی بیم��ه پایه درمان ،پزش��ک
خانواده ،نظام ارجاع ،راهنماهاي درمانی،
اورژانسهاي پزش��کی ،تشکیل هیئتهاي
امناء در بیمارستان هاي آموزشی و تمام
وقتی جغرافیایی هیئتهاي علمی و تعرفه
هاي مربوطه و کلینیک هاي ویژه و بیمه
ه��اي تکمیلی تهیه و جه��ت تصویب به
هیئت وزیران ارائه نماید.
تبص��ره : 1کلیه ارائه کنندگان خدمات
بهداش��تی و درمانی کشور اعم از دولتی
و غیردولتی موظفند از خط مشی وزارت
بهداش��ت ،درم��ان و آم��وزش پزش��کی
تبعی��ت نمایند .ارائه کنن��دگان خدمات
بهداش��تی و درمانی غیردولتی که تمایل
ب��ه همکاري با س��امانه جامع و همگانی
س�لامت را ندارند ،طرف ق��رارداد نظام
بیم��ه پای��ه و تکمیلی نب��وده و از یارانه
ها ومنابع عمومی کش��ور مرتبط با امور
سالمت بهره مند نمی شوند.
تبصره:2پزش��کانی ک��ه در اس��تخدام
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پیمان��ی و یا رس��می مراکز آموزش��ی ،درمانی دولت��ی و عمومی
غیردولتی می باشند مجازبه فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی،
آموزشی ،درمانی و بیمارستانهاي بخش خصوصی و خیریه نیستند.
سایرش��اغلین حرف سالمت به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم این تبصره
خواهند بود .دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان
تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز ،متناس��ب با
قیمت واقعی تعیین می نماید.پزش��کان در ص��ورت مأموریت به
بخش غیردولتی از ش��مول این حکم مستثنی می باشند مشروط
ب��ه اینکه تنها ازی��ک محل به میزان بخش دولت��ی و بدون هیچ
دریافت��ی دیگر ،حق��وق و مزایا دریافت نمایند.کارکنان س��تادي
وزارتخانه هاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین
اجتماعی و سازمانهاي وابس��ته ،هیئت رئیسه دانشگاههاي علوم
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کش��ور ،رؤساي بیمارستانها
وشبکه هاي بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی
درمانی ،تش��خیصی وآموزشی نیس��تند و هرگونه پرداخت از این
بابت به آنها ممنوع اس��ت .مس��ئولیت اجراي ای��ن بند به عهده
وزرای وزارتخانه هاي مذکور و معاونین مربوطه آنها و مس��ئولین
مالی دستگاههاي مذکور است.
تبصره  3:ایجاد ،توس��عه و تغییر واحدهاي بهداش��تی -درمانی،
تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی
و آزمایش��گاهی بر مبناي نیاز کش��ور در چهارچوب سطح بندي
خدمات سالمت صورت می گیرد.
این ها محورهایی اس��ت که باید پیاده بشود ،باید سازو کار ها و
س��اختارهایش اجرایی بشود تا نظام برنامه ریزی و نظام سیاست
های ما عملیاتی بشود.
صرفه جویی انرژی :بحث انرژی در واحدهای درمانی ما بس��یار
اهمی��ت دارد و م��ا در انجمن علمی اقتصاد س�لامت حداقل دو
سمینار داش��تیم ،دو جلسه وسیع ملی داش��تیم ،ساز و کارهای
بهینه س��ازی انرژی و سبز ش��دن بیمارستان ها و کاهش مصرف
انرژی در آن ها بررس��ی شده ،حتی ش��رکت های ممیزی انرژی
انتخاب ش��دند ،برنامه ریزی شده ،عم ً
ال خیلی پیش نرفته ،یعنی
قراردادها بس��ته ش��ده با واحدهای مختلف بیمارستانی ولی یک
مقدار که رفته جلو ،متوقف شده ،باالخره یک اشکالی هست.
بر اس��اس این آسیب شناسی یک ماده ای در قانون بودجه 93
تصویب شده که بیان شده که :به منظور اجرای طرح های بهینه
س��ازی ،کاهش گازهای گل خان��ه ای و کاهش مصرف انرژی در
بخش های مختلف از جمله صنعت ،حمل و نقل عمومی و ریلی،
درون ش��هری ،بیمارستان شامل بخش ساختمان است،ساختمان
و توس��عه اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،گس��ترش استفاده
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از CNGبا اولویت ش��هرهای بزرگ و مس��یر راههای اصلی بین
ش��هری و تولید خودروهای کممصرف ،به وزارت نفت اجازه داده
میش��ود با رعایت قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل چهل و
چهارم( ) 44قانون اساس��ی با متقاضیان و س��رمایهگذاران بخش
خصوصی و عمومی با اولویت اس��تفاده از تجهیزات ساخت داخل،
قرارداد منعقد نماید.
توجیه فن��ی و اقتصادی و زیس��تمحیطی ،زمانبندی اجراء و
بازپرداخت و س��قف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیش��نهاد
وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاریهای موضوع این بند بهعهده
دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت
صرفهجویی حاصل ش��ده (نفتخام معادل) را در هر پروژه پس از
اعالم وزارت نفت در س��الهای سررسید به سرمایهگذار پرداخت و
همزمان به حس��اب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور
و تسویه حساب مینماید.
در واق��ع هر اقدامی در جهت صرفه جویی انرژی در س��اختمان
ها از جمله بیمارس��تان ها صورت میگی��رد و انرژی صرفه جویی
بش��ود طبق این سازوکار میزان انرژی صرفه جویی شده محاسبه
می شود ،معادل مقدار نفت خام آن ،به سرمایه گذار پرداخت می
ش��ود و دیگر این کار الزم نیست از هزینه های جاری بیمارستان
ه��ا پرداخت بش��ود .م��ن خواهش می کن��م به عن��وان یکی از
راهبردهای مهم مشارکت به بخش خصوصی آن سازوکارهایی که
ما در طول  6س��ال گذشته ،در واقع دو سمینار ملی داشتیم ،در
بحث صرفه جویی انرژی عم ً
ال به دالیلی وسط کار متوقف میشد،
ه��م اکنون دولت تضمی��ن کرده به میزان صرف��ه جویی ،معادل
بشکه نفت صرفهجویی ش��ده هر مقدار ،به عنوان مثال دوجداره
کنیم ،بیمارس��تان انرژی خورشیدی بسازیم (من سمیناری دیدم
درباره انرژی خورش��یدی در بیمارستانها) در آلمان بیمارستان ها
انرژی صادر می کنند ،می فروشند به شهرداری ها و مدیریت ها
از این ماده به این شکل استفاده کنیم.
نکته ی آخر اینکه سیاس��ت مهم حمایت از تولید محور عملیات
مدیریت و س��اخت و ساز بیمارس��تان داری ما باید باشد ،حمایت
از تولید در تأسیس��ات بیمارستان ها ،در تجهیزات و در دارو .بنده
کمی متأسفم از این که مجموعة سیاست های ما کمی ضد تولید
اس��ت و هم اکن��ون در دارو تولید کنندگان به دلیل وارد ش��دن
داروه��ای زیاد و مصرف آن ها ،موجودی تولیدی کارخانه ها دچار
بحران شده است .بس��یاری از تجهیزات پزشکی تولید شده چون
مش��ابهش وارد می شود توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.
اخیرا سازمان ما گزارشی را دریافت کرده که مایه تأسف است که
به بهانه این که دارو و تجهیزات پزش��کی مش��مول تحریم نیست

 2میلیارد دالر از ارزهای موجود کش��ور
بلوکه ش��ده ،تبدیل ب��ه دارو و تجهیزات
بش��ود ،وارد کشور ش��ود و استفاده شود.
این یعنی تمام سرمایه گذاری ها ،مدیران
کارخانهها پیش ما آمدند .گفتند که تا 3
و  4س��ال آینده با این وضع بازار اش��باع
خواهد ش��د و م��ا تمام س��رمایه گذاری
هایی ک��ه ب��ر روی داروهای پیش��رفته
کردیم ،ب��رای تولید تجهیزات پزش��کی
کردیم از موضوعیت می افتد .ما صحبت
جلب همکاری بخش خصوصی داریم اما
تا یک گشایش��ی حاصل می شود واردات
بخش خصوصی را به تخریب می کشاند.
همکاران ما گزارش��اتی تهی��ه می کنند
تحت عنوان :الهی تحریم بر بهداش��ت و
درم��ان اعمال ش��ود .ای کاش تحریم ها
ادامه پیدا کند ،چون در شرایط گشایش،
م��ا اولین کس��ی که متضرر م��ی کنیم،
کسی است که آمده سرمایه گذاری کرده
در تولید ،بخ��ش خصوصی و خود دولت
و اش��تغال و همه ی عوامل��ی که داریم،
االن یک��ی از مدیران ش��رکت های بیمه
خصوصی پی��ش من آمده بود و میگفت
االن از بیمارس��تان جان هاپیکینز تحت
لیس��انس در ترکی��ه آمدن��د پیش من و
گفتند با تعرفه های جدید برای ما صرف
دارد ،ق��رارداد ببندی��م ما تم��ام بیماران
شما را می پذیریم .این یعنی چی ،یعنی
اینکه تا ما کمی وضعمان خوب می شود،
قیمته��ا را به حدی می بریم ،این یعنی
اینکه اگر ما از تولید و تولیدکننده داخلی
حمای��ت نکنیم ،خدمت گ��ذار حاال چه
در بخش خدمات ،چ��ه در بخش تولید،
آنهای��ی ک��ه س��رمایه خ��ود را وارد این
مجموعه کردند از ثبات سیاست ها بهره
مند نباش��ند و تا م��ا وضعمان خوب می
ش��ود ،سریع قیمتها را طوری باال ببریم
که در واق��ع ام��کان واردات و خروج ارز
فراهم بش��ود ،عم ً
ال سیاست های سرمایه
گذاری ما به نتیجهای نمی رسد.

مجموعه
سیاست های
ما ضد تولید
است
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نحوه سرمایه گذاری با مدل مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش درمان

نقشمشارکتعمومیوخصوصیدرتوسعهبخشسالمت
دکتر داوود دانش جعفری
مشاور عالی وزیر بهداشت

کش��ورهایی که به دنبال مش��ارکت
عمومی -خصوصی رفتند چندین هدف
وانگیزه های متفاوتی داش��تند .بعضی
ها بودن��د که به دلیل کمب��ود منابعی
که وزارت بهداش��ت برای انجام وظایف
قانونی اش داش��ت متوجه این موضوع
شدند ،بعضی ها مش��کل کمبود منابع
نداش��تند ولی دنبال س��رعت دادن به
برنامه های زیر ساخت هایشان بودند.
بعض��ی ها ب��رای ارتقاء به��ره وری و
درس گرفتن از بخش خصوصی (چون
معموالً گفته می شود بهره وری بخش
خصوص��ی باالتر اس��ت) ب��ه دنبال آن
رفتن��د ،بعضی ها هم ب��ه دلیل ویژگی
های��ی ک��ه از نظ��ر س��اختاری که در
مش��ارکت عمومی  -خصوصی است و
آن اینکه مالکیت در این طرح به بخش
خصوصی منتقل نمیشود.
یعن��ی اگرچ��ه در چارچ��وب برنامه
های خصوصی س��ازی تلقی می ش��ود
ام��ا مالکی��ت آن زی��ر س��اخت مانند
بیمارس��تان به بخش خصوصی منتقل
نمی شود.
اما آن چه در ای��ران انگیزه ای برای
دنبال کردن است ،کمبود منابع ،پایین
بودن به��ره وری در بخش دولتی و در
عین حال محدودی��ت هایی که از نظر
قان��ون اساس��ی وج��ود دارد که بخش
بهداش��ت درمان به گونه ای اس��ت که
حضور بخش دولتی در آن تأکید ش��ده
و وظایف سنگینی دارد.
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به گزارش  ( PWCاز مهمتر ترین س��ازمانهای مشاوره دنیا)
طی تحقیق��ی روی صنعت خدمات درمانی خاورمیانه ،بهترین
استراتژی رشد خدمات درمانی است.
مشارکت عمومی -خصوصی چیست؟
) public-private partnership ( ppp
 PPPبه اشکال مشارکت همکاری بین بخش دولتی و بخش
خصوصی به منظور فراهم کردن تامین مالی،ساخت ،نوسازی،
مدیریت ،بهره برداری و ی��ا حفظ و نگهداری تجهیزات دولتی
زیربنایی و یا تدارک خدمات عمومی اشاره می کند.
 PPPتوافق��ی بین بخ��ش دولتی با بخ��ش خصوصی در به
اش��تراک گذاردن خط��رات و منافع ،توس��عه و انتقال دانش،
مهارت های مدیریتی ،تکنولوژی و کاهش ریسک های سرمایه
گذاری است.
در این نوع مشارکت :
بخش دولتی باید مسئولیت هایش را حفظ کند.
بخ��ش خصوصی باید س��رمایهها و هزینه هایش را جبران
کند و به عالوه سود معقولی نیز بدست آورد.
ریسک ها بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود.
تف�اوت بخش خصوص�ی و عموم�ی در ارائه خدمات
چیست؟
بخ��ش خصوصی عمدت��اً در ارائه خدم��ات انتخابی مانند
جراحی های الکتیو و مش��اوره های بیماران سرپایی و خدماتی
که کارایی بیشتری داشته باشد،فعال است.
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اما بخش دولتی عالوه بر آن ،عمدتاً به ارائه خدمات درمانی
ضروری(مانند خدمات طب اورژانس و فوریت ها،موارد مبتال به
چندی��ن بیماری (به اصطالح  )complicate casesپرداخته
و این دسته از خدمات در بخش دولتی وزن و اولویت بیشتری
دارند.
بنابراین مش��ارکت عمومی-خصوصی باید به گونه ای صورت
بگیرد که در کنار ارائه هر دو دس��ته از خدمات فوق ،مشارکت
برای بخش خصوصی جذاب باشد.
ول��ی چارچ��وب جدی��د ش��رایطی را فراهم میکن��د که از
تواناییه��ای بخش خصوصی در ح��وزه هایی که وظیفه دولت
هم است بشود استفاده کرد.
مش��ارکت عمومی  -خصوصی در ح��وزه های مختلف وجود
دارد باید ببینیم مش��کلمان کجاست و بخش خصوصی در چه
ح��وزه هایی آمادگی دارد ،در آن حوزه ها تالقی ایجاد کنیم تا
به اهداف مورد نظر برسیم.
اش��کال مش��ارکت عمومی -خصوصی می تواند در موارد زیر
هم اتفاق بیافتد.
ساخت()construction
بهره برداری و اجرا()operation
تامین مالی()finance
مالکیت()ownership
مدل های زیادی در مشارکت های عمومی -خصوصی وجود
دارد مانند :

واگ�ذاری امتیاز (  :)Concessionقراردادی اس��ت که به
موجب آن تس��هیالتی از س��وی بخش دولتی در اختیار بخش
خصوصی قرار گرفته و پس از آن ،مشارکت عمومی-خصوصی
برای دوره زمانی معینی انجام می شود.
تامین مالی این نوع ق��رارداد غالباً بر دوش مصرف کنندگان
آن خدمات می باشد(مثال برای آب آشامیدنی،برق,گاز،حمل و
نقل عمومی).

ام��ا در زمین��ه مش��ارکت ه��ای
اجتماع��ی دولتی-خصوص��ی از محل
پرداخت های مص��رف کنندگان نمی
توان اس��تفاده کرد و تامی��ن مالی به
عه��ده بخ��ش خصوصی اس��ت(مانند
بهداش��ت و درمان،زندانه��ا ،دادگاه
ها،آموزش،ج��اده های ش��هری،بخش
دفاع و امنیت)
مالکیت این نوع پروژه ها ممکن است
در ط��ی قرارداد و پ��س از آن به عهده
دولت و یا بخش خصوصی باشد.
BOT(Build, Operate,
)Transfer
طراحی،ساخت،تامین مالی و بهره
ب�رداری تس�هیالت جدی�د طب�ق
قرارداد واگذاری بلند مدت توسط
بخش خصوصی
واگذاری مالکیت تس��هیالت جدید به
بخش دولتی به محض اتمام ساخت
بهرهب��رداری بخش خصوصی از مرکز
در طول دوره زمانی قرارداد
دارای ش��اخصهای م��دل BOOT
و  BLOTاس��ت با ای��ن تفاوت که در
این مدل مالکیت مراکز ایجاد ش��ده در
اختیار بخش دولتی باقی خواهد ماند.
BLOT Build Lease Operate
Transfer
س�اخت ،اج�اره ،به�ره ب�رداری،
واگذاری
بخ��ش خصوص��ی ب��ه ازای پرداخت
پول برای مدتی معین مرکز یا خدمتی
دولت��ی را اجاره نم��وده و تامین مالی،
طراحی ،س��اخت و به��ره برداری مرکز
اج��اره ای (و دریافت عوارض پرداختی
افراد اس��تفاده کننده از آن) را به عهده
داش��ته و س��پس آن را بخ��ش دولتی
واگذار می کند.
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BOOT Build Own Operate
Transfer
س�اخت ،مالکی�ت ،بهره ب�رداری،
واگذاری
بخش خصوصی تامین مالی ،طراحی،
س��اخت و بهره ب��رداری و مالکیت یک
مرکز یا تس��هیالت (و دریافت عوارض
پرداخت��ی اف��راد اس��تفاده کنن��ده از
تس��هیالت) را ب��رای م��دت معینی به
عهده می گیرد و پس از اتمام دوره آن
را به بخش دولتی بر می گرداند.
FM Facilities Management
مدیریت ساختمان (تاسیسات)
منظور از آن مدیریت خدمات مرتبط
با بهره برداری یک س��اختمان ش��امل
فعالیت هایی از قبیل حفظ و نگهداری،
نگهبانی و انتظامات ،تامین غذا و تغذیه
و نظارت داخلی و خارجی می باشد.
Boo Build Own Operate
ساخت ،مالکیت ،بهره برداری
مش��ابه پروژه  BOTاس��ت ب��ا این
تفاوت که بخش خصوصی تامین مالی،
ساخت و س��از ،بهره برداری و مالکیت
یک مرکز یا خدم��ت را مادام العمر به
عهده می گیرد (محدودیت های دولتی
در قرارداده��ای اولی��ه معین ش��ده و
اختیارات نظارتی مس��تمر از این مجرا
اعمال می گردد)
O&M Operation and
Maintenance Contract
قرارداده�ای به�ره ب�رداری و
نگهداشت
ب��ه موج��ب آن بخ��ش خصوصی از
دارای��ی که در تملک دولت اس��ت ،در
یک دوره زمانی مش��خص بهره برداری
نمی نماید .مالکی��ت دارایی در اختیار
بخ��ش دولتی باقی می مان��د (قرارداد
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خدماتی).
LDO Lease Develop Operate
اجاره ،توسعه ،بهره برداری
بخش خصوصی یک مکان دولتی را برای مدت طوالنی اجاره
م��ی کند تا تاسیس��ات موج��ود در آن را توس��عه داده و بهره
برداری نماید.
DBFO Design, Build, Finance and
Operate
طراحی ،ساخت ،تامین مالی ،بهره برداری
بخ��ش خصوصی در چارچوب یک ق��رارداد اجاره بلند مدت
( 25-30س��اله) طراحی ،تامین مالی و ساخت یک پروژه را به
عهده گرفته و در مدت اجاره از پروژه ایجاد ش��ده بهره برداری
می نماید و حفظ و نگهداری آن را برای به عهده دارد .در پایان
دوره اجاره ،پروژه را به بخش دولتی واگذار می نماید.
DB Design and Build
طراحی ،ساخت
بخش خصوصی زیر ساخت ها را طبق ویژگیهای عملکردی
بخش دولتی طراحی نموده و می سازد (بر مبنای قیمت ثابت)
ریسک افزایش هزینه ها نسبت به هزینه های پیش بینی شده
به بخش خصوصی منتقل می شود.
با توجه به ش��رایط و مش��کالتی که کارفرماه��ا دارند مانند
وزارت بهداش��ت ،یکی از مدل های باال را ممکن است با بخش
خصوصی به تفاهم برسد .و زمینه ی مشارکت را بوجود بیارد.
م��دل های مش��ارکت عمومی – خصوصی بر اس��اس میزان
مداخله و ریس��کی که بخش خصوصی م��ی پذیرد ،به صورت
نمودارزیررتبه بندی می شود.
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با توجه به نمودار آخرین موردش بحث واگذاری اس��ت .ولی
م��دل هایی که م��ا تحت عنوان مدلهای مش��ارکت عمومی-
خصوصی داریم  ،قبل از واگذاری اس��ت مثل ساخت و مالکیت
و بهره برداری و مدل های دیگر نمودار ولی ش��اید ساده ترین
اینها همان طراحی – س��اخت باشد که در واقع در این زمینه
ی��د طوالنی داری��م و از خدمات بخش خصوصی اس��تفاده می
کنیم .هر چقدر بتوانیم از مرکز مختصات دور ش��ویم (با توجه
به نمودار) میزان حضور بخش خصوصی در بخش سالمت می
توانیم زیاد کنیم.
انواع مدل هایی که برای مش��ارکت وجود دارد در جدول زیر
شرح داده شده و گفته شده مسئولیت بخش خصوصی و بخش
دولتی در هر یک از این ها چگونه است.

یکی از نکاتی که باید اش��اره ش��ود فعال ش��دن مش��ارکت
عموم��ی -خصوصی در بخش س�لامت ترکیه اس��ت که اخیرا ً
جهت گیری هایی دارند که ی��ک درجه باالتر از حتی اروپایی
غربی است .در اروپای غربی تا مرحله ساخت وارد شدند  ،یعنی
به عب��ارت دیگر بخش خصوصی مناب��ع الزم را جهت احداث

بیمارستان یا هر تأسیسات دیگری که
در بحث سالمت الزم است ،تامین می
کند و آن منابع اصل س��رمایه با س��ود
آن می ش��ود .در واقع این اصل سرمایه
و س��ودش به صورت اجاره تقسیط می
شود به سمت تملیک .بیمارستان های
دولتی قس��ط های اصل سرمایه و سود
س��رمایه گذاری ،مثل تسهیالت بانکی
پرداخ��ت را م��ی کنند .ه��ر زمان که
اقساط تمام شد سند به نام بیمارستان
دولتی یا وزارت بهداش��ت زده می شود
و در نتیج��ه بخ��ش خصوص��ی خارج
می ش��ود .ترکیه اولین بار است که به
مرحله ی بهره برداری رفت .یعنی بهره
ب��رداری از بیمارس��تان را هم به بخش
خصوص��ی داد و االن آنچه که موجود
است تقریباً  25.000تخت بیمارستانی
را که ش��اید 20درص��د ظرفیت تخت
ترکیه باشد،هم اکنون بیمارستان های
جدیدی در حد  2000و  2500تخته با
مشارکت بخش خصوصی ترکیه یا حتی
خارجی ها می س��ازند و این قرارداد ها
ویژگیشان این اس��ت که حدود – 30
 25ساله است .کل منابع مالی را بخش
خصوصی تامی��ن می کند و حتی بهره
ب��رداری هم دس��ت بخ��ش خصوصی
اس��ت اما نکته ی اساس��ی این اس��ت
که تعرفه هایی که در این بیمارس��تان
ه��ا ارائه می ش��ود در واقع تعرفه های
دولتی است .مثل بیمارستان خصوصی
ما نیس��ت ک��ه یک تعرفه جدا داش��ته
باش��ند و یک عده ی خاص��ی بتوانند
از ای��ن ها اس��تفاده کنند .ه��م اکنون
ش��اید حدود درص��د 16و 17درصد از
بیمه ش��دگان ما ،بیم��ه تکمیلی دارند
و بنابراین متقاضی��ان بخش خصوصی
از بین این قش��ر هستند ولی این شکل
از بیمارس��تان های عمومی -خصوصی
می تواند توجه کسانی که فقط بیمه ی
دولتی دارند باش��د و بنابراین در سطح
تعرفه های دولتی در ساخت و حتی در
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ارائه خدمات می تواند بخش خصوصی
حضور داشته باشد .ممکن است سؤال
پیش آی��د که چگونه ای��ن روش برای
بخ��ش خصوصی س��ود به وج��ود می
آورد؟ س��ودش در واقع مثل سیس��تم
بانکی اس��ت ،یعنی ش��ما یک وام می
گیرید از بخش خصوصی ،تسهیالتی را
می گیری��د .خیلی به جزئیات پرداخت
ها کاری ندارید ،آن وام ،آن تس��هیالت
را مطاب��ق با قس��ط بندی ک��ه موجود
اس��ت و توافق می ش��ود پرداخت می
کنی��د ولی در طرح تج��اری مربوط به
این موضوع این مس��ائل ممکن اس��ت
مطرح ش��ود ،شاید الزم باشد که دولت
حت��ی در جایی یارانه هم پرداخت کند
برای اینکه این قرارداد عقدش با بخش
خصوصی به صرف باشد.
حیطه عمل و قلمرو PPP
از س��ال  2006ب��رای  15پ��روژه
بیمارستانی یکپارچه با بیش از 25000
تخ��ت و هزینه س��رمایه ای بیش از 5
میلیارد دالر آغاز شد (برگرفته از طرح
 PFIانگلیس).
تامین مالی ،س��اخت (یا بازس��ازی)،
تجهی��ز نم��ودن ،ارائه خدم��ات ،بهره
ب��رداری و نگه��داری بیمارس��تان ب��ه
عهده سرمایه گذاران خصوصی است و
بیمارس��تان به مدت  28سال ( 3سال
ساخت و  25سال بهره برداری) توسط
بخش خصوصی اداره می گردد.
خدمات پش��تیبانی به عهده ش��رکت
خصوصی متولی پروژه است.
بخ��ش خصوصی می توان��د خدمات
تجاری که با محیط بیمارستان سازگار
باشد را نیز ارائه دهد.
وزارت بهداش��ت و درم��ان مس��ئول
تامین خدمات پزشکی است.
منتفع ش��دن از صرفه اقتصاد مقیاس
(چون بیمارستانها تحت یک پردیس
پزش��کی واح��د فعالیت م��ی کنند) .و
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کارآمدیهای مدیریت کالن ساخت بیمارستانها در شهرهای
استانبول ،آنکارا ،بورسا ،کنیا ،کایسری ،االزیگ ،مانیسا ،مرسیم
و یوزگات.
اجاره س��االنه که وزارت بهداش��ت ترکیه باید پرداخت کند:
ب��رای  5پروژه تقریب��اً  464میلیون دالر و اجاره  25س��اله 5
پروژه  11.6میلیون دالر در نظر گرفته شده است.
در ترکی��ه که این مباحث مطرح ش��د ،ترکیه کار جالبی که
کرد ،این بود که این روش را قانون کرد.
هدف دولت تکیه از بکارگیری  PPPدر سالمت:
کاهش وابس��تگی ب��ه منابع دولتی جهت دس��تیابی به طرح
جامع تحویل سالمت و از بین بردن شکاف زیر بنایی بهداشت
و درم��ان (برای مثال به ازای هر  10000نفر تنها  29.9تخت
بیمارستانی وجود دارد در حالی که در آلمان این رقم به بیش
از  80تخت می رسد (نیاز به  93500تخت جدید تا )2023
خدمات پشتیبانی بالینی :
عکس��برداری (رادیول��وژی) ،آزمایش��گاه ،استریلیزاس��یون،
توانبخش��ی ،سایر خدمات پشتیبانی شامل نگهداری ساختمان
نظافت ،مدیریت امور خدماتی و تاسیساتی ،مدیریت اطالعات،
نگه��داری زمی��ن ،پذیرایی و تش��ریفات ،پارکین��گ اتومبیل،
مدیریت پسماند ،رختشویخانه و تغذیه.
بدنبال اعتراض و مخالفت انجمن پزش��کان ترکیه درخصوص
اینک��ه ادعا می کردند پ��روژه های  PPPهیچ پایه و اس��اس
قانون��ی ندارد .عالی تری��ن دادگاه اداری -اجرایی ترکی ،حکم
توقیف پروژه های  PPPرا صادر نمود و س��پس مجلس ترکیه
قانون جدید  PPPسالمت را تصویب نمود که چند ماده قانونی
آن در ادامه آمده است
اثرات  PPPدر بهداشت و درمان
پردیس یکپارچه سالمت کایساری اولین تجریه واقعی PPP
بوده و پیشرفت خوبی داشت.
افزایش تعداد بیمارستان های  PPPو کیفیت باالی مراقبت
جهت ارائه خدمات به گردشگران در بیمارستان های دولتی.
حال نکاتی در این قانون است که خیلی جالب توجه است:
 )1مالکی��ت زمین های پروژه با وزارت بهداش��ت می باش��د.
هیچ انتقال حق مالکیت��ی صورت نمی گیرد (گرچه یک حق
اجباری برای شرکت پروژه در دفتر اسناد رسمی برای یک دوره
حداکثر  30س��اله بدون پرداخت هزینه و به نفع شرکت ایجاد
می ش��ود و در اختیار دولت باقی خواهد ماند یعنی بیمارستان
جدیدی که بخش خصوصی داخل آن بیمارس��تان می س��ازد.
مالکیت زمین دولتی.
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 )2زمانی که می خواهند از این روش اس��تفاده کنند بنابراین
گذاش��ته می ش��ود که حتماً مناقصه برگذار بشود تا از بهترین
شرکت استفاده بشود(روش مناقصه  PPPسالمت :دانگی)
 )3اس��تفاده از تولی��دات داخلی20 :درصد تم��ام تجهیزات
پزش��کی که در پروژه های  PPPاس��تفاده خواهد شد باید در
داخل کش��ور تولید شده باش��د .و حتماً درصدی از تجهیزات
داخلی استفاده کنند.
 )4پرداخت اجاره و دوره پروژه  PPPبا در نظر گرفتن موارد
ذیل تعیین می شود:
هزینه س��اخت پ��روژه ،ارزش پ��روژه آیا ش��رکت تجهیزات
پزشکی را تامین می کند یا خیر .منابع درآمدی شرکت پروژه
 ،آیا ش��رکت اجازه بهره برداری از س��ایر تاسیسات و امکانات
پردیس یا بیمارستان را دارد یا خیر.
 )5تمدی��د یا توقیف دوره بهره برداری پروژه به عهده وزارت
بهداشت است.
)6دس��تمزد پزش��کان و س��ایر کارکنان :پرداخت دستمزد و
حقوق بازنشس��تگی کارکنان اعم از پزش��کان ،پرس��تاران و ...
به عهده وزارت بهداش��ت اس��ت پرداخت کل حقوق و مزایای
کارکنان استخدامی ش��رکت براساس قانون کار برای کارکنان
غیرپزش��کی (نظافت چ��ی ،متصدی��ان پذی��رش ،نگهبانان و
انتظام��ات و  )...توس��ط دولت چرا که خیل��ی از آن ها ممکن
است پرسنل خود وزارت بهداشت باشند.
 )7تاری��خ ش��روع پرداخت اج��اره :دریافت اج��اره از وزارت
بهداش��ت توسط ش��رکت پروژه از زمان ش��روع واقعی پروژه و
تاریخ اولین بهره برداری تا انتهای دوره بهره برداری.
)8تنظیم و تعدیل ها در مبالغ اجاره :پرداخت مبالغ اجاره در
اولین روزهای هر سال براساس نرخ های تورم دوره اجاره قبلی
باید تس��ویه ش��ود .بمنظور برآورد اجاره دوره جدید ،میانگین
حس��ابی ( CPIن��رخ تورم مصرفی ترکی��ه) و ( PPIنرخ تورم
تولیدی ترکیه) که بوس��یله موسسه آمار منتشر می شود بکار
گرفته خواهد ش��د .بعالوه اگر افزایش ارز خارجی در زمان باال
رفتن اجاره بیش از نرخ افزایش باش��د آن میزان (افزایش) باید
به مبلغ اجاره اضافه ش��ود .فرمول تعدیل��ی در اینجا برای این
اس��ت که ش��کل اجاره االن نسبت به س��ال های بعد مشخص
شود .طراحی کردند که2/1شاخص بهای کاال ،خدمات مصرفی
و شاخص بهای کاالهای تولیدی است ،معدل اینها را می گیرند
و اجازه میدهند اضافه بشود به مبلغ قرارداد.
 )9قان��ون برنامه ریزی پروژه های  PPPس�لامت :کل قانون
برنام��ه ریزی برای س��اختمان های پروژه بوس��یله وزارت زیر
س��اخت ها و محیط ترکیه بجای ش��هرداری های محلی ایجاد
شده و به عهده گرفته می شوند.

 )10س��ود عدم پرداخت مالیات برای
ش��رکت های پ��روژه  :معافیت مالیات
و ع��وارض گمرکی از قبی��ل مالیات بر
ارزش اف��زوده ،حق تمب��ر و  ..در تمام
قراردادها و اسنادی که بوسیله شرکت
خصوص��ی پ��روژه  PPPامضاء ش��ده
و اج��را می ش��وند ای��ن معافیت برای
قرارداد اصلی که بین وزارت بهداش��ت
و ش��رکت خصوصی امضاء می شود نیز
معتبر می باشد.
یک��ی از قراردادهای��ی ک��ه وزارت
بهداشت اخیرا بسته قراردادی است که
با مؤسس��ه محب اس��ت در بیمارستان
میرزا کوچک خان ،در واقع اسم آن هم
به نوعی مشارکتی می شود.بیمارستان
جامع زنان محب یاس ،ترکیبی ش��ده
است.
توصیف پروژه

ای��ن مرکز اولی��ن بیمارس��تان زنان و
زایم��ان در ایران بوده و قدمتی بیش از
 70س��ال دارد که در س��ال  1362از
بیمارس��تان زنان س��ابق واق��ع در پیچ
شمیران به بیمارس��تان شوروی سابق
منتقل و با نام بیمارستان میرزاکوچک
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خان بعنوان مرکز درمانی ،آموزش��ی و
پژوهشی زنان به فعالیت خود ادامه می
ده��د .الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه نام
بیمارس��تان می��رزا کوچک خ��ان بنام
بیمارستان زنان تغییر یافت.
انعق��اد ق��رارداد بین دانش��گاه علوم
پزشکی تهران با موسسه محب (بخش
خصوصی) بمنظور س��اخت و تجهیز و
بهره برداری بیمارس��تان جدید جامع
زنان در کنار بیمارستان قدیمی طی 3
سال (در طول  3سال بیمارستان جامع
زنان فعال بود).
بخش خصوصی با 70درصد تسهیالت
بانکی 30+درصد آورده خود بیمارستان
را با کلیه امکان��ات و تجهیزات احداث
نمود.
در واقع در این بیمارس��تان چارچوب
ق��راردادی که م��ا به تفاهم رس��یدیم
با موسس��ه مح��ب ذکر ش��ده ولی ما
چون اولی��ن مورد ب��وده از این موارد،
ی��ک چارچوب تضمین��ی در واقع بازه
25درصد را برای طرف بخش خصوصی
تضمی��ن کردیم که حتم��اً وزارتخانه
س��عی میکند که ای��ن را تضمین کند
که این در برابر 22درصد که هم اکنون
در س��پرده گذاری ه��ا وجود دارد عدد
باالیی نیست ولی به دالئل مختلف می
تواند جاذبه داش��ته باش��د برای بخش
خصوص��ی و جزئی��ات این ق��رارداد و
اینکه وزارت بهداش��ت یا دانشگاه علوم
پزش��کی تهران چه بای��د انجام بدهد و
مؤسس��ه محب چه باید بکند در ادامه
آمده است.
مح�دوده اجرایی پ�روژه برای
سرمایه گذار خصوصی
سرمایه گذاری در احداث بیمارستان
جامع زنان محب یاس ش��امل طراحی،
س��اخت و تجهیز ،تامی��ن مالی ،اجاره
ب��ه ش��رط تملی��ک و بهره ب��رداری از
بیمارس��تان در چارچ��وب ق��رارداد
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مش��ارکت عموم��ی -خصوصی ب��رای ارائه خدم��ات بالینی و
خدم��ات جانب��ی و کمک��ی و تامین زیر س��اخت ه��ای فنی،
تجهیزات پزشکی و تشخیصی در دوره  12ساله براساس طرح
مشارکت عمومی -خصوصی مدل .DBFLO
م��دت زمان طراحی ،س��اخت و تجهیز  3س��ال و مدت بهره
برداری  9سال.
بازپرداخت تس��هیالت بانکی از محل درآمدهای بیمارس��تان
جدید در وجه بانک مطابق زمانبندی توافق شده با بانک انجام
خواهد شد.
قرارداد دارای یک پیوست مالی است که جزء الینفک قرارداد
اس��ت و جزئیات مالی ب��ه تفصیل در آن آم��ده و مورد توافق
طرفین می باشد.
در صورتی که براس��اس گزارش حس��ابرس موض��وع قرارداد
زودتر از مدت قرارداد به زمان انتقال برس��د طرف دوم موظف
است موضوع قرارداد را تحویل طرف اول دهد.
زمان انتقال موقعی اس��ت که نرخ ب��ازده داخلی آورده نقدی
طرف دوم  25درصد سالیانه بشود.
تمدید قرارداد واگذاری مدیریت پس از مدت مقرر و تس��ویه
مطالبات ط��رف دوم با تصویب هیات امنای دانش��گاه بالمانع
خواهد بود.
نق�ش ه�ا /تعهدات دانش�گاه علوم پزش�کی تهران
براساس قرارداد PPP
تامین مجموع پرداختی بابت اصل و فرع آورده نقدی سرمایه
گذار به گونه ای که نرخ بازده داخلی س��رمایه گذار حداقل به
میزان  25درصد باشد.
بازپرداخ��ت اص��ل و فرع آورده نقدی س��رمایه گذار توس��ط
دانشگاه در طی  9س��ال (در صورت توافق طرفین مدت زمان
بازپرداخت قابل کاهش و یا افزایش می باشد).
اگ��ر موضوع قرارداد ب��ه دالیلی اعم از آث��ار مالی احتمالی و
براس��اس گزارش حسابرس نتواند درمدت زمان قرارداد خاتمه
پیدا کند دانشگاه اقدامات الزم برای تسویه مطالبات طرف دوم
ی��ا افزایش مدت زمان قرارداد را با توافق طرفین بر مبنای نرخ
بازده داخلی تعیین شده ،انجام خواهد داد.
موافقت با اش��تغال حداقل 90درصد اعض��ای هیات علمی و
حداقل 80درصد از کارکنان ش��اغل در بیمارستان جامع زنان
در بیمارس��تان جدید شامل پرستاران ،کارشناسان و کارمندان
با انتخاب طرف دوم به صورت مامور به خدمت.
موافقت با انتقال فعالیت ها و ماموریت های فعلی بیمارستان
جامع زنان به طرف دوم در بیمارستان جدید.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رس��می ،پیمانی و طرحی

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

مامور به خدمت موضوع بند  3این ماده مطابق احکام کارگزینی
آنان هم زمان با پرداخت حقوق سایر پرسنل دانشگاه و منظور
نمودن آن در محاسبات فی مابین.
پرداخت مطالبات طرف دوم طی  4هفته پس از ارائه اسناد و
مستندات (مورد تایید نمایندگان مقیم بیمه ها در بیمارستان)
نق�ش ه�ا /تعهدات موسس�ه غی�ر انتفاع�ی محب
براساس قرارداد PPP
تامی��ن کلیه منابع مالی الزم برای احداث بیمارس��تان 250
تختخواب��ی جام��ع زنان محب یاس از مح��ل  30درصد آورده
نقدی سرمایه گذار و  70درصد تسهیالت بانکی جمعا به مبلغ
تقریبی  1040میلیارد ریال (مبلغ دقیق پس از حسابرس��ی و
تایید هزینه های س��رمایه گذاری انجام شده توسط طرف اول
مشخص خواهد شد).
اداره بیمارس��تان ب��ا نیروهای موج��ود و بکارگیری نیروهای
مورد نیاز و همچنین کادر مدیریتی جدید بشرح ذیل:
ارائه خدمات درمانی بس��تری و س��رپایی به بیماران با تعرفه
دولتی و مکمل.
بهره برداری از بیمارس��تان در چارچوب دس��تورالعمل های
پیشنهادی کمیته مشترک و مصوب هیئت مدیره.
عدم مطالبه حق الزحمه و پاداش مدیریتی بابت ارائه خدمات
بهره برداری.
برگردان��دن /انتق��ال اعیان��ی و کلی��ه تجهی��زات و مایملک
بیمارس��تان جدید به وزارت بهداشت در شرایطی که به خوبی
کار می کند در انتهای دوره مشارکت.
مدیری��ت و ارائ��ه خدمت ب��ا کیفیت مطلوب ب��ه بیماران در
70درص��د ظرفیت عملی بیمارس��تان با تعرف��ه مصوب مراکز
دولت��ی و تا 30درصد ب��ا بیمه مکمل و توریس��ت درمانی ،به
نحوی که درجه اعتبار بخش��ی بیمارس��تان نیز ارتقاء یابد .در
صورت ع��دم تکمیل ظرفی��ت بخش دولت��ی باتوافق طرفیت
ظرفیت بخش دولتی تا 51درصد قابل کاهش است.
افزایش تمام خدمات بستری و سرپایی بیمارستان جامع زنان
در حوزه های تشخیصی  ،درمانی به میزان 20درصد نسبت به
یک سال قبل از قرارداد صرفاً در طول سال اول بهره برداری و
حفظ این سطح در طول مدت قرارداد.
ارتقاء خدمات هتلین��گ (فضا :تجهیزات و امکانات هتلینگ)
در سطح حداقل  4ستاره تا پایان سال دوم قرارداد.
رعایت ضوابط آئین نامه بسته های خدمت مربوط به «کاهش
پرداخت از جیب» ارسالی از طرف وزارت بهداشت.
محل ساخت بیمارستان

آدرس و محل قرار گرفتن بیمارستان:
تهران ،خیابان استاد نجات الهی شمال،
جنب خیابان سرو مساحت بیمارستان:
 22000متر مربع زیربنا در  10طبقه.
طرح تاسیسات و امکانات بیمارستان
جدید
زیرساخت تاسیسات و امکانات جدید:
 22000مت��ر مرب��ع منطق��ه قاب��ل
ساخت.
 10طبقه  +همکف که در تمام سطوح
به هم اتصال دارند.
امکان��ات تش��خیصی از قبی��ل س��ی
تی اس��کن ،س��ونوگرافی ،ماموگرافی،
س��نجش تراکم اس��تخوان ،رادیولوژی
و فلوروس��کوپی ،کولونس��کوپی،
الپاراس��کوپی RF ،و دیگ��ر تجهیزات
پزشکی تشخیص در طبقه  ،1همچنین
آندوسکوپی ،کولونسکپی ،آزمایشگاه و
بانک خون.
بخ��ش های اصل��ی ویژه :ات��اق های
عموم��ی ،س��وئیت ه��ای خصوصی و
بخ��ش ه��ای تخصص��ی (مانن��د اتاق
عم��ل  ICU,ICUجراحی و  )...مرکز
سرطان ،مرکز دیالیز.
خدم��ات و امکان��ات پش��تیبانی
فرع��ی (کاف��ه تری��ا و رس��توران،
داروخانه ،آش��پزخانه /خدم��ات تغذیه
و رژی��م درمانی ،رختش��ویخانه ،واحد
استریلیزاسیون مرکزی ، IT ،نگهبانی
و انتظامات و )...
تفکیک مناطق و فضاها
واحدهای پرستاری و مراقبت (Day
)Care
بلوک بیماران درمانگاهی
بلوک اداری
بلوک آموزش  ،یادگیری و پژوهش
سالن همایش ،سالن اجتماعات ،سالن
تربیت بدنی ،کافه تریا و رستوران و ...
ترکیب خدمات بالینی
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مرکز سرطان
بخش شیمی درمانی
بخش دیالیز در طبقه  40( 1دستگاه
دیالیز)
بخش آنژیوگرافی و آنژیوپالس��تی در
طبقه 2
بخش زایمان
بخش های بستری زنان
تاالر اعمال جراحی
بخش مراقبت های ویژه
ترکیب بیماران و منابع درآمدی
بیم�اران دولتی (تع�رف دولتی
پرداخت می کنند)
فرانشیز بیماران
پرداختی سازمان های بیمه
 175تخت
منابع درآمدی
فرانش��یز :پرداخ��ت نق��دی توس��ط
بیماران
تعهدات مورد قبول س��ازمانهای بیمه
گر پایه
یارانه س�لامت که از مح��ل اعتبارات
تخصیص داده شده وزارت بهداشت بابت
تخت های دولتی جدید االحداث توسط
دانش��گاه پرداخت می گردد و در مدل
مالی قرارداد لحاظ خواهد شد.
دانش��گاه به ازاء هر بیمار بستری برابر
اعتب��ارات تخصیصی س��الیانه مبلغی را
به ط��رف دوم پرداخت می نماید که در
مدل مالی قرارداد لحاظ خواهد شد.
ه��ر نوع پرداخت دانش��گاه ع�لاوه بر
موارد گفته ش��ده از قبیل کمک هزینه
تحصیلی دستیاران و کارورزان بصورت
ماهانه محاس��به ش��ده و درحسابرسی
س��االنه به حساب بس��تانکاری دانشگاه
منظ��ور و آثار آن در م��دل مالی لحاظ
خواهد شد.
اج��اره به��ای زمین بص��ورت ماهیانه
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محاس��به و درحسابرسی س��االنه به حساب بس��تانکار دانشگاه
منظور خواهد شد.
بیماران خصوصی (مکمل) و گردشگران
تعرفه بیماران مکمل مطابق تعرفه رس��می بخش خصوصی و
تعرفه بیماران توریس��ت درمانی توسط هیات مدیره بیمارستان
تعیین می گردد.
 75تخت
نکت��ه :در صورت عدم تکمیل ظرفیت بخ��ش دولتی با توافق
طرفین ظرفیت بخش دولتی تا 51درصد قابل کاهش است.
خدمات سرپایی برای بیماران دارای بیمه پایه با فرانشیز مصوب
دولتی ارائه می شود .کاری است که ما اخیرا ًدر دانشگاه علوم پزشکی
زنجان انجام دادیم .دانشگاه علوم پزشکی زنجان درخواست داشت
از وزارت خانه که ش��هر زنجان به دلیل توسعه که داشته نیازمند
یک بیمارستان  1000تختخوابی جدید است .وزارت بهداشت هم
می گفت که نیاز ش��ما درست است ولی ما متأسفانه منابع مالی
نداریم .ما در واقع همین مدل مشارکت عمومی -خصوصی را در
زنجان پیاده کردیم و اتفاقاً بیمارس��تانی را آن جا پیدا کردیم که
خیریه ای است ،متعلق به وزارت بهداشت نبود ولی با مسئولینش
صحبت کردیم و پذیرفتند .خالصه بحث این بود که بیمارس��تان
ولی عصر زنجان که متعلق به یک مجموعه خیریه ای بود زمینی
را در مرکز ش��هر حدود  17هکتار بود و از  1/6آن زمین در ارائه
خدمات بیمارس��تانی اس��تفاده می کرد و حدود  200تخت هم
داشت .ما مطالعه کردیم دیدیم که اگر صاحبان بیمارستان اجازه
بدهند بخشی از بیمارستان را می توانیم تبدیل کنیم به یک مرکز
تجاری ،در واقع از زمین این بیمارستان جدا بشود و از منابعی که
از این مرکز تجاری ایجاد می شود برای احداث بیمارستان 1000
تختخوابی استفاده کنیم یعنی وزارت بهداشت بدون اینکه  1ریال
بدهد یک بیمارس��تان  1000تختخوابی را ب��ا حضور و مالکیت
بخش خصوصی در زنجان به زودی خواهد داشت.
جمع بندی و نتیجه گیری
در مجموع بهره گیری از  PPPدر حوزه س�لامت دارای صرفه
اقتصادی بوده و منجر به ارائه خدمات با کیفیت باالتر ،در زمان
کوتاه تر و با هزینه کمتر می گردد.
اما بهتر اس��ت بندهای قانونی و آیین نامه هایی جهت تحکیم
قراردادهای  PPPس�لامت و عدم مناقصه بین ذینفعان سالمت
درخصوص چنین پروژه هایی توس��ط دول��ت و باالترین مرجع
قضایی کشور ،تصویب شود.
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است .و به این نتیجه رسیدیم که عنصر
تخصص مدیریت در بیمارس��تان های ما
در حال حاضر رعایت نمی ش��ود،بنابراین
ما اگر بخواهیم ارتق��ا بدهیم ،مدیریت و
بهره وری در بیمارستان هارا  ،باید برویم
به س��مت چارت های جدید بیمارستان
های جدید به طوری که تخصص مدیریت
در مرکز کانون مدیریت بیمارس��تان قرار
بگیرد .در حال حاضر داخل بیمارس��تان
ه��ای دنیا تخصص های پزش��کی عمدتاً
در ی��ک چارچوبی که در حوزه درمان آن
بیمارستان تعریف می شود حضور پیدا می
کنند ولی آن کسی که در مدیریت عامل
یا مدیریت اصلی بیمارستان را در اختیار
دارد چه پزشک باشد چه غیر پزشک باشد
حتماً باید تخصص مدیریت داشته باشد.

دالی��ل عدم تحقق اهداف اداره بیمارس��تان ه��ا بصورت هیئت
امنایی در کشور
عدم رعایت تعداد و ترکیب اعضای هیئت امنا
عدم اشراف اعضای هیات امناء به امور اداری،مالی ،استخدامی،
حقوقی
پاسخگو نبودن اعضا
فقدان اختیار الزم در تصمیم گیری های کلیدی و حساس مانند
برگزاری مناقصات و قراردادها
عدم ساختار مناسب سازمانی و مدیریتی
نحوه ی اداره ی بیمارستان های کشور:
در این جا مروری کردیم که بیمارستان های دولتی مان در حال
حاضر چگونه اداره می ش��ود ،چارتش��ان چه گونه است و بعد هم
بیمارستان های معروف دنیا را گرفتیم که ببینیم چارت آنها چگونه
اس��ت و بعد تف��اوت این دو را با هم مقایس��ه کردیم ،ببینیم فرق
اداره یک بیمارس��تان دولتی با آن چیزی که در دنیا اس��ت چگونه

چارت سازمانی معموﻝ بیمارستانهای کشور
رئیس بیمارستان
(پزشک متخصص)

کمیته های بیمارستانی

روابط عمومی

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

(پزشک متخصص)

(پزشک متخصص)

• کتابخانه

معاون درمان
(پزشک متخصص)
 مراقبت دارویی

• مراکز تحقیقات

 روسای بخش های بالینی

• آموزش
• سمعی و بسری

مدیر پرستاری
• سوپروایزرهای بالینی
• کارشناس کنترل عفونت

• دبیرخانه

• سوپروایزر آموزشی
• کارشناس ایمنی بیمار
• کارشناس آموزش به بیمار
• سرپرستان بخش ها

مدیریت بیمارستان

رئیس امور اداری/خدمات عمومی
• کارگزینی
• نقلیه

• تلفن خانه

• مددکاری اجتماعی
• رختشویخانه
• CSR
• انبارها

• مدارک پزشکی

• تغذیه و رژیم های درمانی

• IT
• خدمات و کاخداری

• سوپروایزرهای

• تاسیسات

• مهندسی پزشکی
• تدارکات

و پاراکلینیکی

مدیر مالی
• حقوق و دستمزد
• کارانه

• اسناد مالی
• اموال

• ترخیص

بهبود کیفیتR&D/
• اعتبار بخشی
• رسیدگی به شکایات وصدای مشتری
• حاکمیت بالینی/سایر مدل های کیفی

• بهداشت محیط و حرفهای
• بخشهای پاراکلینیکی
• انتظامات و نگهبانی
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نحوه سرمایه گذاری با مدل مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش درمان

نقشدولتو مردمدرتوسعهخدماتبیمارستانی
دکتر مسعود اعتمادیان
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

رهب��ر انقالب فرمودند خی��ال مردم از
مسئله درمان باید آس��وده شود و حفظ
ساختار مردمی در اینگونه مجامع خیریه
را مهم و ضروری بر ش��مردند و افزودند:
نباید با غلبه دادن س��اختارهای بس��ته
اداری،پویایی و نشاط را از مجامع مردمی
سلب کرد .یعنی اشاره فرمودند که مردم
به اداره خدمات درمانی کمک کنند.
نظام س�لامت یک نظام بزرگی اس��ت
از یک ن��وزاد تا یک فرد س��المند ما در
مجموع��ه داری��م ،از تول��د ت��ا مرگ در
دس��ت افرادی است که در نظام سالمت
همکاری می کنند.
به عن��وان مث��ال در ژاپن ی��ک نوازاد
دختری که متولد می شود:
اميد به زندگي تا  85سالگي دارد.
در برابر بيماريها واكسينه ميشود.
در دوران ب��ارداري از مراقبت كامل
بهره ميبرد.
اگر در بزرگسالي دچار بيماري مزمن
شود ،خدمات درماني و مراقبتي الزم را
دريافت ميكند.
در سالمندي ارزش مراقبت هاي الزم
كه در آن س��ن دريافت مي داردس��االنه
حدود 500دالر امريكا خواهد بود) .
هم��ان دختر اگر در س��یرالئون متولد
بشود:
اميد به زندگي بيش��تر از  35س��ال
ندارد!
در براب��ر اغل��ب بيماريها واكس��ينه
نخواهد شد.
در نوجوان��ي ازدواج ك��رده و از
6فرزندي ك��ه بدنيا ميآورد يكي خواهد
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مرد.
در اواخ��ر عم��ر كوتاهش اغل��ب داروهاي م��ورد نيازش در
دسترس نيست.
ارزش داروهاي��ي ك��ه مصرف ميكند س��االنه حداكثر 3دالر
است!
عل��ت اين همه تفاوت در چيس��ت؟ببینید تفاوت در نظام های
سالمت چقدر است و چقدر نظام سالمت پایه و اساس است.
برخي چالش هاي كلي نظام هاي سالمت
-1ناکارآمدي ،نارضایتی مصرف کنندگان ،ناکافی بودن منابع
-2هزينه هاي رو به افزایش خدمات بهداشتي درماني
-3كن��دي تصميمگيري در نظام دولت��ي و تمركز بيش از حد،
مديريت غيرموثر ،ارتباط نامناسب بين سطوح مختلف ،انگيزههاي
ضعي��ف جه��ت افزايش كاراي��ي و كيفيت چه براي س��ازمانهاي
بهداش��تي درماني به عنوان يک کل و چه براي هريک از پرسنل
به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ،همه ی ما به نسبتی رضایت
نداری��م حدود 80درصد ناراضی بودند از این که این خدمات دارد
به دست ما می رسد.
-4محدود بودن منابع سرمایه گذاری و دیربازده بودن طرحهاي
نظام سالمت
یک بیمارس��تان در کشور ما بخواهد س��اخته بشود حداقل 15
سال زمان نیاز دارد ،ساخت ،تجهیز پزشکی ،تجهیز نیروی انسانی.
 3مرحل��ه ی متفاوت دارد .اگر خیلی خوش بینانه نگاه کنیم ،در
همین تهران ،من بعد از انقالب در نظام درمانی تقریباً بیمارستان
جدیدی را در بخش دولتی به جز یکی دو مورد پیدا نکردم.
موضوعات و مسایل اقتصادی نظام سالمت
افزای��ش قابل مالحظه س��هم پرداخ��ت از جیب (Out Of
)Pocket
در برنامه چهارم و پنجم توس��عه  ،پرداخت از جیب بایس��تی
به 30درصد برسد.
در ح��ال حاضر پرداخت از جی��ب بین 65درصد تا 70درصد
می باشد قبل از طرح تحول
سهم قابل مالحظه رقم پرداخت غیر رسمی در کنار پرداخت
های مستقیم رسمی
ورود بی رویه فناوری های نوین به لحاظ نوع ،تعداد و ....
هزینه دارو و تجهیزات در  8س��ال گذش��ته بیش از  5برابر
شده است.
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میزان زیاد خانوارهای دچار هزینه کمر ش��کن درمانی (شاخص
کاتاستروفیک).
این شاخص در حال حاضر بین 5درصد تا 7درصد می باشد.
هزینه های مردم در س��ال های اخیر تقریباً در همه دهک های
درآمدی افزایش داشته است
نظام هاي س�لامت زماني دچار نارسايي مي شوند كه تقاضا کم
است ،نیاز زیاد است یعنی نیازی که در بخش سالمت است شاید
در بخش های دیگر به این اندازه نباشد
اكثر نظام های س�لامت در کل دنیا با همه دس��تاوردها برای
پر کردن ش��کاف میان فقرا و اغنیا در  100سال گذشته شکست
خورده اند.
کارآمدی نظام های سالمت در گرو پاسخگویی و اجراي عدالت
است.
ً
خدمات مراقبت س�لامت هرچند معموال با هدف دسترس��ی
افراد فقیر ارائه می ش��ود ،اما غالباً افراد غنی بهره بیشتری از این
خدم��ات می برند .البته این ربطی به کش��ور ما ن��دارد و در کل
جهان است.
ح��ال برای این ه��ا راهکارهایی پیدا کردن��د .گفتند دولت باید
نظارت بکند .نظارت در حد صفر است .برای اینکه دولت خودش
رابه اجبار در حد تصدیگری مشغول می کند.
وظيفه اصلي نظارت دولت در بخش سلامت ،داراي س�ه
جنبه است:
 -1تدوين سياس��ت هاي س�لامت از طريق تعاريف بس��تههاي
خدمت و قيمت آن و تربيت نيروي ماهر و متعهد
 -2وض��ع مقررات و نظارت مقتدرانه ب��ر نقش آفرينان در نظام
سالمت
 -3جمع آوري و پردازش اطالعات و بكارگيري خرد جمعي)
(تولیت از وظايف دولت)
توليت در سه عملكرد زير تجلي مي يابد:

سياس��تگذاري تعيين خط مش��ي و
جهت گيري كالن نظام سالمت
حاكميت درون بخش��ي بهكارگيري
هم��ه تعه��دات ممكن جه��ت تضمين
اجراي سياستهاي اتخاذ شده
رهب��ري بين بخش��ي ب��ه كارگيري
ابزارهاي مش��روع تاثيرگ��ذاري بر بخش
هاي ديگر در جهت دستيابي به اهداف و
آرمان هاي نظام سالمت
25درصدمشكالت نظام سالمت درون
وزارت بهداشت است و 75درصد خارج
بخش است.
 4بخ��ش داری��م :سیاس��ت گ��ذاری،
کنت��رل ،مدیری��ت و اجرا .ای��ن  4مورد
باید به ص��ورت زیر جدا بش��ود .باید دو
شخصیت جدا باشد .این افزایش رضایت
بیماران  ،افزایش کیفیت و کاهش هزینه
تمام شده می آورد.
دول��ت تصدی گر ،دولتی اس��ت که به
دنبال تصدی گری میرود:
ويژگي هاي دولت تصدي گرا
یک دولت بزرگ است.
تصويب قوانين و مقررات به نفع خود
(دستگاههاي ذي ربط) است.
مديريت مستقيم بر اداره امور دارد
غير رقابتي است
حوزه عمل گس��ترده و قدرت نابرابر
در مقايسه با بخش غيردولتي دارد.
نتيجه دولت تصدي گرا:
كاه��ش رقابت كه موج��ب افزايش
هزينه،كاهش كيفي��ت كاالها و خدمات
مي شود
كاهش مش��اركت مردم در اداره امور
كشور
عدم توجه به شايسته ساالري
افزايش فساد اداري
كاه��ش مقبوليت قدرت نزد مردم و
ايجاد شكاف بين ملت و دولت
محدودي��ت عمل و دش��واري اداره
واحد هاي تحت سرپرستي
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دولت حاکمیتی تس��هیل گر اس��ت.
این دولت سیس��تم نظارتی بس��یار قوی
دارد ،به��ره وری افزای��ش پیدا می کندو
هزینه ه��ا کاهش پیدا می کند .دولت یا
باید حاکمیتی باشد یا تصدی گر باشد.
وظاي�ف دول�ت حاكميتي(تس�هيل
گرا):
ايجاد نظام نظارتي
ارائه چشم انداز توسعه كشور
سازماندهي و تسهيل اقدامات جمعي
برطرف كردن نارسايي هاي بازار
فرموله ك��ردن چگونگي ايجاد پروژه
هاي مشترك
ايج��اد فضاي س��الم ب��راي رقابت،
جلوگي��ري از انحص��ار و تضيي��ع حقوق
مردم
تحقيقات بنيادي و اطالعات ملي
نتيجه دولت حاكميتي(تسهيل گرا):
افزايش به��ره وري ،كاهش هزينه و
افزايش كيفيت كاال و خدمات
گس��ترش آزادي عمل براي هدايت
و نظارت امور و انجام وظايف حاكميتي
پاس��خگويي متقاب��ل دولت و بخش
غيردولتي در قبال يكديگر
توس��عه مشاركت مردم در اداره امور
كشور
اعم��ال مديريت توس��ط بخش هاي
غيردولتي و سازمانهاي واسطه اي
كارآفرينی
نقش دولت این جاس��ت ،ناظر اس��ت.
االن در یک��ی ازبیمارس��تان های دولتی
عفون��ت قبلی حادث ش��ده ،خود دولت
مس��ئول اس��ت یعنی متهم خود دولت
است .دادستان هم خود دولت است.
تص��دی گ��ری و تولی��ت  2دو ت��ا کار
جدا اس��ت .وزارت بهداش��ت باید تعیین
تکلی��ف کن��د ،تصدی گ��ری میخواهد
بکند ،تولیت باید برود جای دیگر .تولیت
می خواهد بکن��د تصدی گری باید برود
جای دیگر .این را خود مس��ئولین وزارت
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بهداشت باید تصمیم بگیرند چه باید بکنند .ولی کوچک سازی و
کارآمدی اس��ت .به نظر من ما سیاس��ت و برنامه در نظام سالمت
عالی داریم .ما از جهان اول هم در سیاست گذاری و برنامه ریزی
توسعه یافته تر هستیم .یعنی سیاست های ابالغی مقام رهبری را
اگر ما مالحظه بفرمائید ،باید تبریک بگوئید همچنین کارش��ناس
هایی در کشور ما هست ولی در اجرا ضعیف ترین کشوریم.
توليت ،سياستگذاري و نظارت

تصدي گري

بن�د 7میگوی�د که سیاس�تهای کل�ی ابالغی مق�ام معظم
رهب�ری :تفکی�ک وظایف تولی�ت ،تأمین مال�ی و تدارک
خدمات در حوزه سالمت
به نظر من باید یک مدت سیاست گذاری ،برنامه ریزی (همین
برنامه پنجم) بزاریم برای شش��م ،اص ً
ال جلس��ه نمی خواهد اجرا
نکردیم آن را .باید بیاییم در صحنه اجرا.
ظرفیت جذب سرمایه به نسبت سایر بخش ها در بخش دولتی
بسیار پایین است.
نرخ انباش��ت سرمایه منفی می باش��د .هزینه استهالک ساالنه
بیش از سرمایه گذاری ساالنه میباشد.
قیمت تمام ش��ده در بخ��ش دولتي باال می باش��د.اینها اصول
جهانی هستند.
در آمریکا که یک کش��ور س��رمایه داری است و آن هم با نظام
س�لامتش چالش دارد 60درصد توسط  NGOها اداره می شود
در نقش��ه تحول س�لامت ما هم نوشته شده 60درصد خدمات ما
هم باید توسط  NGOها اداره بشود.
باید همه ی بخش ه��ای خصوصی و دولتی بیایند کمک کنند
برای این 80درصد که از خدمات دولتی بهره مند می شود.ما یک
خط قرمز داریم فرانش��یز دولتی ،آن را باید رعایت کنیم ولی چه
کس��ی دارد این را عرضه می کند می تواند بخش دولتی عمومی
و یا خصوصی باشد.
از طریق س��رمایه گذاری است که می توان کیفیت و خدمات را
افزایش و هزینه تمام شده را کاهش داد.
مقایسه هزینههای انجام شده در دنیا
حجم هزینه س�لامت در دنیا  5400میلیارد دالر است یعنی از
نف��ت و از نظامی که ما فکر می کنی��م خیلی اقتصاد بزرگ تری
است،س�لامت بزرگ تر اس��ت .پس ما باید خیل��ی در اقتصادش
تالش کنیم.
از ای��ن میزان 30 ،الی  50درصد از هزینه ها به بیمارس��تان ها
اختص��اص دارد.پس اگر بخواهیم این هزینه ها را دنبال و کنترل
کنیم باید در این بخش بگردیم.
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شرایط امروز ما این گونه است 4200 :تخت بستری روی دست
دولت گذاش��ته 270 .تا بیمارس��تان بخش��ی از آن دس��ت آقای
علیزاده اس��ت ،بخش��ی از آن دس��ت آقای مهندس ساکی است.
 10000تخ��ت جدید هم نی��از داریم.نزدیک ب��ه  50هزار تخت
بیمارستانی در کوتاه مدت بایستی ایجاد شودیعنی  50000تخت
بیش از 50درصد دارایی مان باید تخت ایجاد کنیم.
این حداق��ل  10000میلی��ارد تومان به قیمت امروز س��رمایه
گ��ذاری می خواهد .یکی از راه ها بهره وری اس��ت ما اگر بیاییم
در بخ��ش دولتی 20درصد بهره وری را باال ببریم 17000 ،تخت
ایجاد کردیم ،بدون اینکه سرمایه گذاری کنیم.
خرید خدمت باعث :
کاهش هزینه ها و کاهش پرداخت از جیب مردم
افزایش س�رمایه گ�ذاری و ظرفیت های عرضه خدمات
درمانی
بهبود مشارکت مردم در طرح های توسعه ای
بهبود عملکرد و افزایش دسترسی به خدمات درمانی و
کسب رضایت بیماران
تمرکز بر وظیفه تولیت
تحول اساس��ی در نظام س�لامت باید با تغییر در نگرش صورت
بگی��رد .افزایش بهره وری و س��رمایه گذاری جدی��د .این تحول

اساس��ی اس��ت هر جایی تح��ول صورت
گرفته ،اگر به عنوان مثال متوجه بشوید
در راه آه��ن س��رمایه گذاری ش��ده بعد
میبینی��د خدم��ات بهتر ش��ده ،قیمت
پایینتر می آید .پس در بخش س�لامت
نیاز به سرمایه گذاری داریم.
 120ه��زار میلی��ارد توم��ان معوقات
بانکی روانه بازار مسکن شده است.گفته
من این اس��ت آقایان س�لامت برای چه
 10ه��زار میلیارد توم��ان آن وارد بخش
س�لامت نشده اس��ت!؟ حداقل می شود
بیمارس��تان س��اخت .برای اینکه س��ازو
کارش را نداش��تیم .ب��رای اینک��ه منابع
بانکی س��ازوکار خاصی می خواهد ،یک
بخش غیر دولتی میخواهد مشارکت می
خواهد این ها را باید ایجاد کنیم.
آقای دکتر هاشمی مصاحبه ای کردند.
گفتند که :
"از اول انق�لاب هم مرت��ب میگویند،
خصوص��ی س��ازی و این ش��ده آرزویی
دست نیافتنی ،متأس��فانه .اما هر جا که
مردم حضور پیدا کنن��د ،هزینه  -فایده
را حس��اب میکنند .در جای��ی که زیان
ده اس��ت ،اص��ول اقتص��ادی را مراعات
میکنن��د .اما وقتی قرار اس��ت از جیب
کس��ی دیگر که دولت است ،هزینه شود،
هم به��ره وری پایین اس��ت ،هم احترام
و مش��تری مداری خیلی ضعیف است و

97

98

هم دلس��وزی برای نگهداری اموال بیت
المال و مردم کمتر است .ارائه کنندگان
خدمات هم باالخره س��رگردان هستند و
متناس��ب با فرهنگی که دارند ،دلسوزی
میکنند.
راس��تش را بخواهید این طرح بهانهای
اس��ت برای اینکه بتوانیم تغییر ساختار
بدهیم".
ت��دارک خدمات باید وارد بخش دولتی
عمومی و خصوصی شود.
بس��یاری از مشکالت  ،فقط با پول حل
نمی شود .برای رسیدن به هدف «تحول
بنیادین و ماندگار در نظام سالمت» باید
تفکر ،فرهنگ و ساختار را تغییر دهیم.
بهره وری پایین است .این طرح (طرح
تحول س�لامت) بهانه ای است تا بتوانیم
تغییر ساختار بدهیم.
تدارک خدمات بای��د بیاید بخش های
دولتی ،عمومی و خصوصی
م��ا االن نم��ی دانیم ت��دارک خدمات
دست کیس��ت؟ دست وزارت رفاه است؟
دست وزارت بهداشت است؟ دست بخش
خصوصی است؟ دست اداره شرکت نفت
است؟ اینها تفکیک نشده .
راهکار :1ايجاد نهادهاي غيرانتفاعي يا
خصوص��ي در قالب هولدين��گ در حوزه
سالمت در راستای:
اص��ل ش��ماره 7سیاس��تهای کل��ی
س�لامت(مقام معظم رهب��ري)  :تفكيك
وظاي��ف تولي��ت ،تأمين مال��ي و تدارك
خدمات در بخش سالمت
اصل :7-3تدارک خدمات توس��ط ارائه
کنندگان در بخش های دولتی ،عمومی
و خصوصی
از جمل�ه مهمترین خصوصیات این
سیستمها:
وزارت بهداش��ت با ایجاد هولدینگ
از بیمارستان س��ازی و بیمارستان داری
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فاصله و به تولیت و نظارت می پردازد.
با ایجاد هولدینگ ،مأموریت های نظام س�لامت قابل تفویض
م��ی گردد .در صورتی که با  500رئیس بیمارس��تان این تفویض
غیرممکن است.
از تمرکز گرایی فاصله گرفته و س��ازمانهای عملیاتی استقالل
بیشتر می یابند.
ام��کان کنت��رل و مراقب��ت نظام من��د ش��رایط و خدمات از
طریق س��از و کارهای تعریف ش��ده برای ارتباط بین اجزاء درون
سیستمهای هولدینگ فراهم می گردد.
آقای دکتر هاشمی :خصوصي سازي به معنی استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی در نظام س�لامت است،حاال مردم و منتقدان باید
بدانن��د ک��ه این کار به معن��ای تبدیل کردن مراکز بهداش��تی و
درمانی کش��ور به بخش خصوصی رها شده امروزی نیست .اینکه
فاجعه اس��ت ،منظور من این اس��ت که وزارت بهداش��ت که االن
ال لَخت اس��ت و اص ً
کام ً
ال قادر به تحرک چش��مگیر نیست،چابک
نیست ،خیلی متورم شده است.
دکتر هاش��می طرح تح��ول نظام س��ـالمت را مقدمه ای برای
افزایش مش��ارکت مردم در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانس��ت و افزود :ایمان دارم تا این مش��ارکت ش��کل نگیرد ،نمی
توانیم شاهد تحولی بنیادین و ماندگار در نظام سالمت باشیم.
دکتر هاش��می :باید کاری کنیم ک��ه بخش خصوصی حداقل 7
ت��ا  8هزار میلیارد تومان پول بیاورد به بخش س�لامت .کاری که
کشورها و نظام های موفق سالمت کردهاند .البته خدمات را برای
مردم به نرخ دولتی ارائه کنند تا به مردم آس��یب نرس��د و دولت
باید سوبسید بدهد .چه در خرید خدمت و چه در سرمایه گذاری
افراد .اگ��ر مردم بیایند پای کار مدیری��ت خدمات خیلی بهتر از
دولتی می شود .این بارها ثابت شده است.
راهکار  :برای سرمایه گذاری فوق به  5-7هولدینگ که هر کدام
یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میطلبند نیاز می باشد.
راهکار :2اجتناب از انباشت سرمایه حوزه سالمت در حوزه های
دیگر:
از طریق س��رمایه گذاری بخش عمومی یا خصوصی در راستای
اصل شماره 10سیاستهای کلی سالمت  :تامین منابع مالی پایدار
در بخش سالمت
نرخ انباشت سرمایه در حوزه سالمت و درمان در ایران ،بسیار
کمتر از نرخ استهالک است .
اگ��ر دارایی وزارت بهداش��ت  50هزار میلی��ارد تومان فرض
ش��ود و نرخ استهالک 5درصد در نظر گرفته شود سالیانه 2500
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میلیارد تومان فقط برای تثبیت وضعیت موجود نیاز داریم.
س��ود حاص��ل از س��رمایهگذاریها در بخ��ش س�لامت ،در
حوزههای دیگر سرمایهگذاری میشود.
سودی که در بخش درمان و سالمت به دست میآید ،یک سود
فردی است ،نه نهادی و صرفا نصیب افراد (پزشکان) میشود و همین
باع��ث خروج س��ود از این بخش و س��رمایهگذاری در دیگر بخشها
میشود.
در ارتب��اط نابرابر بخش دولتی با بخش خصوصی نابس��امانی
وجود دارد که منجر به شیفت درآمد به بخش خصوصی و هزینه
ها به سمت بخش دولتی و مردم می شود
آقای دکتر هاشمی در جایی دیگر فرمودند:
برای رقابت با بخش خصوصی راهی جز تقویت بیمارستان های
دولت��ی وجود ندارد و باید در چند س��ال آینده با فاصله جدی از
بیمارستان های خصوصی پیشی بگیریم.
مهمترین مش��کل م��ا ایجاد این فرهنگ اس��ت .ما حتی داخل

س��ازمان وزارت بهداشت هم برای ایجاد
این فرهنگ مش��کل داریم ب��رای اینکه
هم��ه فکر میکنن��د ،حوزه بهداش��ت و
درم��ان حاکمیتی اس��ت و فک��ر دولتی
آنها را نمیش��ود تغیی��ر داد.به خصوص
در حوزه بهداش��ت که خیلی س��خت تر
است و در حوزه درمان هم مشکل داریم.
امیدوارم بش��ود.اگر این اتفاق نیفتد ،من
فکر میکنم کار چندانی انجام ندادهایم،
اگر ساختار نظام سالمت و بیمه ها واقعاً
متحول نشود ما در مسیری که میرویم
به س��ر من��زل مقصود نخواهیم رس��ید.
بنابراین ما باید ساختار و فرهنگ مان را
عوض کنیم ،در را باز کنیم ،منابع جدید
را روانه کنیم.
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صنعتیسازیدرخدمتبیمارستانی
مهندس محمود جراحی
معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفان و مشاور توسعه
محب

تمرکز بح��ث اینجانب روی به��ره وری و
افزایش بهره وری است.
تولید ناخالص داخلی دنیا بیش از  63هزار
میلی��ارد دالر بوده که ح��دود 10درصد در
بخش سالمت هزینه می شود.

به خاطر اینک��ه اندازه اقتصاد س�لامت را
بفهمید من آخرین آمار را در  2013می گویم
حدود  6300میلیارد دالر اندازه اقتصاد حوزه
ی س�لامت است که معادل نفت مخابرات و
نظامی است.

 30الی 50درصد از هزینه های سالمت در بیمارستان هزینه می شود.
بیمارس��تان بزرگترین مرکز هزینه در حوزه سالمت است .یعنی اگر ما
بخواهیم افزایش بهره وری را در حوزه س�لامت را دنبال کنیم اولین جا
بیمارستان است.
هزینهه��ای بهداش��ت و درمان در ایران  5/6درص��د از تولید ناخالص
داخلی می باشد (سال )2010

پرداخ��ت از جیب در ایران تقریبا  2برابر متوس��ط کش��ور ها در دنیا
میباشد
بیمارستان های اصلی کشور که بار اصلی را به دوش دارند بیمارستان
های دولتی است.

ما  889بیمارستان داریم که  557عدد آن دولتی است 85000 .تخت
اس��ت و 80درصد بار هم بر دوش بخش دولتی است .پس دولت عرضه
کننده ی اصلی است در حوزه بستری .آمار تعداد مورد نیاز تخت به این
صورت است:
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نزدیک به  50هزار تخت بیمارستانی در کوتاه مدت باید ایجاد شود

دو مشکل اساس��ی اقتصاد کشور یکی کمبود سرمایه گذاری و دیگری
پایین بودن بهره وری در همه ی بخش ها اس��ت .چین که ما این همه
قبولش داریم8 ،درصد نرخ رشد اقتصادی میانگین  20سال گذشته اش
4/3 ،درص��د از محل افزای��ش بهره وری بوده3/2 .درص��د آن از محل
سرمایه گذاری جدید اس��ت .پس سرمایه گذاری و بهره وری  2چالش
اصلی همهی حوزههای اقتصادهای کش��ورهای در حال توسعه از جمله
ایران و از جمله حوزه ی سالمت است.

افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه می شود.
حوزه ی س�لامت خود بیمار اس��ت ،بیم��اری دارد به ن��ام COST
 .Diseaseآق��ای بامل ( )Baumolیکی از اقتصاددان های معروف که
کتابی اخیرا ً نوشته به نام (.)The Cost Disease in Health care
که گفته است چرا کامپیوتر ها همه ارزان می شوند ولی خدمات درمانی

در دنیا گران می ش��ود .یک بیماری دارد به
نام  ، Cost Diseaseمایکل پورتر هم چند
تا مقاله نوش��ته به نام بحران هزینه در حوزه
سالمت.
پ��س م��ا ی��ک  Cost Diseaseداریم و
ی��ک  Cost Crisisداریم .کلمه ی Cost
چیزی اس��ت ک��ه اهالی حوزه ی س�لامت
عمدت��اً از آن فرار می کنند،مخصوصاً دولتی
ها .دوس��ت ندارند راجع به آن صحبت بشود
چون بر می گردد ب��ه ناکارآمدی .االن همه
ی ادبیات و گفتهمان حول این هدف اس��ت
که بودجه بدهید ،بیش��تر بدهید ،بودجه کم
است .امکانات کم است .کی جلسه گذاشتید
وقت جدی گذاشتید ببینید کاری که انجام
میدهی��د چقدر تم��ام میش��ود و چگونه
میش��ود ارزانش کرد .همیش��ه من دعوای
بین س��ازمان برنامه و حوزه سالمت را دیده
ام .هیچ وقت راجع به هزینه حرف نمی زنند.
چگونه ش��ما قیمت چیزی یا خدمتی را که
نمی دانید چند تمام میشود می گویید کم
است یا زیاد؟ پس کلمه ی  Costیک کلمه
ی نامقدسی اس��ت و کلمه ای است که باید
قایمش کرد .از طریق افزایش بهره وری می
شود قیمت تمام ش��ده را پایین آورد .سؤال
اصلی این است که از طریق بهره وری چگونه
می توان هزینه را کاهش داد؟ در سیاس��ت
های ابالغی مقام معظم رهبری بند  3گفته
ش��ده افزایش بهره وری در اقتصاد یعنی در
برنامه های کش��ور ،یکی از محل های رشد
اقتصادی است که 25درصد آن باید از طریق
رشد بهره وری حاصل شود.
مثل همان کارهایی که می گوییم و انجام
نمی دهیم .بنابراین از طریق صنعتی سازی
اس��ت که می توان بهره وری را افزایش داد.
جمله قشنگی استTo Do more with :
 lessیعنی یک بیمارستان بودجه کم بهش
بدهند ،خروجی آن بیش��تر باشد.این جمله
را االن شما قبول ندارید .چطور می شود که
بودجه یک بیمارستان را 10درصد نسبت به
س��ال قبل کم کرد ،خروجی آن را 20درصد
بهتر کرد.
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دکت��ر اعتمادیان هم اش��اره کردند اگر ما
20درصد به��ره وری تخت ه��ای موجود را
باال ببریم ،یعنی  6800میلیارد تومان صرفه
جویی کردیم .یعنی معادل  100تا بیمارستان
 170تخت خوابی ساخته ایم که این موضوع
کام ً
ال عملی اس��ت ،همه ما می دانیم که در
ارائ��ه خدمت که می دهیم حداقل 20درصد
آب داخلش هست .میشود این را کاهش داد
از طریق سرمایه گذاری.
یک��ی از مهمترین راه کارهای افزایش بهره
وری از طریق صنعتی س��ازی است .صنعتی
سازی یعنی چی؟
یعن��ی از تولی��د تک محصول��ی ،از تولید
دستی برویم به سمت صنعتی .ویژگی تولید
صنعتی تکرار پذیر است ،اتوماتیک است ،قابل
اندازه گیری و قابل اتکا اس��ت .شما در حوزه
س�لامت دو تا محصول تولید می کنید ،یک
عم��ل آپاندیس انجام م��ی دهید ،در همین
بیمارستان های تهران ،یکی مث ً
ال  2میلیون
توم��ان درآم��د دارد یکی  4میلی��ون تومان
کیفیت اینهم کام ً
ال متفاوت است با یکدیگر،
ولی وقت��ی یک نفر یک فنج��ان را صنعتی
تولید می کن��د  100تا تولید کند ،هر 100
تا مثل هم اس��ت .قیمت تمام ش��ده آن هم
مثل هم است ،بنابراین تولید انبوه در خروجی
صنعت سازی است.
یک مثال م��ی زنم ،ما چرا در مبحث مبل
ب��ه خارجی ها باختیم؟ چون ما صنعت مبل
نداریم .صنعتی س��ازی نیست .ما  13000یا
 12000کارگاه مبل س��ازی زیر پله ای زیر
 10نفرداریم ولی چین ،ترکیه ،مالزی کارخانه
های باالی  1000نفر مبل سازی دارند قیمت
تمام شده خود را پایین میآورند و کیفت را
افزایش می دهند.
کفش هم همین طور م��ا  19000کارگاه
کفاش��ی داش��تیم االن ورشکس��ته ش��دن
 11000کارگاه باق��ی مان��ده اند 3 ..الی  4تا
کارخانه صنعتی هم داشتیم که مریض شدند
فرستادیم کشتارگاه بنابراین ما صنعت کفش
نداری��م .به خاط��ر همین ب��ه کفش چینی
باختیم.
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در قس��مت گاو داری ،ما در بنیاد یک��ی از بزرگترین گله ی گاو را در
کش��ور داریم که صنعتی سازی انجام شده .ما برای تولید یک لیتر شیر
 520گرم نهاده اس��تفاده می کنیم ولی در گاوداری سنتی  1120گرم.
تفاوت این جیره ی خشک  315تومان برای یک لیتر شیر است .یعنی
ما  315تومان شیر را ارزان تر تولید می کنیم ،در گاوداری های صنعتی
باالی  1000رأس .ما در کش��ور گاوداری باالی  12500رأس خیلی کم
داریم ،یکی یا دو تا داریم .در دنیا گاوداری  10000رأسی 15000 ،رأسی
دارند ،ما بلد نیس��تیم ی��ک  15000رأس دام را در یک نقطه مدیریت
کنیم .در کشور ما این توانایی موجود نمی باشد.
آغازگر صنعتی س��ازی چه کسی بوده؟ هنری فورد است .اوائل خودرو
به صورت دستی تولید می شد ،فورد در سال  ،1919کارخانه فورد را به
صورت سری دوزی آغاز کرد و صنعتی کرد .پادشاه ماشین ها نام گرفت.
بعد ژاپنی ها رفتند از آمریکایی ا در دهه ی  50و  60سری دوزی ،تولید
انبوه را یاد گرفتند.
در صنعتی سازی هر چقدر تیراژ باالتر برود قیمت پایین تر می آید و
هزینه هاکاهش می یابد.
اقتص��اد دنیا هم  3بخ��ش دارد :خدمات ،کش��اورزی و تولید .بخش
خدمات هم خود یک صنعت است و صنعتی شده است.
اقتصاد

در آمریکا

صنعت کشاورزی

3درصد

صنایعتولیدی

17درصد

صنعت خدمات

80درصد

هرچه کشور پیشرفته تر باشد سهم خدمات در آن بیشتر است ما در
حوزه س�لامت در حوزه ی خدمات هس��تیم .خدمات درمانی هم مثل
تولید دستی است.
اما در ایران خدمات درمانی همانند تولید دستی است زیرا مشخصات
یک صنعت را ندارد.
یک نمونه صنعتی س��ازی خدمات درمانی بیمارستان نارایانا در هند
 Narayana Hrudayalayaاست

دکتر شتی ( )Shettiیک هندی است.به او پادشاه قلب ها گفته میشود.
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ایشان اولین نیستند ولی یک از کسانی است که در نشریات دنیا ،به طور
مکرر از ایشان صحبت می شود .ایشان دکتری درانگلیس بودند12 , 10 ،
س��ال پیش از گای هاسپیتال انگلیس جراح قلب بوده به هند می رودبا
 12و  10تا بیمارستان زنجیره ای که ساخته عمل جراحی قلب را پایین
آورده است.
بیمارستانش نارایانا هرودایاالیاست ،یعنی خانه ی رحمت خدا
هدفشان این است که خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب را برای توده
ها فراهم آورد ،آقای دکتر واعظ مهدوی ابتدای فرمایشاتش��ان فرمودند،
تأکید کردند برای همه ،این برای همه است .قاعدهی هرم است ،با کیفیت
در دسترس همه است .این آن چیزی است که این آدم گاو پرست انجام
داده ،ما یک آدم خداپرست هنوز شعارش را داریم می دهیم.
این مدرسه ی بازرگان  Harvard Business schoolدر ، MBH
کیس دکتر شتی را درس می دهد.
چندین مقاله راجع به ایش��ان چاپ ش��ده و ایشان چکار کرده ،حدود
 12-10س��ال پیش که ش��روع کرده ،عمل قلب باز در هند  5000دالر
بود.گفته بود می خواهد برساند به  2000دالر ،االن رسانده است 2 .سال
اس��ت که رسانده اس��ت .یعنی عمل قلب باز را از  5000دالر رساند به
 2000دالر .درست عکس دکترهای خداپرست ما که هدفشون این است
که عمل قلب بازی که  4میلیون بوده کرده اند  20میلیون ! اکنون هدف
گذاری کرده که  5 , 4سال دیگر برساندش به  800دالر .

معجزه اش تعرفه بسیار پایین است .مدیریت درست است ،شروع کرده
است  14تا بیمارستان در  11شهر هند زده12 ،درصد عمل قلب را انجام
می دهد ،ببینید ،سری دوزی کرده  ،زنجیره ای کرده ،تولید انبوه کرده.
با تک تک بیمارستان نمی شود این کار را انجام داد 100 .سال از اولین
عم��ل جراحی قلب دنیا می گذرد هنوز 10درصد مردم بیش��تر توانایی
خرید عمل جراحی قلب را ندارند .بیشتر نیاز دارند ولی نمی توانند.
از س��ال 2001شرکتی زده ،پدر زن دکتر شتی یک شرکت ساخت و
ساز داشت.شرکت  25هکتار زمین را به دکتر شتی سی سال اجاره داد.
موسسه غیردولتی دکتر شتی سرمایه را وام گرفت و خانواده دکتر شتی
تضمین بازپرداخت وام را شخصا برعهده گرفتند.ماموریت نارایانا به ارائه

خدمت به بیماران فقیر ق��رار گرفت و مدل
تجاری خود را نیز بر آن مبنا طراحی کرد.
در بیمارستان های دکتر شتی افراد ثروتمند
و فقیر به یک شکل تحت مداوا قرار می گیرند
و پول مریض هیچ تاثیری در نحوه رسیدگی
به آنها ندارد .طرح وی به نحوی اس��ت که به
دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد
( )Harvardآموزش می دهد.
به نقل از دکتر شتی”مردم فقیر وقتی تنها
هستند ضعیف اند اما وقتی باهم باشند قدرت
زیادی دارند“
آن چه که ما در بیمارستان دولتی داریم،
تجمیع تقاضای بس��یار باالی بخش قاعده
هرم کشور اس��ت .این طالست ،اگر کسی
بتوان��د این را طراحی کن��د از درونش می
توان��د پ��ول در بی��اورد ،می توان��د قیمت
تمام ش��ده را پایین بی��اورد همان چیزی
که متأس��فانه در بعضی از بیمارستان های
دولتی کردیم مرک��ز ( Diss puchدیس
پاچ) مریض به بیمارس��تان های خصوصی
به ج��ای اینک��ه تجمیع کنیم و اس��تفاده
کنیم.
 24جراح بیمارستان بنگلور هر هفته 70
س��اعت عمل دارند،جراح مس��ئول آوردن
مریض نیس��ت ،بهره وری را افزایش داده،
وقتی هم که تعداد عمل جراحیش زیاد می
شود ،دستش روان می شود بهتر عمل می
کند و کیفیت افزایش پیدا می کند.ایشان
می گویند یک دکتر آمریکایی در سن 65
سالگی به  3200عمل قلب می رسد ،دکتر
من در  32سالگی به  3200عمل می رسد.
سرعت را نگاه کنید ،بعد دستش روان می
شود می تواند سرعتش را باال ببرد و سری
دوزی باعث کاهش قیمت می شود.
بیمار را از طریق سالمت الکترونیکی کاری
کرده است.مردم از کشورهای دیگر جمع می
کند با اتوبوس ،کاندیدای عمل جراحی یا یک
دکتر عمومی می بیند ،مستقیم می فرستد
به اتاق عمل ،یعنی سرعت را برده باال و جراح
تمرکزش روی جراحی است و دیگر هیچ.
یعن��ی جراحان ما تمرکز ش��ان فقط روی
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جراحی نیست روی چیزهای دیگر هم هست،
این باعث می شود قیمت تمام شده باال برود.
ش��یفت کاریشان بین  10تا  12ساعت
است .سه شیفت کار می کنند واز  6صبح
تا  8شب کار می کنند همه ی اینها می
ش��ود قیمت تمام شده و هزینه ها را در
سطح پایین برای فقرا نگه داشته و هیچ
کس ه��م نباید به خاطر ع��دم پرداخت
پذیرش نشود.
از ظرفی��ت تجهیزاتش  2 ،ت��ا  3برابر
جاهای دیگر کار می کش��د همان کاری
ک��ه ما نمی کنیم یا خراب اس��ت یا یک
ایراد کوچک دارد و یا ش��ب هاو عصرها
خام��وش اس��ت و هم��ه که م��ی روند
استفاده نمی شود.
راهکارهای کاهش هزینه ش��ان قدرت
چان��ه زن��ی باالی��ی دارد .تکنول��وژی،
انبارهای��ش و برنامه های��ش میتواند کار
بکند
ق��درت خرید باال ب��ا افزای��ش تعداد
بیماران مراجعه کننده
پیش��گیری از قراردادهای بلند مدت و
افزایش قدرت چانه زنی
کاهش بها به سبب کاهش میزان انبار
کردن کاالها
استفاده از نوآوری ها و تکنولوژی های
روز
پرورش نیروی انسانی از جمع کارکنان
حاض��ر ب��ا کم��ک برنامه های مس��تمر
آموزش��ی و طراحی مسیر رش��د و ارتقا
برای آنان
دکتر ش��تی یک مدرسه پرستاری دارد
چون بیشترین هزینه در پرستاری است.
خودش پرستار خودش را تربیت می کند
ک��ه ارزان تر دربیاید و دس��ت خالی هم
کسی را بر نمی گرداند.
نتیجه این که بیمه سالمت راه انداخته
که جالب است ،می گوید هر کس که به
م��ن  5روپیه در ماه بدهد یک عمل قلب
مهمان م��ا مجانی 5 .میلیون نفر را عضو
کرده و باهمین س��قف سرویس می دهد
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

با 5روپیه که در هندهم عددی نیست ،چه برسد به ایران ،ببینید
نوع بیمه ایشان را ....
حجم باالی بیمار صنعتی سازی را انجام داده است .خیریه قابل
اتکا نیست .ما باید  Business planداشته باشیم ..خیریه خوب
است ولی باید عقل و معاش و Businessهم داشته باشد.
برنام��ه های آینده دکتر ش��تی این اس��ت که م��ی خواهد صد
بیمارس��تان کم هزینه و سه ش��هرک درمانی با ظرفیت  30هزار
بیمار با صرف هزینه  830میلیون یورو بسازد .بعد از جراحی های
کم هزینه قلب ،جراحی های چش��م و درمان س��رطان کم هزینه
هم از برنامه های آینده اوست.
از همه مهمتر این جالب استAscention Health Care ،
 Groupیک گروه خیره ی آمریکا اس��ت که  117تا بیمارستان
دارد .با دکتر ش��تی قرار داد بس��تند که بیخ گ��وش آمریکا یک
بیمارس��تان بزنند با  2میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری.عمل قلب
را انجام بدهند با  2000دالر .س��ال گذش��ته ف��از اولش با 140
تخت به بهره برداری رس��ید .عمل قلب در آمریکا حدود 60000
دالر اس��ت .بیماران مستمندشان را سوار هواپیما می کنند 300
دالر ،چون یک س��اعت پرواز است  2000 ،دالر عمل قلب300 ،
دالر هزینه برگش��ت .ی��ک عمل قل��ب  60000دالری با 3000
دالر تمام میش��ود .این روش کاهش قیمت تمام ش��ده است که
در  Caymanانج��ام ش��ده فاز اولش هم افتتاح ش��ده ،با حدود
 150تخت .نتیجه همه ی این ها کاهش بهای تمام ش��ده است.
حقوقشان با توجه به مدل دکتر مشتی برابر با  12تا 13درصد در
آمد ولی در کش��ورهای پیشرفته 60درصد درآمد به حقوق تعلق
می گیرد.
یک س��ؤال؟ آیا روش ارائه خدمات درمانی ما س��نتی اس��ت یا
صنعتی؟
مثل تولید شیر ،مرغ ،گوشت گاو .همه را داریم گران تولید می
کنیم ،هزینه اش را م��ردم بدبخت می دهند .بنابراین ما نیازمند
به یک انقالبی در حوزه ی صنعتی سازی هستیم .صنعتی سازی
ادبیات متفاوتی دارد دوس��تان در وزارت بهداش��ت ،آن 80درصد
باید کارشان را جدی کنند ،مهمترین راهکار هم کاهش هزینه و
افزایش بهره وری است .اگر این را بخواهیم هدف قرار دهیم هیچ
راهی جز صنعتی سازی در حوزه سالمت نداریم.
نتیجه صنعتی س��ازی چه می ش��ود؟ Low Cost Quality
 Health Careآن فرمای��ش حضرت رس��ول (ص) فرمودند که
همه مساویند .هیچ راهی نداریم وقتی که قیمت افزایش پیدا می
کند .نمی توانیم به فقرا سرویس بدهیم ،ما اگر بخواهیم فرمایش
حضرت رس��ول(ص) را رعایت کنیم باید به س��مت Low Cost
 Quality Health Careای��ن تنها راهی اس��ت که می توانیم
انجام بدهیم.
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نحوه سرمایه گذاری با مدل مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش درمان

نقشبانکهادرمشارکتعمومی-خصوصی
آقای مرتضی نجف
معاون مدیر عامل بانک ملت

نظام بانکی کشور کارهای بزرگی کرده
اس��ت .آن زم��ان که جناب آق��ای دکتر
اعتمادی��ان اولی��ن مح��ب را راه اندازی
کردند با تمام س��ختی ها ما در کنارشان
بودی��م هر چن��د که در ح��د بضاعتمان
توانس��تیم کمک بکنی��م ولی روش های
تأمی��ن مالی از منظ��ر بازارها به صورت
شکل زیر تقسیم بندی می شود:
ب��ازار پول ،بازار س��رمایه و بازار روش
ه��ای نوین اس��ت .بعض��ی از ابزارها در
دو بازار اس��تفاده می شود ،در بازار پول
تسهیالت بانکی وتس��هیالت از صندوق
توس��عه ملی که بسیار بس��یار تسهیالت
ارزان قیم��ت و خوبی اس��ت .که در این
مدلی که من خدمت ش��ما در مشارکت
دولت��ی –خصوصی ارائه م��ی دهم قابل

استفاده است .چون بخش خصوصی می تواند بگیرد.
انتشار گواهی سپرده است اعم از سپرده خاص اوراق مشارکت،
و انتش��ار صکوک یا در بازار سرمایه ،تأسیس شرکت سهامی عام
اس��ت که می شود از سرمایه کوچک مردم استفاده کرد ،مردم ما
مردم بس��یار خیری هس��تند ،می توانیم از اوراق منفعت استفاده
کنیم ،جاهایی که واقعاً نیاز است .دو سه تجربه اش را ما داشتیم،
افزایش س��رمایه شرکت های س��هامی عام ،عرضه اولیه سهام یا
بقیه ابزاررهایی که هست.
همی��ن طور روش ه��ای نوین که تأمین مالی پ��روژه محور یا
پروژه  financeاست .تأمین مالی ساختار یافته است که یکی از
این س��اختار یافته ها  PPPاس��ت که خدمتتان توضیح می دهم
یا مش��ارکت عمومی -خصوصی ،س��رمایه گذاری خطر پذیر که
واقعاً ما وارد شدیم تو این چند سال اخیر و تأمین مالی از طریق
نهادهای س��اختار یافته و بقیه مواردی که هست .فقط در جریان
باش��ید تمام این ها از منظره ی بانک باید  FSداشته باشد ،واقعاً
اگر به صورت  businessبه آن نگاه نشود  ،نمی تواند پاسخ گوی
نیازها باشد ،مدل هایی که آقای دکتر دانش جعفری برای خیرین
می گذارند برای من بسیار اهمیت دارد که به صورت علمی کسی
که می خواهد بیاید در این مش��ارکت ،شرکت کند بایستی بهره
وری و ب��ازده س��رمایه اش با بازده یا نرخ مؤث��ر تأمین مالی قابل
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قبول و قابل مقایسه باشد.
ابزارهایی که در این بازار استفاده می شود :اوراق بهادار با درآمد
ثابت است که شامل موارد زیر است:

صندوق های تخصصی و صندوق های ارزی که یک مش��کل دارد
برای تأمین مالی س��اخت بیمارس��تان ها تجهیز آن ،و آن مشکل
این اس��ت که هر  3ماه بایس��تی س��ود این اوراق را بدهند و این
خودش برایش��ان یک تأمین مالی سختی می شود ،پس ما این را
برای این مدل از کار یا مشارکت پیشنهاد نمی کنیم ،شاید بشود
در مدل های قبل��ی که توی بازار پول بود بتوان بعضی از گلوگاه
ها را ،بعضی از تجهیزات را ،برای شما حل کنیم کما اینکه MRI
خریدن یا تجهیزات آزمایش��گاهی خری��دن .این ها خیلی راحت
در بیمارس��تان های دولتی می تواند منابع و نقاط پر درآمد شما
باش��د .خیلی از همین بیمارس��تان های خصوصی از همین بازار
پول با همین نرخ ها به سود آوری رسیدند ،خیلی از تجهیزاتی که
خریدند توانس��تند قسط خودشان را بدهند .من پزشک خصوصی
سراغ دارم که در یکی از استان های بزرگ در جنوب کشور تقریباً
 4- 3س��ال پیش برای ایش��ان تجهیزاتی گرفتیم ،آنژیو قلب می
کرد و االن می گوید برای من درآمد خوبی داش��ته ،قسط هایش
را هم به موقع می دهد .پس ما باید برگردیم به آن انبوه سازی و
آن بهره وری که دوستان عزیزمان اشاره کردند .پس این بازار ها
برای مصارف مختلفی طراحی می ش��ود .در کل ما در مدل های
مشارکت بخش خصوصی  3مدل خاص داریم که:
ی��ا دولتی -دولتی هس��تند یعنی خود دولت می س��ازد و خود
دولت هم سرویس می دهد یا خصوصی هستند یا مدل مشارکت
دولتی -خصوصی اس��ت که یک نوع قراردادی اس��ت بین بخش
خصوصی یا بخش دولتی منعقد می ش��ود و ارائه س��رویس ها و
ساخت به عهده بخش خصوصی می شود.
اگ��ر که بخواهیم توضیح دهیم که مش��ارکت عمومی خصوصی
چیست به صورت زیر بیان میشود:
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بح��ث دول��ت  Publicک��ه هم��ان
حکومتی اس��ت ،که حاال این حکومت یا
حکومتی است یا استانی است یا شهری
و یا محلی.
یک بحث داریم  privateیا خصوصی
که این هر چیزی که غیر از دولتی باشد،
هر کمپانی ،سازمانی که غیر دولتی باشد
شامل می شود.
بخش س��وم یا  partner shipها که
درواقع نوعی قرارداد اس��ت که ش��راکت
می کند بین بخش های مختلف از جمله
خصوصی و دولتی.
در این حالت یک قراردادی اس��ت که
بخش خصوصی و دولتی انجام می دهد.
بخ��ش خصوصی بر اس��اس یک س��ری
اس��تانداردها ی��ک س��ری از خدماتی را
بس��ته به سیاس��ت گذاری بخش دولتی
ارائه می دهد .در این قراردادها ریس��ک
پروژه ریس��ک مالی و ریس��ک پرسنلی
و تجهی��زات به عهده بخ��ش خصوصی
اس��ت که می تواند ب��ا مدلهای مختلف
این ریس��ک ها توزیع بش��ود بین دولتی
و خصوصی .نقش دولت بیش��تر خریدار
خدمات اس��ت .این خریداری خدمات و
قرارداد خرید خدمت اس��ت که با بخش
خصوص��ی م��ی بن��دد و ببینی��م بخش
خصوصی از کجا درآمد پیدا می کند.
یک��ی از درآمده��ای بخ��ش خصوصی
همی��ن خرید خدمت اس��ت که دولت از
آن خرید می کند ،یکی کس��انی هستند
که بیم��ه دولتی دارند ی��ا بیمه تکمیلی
دارند یا کس��انی که به صورت آزاد از این
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امکانات اس��تفاده می کنند ،در واقع هر
سه بخش می تواند منبع درآمد باشد.
دس��تور العمل ها و نظارت و سیاس��ت
گذاری ها را بخ��ش دولتی می دهد که
تجهیزات یک بیمارستان ،استاندارد یک
بیمارس��تان ،ش��امل چ��ه چیزهایی می
ش��ود و اس��تانداردهای الزم جهت ارائه
تدوین ،را به بخ��ش خصوصی ابالغ می
کند .بخ��ش خصوصی در ع��وض منابع
مال��ی م��ی آورد ،مهارت��ش و مدیریتش
را م��ی آورد و در ارائ��ه خدم��ات در
بهترین حالت مناف��ع اش را می برد که
ما بانکها روی بخ��ش خصوصی خیلی
زوم میکنیم که از نظر اهلیت و ظرفیت
واقعاً توانمندی این را داشته باشند .برای
اینکه بدانید در کش��ورهای توسعه یافته
نس��بت مالکانه در ش��رکتهای معمولی
حدود 50درصد است .یعنی اگر کمتر از
50درصد باش��د وام به آنه��ا نمی دهیم.
ب��رای پیمانکاران هم که نس��بت مالکان
اس��ت حداقل باید 25درصد باش��د ولی
متأسفانه در ش��رکتهای ما نسبت های
مالکانه زیر  20درصد اس��ت .کس��ی که
توان مالی نداش��ته باشد نمی تواند بیاید
در این مش��ارکت و فکر کند که این جا
یک مناب��ع ارزان قیمت اس��ت و ما هم
به عنوان مس��ئولیت اجتماعی که داریم
سعی می کنیم مینیمم نرخ قیمت تمام
ش��ده پولمان را بیاوریم و شاهد هستند
دوس��تان من که از این منابع اس��تفاده
کردند .چون می دانید قیمت تمام ش��ده
پول خیلی گران اس��ت در کشور ،یعنی
هر زمان نرخ س��پرده ه��ای مردم -22
23درصد می شود زیاد خوشحال نباشید
زیرا نرخ تسهیالت بانک ها هم به همین
نس��بت افزایش پیدا می کند .ما هم زیاد
خوشحال نیستیم نرخ تمام شده پولمان
زیاد باش��د .ول��ی در بخش س�لامت به
خصوص بانک ملت و دوس��تان و عزیزان
من که آنجا هس��تند ،همه ی ش��بکه ی
بانکی مس��ئولیت اجتماعی خودش��ان را

درک می کنند و نهایت تالشش��ان این است که قیمت تمام شده
ک��ه پول در می آید را به آنها اختص��اص بدهند .به خاطر همین
ما شناس��ایی و انتخاب بخش خصوصی برایمان بسیار مهم است
که هم توانایش و هم ظرفیت واهلیت آن را داش��ته باش��د .خیلی
خوش��حال می شویم که خود پزشکان بیایند به صورت تعاونی ها
این بخش ها را شکل بدهند و تخصص هم داشته باشند.
هم��ان طور که دوس��تان من هم اش��اره کردند ای��ن مدل در
کش��ورهای مختلف ،ترکیه را خیلی خوب باز کردند ،انگلس��تان،
اروپا و برزیل و س��ایر کش��ورها بوده ما واقعاً در قس��مت دولتی
محدودی��ت منابع داری��م ولی می توانیم با اس��تفاده از این مدل
محدودی��ت منابعمان را به نوعی حذف کنی��م و بتوانیم از بخش
خصوصی با تم��ام توانمندی هایش اس��تفاده کنیم .این ها فقط
در بیمارس��تان های بزرگ نیس��ت حت��ی کلینیک های کوچک،
س��رویس های امدادگ��ری و همه جا از این اس��تفاده ش��ده که
امیدواریم که انجام بشود.
پ��س در واق��ع م��ا ی��ا دولت��ی ی��ا خصوص��ی ی��ا
 PPP Public – Private partnershipداریم که قس��مت
اصلی است و از این قسمت سوم استفاده کنیم.
اگر ما بدانیم چرا از این مدل استفاده کنیم آیا بهترین سرویس
را می خواهیم یا س��رویس ب��ا کیفیت می خواهیم یا ارزان را می
خواهیم .باید ببینیم وظایف هر دو چیست؟
اگ��ر که به وظایف هر دو قس��مت این ش��راکت دقت کنیم در
قسمت بخش خصوصی این وظایف در آن است :طراحی ،ساخت،
تأمی��ن منابع مالی ،تجهیزات ،س��رویس کلینیک ،س��رویس غیر
کلینیک  ،پرسنل به عهده ی بخش خصوصی است.
در بخش دولتی استراتژی هاست .بیشتر در پکیج کلی سرویس
خدمات می خواهند استانداردها را تعریف کنند ،نظارت و کنترل
را می خواهد ،واقعا نظارت و کنترل در قرارداد ها و ارائه خدمات
بس��یار مهم اس��ت .ما خودمان یعنی بانک ها خیلی به نظارت و
کنترل اهمیت می دهیم .کمک به ارائه تأمین مالی ،یادتان باشد
قسمت دولتی برای بخش خصوصی تأمین مالی نمی کنندکمک
ب��ه ارائه تأمین مالی می کند .م��ا انتظار نداریم که بودجه دولتی
بیای��د برای بخش خصوصی ،ما بانک ها ب��ه عنوان تأمین کننده
مالی و ش��رکت های تأمین س��رمایه که بانک ه��ا دارند ،وظیفه
تأمین مالی را دارند .البته تأمین مالی که صرفاً آن نسبت مالکانه
بخش خصوصی هم برای ما مهم اس��ت .یعنی کسی نیاید با یک
دکمه بخواهد کت بدوزد ،کس��ی که حداقل 50درصد این منابع
را داش��ته باش��د و بیاید از یک کمک مالی معقولی استفاده کند
که قیمت تمام شده یا نرخ مؤثر تسهیالت هم خیلی کاهش پیدا
کند.
اگر مدل عملیاتی ساختار قراردادهای مشارکت را ارائه کنیم که
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من در انتها این خواهش را از همه ش��ما بزرگ��واران دارم که واقعاً
نگرش را که دوس��تمان فرمودند تغییر بدهیم اگر همه با هم باشیم
همه حرفمان نظام سالمت باشد ،می شود کارهای بزرگی را کرد
و ما به عنوان بانک کام ً
ال در خدمت ش��ما هستیم یکایک
شما بزرگواران و عزیزانی و مطمئن باشید نظام بانکی
و ب��ه خصوص بانک ملت که بن��ده از طرف بانک
ملت خدمت ش��ما رس��یدیم هر گونه طرحی
باش��د ،هر گونه مشورتی باش��د ،کام ً
ال از نظر
مالی و فیزیبل اس��تادی در خدمت شما
هستیم حتی مطالعات امکانسنجی

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

توس��ط شرکت تأمین س��رمایه می توانیم
برای شما بنویسیم ،این امکانات را به شما
ارائه بدهیم ،خوشحال می شویم
که اث��ر گ��ذار کوچکی
باشیم در خدمات بزرگی
که همه ی ش��ما
عز ی��ز ا ن
ارائه دادید
و خواهید
داد.

طراحی و به روز رسانی منابع و تجهیزات اورژانس
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فرآیند گردش کار با نگاه به استاندارد های
فضایفیزیکیاورژانس
دکتر نادر توکلی
دانشجوی دکترای معماری ،دانشکده معماری و
شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

یکی از مسائل اصلی و چالش برانگیز حوزه
نظام سالمت را که پیش رو داریم بحث ساخت
و تجهیز بیمارستانهاس��ت .س��عی میکنیم
در رابطه با نگاه جدی��دی که به فرآیندهای
اورژان��س و ب��ه طراحی اورژان��س به عنوان
ی��ک طراحی تخصصی در نظر گرفته ش��ده
مطالب��ی را عنوان کنیم.در دهههای اخیر در
وزارت بهداشت نگاه ویژهای به اورژانسهای
بیمارس��تانی شده و با توجه به الگوهای ارائه
خدمات اورژانس در دنیا که دو تا الگوی اصلی
است(یکی “”Angle Americanو دیگری
“ ) ”Franco Germanکه بیشتر اساس
بیمارستانی ارائه خدمات را در نظر میگیریم.
ایران هم الگویش به همین شکل است یعنی
در واقع ارائه خدمات تخصصی ،ارائه خدمات
اورژانس ،یا مراقبتهای اورژانس ،بیش��تر در
 settingبیمارس��تانی انج��ام میگیرد (در
الگوهای “ ”Franco Germanکه بیشتر
الگوی غالب در کشورهای اروپایی است ،ارائه
خدمات اورژانس به این صورت بود که امکانات
و تجهیزات را به عالوه یک نیروی تخصص یا
فوق تخصص در فیلد میفرستادند ،بیمار را
در فیلد به حالت ثابت میرساندند ،باالترین
رده تخصص می رفت��ه ،امکانات و تجهیزات
کامل در باالی س��ر بیمار حاضر میش��د و
هن��گام آوردن بیمار به بیمارس��تان اقدامات
درمانی اولیه صورت گرفته ش��ده بود و بیمار
مس��تقیماً یا به اتاق عمل یا بخش بس��تری

منتقل میش��د .به تدریج به این نتیجه رسیدند که این طرح مقرون به
صرفه نیس��ت و عم ً
ال الگوی  Angel Americanمطرح و در بسیاری
کش��ورها شکل گرفته و در چند سال اخیر میبینیم که بحث دپارتمان
اورژانس هم در کشور های اروپایی شکل گرفته و عم ً
ال معماری اورژانس
هم به اروپا کشیده شده.
سرفصل هایی که راجع به آن صحبت میکنیم چند بخش است:
 .1تاریخچه و گردش کار در بخش اورژانس
 .2ارتباط با دیگر بخش ها
 .3حوزه بندی بخش اورژانس
 .4معرفی فضاهای حوزه مشترک
 .5معرفی فضاهای حوزه فوریت
 .6معرفی فضاهای حوزه سرپایی
 .7معرفی فضاهای حوزه تحت نظر
سعی میکنیم یک ادغامی از فرآیند اورژانس را با نگاهی که در بستر
فضای فیزیکی مطرح می شود داشته باشیم.
تاریخچه بخش اورژانس:
دوران پس از جنگ يعني  1945تا  1960دوره رشد روزافزون نياز
به سرويسهاي اورژانس
افزايش تخصصهاي درماني
كاهش تعداد پزشكان عمومي
افزايش تكنولوژي درماني مبني بر بيمارستان،
افزايش انتظارات عمومي مردم و
افزايش سازمانهاي بيمه گر خدمات اورژانس
طرح كلي «اتاق اورژانس» در دوره پس از جنگ ش��امل يك بخش
تصادف بوده كه معموالَ از يك اتاق واحد با مواد،تجهيزات،ابزارها و پرسنل
محدود تشكيل مي شده است.
در آن زمان ،معماري«اتاق» اورژانس ،تخصص محسوب نميشد
تا جنگ های جهانی ما بیمارستان مداری نداشته ایم و زمانی که این
ش��روع شد .طرح کلی اتاقهای اورژانس که شکل گرفت بیشتر یک اتاق
حوادث بود و رفته رفته كالج جراحان آمريكا  .اواخر  ،1950راهكارهايي
براي س��اختار فيزيكي دپارتمان اورژانس تهيه نمودند .اما تعداد كمي از
معم��اران ،نيازهاي ارائه دهندگان خدمات درماني در دپارتمان اورژانس
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را در نظر ميگرفتند.
در اواخ��ر دهه  1950و اوايل  1960وقتي طب اورژانس به عنوان يك
تخصص درماني مطرح ش��د ،طرحهاي جديدي در پاسخ به تعداد رو به
رشد بيماران تدوين گرديد .طب اورژانس در اواخر دهه  1970در ایالت
متحده به عنوان بيست و سومين تخصص پزشكي شناخته شد.
و عم ً
ال معماری اورژانس از سال  1980با نگاه دپارتمانی شکل گرفت و
عم ً
ال بخش های تخصصی در اورژانس در نظر گرفته شد و از دهه 1990
عم ً
ال معماری اورژانس که یک معماری جدید بود توسعه پیدا کرد.
اگر بخواهیم یک بخش اورژانس را محک بزنیم و ارزیابی کنیم باید 3
مورد زیر در آن اتفاق بیافتد و اگر یک فضای مناسبی وجود نداشته باشد
این  3اتفاق نمیافتد.
 .1توانایی ارائه خدمات ومراقبتهای مورد نیاز بیماران باکیفیت باال
 .2سرعت و اثر بخشی ارائه مراقبتها باال باشد
ً
 .3ایج��اد رضایتمندی مطلوب و اگر راضی نباش��ند عمال فرآیند زیر
سوال است.
ویژگی های بخش اورژانس بیمارستانی عبارتند از:
همیشه اولین خط درمانی بیمارستان است.
امنیت ناکافی وجود دارد در اورژانس.
بیم��اران مختلف با ش��رایط و وخامت مختلف ممکن اس��ت وارد
اورژانس شوند.
همراهان مضطرب هستند.
ارائه  24س��اعته خدمت ،یعنی پرسنل اورژانس باید ساعت  4صبح
مانند  12شب باشند 12 ،شب مانند  12ظهر و  4بعد از ظهر و باید 24
ساعته خدمت دهند.
انتظار مردم
پرسنل در معرض خطر فرسودگی شغلی
چالش های موجود در اورژانس ها:
ازدحام اورژانس ها
افزایش جمعیت
افزایش شهرنشینی
مسن شدن جمعیت
افزایش مراجعات غیر اورژانس
افزایش انتظارات مردمی و نیاز به ارتقای خدمات کیفی
محدودیت منابع مالی و وابستگی شدید آن به دولت
اثرات شهرنشینی در بروز اورژانس ها:
افزایش آمار حوادث با قربانیان متعدد
افزایش آمار حوادث صنعتی
افزایش نرخ بیماری های مرتبط با آلودگی هوا و استرس ها
افزایش نرخ ناهنجاری های اجتماعی (مصرف داروهای خیابانی... ،
افزایش آمار حوادث ترافیکی
ً
برنامه نظام تحول سالمت که تقریبا بار مراجعه  10تا  15درصدی به
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اورژانس های اصلی ما متحمل شده اند.
افزای�ش مراجعات غی�ر اورژانس به
بخش های اورژانس:
نس��بت قاب��ل مالحظ��ه ای از بیماران
مراجعه کننده به ه��ر اورژانس را موارد غیر
اورژانس تشکیل می دهد.
با افزای��ش هزینه های درم��ان ،تمایل
بیماران به استفاده از خدمات اورژانس برای
شکایات غیر حاد رو به افزایش است
حضور این بیم��اران در بخش اورژانس،
امر رس��یدگی به بیماران بدحال را دشوارتر
می سازد
یک بح��ث بزرگ در اورژانس ها همیش��ه
مراجعات غیر اورژانسی است .به طور متوسط
در س��ال  22میلیون نفر ب��ه اورژانس های
بیمارستانی مراجعه می کنند .یعنی از هر 3
نفر ،یک نفر پایش به اورژانس باز میش��ود و
از ای��ن تعداد قریب 90درص��د از مراجعات،
مراجعات س��رپایی هس��تند .بنابراین عم ً
ال
بخ��ش های اورژانس مواجه هس��تند با یک
تعداد زی��ادی از بیماران س��رپایی که عم ً
ال
ای��ن ذهنیت را ایجاد میکند ک��ه ما باید در
فضاها یک محدوده ای را در نظر بگیریم که
س��رپایی را از بدحال به نح��وه ای جدا کند.
البته این همیش��ه در اورژانس بوده است که
خدمات اورژانس همیشه انتظارات را جبران
نمیکند و همیشه یک محل چالش برانگیزی
در حوزه سالمت بوده است بحث متخصصین
طب اورژانس و وظایفی که به عهده دارند .از
س��ال  1381در کشورمان شروع شد و عم ً
ال
یک تحول خوبی شکل گرفت متولی پیدا شد
در اورژانس های بیمارس��تان و تا حد زیادی
این متخصصین و عزیزان توانس��ته اند خالء
را بپوشانند.
فرآین��د گردش کار در اورژانس ،چه اتفاقی
باید بیافتد .چون گردش کار را اگر بدانیم فضا
را هم میدانیم  ،امکانات ،تسهیالت و عملکرد
ها را هم میدانیم.
همیشه با تریاژ آغاز میش��ود و واژه ایست
که باید رویش فرهنگ س��ازی ش��ود و واژه
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ایست که معادل فارسی ندارد .اولین مرحله
ک��ه در اورژانس مراجع��ه میکنیم پذیرش
نیس��ت ،صندوق نیس��ت ،بلکه تریاژ است.
اولی��ن محلی ک��ه در اورژانس بیمار مراجعه
میکند تریاژ اس��ت .تریاژ یک واحدی است
جه��ت ارزیابی اولیه بیمار ک��ه بیمار در این
مکان ورود پیدا میکن��د و اولین چیزی که
با آن مواجه میش��ود پرس��تار آموزش دیده
تریاژ است که ایشان ارزیابی میکند با توجه
به  5س��طح در بیمار اورژانس را دستهبندی
میکند .هر بیماری با هر وضعیت و شرایطی
که مراجعه کند از این پروتکل میگذرد .عم ً
ال
ما  5سطح بیمار اورژانس داریم یا سه دسته
بیماری که احتیاج به اقدام حیات بخش دارد
که سریعا شناس��ایی میشود .در زمان انتظار
صف��ر در محدوده احیا منتقل می ش��ود .در
س��طح دوم بیمار اقدام حی��ات بخش نمی
خواهد اما وضعیت آن پر خطر اس��ت .درد و
اس��ترس دارد و بعد از آن سطح های  3و 4
و  5را داریم .س��طح  3بیمارانی هس��تند که
خدم��ات زیادی می خواهند  ،س��طح  4و 5
بیماران سرپایی هستند و تسهیالتی که می
خواهند زیاد نیست.
سطح  :1احیا
سطح  2و  : 3نیاز به خدمات اورژانس و به
نسبت بدحال
سطح  4و  : 5بیماران سرپایی

در این الگوریتم میبینی��م که در اورژانس از
باال به پایین چه قالبی میتوانیم درذهن داشته
باش��یم .ما در اورژانس ها یک ورودی داریم.
بهتر است در اورژانسهای شلوغ که در سال
ورودی باالی  30هزار در سال دارند ،ورودی
جدا داش��ته باشند .ورودی سرپایی و ورودی

آمبوالنس را جدا در نظر میگیرند و هر دوی اینها به فضای تریاژ منتهی
میش��ود .هر کسی که وارد اورژانس میشود اول باید وارد تریاژ بشود تا
سطحبندی بیمار صورت بگیرد.از نظر فضایی تریاژ باید به تمامی فضاها
دسترسی داشته باشد .در معماری اورژانس تریاژ نقش محوری دارد .در
کش��ور های خارجی به غیر از تریاژ نمی توانید به بخش اورژانس ورود
پیدا کنید.و همین باعث میشود روند درمان سر و سامان بگیرد .بنابراین
اگر تریاژ به خوبی مستقر نشود باقی فرایندها نمیتوانند به خوبی مستقر
شوند.
بیماران سطح  1وارد فضای احیا می شوند که خدمات حیات بخش به
آنها داده می شود .و در بخش های اورژانس بیمارستانی معموالً متخصص
اورژانس آنجا حضور دارد و در بخش هایی که متخصص اورژانس نیست،
پرستار تریاژ اعالم بحران و احیا میکند و تیم احیا مستقر میشوند و به
بیماران در زمان صفر رسیدگی میکنند .در قسمت دوم بخش زون حاد
یا بستری موقت اورژانس را داریم .خط آبی بیانگر فاصله ی زمانی است.
مطلوب این است که هر بیماری که وارد اورژانس میشود ظرف  6ساعت
که یک شاخص کشوری است تعیین تکلیف شود و سرانجام او مشخص
ش��ود .بنابراین م��ا یک محدوده زیر  6س��اعت در اورژانس داریم و یک
محدوده باالی  6س��اعت .محدوده زیر  6ساعت کلیه خدمات اورژانسی
باید انجام شود در سه فضای اصلی ،فضای احیا ،فضای حاد (که بیشتر
بیماران بستری قرار میگیرند) و فضای سرپایی .اگر این تفکیک صورت
نگیرد آن 90 - 80درصد بیمارانی که سرپایی هستند با بیماران سطح
اول  ،دوم و س��وم مخلوط شوند و ایجاد اشکال کند .بنابراین این فضا را
باید در نظر گرفت.
بعد از  6ساعت بنا به دالیلی یک تعدادی بیمار تعیین تکلیف شده اند
و قرار است به فضای بستری منتقل شوند .باید از محدوده فوریت خارج
شوند و به محدوده تحت نظر بروند ..بنابراین ما در بخش های اورژانس
بزرگ معموالً در یک محدوده تخت تحت نظر داریم که ساختار بخشی
دارد و دو بخش می ش��ود ،فضای  I.C.Uاورژانس و یا بس��تری باالی 6
ساعت.
یکی از جلد های کتاب بیمارستان ایمن اختصاص دارد به معماری در
اورژانس که کلیه فرآیند ها را که گفتیم با همکاری دفتر منابع فیزیکی
وزارت بهداش��ت در این کتابها آورده ش��ده اس��ت .اگر بخواهیم بخش
اورژانس را نگاه کنیم شبیه یک بیمارستان کوچک است که در پیشانی
بیمارستان قرار گرفته است .اگر بخواهیم یک اورژانس را تعریف کنیم ،
تعریف اورژانس با بار مراجعه ی ساالنه است.
""Annual Censusبنابراین در منابع وقتی دپارتمان اورژانس را می
گویند ،می گویند بار مراجعه ی س��الیانه ی آن  1000در س��ال است.
بنابر این ورودی سالیانه ی یک اورژانس معرف یا شناسنامه ی اولیه آن
دپارتمان اورژانس اس��ت بنابر این " "Annual Censusیک شاخص
هست که مورد استناد قرار میگیرد.
در اورژانس ها  3نوع ارتباط تعریف می شود که بسیار مهم است .چون

111

112

ارتباطات درجه  1نیاز است که در حداقل زمان ممکن اتفاق بیافتد
 ارتباط درجه 1در صورتی که امکان دسترسی در اسرع وقت و با طی حداقل مسافت
ممکن ،اهمیتی حیاتی داش��ته باشد ،ارتباط بین دو بخش از نوع درجه
 1و یا ارتباط ضروری محس��وب میش��ود" .مدت زمان جابهجایی بین
فضاهای داخلی بخشها حداکثر  3دقیقه  ،مسافت جابهجایی افقی بین
ورودیهاحداکثر  20متر"
 ارتباط درجه 2در این نوع ارتباط ،دسترس��ی در زمان محدود اهمیتی حیاتی ندارد و
دسترسی از نوع غیراورژانسی است ،اما به دالیل مختلفی باید در نزدیکی
هم باش��ند".مدت زمان جابهجایی بین فضاهای داخلی بخشهای مبدأ
و مقصد حداکثر  8دقیقه  ،مسافت جابهجایی افقی بین ورودیهای دو
بخش حداکثر  50متر"
 ارتباط درجه 3در این درجه به حداقل رس��اندن فواصل زمانی و مکانی ،نسبت به دو
مورد دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است.
نوع ارتباطات در طراحی کلی اورژانس و ارتباط با سایر بخش ها مهم
است و باید در نظر گرفته شود .که در زیر میبینیم :

حوزه بندی در اورژانس:

یک حوزه مش��ترک در اورژان��س داریم ،
حوزه س��رپایی بیماران س��طح  4و  5حوزه
فوریت که برای بیمارانیس��ت که نیاز به ارائه
خدمات دارند و حوزه ی تحت نظر.
حوزه مشترک:
حوزه مش��ترک را به نوع��ی میتوان البی
اورژانس تعبیر نمود و به طور کلی در برگیرنده
فضاهایی است که بیماران و مراجعهکنندگان
در ابتدا با آ ن سر و کار دارند .این حوزه شامل
طیف گس��تردهای از انواع فضاهای درمانی،
اداری ،رفاهی و خدماتی اس��ت که به عنوان
پشتیبان به صورت مشترک به  3حوزه اصلی
درمانی خدماترسانی مینماید.
این حوزه از آن جهت اهمیت بسیاری برای
اورژانس دارد که ورودیهای اورژانس در این
حوزه قرار دارد و تمام مراجعههای مستقیم به
اورژانس از طریق این حوزه صورت میگیرند.
فضاهای حوزه مشترک به دو منطقه اصلی
تقسیم میشوند.
منطقه عمومی:
فضاهایی که در این منطقه قرار میگیرند،
در جه��ت ارائه خدمات اولی��ه و عمومی به
تمامی افراد اعم از بیماران و مراجعهکنندگان
پیشبینی میشوند.
ورودیسرپایی (با تعبیه پیشورودی)
ورودی اورژانسی (با تعبیه پیشورودی)
فضای پارک تجهیزات نقل و انتقال (برای
هر ورودی)
اتاق تریاژ
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فض��ای انتظ��ار (به همراه فض��ای بازی
کودکان)
بوفه
کانتر/کابین اطالعات
کانتر/کابین پذیرش
کانتر/کابین ترخیص
کابین/اتاق صندوق
کانتر/کابین پلیس
کانتر/کابین انتظامات
اتاق مشاوره همراهان (اتاق سوگ)
داروخانه اورژانس
حمام آلودگی زدایی
سرویسهایبهداشتی(عمومی-معلولین)
اتاق نظافت
 -2منطقه خصوصی:
فضاهایی که در این منطقه قرار میگیرند،
در جه��ت ارائه خدمات اداری ،پش��تیبانی و
رفاه��ی به پزش��کان ،پرس��تاران و نیروهای
خدماتی پیشبینی میشوند.
به ط��ور معمول فضاهای منطقه خصوصی
به منظور حفظ آرامش ،تامین حریم شخصی
کارکنان و افزایش امنیت ،با فاصله مناس��ب
از ورودیه��ای اورژان��س و فضاهای منطقه
عمومی و مناطق ش��لوغ و پرتردد پیشبینی
میشوند.
دفتر کار رئیس بخش
دفتر کار منشی اداری
دفتر کار س��وپروایزر (مدیر کشیک) به
همراه فضای استراحت موقت
اتاقهای اس��تراحت کارکنان (خانمها/
آقایان)
رختکن کارکنان (فضای اتاق ،س��رویس
و حمام) به صورت مجزا برای خانمها/آقایان
آبدارخانه
 -1ورودی بیماران سرپایی
ورودی بیم��اران س��رپایی در واقع ورودی
اصلی بخش اورژانس محس��وب میشود که
بهواسطه حوزه مش��ترک ،دسترسی نزدیک
و مستقیم به حوزه سرپایی و دسترسی غیر
ت دارد.از آنجا که
مس��تقیم به حوزه فوری�� 
بیماران س��رپایی به طور متعارف  60تا 80

درصد تعداد کل بیماران مراجعهکننده به اورژانس را به خود اختصاص
میدهد ،بیشترین تعداد بیماران مراجعهکننده به اورژانس ،از طریق این
ورودی وارد حوزه مشترک میشوند.
 -2ورودی بیماران اورژانسی
ورودی بیماران اورژانس��ی اختصاص به بیم��اران بدحالی دارد که نیاز
به دریافت س��ریع خدمات اورژانس��ی دارند .با اینکه تعداد این دسته از
بیماران در اورژانسها به طور متعارف بین  20تا  40درصد از کل بیماران
اورژانس است ولی در واقع یکی از اهداف اصلی تفکیک دو ورودی ،ارائه
خدمات فوریتی بهتر به این دسته از بیماران در کوتاهترین زمان ممکن
و با کمترین تداخل عملکردی است.
توصیه میشود که ورودی ها  10تا  15متر با هم فاصله داشته باشد ،
اگر کمتر باش��د عملکرد درست در فضای اورژانس اتفاق نمی افتد و آن
هدفی که جدا کردن قسمت های مختلف است زیر سوال میرود.

تعریف اتاق تریاژ:
جهت تفکیک و غربالگری بیماران بر اساس نوع ،سطح و حجم خدمات
مورد نیاز.
موقعیت قرارگیری اتاق تریاژ نسبت به ورودی:
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حد اقل  12متر باید فضای تریاژ باشد بهتر است که یک ورودی داشته
باشد و  3خروجی .ورودی آن بیشتر ورودی بیماران است ،یک خروجی
اصلی به اتاق احیا و یک خروجی به قس��مت سرپایی و یک خروجی به
قسمت بستری زیر  6ساعت داشته باشد.
به ازای هر  30هزار پذیرش یک تخت در تریاژ است .البته تریاژ محل
معاینه و ویزیت نیست  ،فقط محل ارزیابی است .فرآیند تریاژ زیر  1الی
 2دقیقه انجام میگیرد .برای ارزیابی اولیه و برای تخمین اینکه بیمار چه
سطحی دارد انجام میشود .بنابراین تریاژ محلی است که بیمار موقتاً در
آنجا حظور دارد و بر اساس اینکه چه سطحی دارد ،به بخش های دیگر
منتقل می ش��ود .از دو حوزه فوریت و س��رپایی دسترسی دارد .با حفظ
حریم ،فضای معاینه ی خوابیده دارد .فضای معاینه ی نشس��ته ،فضای
معاین��ه بر روی برانکارد  ،دارای فضای انتظار قبل از اتاق تریاژ اس��ت و
ورودی ها باید در معرض دید پرستار باشند.
هنگامی که متأس��فانه بیماری در اورژانس فوت میکند ،نیاز است که
بیمار منتقل شود به یک اتاق جدایی که در فضای مشترک اورژانس آن
را در نظر میگیرند به نام اتاق مشاوره همراهان یا اتاق سوگ .این اتاق که
در سالهای اخیر در بیمارستانهای پیشرفته دنیا برنامهریزی میشود،
عامل مهمی در کاهش تنش و اس��ترسهای موجود در بخش اورژانس
میباشد که دارای دو عملکرد اصلی زیر است:
 -1ای��ن اتاق فضایی مطب��وع و به دور از ش��لوغیهای بخش را برای
همراه��ان بیمار فراهم میآورد تا پزش��کان بتوانند نس��بت به بیمار و
راهکارهای درمانی پیشرو وی با همراهان مشورت کرده و به نتیجهگیری
مطلوب دست یابند .همچنین فعالیتهایی که نیاز به حفظ حریم شخصی
بیمار و همراهان دارد همچون ارائه مشاورههای الزم به همراهان ،دریافت
شرححال و اطالعات خاص در مورد بیمار ،اخذ رضایتنامه و ...نیز در این
اتاق صورت میپذیرد.
 -2این اتاق بستری آرام را برای اعال ِم فوت بیمار و یا مواردی همچون
نقص عضو ،قطع نخاع و ...را به همراهان وی میسر میسازد .این موضوع
س��بب میش��ودکه بازماندگان بیمار متوفی در اتاقی ب��ه دور از فضای
عموم��ی و بدون ایجاد تنش و تأثیرگذاری منفی بر روی س��ایر افراد و
بیماران اورژانس ،سوگواری نمایند.
تعریف حمام آلودگی زدایی:
 شستشوی بیماران با آلودگی های شیمیایی در اثر وقوع حادثه شستشوي بيماراني كه لباس و اندام خوني يا كثيف دارند و يا افرادیکه همراه با بويهاي آزاردهنده و تعفن هستند .
حوزه فوریت:
حوزه فوریت به عنوان کانون اصلی ارائه خدمات اورژانسی شناخته می
شود به طوری که ارائه خدمات پزشکی و پرستاری به بیماران سطح 2 ،1
و 3تریاژ که نیاز به ارزیابی و ارائه خدمات فوری دارند در این حوزه صورت
میگیرد .شرایط بیماران مراجعه کننده به این حوزه به گونهای است که
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

در مواردی ارائه خدمات باید بالفاصله بعد از
ورود به حوزه و در کمتر از چند ثانیه یا دقیقه
صورت پذیرد .بنابراین نوع خدمات قابل ارائه
در این حوزه به عنوان هس��ته مرکزی بخش
اورژانس در باالترین سطح میباشد.
در این حوزه بیمار حداکثر باید ظرف مدت
 6س��اعت تعیین تکلیف شود و ظرف مدت
حداکثر  12س��اعت از ح��وزه فوریت خارج
ش��ود .فضاهای حوزه فوری��ت را میتوان به
دو گروه فضاهای درمانی و پشتیبانی تقسیم
نمود.
 -1فضاهای درمانی
فضاهای درمانی بر اساس نوع خدمات قابل
ارائه به دو گروه تقسیم میشوند
 -1-1منطقه عملیاتی
باالترین سطح خدمات اورژانسی در حوزه
فوریت در فضاهای عملیاتی ارائه میشود .در
این فضاها عملیات سرپایی از نوع تهاجمی و
یا غیرتهاجمی روی بیمار صورت میپذیرد.
اتاق احیا قلبی-تنفسی/اتاق تروما
ات��اق عم��ل س��رپایی (فض��ای عمل،
پیشورودی و انبار استریل)
ات��اق گچگیری (فض��ای گچگیری ،اتاق
معاینه اورتوپدی و انبار گچ)
 -2-1منطقه مراقبتی
این منطقه جهت ارائه خدمات مراقبتی از
بیماران تعریف ش��ده اس��ت .این فضا دارای
تعداد متعددی کابین با تخت اورژانس است
ک��ه تحت نظارت و مراقبت گروه پرس��تاری
مربوطه قرار میگیرد.
فض��ای درم��ان س��طح ( 1ح��اد : )1
مراقبتهای ویژه
فض��ای درم��ان س��طح ( 2ح��اد : )2
مراقبتهای غیر ویژه (متوسط و عمومی)
فضای درمان و بستری اطفال و نوزادان
(فضای درمان و بستری ،ایستگاه پرستاری و
فضاهای جانبی ،فضای تعویض پوشک ،حمام
و سرویس بهداشتی اطفال)
ات��اق ایزول��ه روان��ی (فضای بس��تری،
سرویس بهداش��تی ،فضای پارک تجهیزات
پزشکی اختصاصی)

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان
ات��اق ایزول��ه عفونی (فضای بس��تری،
پیشورودی ،سرویس بهداشتی)
 -2فضاهای پشتیبانی
فضاهایی از حوزه فوریت که به طور مستقیم
در درمان نقش ندارند و پش��تیبان فضاهای
درمانی میباشند در این گروه قرار میگیرند:
دفتر کار سرپرستار
اتاق استراحت پزشک مقیم
(فضای اتاق ،حمام و سرویس بهداشتی)
انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی
انبار ملحفه و رخت تمیز
پیشورودی اتاقهای کثیف
اتاق کار کثیف
اتاق نظافت
اتاق جمع آوری و رخت کثیف
حمام آمادهسازی
فضاهای تاسیساتی(اتاق برق و هوارسان)
حوزه فوریت یا اتاق احیاء که برای بیماران
س��طح  1اس��ت به ازای هر  10هزار ورودی
سالیانه یک استیشن احیاء باید وجود داشته
باشد .البته بیمارس��تانها با یکدیگر متفاوت
هستند ولی حداقل اس��تانداردها این است.
بنابراین این فضا  ،فضایی کام ً
ال مشخص است
با یک مختصات معماری مشخص.
نکات اتاق احیاء:
دسترسی سریع از ورودی حداکثر  10متر
امکان افزایش تا  4تخت
یک تخت و بقیه فضای تخت
دسترسی از تمام جهات
سهولت در انتقال
جلوگیری از دید به داخل
رادیولوژی سقفی
درها با دو لنگه مساوی
فاصله باال  1متر
فاصله جانبی  2/1متر
فاصله پایین از پرده 9/0متر
نکات اتاق گچ گیری:
در نزدیکی اتاق عمل و احیاء
هر  30هزار پذیرش  1تخت

فضای اتاق-معاینه-انبار
سهولت در انتقال
یک فضای تخت و بقیه تخت
بیهوشی غیر عمومی و بی حسی
درها یک لنگه بزرگ دو لنگه مساوی
فضای انتظار در نزدیکی ورودی
دسترسی از تمام جهات  7/0متر
انبار گچ باالی  30هزار الزم است
اتاق عمل س�رپایی :جهت انجام عملیات جراحی س��رپایی و بدون
بیهوشی عمومی
نکات اتاق عمل سرپایی:
در نزدیکی اتاق گچ گیری و احیاء
هر  30هزار پذیرش  1اتاق
پیش ورودی-اتاق عمل-استریل
از  2اتاق به باال 1 :اتاق عملیات پیچیده و بقیه ساده
عمل پیچیده ارتباط داخلی به احیاء
حداقل 25متر مربع
در دولنگه مساوی
فضای درمان حاد :1
فضای اصلی ای که در اورژانس ها باید ببینیم فضای حاد است .فضایی
که بیماران سطح دو و سه در آنجا قرار میگیرند ،خدمات تشخیص به آنها
داده میشود ،بستری های موقت داریم که بهتر است یک سالن بزرگ و
یک تکه با یک استیشن پرستاری متمرکز در گوشه های مختلف .فضایی
داریم که با پرده یا پارتیشن از هم جدا می شوند که فضا های مراقبتی
هستند .اقدامات تشخیصی ،درمانی ،ارزیابی ها  ،ویزیت ها ،مراقبت ها از
آنها انجام می شود .بهتر است که 50درصد این تخت ها مانیتور داشته
باش��ند ،که بتوانند شرایط بهتری را برای شما ایجاد کنند .دید ایستگاه
پرستاری باید کام ً
ال مشرف باشد به این حوزه.
فضای درمان و بس��تری اطفال :اگر بیمارس��تان فض��ای اطفال دارد،
بنابراین متناظر با آن هم در فضای تحت نظر اورژانس باید برای بستری
اطفال هم فضایی دیده ش��ود .در معماری مدرن س��ی تی اسکن اطفال
هم خیلی شرایط را تلطیف میکنند و به شکلی ایجاد میکنند که کام ً
ال
فضایی باشد که کودکان احساس راحتی کنند و مشکلی نداشته باشند.
اتاق ایزوله روانی :جهت کنترل و نظارت بر بیمار مشوش یا روانی تا
زمان تعیین تکلیف .باید مانیتور های بیسیم داشته باشند و هیچ وسیله
ای در آن اتاق نباشد و مانیتورینگ از بیرون داشته باشد.
حوزه درمان ایمن :
نزدیک فضای حاد 1
یک اتاق در هر اورژانس

115

116

اتاق-سرویس -فضای پارک
تجهیزات با عدم امکان پرتاب
سرویس قابل کنترل
هر نوع فرو رفتگی و بر آمدگی
کنترل از ایستگاه و دوربین
اتاق ایزوله عفونی :
جهت تعیین تکلیف بیماران عفونی و موارد مشکوک که در اورژانس
واجب است.
در نزدیکی تخت های حاد
هر  30هزار پذیرش  1عدد
پیش ورودی-فضای اتاق -سرویس
دید مستقیم از ایستگاه پرستاری
ایستگاه پرستاری:
مرکز پرستاری جهت کنترل و نظارت بر فضاهای درمان حاد  1و 2
 8تا  12تخت حاد 1
 16-12تخت حاد 2
امکان دید مرکزی به تخت ها
امکان مانیتورینگ مرکزی
امکان دید به فرد نشسته
دسترسی به اتاق دارو
دسترسی به پارک تجهیزات
حوزه سرپایی( :)Fast Track Zone
عملکرد اصلی این حوزه ش��باهت بسیاری به عملکرد بخش درمانگاه
دارد ،به طوری که ارائه خدمات پزشکی و پرستاری به بیماران سطح 4
و  5تری��اژ که نیاز به ارزیاب��ی ،معاینه و معالجه اولیه دارند در این حوزه
صورت میگیرد.
واق��ع این حوزه در اورژانسهای کوچک ب��ه یک اتاق معاینه عمومی
محدود ش��ده که در این گونه اورژانسها مرز مش��خصی بین این حوزه
و ح��وزه فوریت وجود ندارد ،ول��ی در اورژانسهای بزرگ گاهی در این
ح��وزه  5تا  6اتاق معاینه عمومی(چند تخصص��ی) و تک تخصصی به
همراه اتاقهای اقدامات س��رپایی برنامهریزی و طراحی میشود.اگر این
حوزه درس��ت دیده نشود و درست ارزیابی نشود و فضای صحیحی در
نظر گرفته نش��ود ،ازدحام بدی میتواند ایجاد کند .طبق استاندارد برای
بیماران این بخش زمان تعریف نمی کنیم اما باید در حد اقل این زمان
این بیماران ویزیت شوند.
برخ��ی از مزیتهای پیشبینی حوزه س��رپایی و تفکی��ک بیماران از
بیماران حوزه فوریت:
جلوگی��ری از ازدحام در حوزه فوریت و ارائه خدمات اورژانس��ی با
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

کیفیت مطلوب و سرعت عمل بیشتری
الویتسنجی در ارائه خدمات به بیماران
با ش��رایط مختلف به س��هولت قابل انجام و
پیگیری است.
گردشکاری و روند ارائه خدمات به طور
منظم و دقیقتر صورت پذیرد و جلوگیری از
تداخل عملکردی
ت در معرض
بیم��اران بدحال حوزه فوری 
دید بیماران س��رپایی ق��رار نخواهند گرفت
(تأثیرات منفی روانی)
گروه درمان اورژانس از ش��رایط بیماران
حاض��ر در هر حوزه ،ذهنیت قبلی داش��ته و
آمادگی بیشتری دارند.
جلوگیری از سردرگمی بیماران و افزایش
سهولت در دسترسی به به خدمات مورد نیاز
امکان اس��تفاده از دستیاران پزشکی در
حوزه س��رپایی در جهت کاستن هزینههای
درمان
امکان ارائه خدمات به بیماران بخشهای
دیگری همچون درمانگاه در مواقعی تعطیلی
آن ها
ت بیماران به دنبال
افزایش میزان رضای 
دریافت خدمات س��اده و غیرپیچیده درمانی
در مدت زمان محدود
و...
فضاهای حوزه س��رپایی را میت��وان به دو
گروه فضاهای درمانی و پش��تیبانی تقس��یم
نمود.
 -1فضاهای درمانی
اتاق معاینه عمومی(چندتخصصی)
اتاق معاینه تک تخصصی(گوش-حلق-
بینی و چشم ،زنان ،روانپزشکی و)...
اتاق سرمتراپی
اتاق پانسمان و تزریقات (خانمها/آقایان)
اتاق نوار قلب
 -2فضاهای پشتیبانی
کانتر/کابین کنترل(مدیریت صف)
فضای انتظار بیماران سرپایی
س��رویس بهداش��تی بیم��اران
سرپایی(خانمها/آقایان)
سرویس بهداشتی معلولین
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اتاق نظافت
تعریف اتاق سرم تراپی:
جه��ت س��رم تراپ��ی در مدت مح��دود و
ترخیص پس از آن
هر  15هزار پذیرش  1تخت
کابین با پارتیشن سبک
امکان حضور همراه
انعطاف پذیر در استفاده
کانتر پرستاری
تعری�ف اتاق معاین�ه چند تخصصی
(عمومی):
جهت انجام معایناتی که نیازمند تسهیالت
و تجهیزات پزشکی خاص نیستند .همچون
معاینات داخلی ،جراحی ،قلب و ...
تعریف اتاق معاینه تک تخصصی:
جهت انجام معایناتی که نیازمند تسهیالت
و تجهیزات پزشکی خاص هستند .همچون
معاین��ات گوش-حلق-بینی ،چش��م ،زنان،
روانپزشکی ،اطفال و . ...
خروجی دوم
میز بیمار و پزشک
وسایل ثابت شده
مبلمان راحت
مانینور و وسایل به صورت توکار
حوزه تح�ت نظ�ر(Observation
:)Zone
در سیس��تمهای درمان��ی نوین (از س��ال
 1970می�لادی) ،توجه ب��ه حوزه تحتنظر
به عنوان جزئی حیات��ی از بخش اورژانس با
سرعت فزایندهای در حال رشد میباشد .این
حوزه مراقبتی که در اورژانسهای باالی 10
هزار پذیرش سالیانه برنامهریزی میشود ،به
عنوان پشتیبان حوزه فوریت عمل مینماید.
به این ص��ورت که حدود  20تا  30درصد از
بیماران در حوزه فوريت ،پس از تعیین تکلیف
به دالیلی نیاز به مراقبت تكميلي کوتاه مدت
و یا تصمیمگیری نهایی پزشکی دارند؛ از آنجا
ک��ه بيمار در حوزه فوري��ت بايد ظرف مدت

 12ساعت تعيين تكليف و از آن خارج شود ،نياز به حوزه اي جهت ارائه
خدمات تكميلي اورژانس وجود دارد تا ظرف مدت حداكثر  24ساعت به
ارائه انواع خدمات مراقبتی ،درمانی و تشخیصی تکمیلی بپردازد
بخ��ش های تحت نظر یا  Observation Unitها که در بعضی از
معماری ها  Short Stay Unitهم گفته می شود هم در بخش های
دپارتمان اورژانس در نظر گرفته میش��ود .بنابراین بهتر است که فضای
تحت نظر یا حوزه تحت نظر هم برای اورژانس های بزرگ دیده شود.
برخی از مزیتهای پیشبینی حوزه تحت نظر به عنوان پشتیبان حوزه
فوریت:
افزایش دقت تش��خیصی گروه پزشكي و پرستاری و کاهش میزان
خطاهای گروه درمان تا حد زیاد
کاهش  80درصدی میزان بس��تریهای غيرضروري در بخشهای
بستری بیمارستان
کاه��ش ترافیک در بخشهای بس��تری و کاهش معضالت کمبود
تختهای بستری
خروج س��ریع بیماران از حوزه فوریت و امکان استفاده از تختهای
ت برای بیماران جدید
حوزه فوری 
درياف��ت خدمات درماني تکمیلی در فضایی آرام و به دور از فضاي
پراسترس و شلوغ حوزه فوريت
کاهش هزینه درمان برای بیماران
افزایش میزان رضایت مندی بیماران
و...
در این حوزه دو فضا وجود دارد:
-1فضاهای درمانی
فضای بستری سطح ( 1تحتنظر  : )1مراقبتهای ویژه
فضای بستری سطح ( 2تحتنظر : )2مراقبتهای غیر ویژه (متوسط
و عمومی)
اتاق ایزوله عفونی (فضای بستری ،پیشورودی ،سرویس بهداشتی)
ایستگاههای پرستاری (مخصوص تحتنظر  1و )2
اتاقهای دارو و کار تمیز (مخصوص تحتنظر  1و )2
فضاهای پارک تجهیزات پزشکی (مخصوص تحتنظر  1و )2
سرویسهای بهداشتی (مخصوص تحتنظر  1و )2
-2فضاهایپشتیبانی
دفتر کار سرپرستار
انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی
انبار ملحفه و رخت تمیز
فضای پارک تجهیزات نقل و انتقال
پیشورودی اتاقهای کثیف
اتاق کار کثیف
اتاق نظافت
اتاق جمع آوری و رخت کثیف
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فضاهای تاسیساتی (اتاق برق و هوارسان)
فضای بستری سطح ( 1تحت نظر :)1
جهت بستری موقت بیماران تعیین تکلیف شده نیازمند مراقبت ویژه
تا  24ساعت.
در فضای بس��تری زیر  6ساعت ما تخت بستری نداریم .همه برانکارد
هستند .اما در اینجا همه تخت ها ثابت هستند و ساختار بخش را دارند
مانند بخش های داخلی ،بخش اطفال ،بخش جراحی و  ...ساختار بخش
دارد و نیروهایش هم مانند نیرو های بخش است و عم ً
ال استاندارد های
خاص بخش را دارد .و فقط به دلیل اینکه ممکن اس��ت بیمار بس��تری
موقت در این حوزه داشته باشد ،از آنجا استفاده شود.
نکات:
طراحی مشابه حاد 1
باالی  10هزار پذیرش
25درصد تخت ها
تخت جایگزین برانکار
امکان جلوآمدگی جهت عملیات خاص ( 1متر)
فضای بستری سطح ( 2تحت نظر :)2
جهت بس��تری موقت بیم��اران تعیین تکلیف ش��ده نیازمند مراقبت
عمومی تا  24ساعت
نکات:
طراحی مشابه حاد 2
باالی  10هزار پذیرش
25درصد تخت ها
تخت جایگزین برانکار
امکان جلوآمدگی جهت عملیات خاص ( 1متر)
در یک اورژانس فرآیند ها باید درست دیده شود .تریاژ  ،پذیرش ،ثبت،
بیماری های تشخیصی ،س��ردرگمی بیمار ،ترخیص ،فرآیند مشاوره و
فرآیند پذیرش به بخش در کل دیده ش��ده است .در اورژانس ها  3نوع
نقص وجود دارد:
نقص در آموزش پرسنلی
نقص در تجهیزات
نقص در دستورالعمل ها و فرآیند ها
85درصد نقص در دستورالعمل ها و فرآیند هاست .در بسیاری مواقع
فضا خوب است اما فرآیند مشکل دارد و نقص در دستور العمل هاست
که میبینیم اورژانس خوب کار نمی کند .بنابراین عمده باید روی فرآیند
ها کار کنیم .فضا در واقع اولویت اصلی در اورژانس نمی باشد.
راهکارهای کیفی نمودن خدمات:
ارتقای آموزش
افزایش مراکز تخصصی و تربیت دستیار طب اورژانس
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توسعه آموزش های اورژانس برای:
پزشکان
پرستاران
تکنیسین فوریت ها
آموزش به عموم
ارتقای دستورالعمل ها
تریاژ
پروتکلهای درمانی
کار تیمی
سیاس��ت های ترخی��ص و مدت اقامت
بیماران در بخش اورژانس
ارتقای ارتباطات ،امکانات و تجهیزات
ایج��اد س��امانه ی��ک پارچ��ه اورژانس
بیمارستانی و پیش بیمارستانی
استاندارد سازی فضای فیزیکی اورژانس
ها
روزآمد کردن تجهیزات
ما در اوژانس  4عملکرد داریم :
 .1عملکرد پزشکی
 .2عملکرد پرستاری
 .3عملکرد پارا کلینیک
 .4عملکرد اداری ( که بیشتر فضای مالی و
پذیرش است
که فرآین��د ها باید درون ای��ن  4عملکرد
تعریف شوند.
در عک��س پایی��ن صفح��ه ی��ک نمونه از
بیمارس��تانهای شخصی در آینده را میبینید
که به عنوان " "Personal Hospitalاز آن
یاد میشود .

طراحی و به روز رسانی منابع و تجهیزات اورژانس
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افزایش انعطاف پذیری اورژانس ها برای
مقابلهبابحرانهایطبیعیبهکمکطراحی
مهندس وحید پورسعید
دانشجوی دکترای معماری
دانشکده معماری و شهرسازی،
دانشگاه علم و صنعت ایران

چرا ما بحث انعطاف پذیری اورژانس را
تعریف میکنیم ؟ یکی از مهمترین دالیل
آن آفزایش مراجعین به بیمارس��تان بعد
از حادثه اس��ت که مهمترین مخاطره در
شرایط بحران است که به دلیل مدیریت
نادرست امکانات موجود منجر به افزایش
تلفات انس��انی ناشی از بحران می گردد.
در حالی که در مناطق شهری که شبکه
بهداشت و درمان به صورت کامل وجود
دارد ب��ا یک مدیریت س��اده و یکس��ری
پیش بینی در زمان طراحی و زمان بهره
ب��رداری و پیش بین��ی هایی که پیش از
دس��تورالعمل ها و عملکرد هایی که در
زمان عادی پیش بینی میشود و در زمان
حادثه پیاده سازی میشود ،میتوان تلفات
را به حداقل رساند.
انعطافپذیری اورژان��س برای پذیرش
بیش از ظرفی��ت متقاضیان از آن جهت
اهمیت دارد که لحظات اولیهی رسیدگی
به حادثهدیدگان ،برای بازگرداندن شرایط
آنها به ش��رایط عادی کلیدی میباشد.
برای اینکه بتواند جزو آمار تلفات نباشد
و درمان ش��ود باید پایدار س��ازی شود.
این لحظات اولیه در رس��یدگی بس��یار
حس��اس است و این مس��ئله اورژانس را
در این شرایط تبدیل به مهمترین بخش
بیمارستان میکند.
ما در کش��ورمان ش��اهد هستیم که در
شرایطی که در شهرهای بزرگ ما شبکه
بهداشت و درمان وجود دارد با یک حادثه،
این شبکه به دلیل اینکه در شرایط عادی

اضافه بر ظرفیت از آن اس��تفاده میشود و دستورالعمل ها و پیش
بینی های الزم برای شرایط بحران در مورد آن وجود ندارد باعث
میش��ود آمار تلفات در بحران های طبیعی باال رود .اینکه مطلب
را چ��را محدود میکنیم به بحران های طبیعی ،یکی از دالیل آن
شرایط کشور ما است.
بی��ش از  95درصد کل مرگهای ناش��ی از وق��وع بحرانها در
کش��ورهای درحال توس��عه اتف��اق میافتد؛ و ضرره��ای وارده از
حوادث طبیعی در آنها  20برابر بیشتر از (درصد نسبت به تولید
ناخالص ملی) کشورهای صنعتی است.
بحرانها زمانی به وقوع میپیوندند که «مخاطرات» و «آس��یب
پذیری» با هم تالقی میکنند.
بنابراین در ش��رایطی که مخاطرات وجود دارد و آسیب پذیری
وج��ود ندارد در واقع بحران��ی اتفاق نمی افتد و ما داریم س��عی
میکنیم قس��مت آس��یب پذیری را کاهش دهیم چون در بحران
های طبیعی قسمت مخاطرات که با طبیعت و با شرایط جغرافیایی
است و وجود دارد .از این جهت بحران ها را دسته بندی می کنیم
از جهت عوامل به وجود آمدن.
ح��وادث انسانس��از ( :)Man-made Disastersعامل به
وقوع پیوستن حادثه عاما انسانی بوده است
ح��وادث طبیع��ی ( :)Natural Disastersع��ال به وقوع
پیوستن عامل طبیعی بوده است.
حوادث پیچیده (:)Complex Disastersحوادثی است که
دو حوادث باال با هم ترکیب میشوند.
به طور مثال میتوان به س��ونامی و اتفاقی که بعدش در نیروگاه
هسته ای فوکوشیما افتاد اشاره کرد .ولی در اینجا به دلیل شرایط
کش��ورمان این حوادث طبیعی محدود کرده ایم .یکی از دالیلش
هم تلفاتی اس��ت که م��ا در حوادث طبیعی داریم که بر اس��اس
آمارهایی که وجود دارد در  30س��ال گذش��ته در حدود  74هزار
نفر کشته ناشی از حوادث طبیعی در کشور داشته ایم و از جهت
ش��اخص ریسک پذیری جزو سه کشور آخر لیست هستیم همراه
با اندونزی و بنگالدش.
ای��ران از جهت زلزله در یک��ی از حادثهخیزترین مناطق جهان
واقع شده است و کام ً
ال مشخص است که در مقایسه با کشورهای
ً
مختلف دنیا این مس��ئله برایمان بحران بزرگی است .تقریبا هیچ
نقطه ای از کشور نیست که ما این مخاطره را نداشته باشیم .
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بیمارستان در بحران:
در آییننامهی  2800مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی
س��اختمانها از جه��ت اهمیت در هن��گام وقوع زلزل��ه به چهار
گروه تقسیمبندی ش��دهاند ،که بیمارستانها در گروه اول ،یعنی
س��اختمانهای با «اهمیت خیلی زی��اد» قرار دارند .در اﯾﻦ ﮔﺮوه،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای��ی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن آنه��ا ﭘﺲ از
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص دارد و وﻗﻔﻪ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنه��ا ﺑﻪ
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ّ
ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات میشود.
پیشبین��ی ناپذیری حوادث طبیعی و بسامد رخداد باالی آنها
در کش��ور ایران ،میزان و شدت تلفات نشاندهندهی آن است که
راهحلهای مناسبی برای مقابله با آنها وجود ندارد.
طراحی چه کمکی به کاهش تلفات میکند؟
راه حل های مختلفی در دنیا آزمایش شده است که برای مقابله
ب��ا افزای��ش ناگهانی تقاضا ب��رای درمان در چنی��ن مواقعی چند
راهکار عمده مطرح است:
بیمارس�تانها یا بخشهای بستری بسته (Shuttered
)hospitals or closed wards
که بیش��تر در کش��ور های توسعه یافته استفاده میشود که یک
بخ��ش را طراحی میکنند ،میسازن��د و حتی تجهیز میکنند برای
مواق��ع بحران ،فقط راه اندازیش نمی کنند .که مش��خص است با
شرایطی که ما داریم ،این کمبود تخت و کمبود منابعی که داریم
ای��ن راه کار برای کش��ور ما عملی و اقتص��ادی نیست.اما آژانس
کیفی��ت تحقیق��ات و درمانی وزارت بهداش��ت و خدمات انسانی
آمریکا این راه حل را برای ش��رایطی که حادثه با تلفات باال اتفاق
افتاده یا احتیاج به قرنطینه است توصیه کرده است.
بیمارستانهای سیار ()Portable Field Hospital
راه ح��ل دیگر بیمارستانهای سیار است ک��ه این بیمارستان ها
بیش��تر در مناطقی که شبکه بهداش��ت و درمان وجود ندارد و یا
از بی��ن رفته بعنوان پش��تیبان استفاده می ش��ود راه حلی که ما
پیشنهاد می کنیم نیاز به هزینه اولیه قطعات و زمین های بزرگ
برای برپایی ندارد.
تغییر کاربری ساختمانهای موجود
که معموالً در ساختمان هایی پیاده می ش��ود که امکان تبدیل
به یک اورژانس برای ش��رایط بحران را داشته باشد مثل مدارس،
درمانگاه ها و یا شبیه این که یک سری پیش نیاز ها دارد:
 -1در هنگام بروز حادثه خود ساختمان باید ایمن باشد .این به
معنی این است که آییننامه های سازه ای بیمارستان و آیین نامه
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های غیر سازهای در آن اعمال شده باشد
و قابلیت تغیی��ر را با کمترین تغییرات و
سریعترین زمان داشته باشد.
راه ح��ل پیش��نهادی جایگزی��ن"
اورژانسهای منعطف" است:
انعطافپذی��ر ک��ردن اورژان��س
بیمارستانه��ای موجود ،ب��رای پذیرش
تقاضای بیشتر در شرایط بحران
زمان راهاندازی بسیار پایین آورد
مراجع��هی حادثه دیدگ��ان چون به
محلهای ش��ناخته ش��ده اس��ت راحت
ت��ر انج��ام میش��ود.احتیاجی نیست که
تیمه��ای ام��داد به مناطق ناش��ناخته و
محل های برپا نشده بروند.
فعال بودن اورژانس در شرایط عادی
تفاوتش را با شرایط عادی نشان میدهد.
باعث میش��ود سرویس ه��ای دوره ای و
عملیاتی که ب��رای راه اندازی قرار است
انجام ش��ود از قبل انجام ش��ده باش��د و
اورژانس فعال است.
ع��دم نیاز ب��ه ترابریه��ای گسترده
و زمینه��ای باز ب��زرگ است که در این
روش برای این منظور نیاز است
آش��نایی پرسنل با محیط که باعث
میشود خطاهای انسانی کاهش پیدا کند.
بسیاری از منابع اورژانس را بعنوان یک
بیمارستان کوچک معرفی کرده اند.
ویژگ��ی اورژانس این است ک��ه تقریباً
تمام خدمات درمان��ی که در بیمارستان
انجام می ش��ود در اورژانس وجود دارد و
در واق��ع گردش کار اورژانس تقریباً مثل
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گردش کار یک بیمارستان است فقط در
شرایط اضطراری و زمان کوتاه تر.
به ای��ن ترتیب در ش��رایط بح��ران ما
م��ی توانیم بیمارس��تان را تبدیل به یک
اورژانس بزرگ کنیم یعنی فرایندهایی از
اورژانس که در شرایط عادی در اورژانس
اتف��اق می افتد و الزم نیس��ت در داخل
اورژانس باشد در شرایط بحران به بخش
های دگیر منتقل کنیم و از کل ظرفیت
بیمارس��تان اس��تفاده کنیم .ب��رای این
منظور باید:
حذف تمام عملکردهای غیر اورژانسی
بیمارس��تان و تا حد امکان تبدیل آنها به
عملکردهای مورد نیاز اورژانس
اس��تقرار تخته��ای اضاف��ی در
بخشهای بستری برای پذیرش بیماران
اضافی که این کمک می کند حوزه تحت
نظر به بخش های بستری منتقل شود.
کاهش مدت زمان نگهداری بیماران
از حال��ت ع��ادی به حال��ت اورژانس که
باعث میشود ظرفیت پذیرش بیمارستان
در شرایط اورژانس چند برابر شود.
اس��تفاده از محوطهی بیمارستان و
بام طبقات پایینی برای گسترش طبقات
باالیی با اس��تفاده از سازههای سبک باز
و بس��ته ش��ونده برای گسترش بعضی از
عملکرد ها.
برای تبدیل بیمارس��تان به اورژانس 6
راه حل وجود دارد:

 -1مالحظهی روشهای مدیریتی خرد و کالن در شرایط بحران
که بر عملکرد و گردش کار بیمارستان تأثیرگذار است.
 -2مکانیابی مناس��ب بیمارس��تان در محله��ای حادثهخیز و
توج��ه به ن��وع حوادثی که در منطقهی م��ورد نظر رخ میدهد و
راهکارهای مقابله با آنها
 -3توجه به محوطهی بیمارستان به عنوان مکانی برای استقرار
موقت حادثهدیدهگان بعد یا قبل از درمان
 -4تعریف اس��تانداردهای جایگزین برای استانداردهای شرایط
عادی ،تا عملکرد بیمارس��تان بتواند در شرایط اضطرار بر ضوابط
مورد نظر منطبق باشد.
 -5طراحی فضاهای��ی با قابلیت های چند عملکردی و منعطف
برای پاسخگویی به شرایط مورد نظر
 -6تأمین حداکثر س��رعت در گردش کار کل بیمارستان ،برای
حالت اورژانس
برای مثال اگر قرار است عملکرد تحت نظر به بخش های بستری
منتقل شود بخشهای بستری باید قابلیت تسریع درگردش بیمار
را داشته باش��د .فرآیندی که بطور معمول در اورژانس اتفاق می
افتد به این ترتیب است که بخش سرپایی و بخش بیمار بدحال را
می شود از هم جدا کرد و این فرآیند را براش در نظر گرفت این
فرآیند برای هر بیمار یک فضا یا زیر فضا تعریف می کند راه حلی
که بعنوان جایگزین پیشنهاد می شود این است که فضاها تا حد
امکان چند عملکردی ش��وند برای مثال در ش��رایط عادی کابین
ه��ای معاینه و درمان با فضای تحت نظر ترکیب ش��وند و فضای
جداگانه ای برای مسمومین و برای فضاهای تخصصی از هم جدا
نشوند .کابین ها هم باید تقریباً یونیورسال باشند .که بتوانند این
فضاهای چند عملک��ردی در زمان بحران هر تعداد بیماری با هر
م��دل بیماری که دارند یا صدمه ای که دیده اند را پذیرش کنند.
در اس��تاندارد بیمارس��تان ایمن حوزه بندی کل��ی اورژانس را به
این ترتیب معرفی کرده اس��ت حوزه مش��ترک که فضاهای البی
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و فضاهای ورودی بیمارس��تان هس��ت و فضاهایی که در پیشانی
بیمارس��تان قرار می گیرد ح��وزه تحت نظر  ،حوزه فوریت ،حوزه
سرپایی .راه حلی که پیشنهاد داده ایم به این ترتیب است:

را به آنها گس��ترش دهند و به وسیله کم
کردن زمان درم��ان در اورژانس ظرفیت
بیمارپذیری را افزایش دهد.

حوزه تحت نظر به دلیل ش��باهتی که به بخش های بستری دارد
می تواند کام ً
ال به بخش بس��تری منتقل ش��ود حوزه سرپایی هم
ک��ه بعضی ها اصطالح درمانگاه اورژان��س را برایش بکار می برند
می تواند به همین صورت به بخش درمانگاه منتقل شود فضاهایی
که از این عملکرد آزاد ش��ده اس��ت عالوه بر اینکه بیمار سرپایی
ی��ا بیمار تحت نظر را از اورژانس خارج می کند و ظرفیت اضافی
ایجاد می کند ،خود فضا هم می تواند تغییر کاربری دهد .مطلب
دیگری در مورد حوزه فوریت این است که حوزه فوریت می تواند
در داخل بخش به همین فضاها یعنی برای مثال کابینهای معاینه
و درمان��ی که قب ً
ال برای تخت در نظر گرفته می ش��ود می توانند
تبدیل شوند به کابینهای معاینه و درمان،پس از پایدار کردن دو
ساعته  ،سه ساعته وضعیت بیمار به بخش های بستری بفرستند
و اینک��ه با ی��ک پیش بینی هایی در بخش هایی که در ش��رایط
اضطراری احتیاجی به وجود عملکرد آنها نیست .برای مثال بخش
دیالیز یا بخش فیزیوتراپی ک��ه معموالً در کنار اورژانس قرار می
گیرند ولی در شرایط اضطراری می توانند تعطیل شوند ،می شود
عملکرده��ای حوزه فوریت را به آنها منتقل کرد .کابینهای دیالیز
می توانند طوری طراحی شوند که با یک پیش بینی اولیه تبدیل
به کابینهای معاینه و درمان شود و در واقع حوزه فوریت اورژانس

نتیجه :
در صورت��ی ک��ه راهکارهای��ی در زمان
طراح��ی ب��رای بیمارس��تان در نظ��ر
گرفته ش��ود ،میتوان به تعداد بیشتری
آس��یبدیده در زمان حادثه رس��یدگی
کرد .با روش��ی که ارائ��ه گردید عالوه بر
افزایش تعداد تختهای بخش اورژانس،
به دلی��ل تغییر ماهی��ت آن و تمرکز بر
بیماران بدحال (حذف بیماران سرپایی)
در زمان بحران ،ظرفی��ت پذیرش بیمار
در اورژانس افزایش قابل توجهی مییابد
و میتوان��د ب��ه کاهش تلفات ناش��ی از
بحران کمک بس��زایی کن��د .به نحوه ای
که خدمات توسط پرس��نل بیمارستانی
و توس��ط بیمارس��تانی که برپا بوده و با
کمترین زمان برپایی داده می شود.
ب��ا این حال ،این روش نیاز به انبارهای
ش��رایط بح��ران و پیشبینیه��ای
تأسیس��اتی دارد ک��ه در اینج��ا به آنها
پرداخته نش��د .این الگ��و به دلیل نیاز به
پیشبینی در زمان طراحی قابل تس��ری
به بیمارس��تانهای موجود نخواهد بود،
ب��ه همین دلی��ل این گون��هی اورژانس
میتواند به عنوان یک شبکهی پشتیبان،
برای بیمارس��تانهای موجود س��اخته و
استفاده ش��ود .میتوانیم بیمارستانهایی
را داش��ته باش��یم که در ش��رایط بحران
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میتوانند تبدیل به اورژانس شوند و پس
از پایدار نمودن وضعیت بیماران ناش��ی
از بحران آنها را به بیمارستانهای موجود
ب��رای درم��ان طوالنی مدت یا بس��تری
ارجاء دهند.
آق�ای دکت�ر واعظی(رئی�س اداره
اورژانس بیمارستانی) :در بازدیدهایی
ک��ه م��ا در برنامه طرح تحول س�لامت
داش��ته ایم  ،اورژانس��ی بود در سال 92
س��اخته ش��ده بود ولی به هی��چ وجه به
گردش کار بیمار توجه نشده بود ،فضای
تریاژ با  CPRبسیار فاصله داشت هزینه
های خیلی زیادی در بیمارس��تان اتفاق
افتاده بود ولی آنطور که الزم بود گردش
کار مفی��دی نبود و گ��ردش کار کاملی
نب��وده و ازدح��ام بیماران س��رپایی در
فض��ای حاد  ،کار درم��ان در بخش های
اورژانس بیمارس��تانی این موضوع کام ً
ال
اخت�لال ایج��اد می کرد درگ��ردش کار
بیمار و این ها همه باید دوباره رفع شود
و همه اینها هزینه بردار اس��ت امیدواریم
فرصتی در آینده دس��ت دهد که خیلی
از س��اخت و سازهایی که به خصوص در
بخش های اورژانس های بیمارس��تانی
اتفاق می افتد بخصوص بحت بحرانهایی
که گفته شد این موضوع بتواند در آینده
بیشتر به آن توجه شود و تا حدود خیلی
زیاد برطرف شود .در قدم دوم تجهیزات
بخش های اورژانس بیمارس��تان اس��ت
یکسری تجهیزات فیکس اورژانس داریم
که آنطوری که الزم هست آمادگی برای

بحران را نداریم و همه اینها به درس��تی جانمایی نش��ده و آنطور
ک��ه الزم اس��ت فیکس نش��ده و کامال بی خطر نیس��ت و ایمنی
برای پرس��نل بیمارس��تانی و بیماران کام ً
ال رعایت نمی شود که
امیدواریم در آینده به این موضوع هم پرداخته شود .اداره اورژانس
بیمارس��تانی وزارت بهداش��ت که زیر نظر مرکز مدیریت حوادث
و فوریت کش��ور هس��ت از س��ال  88تقریباً بودجه هایی را برای
بهس��ازی و نوسازی خیلی از اورژانس های کشور در نظر گرفته و
ساالنه حدود  20-15بودجه برای  20اورژانس اولویت درمان در
کل کشور که اولویت بهسازی داشته اند ما برای دریافت پروپوزال
هایی از خود دانش��گاه ها و تعیی��ن اولویت بصورت خود اظهاری
،ما به این اورژانس ها بودجه ای اختصاص دادیم و نظارت کردیم
بابت س��اخت و تخصیص کامل این بودجه برای ساخت اورژانس
متاس��فانه در اینجور موارد هم ما دیده ایم که به دلیل نداش��تن
نقش��ه ی واحد و یک پروتکل مش��خص و ع��دم هماهنگی کامل
بین معاونت های مختلف دانش��گاه ها  ،بیمارستانی ساخته شده
که دفتر فنی دانش��گاه این اورژانس ها را تائید نکرده و این جای
تاسف دارد و بسیاری از این هزینه هایی که اتفاق می افتد دوباره
نی��از به  Repairو تعمیر دارد که این موضوع در آینده انش��االه
با همکاری مهندس س��اکی و دفتر مربوطه در وزارت این موضوع
قدم به قدم حل می ش��ود و در س��ال  93و  94و آینده نزدیک
دیگر همچین موضوع هایی را نداشته باشیم و دوباره کاری ها در
این موضوع نداشته باشیم.
و اما در مورد بح��ث تجهیزات مجموعه ای را همکاران ما که در
این زمینه می توانند صاحب نظر باش��ند و اس��اتید ما از تقریباً 3
سال گذشته تاکنون یک فایلی را بعنوان فایل استاندارد تجهیزات
بخش اورژانس بیمارس��تانی در کش��ور درصدد تدوینش بودند که
این موضوع انشااله تا آخر پاییز  93به دست می رسد و قابل ابالغ
خواه��د بود یک مجموعه خیلی جامع و کاملی اس��ت که در کنار
کتاب جلد ششم بیمارس��تان ایمن به نظرم تجهیزات هم مکمل
خوبی برای بخش های اورژانس بیمارستانی خواهد بود که انشااله
تا آخر سال  93در مرکز انجام می شود و انشااله قابل استفاده باشد.
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راهنمایطراحیوساخت
بیمارستانباکاراییباال
مترجم :هاله نبوی نوری
کارشناس ارشد معماری واحد
طراحی مهندسین مشاور
لیمان

ش��ده کنونی مقرون به صرفه تر می باش��د .ای��ن نتایج در اثر
همکاری نزدی��ک و زودهنگام تیم طراحی ،ب��رآورد کنندگان
اقتصادی ،سازندگان و مدیران اجرایی حاصل می گردد.

مقدمه
ای��ن راهنما ب��رای اس��تفاده مدیران
تجهی��ز بیمارس��تان ،مدی��ران اجرایی
پ��روژه ،نمایندگان مال��کان که بر روند
پیچیده طرح نظ��ارت دارند ،به منظور
س��اخت و راه اندازی بیمارستان جدید
و بازسازی اساس��ی بیمارستان موجود
تهیه شده است.
در این راهنما شرح داده می شود که
چ��را و چگونه "طراح��ی فراگیر و همه
جانب��ه" Integrated Designب��ه
عنوان یک شیوه و روند طراحی کمک
می کند تا از بیمارس��تان ب��ه موقع با
کارای��ی باال و با حداق��ل هزینه و خطر
استفاده شود.
در این راهنما تجهیزات بیمارستان با
کارایی باال به مواردی گفته می شود که
انرژی زیادی تولید می کنند ،اقتصادی
هستند ،دوستدار محیط زیست هستند
و کارکنان و بیم��اران از آنها فایده می
برند و به س��ود خالص بیمارستان می
افزایند.
طراح��ی فراگیر و هم��ه جانبه برای
تجهیز بیمارستان با کارایی باال ضروری
می باشد .در این روش طراحی شرایط
اقلیم��ی ،کارب��رد تجهی��زات ،بارهای
موجود و سیس��تم ها مد نظر قرار می
گیرند در نتیجه شرایط محیطی داخلی
راحت تر و پربازده تری ایجاد می کند
که در عین ح��ال از نظر مصرف انرژی
در مقایسه با بهترین پروژه های ساخته

فوای�د اصلی طراح�ی فراگیر و همه جانب�ه  :کاهش
هزینه های کلی و کاهش ریسک
کاه��ش هزینه ه��ای کلی پ��روژه :از طریق طراح��ی فراگیر
و همه جانبه بارها فش��رده می ش��وند و دس��تگاه ها به اندازه
م��ورد نیاز بکار می روند یا حذف می ش��وند ،در نتیجه هزینه
تاسیس��ات برقی ،مکانیکی و لوله کش��ی در مقایسه با طراحی
های متداول کاهش پیدا م��ی کند .این کاهش هزینه خود به
خ��ود از افزایش هزینه های م��وازی طراحی و خرید تجهیزات
بیش از نیاز جلوگیری می کند .با اس��تراتژی های رایج صرفه
جویی در مصرف انرژی معیارهای بهره وری انفرادی دس��تگاه
ها به تدریج افزوده می شود و در مجموع هزینه را افزایش می
ده��د .در روش فراگیر و همه جانبه به دلیل کاس��تن از اندازه
دس��تگاه ها یا حذف آنها ،همزم��ان با افزایش بهره وری هزینه
کاه��ش می یابد .پس از این کاهش ها ،برای رس��یدن به بهره
وری بیشتر ،ممکن است کمی افزایش هزینه داشته باشیم که
ناش��ی از کاربرد مصالح مرغوب تر یا دس��تگاه هایی با کارایی
باالتر می باشد .اما بطور معمول هزینه های کلی در مقایسه با
روش رایج پایین تر خواهد بود .این امر در نمودار زیر با منحنی
های باالرونده نشان داده شده است.
مرکز بهداش��ت و س�لامت  Ohsuنمونه ای است که نشان
م��ی دهد  10درصد کاهش هزینه تاسیس��ات مکانیکی ،برقی
و تجهی��زات (مع��ادل  3/5میلیون دالر) رقمی بس��یار بیش از
افزای��ش جزئی هزینه خرید دس��تگاه ه��ای دارای کارایی باال
( 1/68میلیون دالر) دارد.
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کاه�ش هزینه ه�ای بهره ب�رداری  :بیمارس��تانهایی که
ب��ا روش فراگیر و همه جانبه طراحی ش��ده اند مصرف انرژی
کمت��ری دارند و در نتیجه از هزینه مص��رف انرژی در آنها در
مقایس��ه با بیمارس��تانهایی که با ضوایط رایج طراحی شده اند
 25درصد یا بیش��تر کاس��ته می ش��ود .یک نمونه خوب مرکز
درمانی  Providence Newbergاست که هزینه های آن
 26درصد کمتر از بیمارس��تانهای رایج است در حالیکه کارایی
آن  60درصد بیش��تر است .مرکز درمانی کودکان شهر آستین
تگ��زاس نیز مصرف انرژی اش  60درصد کمتر از س��ایر مراکز
درمانی می باشد.
کاهش احتمال طراحی های مجدد هزینه بر و تغییرات:
در روند طراحی فراگیر و همه جانبه تمام تیم طراحی ش��امل
معم��اران ،طراحان  ،پیمانکاران ،مس��ئولین قراردادها ،مدیران
اجرایی ،مس��ئول تجهی��زات ،کارب��ران س��اختمان ،کارکنان
درمان��ی ،کادر اداری بیمارس��تان ،مدیران مال��ی و نمایندگان
بهره ب��ردار از ابتدا حض��ور دارند تا نیازمندی ه��ا و الویتهای
آنها و اهداف را مش��خص کنند و مفاهیم اولیه طرح را مد نظر
داش��ته باش��ند .بدنبال این جلس��ه اولیه ،رهبر گروه که بطور
معمول مدیر اجرایی پروژه رده باال یا مسئول تجهیز بیمارستان
هماهن��گ کننده فعالیتهای افراد تیم اس��ت و رابط بین گروه
ها در طول پروژه اس��ت .تمام افراد تیم باید با انگیزه باش��ند تا
ب��ه نحوی خالقانه در تصمیمات طراح��ی و راه حل های الزم
مشارکت کنند .در نتیجه اطمینان حاصل می شود که اعضای
تیم هماهنگ با هم بوده و به موقع در جریان تصمیمات گرفته
شده و مسائل مربوط قرار می گیرند .به این ترتیب از سوتفاهم
ها و ع��دم ارتباط متقابل که منجر ب��ه بازنگری های زمانبر و
هزینه بر در طول طراحی یا ساخت پروژه می شوند ،جلوگیری
می شود.
کاه�ش هزینه های به�ره برداری و راه ان�دازی :با روند
طراح��ی فراگی��ر و همه جانبه ،بهره ب��رداران از ابتدا در پروژه
درگیر هس��تند و می توانن��د نیازهای مورد نظر را مطرح کنند
و مش��کالت یا فرصته��ای بالقوه عملکردی یا به��ره برداری را
مد نظر قرار دهند .فرآیند تحویل بیمارس��تان به بهره بردار از
ابتدا مشخص ش��ده و بهره بردار در مورد سیستم ها و کنترل
ها آموزش می بینند .تمرکز خاصی روی عملکرد دس��تگاه هوا
س��از و کارایی و بهره وری آن وجود دارد .در مجموع ،مسئول
قراردادها به همان زودی که طرح اولیه شکل می گیرد حضور
دارد تا اطمینان حاصل ش��ود که نیازهای عملکردی ساختمان
در ط��ول طراحی ،س��اخت و بهره برداری م��د نظر قرار گرفته
است.
مسائل مالی و مالیاتی  :امکان استفاده از تخفیفهای مالیاتی

و کمکهای مالی از طریق دولت ،ایالت،
آژانس��ها مختلف برای دس��تگاه های با
کارایی باال م��ی توانند مزیت اقتصادی
این روش را حتی بیش��تر تقویت کنند.
برای مثال مرک��ز درمانی  OHSUبه
دلیل طراحی که منجر به کارایی باالی
مرک��ز ش��د بی��ش از  1/6میلیون دالر
تخفیف مالیاتی دریافت کرد.
مطالعه موردی -مرکز پزش�کی
Providence Newberg
مرک��ز پزش��کی Providence
 Newbergدر طراح��ی و س��اخت از
روش فراگیر و همه جانبه استفاده کرده
اس��ت .تیم طراحی از ابت��دا با یکدیگر
کار کردند تا اهداف و اس��تراتژی های
سطح باالیی را تعیین کنند .تأکید آنها
بر انرژی و عملکرد س��اختمان بود .این
مرکز حدود  179000دالر در سال در
هزینه های نگهداری اش صرفه جویی
می کند .تیم طراحی هزینه ساختمان
را در یک دوره ده ساله محاسبه کردند
و بهترین مقادیر به��ره وری را انتخاب
کردند و نتایج محاس��بات را به مدیران
ارش��د ارائه دادند .ب��ه دلیل محدودیت
بودج��ه تصمی��م گرفت��ه ش��د بودجه
مش��خصی معادل  357000دالر برای
طراحی و تجهیزات با کارایی باال ،خارج
از بودجه س��اخت در نظر گرفته شود.
این مرک��ز اولین بیمارس��تانی بود که
نشان طالیی  LEEDرا دریافت کرد.
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موقعیت :نیوبرگ ،اورگان
مساحت :بیمارستان ،دفاتر پزشکی و
امکانات اداری  180.636فوت مربع
سال تکمیل2006 :
صرف��ه جویی در ان��رژی 26 :درصد
کمت��ر از ضواب��ط مص��رف ان��رژی در
اورگان  ،س��قفهای شیب دار در محیط
س��اختمان ورودی ن��ور طبیعی روز به
داخل را افزایش داده بدون آنکه ارتفاع
کف تا کف طبقات را افزایش دهد .نور
با کیفیت و کارایی باال از طریق سنسور
ه��ای کنترل کننده و امکان کم یا زیاد
کردن نور چراغها.
اس��تراتژی عایق کاری :افزایش عایق
حرارتی در دیوارها و سقف
اس��تراتژی های تأسیس��اتی :دستگاه
هواس��از با کارایی باال و خروجی هوای
 100درص��د و  70درصد احیای هوای
گرم شده .دیگهای آب داغ فشرده برای
گرمایش فضاها و دیگه��ای بخار برای
استریل کردن .چیلرهای سانتریفیوژ با
اندازه های مختلف با قابلیت سازگاری
با بارهای بیشتر ،مدارهای خنک کننده
مج��زا ب��رای یخچالهای آش��پزخانه و
دس��تگاه های تصویربرداری ،برجهای
خن��ک کنن��ده ب��ا کارایی ب��اال دارای
بخشهای متغیر.
ب�از نگ�ری طرح  :روش�ی برای
طراحی فراگیر و همه جانبه
هنگامیک��ه تی��م روی ه��دف کارایی
باال از جمل��ه مصرف ان��رژی به توافق
رسید ،آنگاه می توانند روی راه حلهای
طراحی ک��ه بهترین هماهنگی را دارند
و از هم��ه مقرون به صرفه تر هس��تند
ب��ه توافق برس��ند .تصویر س��مت چپ
رابطه میان اقلیم ،کاربری س��اختمان،
بارهای موجود ساختمان و سیستمهای
ساختمان را نشان می دهد .در باالترین
مرتبه شناخت اقلیم و بافت محلی قرار
دارد ک��ه ابت��دای روند طراحی اس��ت.
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همانط��ور که در جهت عقربه های س��اعت پیش رویم کاربری
س��اختمان  ،کاهش بارهای س��اختمان و طراحی سیس��تم ها
با باالترین کاربری مش��خص می ش��ود و هم��واره رابطه میان
این عوامل جس��تجو می ش��ود تا مصرف انرژی بهینه تر شود
و همزمان نیازمندیهای پروژه و بودجه س��نجیده می شود .این
فرآین��دی متقابل اس��ت میان برنامه ری��زی و پیش برد طرح.
هدف رس��یدن به گزینه ایس��ت که کمترین بارهای ممکن را
داشته باشد و سپس تعیین اندازه سیستم ها که جوابگوی این
بارها باشد .این مراحل با جزئیات بیشتر در زیر مورد بحث قرار
گرفته است.

اقلیم
تحلیل جامعی در س��ایت انجام می گیرد ش��امل جهت باد،
تابش خورش��ید ،توپوگرافی ،درجه ح��رارت و رطوبت که همه
ب��رای ش��ناخت فرصتها در جه��ت افزایش به��ره وری ،تأمین
آس��ایش و بهبود بهره برداران حائز اهمیت هستند .این مرحله
ش��امل تخمین پتانس��یل نور طبیعی و تولید انرژی های قابل
تجدید در سایت نیز می شود .تیم طراحی اطالعاتی در زمینه
محدودیته��ای منطقه ای ،توافقات قانونی و زمینه س��اختمان
جمع آوری می کند .مهم است که هزینه های مصرف انرژی در
محل پروژه مش��خص شود همچنین هزینه های متفرقه فزوده
شود مانند مالیات و پشتیبانی فنی.
کاربری
این مرحله ش��امل پیش برد برنامه فیزیکی ساختمان ،تعیین
بودجه اولیه س��اخت و تعیین ساعات اس��تفاده از ساختمان و
می��زان انعطاف پذیری برای تأمین آس��ایش ه��ر یک از بهره
برداران .تی��م طراحی این اطالعات را مورد اس��تفاده قرار می
ده��د تا دنبال پتانس��یلها بگ��ردد و فضا ها را ب��ه نحوی کنار
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هم قرار دهد تا بیش��ترین بهره وری را داش��ته باشند،فرمهای
س��اختمانی را پیش بینی کند ک��ه نور طبیعی را عبور دهند و
جوابگوی شرایط اقلیمی باشد.

بارهای کوچک
س��پس تیم طراحی دنبال راه حلهای��ی می گردد که بارهای
گرمایش و س��رمایش را به حداقل برساند .ایده آل اینست که
مدلسازی انرژی در مراحل اولیه صورت گیرد تا موثر بودن این
اس��تراتژی ها روی بارهای نهایی س��نجیده شود .جهت گیری
ساختمان و شکل گیری ساختمان باید به گونه ای باشد که از
نور طبیعی بهره مند گردد و در عین حال جذب حرارت کمی
داشته باشد .طراحی ساختمانی با کارایی باال بارهای گرمایش
و س��رمایش را کاهش می دهد و می تواند ش��امل سایه بان ،
بازتابش ها انتخاب ش��ده متناس��ب با هر جهت گیری و عایق
کردن س��اختمان به میزان مناسب .استراتژی های دیگر شامل
تنظیم میزان نور طبیعی و مصنوعی اس��ت .اس��تفاده از آب یا
هوای پیش گرم ش��ده با اشعه خورش��ید ،تهویه طبیعی هوا و
پیش س��رد کردن آب یا هوا در ش��ب ها نیز روش��هایی مفید
هستند.
سیستمهای بهینه
زماینک��ه الگوه��ای مصرف و ط��رح عایقکاری ب��ه کمترین
میزان گرمایش و س��رمایش و نوردهی رسید،دس��تگاه هواساز
و سیس��تم روشنایی با اندازه مناسب و درست تعیین می شود
تا پاس��خگوی بارهای موجود باش��د و ظرفیت تأمین نیازهای
آتی را نیز داش��ته باش��د .آنگاه دس��تگاه های مقرون به صرفه
باید انتخاب ش��وند .برای نمونه سیس��تم روشنایی با بهره وری
ب��اال در تلفیق با نور طبیعی با کم��ک کنترل کننده های نور،
سیس��تم های گرمایش هوا با اس��تفاده از هوا یا آب پیش گرم
شده ،ذخیره کردن حرارت ،سیستم های گرمایش یا سرمایش

با استفاده از تشعشع ،سرعت های قابل
تغییر  ،دیگهای تحت فش��ار ،چیلرهای
س��انتریفیوژ ،پانله��ای الکتریکی که با
انرژی خورشیدی کار می کنند تا نقطه
اوج مصرف را کاهش دهند.
پیش برد روند طراحی فراگیر و
همه جانبه
مهم اس��ت که یک ش��خص از میان
ارگان بیمارس��تان (از ط��رف مالکان)
حضور داش��ته باش��د تا رون��د طراحی
فراگی��ر و همه جانبه بیمارس��تان را تا
زم��ان تحویل س��اختمان پی��ش ببرد.
این ش��خص معموال مدیری عالی رتبه
نمایند مالک
ی��ا مدیر پروژه اس��ت ی��ا
ْ
بیمارستان.
نقشهای اصلی مدیر طرح به قرار زیر
است:
مدیری�ت خریده�ای حج�م
باال:مدیری��ت زودهن��گام روی کاهش
قیم��ت خریدهای با حجم باال در مورد
تجهی��زات با کارای��ی باال ک��ه اهداف
بیمارس��تان را محقق سازد و نیز روی
طراح��ی فراگیر و همه جانب��ه بعنوان
ابزاری برای محقق ساختن آن اهداف.
تنظی�م بودج�ه :با مدی��ر بودجه و
کسی که هزینه های ساخت را تخمین
می زند کار کند تا بودجه مناس��بی را
تعیین نماید.
رویک�رد دراز م�دت :ب��ه منظ��ور
ارزیابی مالی گزینه های مختلف طرح،
تجزی��ه تحلیل هزینه ه��ای دراز مدت
س��اختمان را مد نظر قرار دهد بطوری
ک��ه هزینه های دراز م��دت راه اندازی
بیمارس��تان و صرفه جویی ها را مورد
توجه قرار دهد و ن��ه فقط هزینه های
اولیه ساخت را.
انتخاب تیم :تیم با تجربه طراحی و
س��اخت با تجرب��ه در طراحی فراگیر و
همه جانبه انتخاب نماید.
ایجاد تی�م ه�ا و هماهنگی میان
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آنه�ا :تی��م طراح��ی را در اوای��ل کار
متش��کل از مس��ئول تجهیز ،کارکنان،
پزشکان ،معماران ،مهندسان و مسئول
ب��رآورد ،پیمان��کاران و مدی��ران پروژه
تشکیل دهد .دیدگاه مشترکی را شکل
دهد و هماهنگ��ی و ارتباط تنگاتنگ و
به اشتراک گذاشتن اطالعات را تشویق
نماید .برنامه جلس��ات دوره ای را برای
حل مش��کالت و هماهنگ��ی ها تنظیم
نماید.
اه�داف قابل اندازه گی�ری :کار با
گروه برای رسیدن به اهداف قابل اندازه
گیری و اجرایی در زمینه انرژی (برای
مثال  25درصد بهتر از ضوابط موجود)
ابزاره�ای جدی�د :اس��تفاده از نرم
افزارهای جدید مدل س��ازی ساختمان
را تش��ویق نماید ت��ا کیفیت طرحهای
تولی��د ش��ده را افزای��ش ده��د و نیز
مدلسازی مصرف انرژی را بکار گیرد.
تنظیم برنامه زمان بندی :در مراحل
اولیه بویژه مرحله قبل از طراحی و لکه
گذاری برای تی��م طراحی وقت زیادی
تخصیص دهد ت��ا اهداف تعیین گردد،
چالشهای روبرو شناسایی شود و بودجه
ه��ا تخصیص داده ش��ود و گزینه های
مختلف طرح شکل گرفته مورد ارزیابی
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قرار گیرد .این تالش��های اولیه از حج��م کار در مراحل بعدی
می کاهد و باعث می شود کار در محدوده برنامه زمان بندی و
بودجه تعیین ش��ده پیش رود .به بیان دیگر ممکن است حجم
کار در ه��ر دو روش طراحی س��نتی و طراح��ی فراگیر و همه
جانبه برابر باش��د .تنها نحوه توزیع آن متفاوت است .همانگونه
که در نمودار زیر نمایش داده شده.
جزئیات بیش��تر در مورد مراحل طراحی فراگیر و همه جانبه و
نقش تیم طراحی و اعضای آن در صفحات بعدی مورد بررسی
قرار می گیرد .از جمله توصیه هایی برای اس��تراتژی هایی که
با دوستدار محیط زیست بودن ساختمانهای درمانی هم راستا
هستند.
مراحل مختلف طراحی فراگیر و همه جانبه
مراح��ل مختلف طراحی فراگی��ر و همه جانبه به صورت یک
چک لیس��ت در هر یک مراحل طراحی سنتی کار تنظیم شده
اند.
مرحله پیش طرح
تش��کیل جلس��ه در ابتدای مرحله اولیه پیش طرح با تیم
برنامه فیزیکی ش��امل مالک ،کارکنان ،طراح و مشاوران برنامه
ریزی
ش��کل گیری اهداف عالیه طرح شامل میزان مصرف انرژی
برای مثال  25درصد زیر ضوابط موجود
متعهد بودن به روند طراحی فراگیر و همه جانبه
اس��تخدام طراحان حرفه ای و با تجرب��ه طراحی فراگیر و
همه جانبه

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

تعیین نقش��ها و مسئولیتها برای اعضای تیم ،شامل تعیین
مدیر مسئول روند طراحی فراگیر و همه جانبه
تعیین معیارهای مالی و اولویتها برای تصمیمات طراحی
تخمین میزان بودجه پروژه و برنامه زمان بندی ،و تخصیص
زمان بیش��تر برای مرحله طراحی مفهومی و لکه گذاری برای
طراحی فراگیر و همه جانبه
قرارداد با پیمانکار در ش��روع مستند سازی طرح و تعیین
نیازمندیهای کارفرما در مرحله پیش طرح
صحبت با مسئولین محلی و دولتی و مانند آن برای تعیین
میزان مالیاتها و غیره

هماهنگی ها
تش��ویق تی��م طراحی ب��رای تهیه
گزین��ه های مختل��ف در جهت کاهش
بارهای ساختمان
تهی��ه مدلس��ازی ان��رژی و تجزیه
تحلی��ل هزین��ه های دراز م��دت برای
گزینه ه��ای مختلف طراحی به منظور
انتخاب هدفمند از میان گزینه ها
یادآوری به اعضای تیم برای مقایسه
نتایج این مرحله با اهداف عالیه طرح

شکل گیری طراحی مفهومی
کار فش��رده تم��ام اعضای گروه از جمله افراد بیمارس��تان
(مس��ئول تجهیز،کارکنان و پزش��کان) ،اعض��ای تیم طراحی
(معماران ،مهندس��ان و بویژه مش��اوران) و اعض��ای تیم اجرا
(پیمانکاران ،مدیران پروژه) برای رس��یدن به طراحی مفهومی
و کانسپت طرح
تایید و بازنگری اهداف عالیه طرح و معیارها
بازنگری برنامه فیزیکی و فضاهای عملکردی
جمع آوری اطالعات اقلیمی و هزینه های مصرف انرژی
برنام��ه ری��زی جلس��ات دوره ای ب��رای حل مش��کالت و

شکل گیری طرح
ش��رکت در تب��ادل نظرها در مورد
سیستم های بالقوه ساختمانی
درخواس��ت مدلس��ازی ان��رژی از
س��اختمان برای تایی��د اینکه طراحی
س��اختمان ب��ا اهداف عالی��ه طرح هم
خوان��ی دارد و ب��ا بودجه ه��ای تعیین
شده هماهنگ است.
کنترل اینکه مدارک طراحی در این
مرحله شامل استراتژی هایی است که
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اهداف عملکردی را محقق می سازند.
کم��ک خواس��تن از تم��ام اعضای
گروه برای تخمین هزینه های اولیه
دفاع سرس��ختانه از معیارهایی که
کارایی باالی س��اختمان را محقق می
سازند.
مدارک ساخت و اجرا
دعوت از پیمانکار و تیم راه اندازی
و کارکن��ان بیمارس��تان برای بررس��ی
سیستم های ساختمان
برگزاری جلس��ات مکرر هماهنگی
برای حفظ ارتباط میان اعضای تیم
ب��ه روز ک��ردن هزینه ه��ا و برنامه
زم��ان بندی همزمان ب��ا ارائه اطالعات
توسط تیم طراحی
درخواس��ت مدارک از تیم طراحی
که نشان دهد ساختمان چگونه اهداف
عالیه طرح را که در مرحله پیش طرح
تعیین شده محقق می سازد
اطمین��ان یافت��ن از اینکه مدارک
ساخت ش��امل اس��تراتژی هایی است
که اه��داف عالیه ط��رح را محقق می
سازند (دعوت از پیمانکار برای بررسی
و کنترل طرح)
ساخت و اجرا
برگزاری جلس��ه اجرایی با پیمانکار
و خ��رده پیمانکاران ب��رای اطمینان از
متعهد بودن آنان به اهداف عالیه طرح
درخواس��ت از معمار برای بازبینی
درخواس��تهای جایگزی��ن و تاثیر آنها
روی طرح
تخصی��ص زمان کاف��ی در انتهای
س��اخت و قب��ل از بهره ب��رداری برای
تکمیل تس��ت عملکرد توسط پیمانکار
راه اندازی بیمارستان
بررسی گزارش پیمانکار راه اندازی
بیمارس��تان و درخواس��ت از پیمانکار
ب��رای توصی��ه تعمیرات ی��ا جایگزینی
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های الزم
بهره برداری
تنظی��م برنام��ه مدیریت انرژی ش��امل آم��وزش و تجدید
قراردادهای دوره ای
پ��س از تعیی��ن دوران گارانتی ،اطمینان از محقق ش��دن
اهداف عالیه ،بررس��ی میزان رضایت بهره برداران و به اشتراک
گذاشتن نظرها با تمام اعضای تیم.
مطالعه موردی – مرکز بهداشت و سالمتی OHSU
این پروژه با یک زمان فش��رده دو روزه برای طراحی و تعیین
اهداف و اس��تراتژی های دس��تیابی به اهداف ش��روع شد .تیم
طراحی از مدلس��ازی مصرف انرژی استفاده کردند تا با سایت،
سیس��تمهای ساختمانی و عایق کاری خود را هماهنگ سازند.
فلس��فه تیم "در آغوش گرفتن هر فرصت" ب��ود .نتیجه پروژه
ایست با مصرف انرژی به میزان  60درصد کمتر از استانداردهای
رایج .از طریق کاس��تن از بارها و استفاده از تجهیزات با اندازه
درس��ت ،هزینه های تاسیساتی  10درصد از بودجه اولیه کمتر
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ش��د .این مرکز اولین مرکز درمانی اس��ت که نشان پالتینیوم
 LEEDرا دریافت کرده است.
موقعیت :پورتلند ،ارگان
مساحت 400000 :فوت مربع شامل دفاتر پزشکی ،آزمایشگاه
تحقیقاتی ،بخشهای جراحی و مرکز سالتی و آموزشی ( بودجه
ساخت معدل  145میلیون دالر)
تکمیل ساخت2006 :
می��زان صرفه جویی در مص��رف انرژی 60 :درص��د کمتر از
استانداردهای ارگان
اس��تراتژی های اس��تفاده از ن��ور طبیع��ی روز :جهت گیری
ساختمان به گونه ای که بهترین دسترسی به نور روز را داشته
باشد ،امکان کنترل نور روز
اس��تراتژی عایق کاری :سایبانها برای کاهش حرارت دریافتی
در تابس��تان  ،هوای پیش گرم شده با انرژی خورشید ،پانلهای
انرژی خورش��یدی  60کیلو وات در تلفیق با سایبان ها ،شیشه
های عایق
استراتژی های تاسیساتی :کاهش بارها (از طریق عایق سازی
کارآم��د ،بهره گی��ری از نور روز ،نور پ��ردازی مقرون به صرفه

و غیره)  ،اس��تفاده از سیس��تم هایی با
اندازه درس��ت ،گرمایش و س��رمایش
از ک��ف و از طریق تشعش��ع در طبقه
همک��ف ،س��رمایش از ب��اال در طبقات
باالی همکف ،سیس��تم ه��ای ذخیره
حرارتی برای جا به جا کردن نقطه اوج
مصرف ،اس��تفاده از هوای پیش خنک
ش��ده در ش��ب ،سیس��تم های احیای
حرارتی  ،نصب سیس��تم های تعویض
هوا در بخش��های اداری و تش��خیصی،
چیلر ها و دیگها با بازدهی باال.
طراح�ی فراگی�ر و هم�ه جانب�ه
ساختمانهای موجود
توس��عه یا بازسازی ساختمان موجود
بس��یار بیش��تر از س��اخت بیمارستان
جدی��د و مس��تقل رواج دارد .طراحی
همه جانبه س��اختمانی جدید و س��ازه
ای موجود و سیس��تم های تأسیساتی
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آنها (مانند دستگاه هواساز یا موتورخانه
مرک��زی) مس��ائل و فرصتهای منحصر
بف��ردی را برای طراح��ی همه جانبه و
فراگیر نمایان می س��ازد و می بایست
از بخش��های اصلی برنام��ه ریزی پروژه
باشد .در زیر به برخی مالحظات اشاره
شده است:
به محض اینکه س��اختمانی جدید
برنام��ه ری��زی م��ی ش��ود ،کارکنان
بیمارس��تان ،مدیر اجرایی س��اختمان
بیمارستان و تیم معماران و مهندسان
بای��د تصمیم بگیرند س��اختمان جدید
به چه نحو با سیس��تم های تأسیساتی
موجود تقابل داشته باشد.
در حالیک��ه کارکنان بیمارس��تان
همواره باید در روند طراحی و س��اخت
پروژه حضور داش��ته باشند ،زمانیکه با
توسعه بیمارس��تان یا بازسازی اساسی
آن روبرو هستیم ،این مهم است که در
مراحل اولیه با پروژه درگیر شوند.
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اگر طراحی همه جانبه و فراگیر با تجهیزات موجود امکان
پذیر باش��د ،تیم طراحی باید سیس��تم های موجود را ارزیابی
کنند و شرایط وضع موجود را مستند سازند .اغلب یک تنظیم
م��ورد نیاز اس��ت و این امر ممکن اس��ت ب��ه افزایش ظرفیت
سیستم موجود منجر شود.
پیش��برد ارزیابی و محقق س��اختن نیازهای ساختاری در
پروژه جدید باید بطور مداوم توسط عضو عالی رتبه تیم تجهیز
و راه ان��دازی بیمارس��تان ،زیر نظر گرفته ش��ود چون طراحی
همه جانبه ساختمانی جدید و تجهیزات موجود می تواند روی
مقادیرف بودجه و زمانبندی تأثیر بگذارد.
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سیستم های
مدیریت
هوشمند
بیمارستان
سپیده بادامچی
کارشناس برق واحد طراحی
مهندسین مشاور لیمان

ام��روزه ارتباط تنگاتنگی میان علوم
مهندس��ی و مباح��ث مرتبط با حفظ
محی��ط زیس��ت بوجود آمده اس��ت
و صنع��ت ساختمانس��ازی نی��ز از
این قاعده مس��تثنی نیس��ت .زندگی
م��درن و رو به توس��عه انس��ان ،نیاز
وی به بهره ب��رداری از منابع مختلف
ان��رژی را بیش��تر از گذش��ته نموده
و ای��ن پدیده نیز ب��ه نوبه خود منجر
ب��ه آلودگ��ی محیط زندگی او ش��ده
اس��ت.با پیدایش تکنولوژیهای نوین
و تکنی��ک ه��ای جدید مهندس��ی،
اس��تفاده مفید و موثر از منابع انرژی
و مدیری��ت مصرف به عنوان راهکاری
موثر در کنترل ذخایر انرژی و کاهش
آلودگی ناشی از مصرف در دستورکار
مهندس��ان قرار گرفته است.به همین
جه��ت اس��تفاده از تکنولوژيه��ای
مدیریت و افزای��ش بهرهوری مصرف
ان��رژی در س��اختمانها ،ب��ه عنوان
یکی از بزرگتری��ن بخشهای مصرف
کنن��ده ان��رژی راه��کاری معق��ول و
رون��دی رو به رش��د در علوم طراحی
و مهندسی ش��ناخته شده است .این
فنآوری را در صنعت ساختمانسازی

ب��ه ن��ام «ف��نآوری مدیری��ت س��اختمان» ی��ا
( Building Management System( BMS
میشناسیم.
هدف از سیس��تمهای  BMSدر س��اختمانها تسهیل امر
اس��تفاده صحیح و موثر انرژی برای س��اکنان اس��ت که این
موضوع به نوبه خود منج��ر به صرفهجویی قابل مالحظه در
مص��رف انرژی و فراهم آوردن امکاناتی نوین میگردد که در
مجموع تجربه حضور در محیط س��اختمان را برای ساکنان،
لذتبخشتر خواهد کرد .شایان ذکر است که امروزه استفاده
از فنآوری دیجیتال و کامپیوترها در طراحی سیس��تمهای
 BMSمنجر ش��ده اس��ت که س��طح باالیی از هوش��مندی
در این سیس��تمها به چش��م بخ��ورد تا جایی ک��ه میتوان
لفظ »س��اختمانهای هوش��مند« را برای آنها استفاده کرد
و ی��ا میت��وان سیس��تم  BMSرا  IBMSنامید که مخفف
Intelligent Building Management System
است.
اهمی��ت اس��تفاده از BMSدر س��اختمانهایی نظی��ر
بیمارس��تانها دوچن��دان اس��ت .برخالف یک س��اختمان
مسکونی ،محیطهای نظیر بیمارستان از ویژگیهای منحصر
بفردی برخوردار هستند که دو عامل صرفهجویی در مصرف
انرژی و تس��هیل استفاده از امکانات برای بیماران ،پزشکان،
پرستاران و دیگر خدمه ،بیمارستان را به عوامل حیاتی تبدیل
مینمایند که مهندس��ان طراح میبایست در فاز طراحی مد
نظر خود قرار دهند.
بط��ور کل��ی هدف از اس��تفاده از سیس��تم  BMSدر یک
بیمارس��تان تطبیق ش��رایط کارکرد اجزای مختلف با توجه
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به ش��رایط محیطی و نیاز یک بیمارس��تان میباشد .در این
سیستم بس��یاری از اعمالی که کارکنان از روی عادت انجام
میدهند توس��ط سیس��تمهای هوش��مند انجام میشود که
باعث صرفه جویی در زمان ،هزینه ،نیروی انس��انی ،کاهش
مص��رف انرژی ،کاه��ش خطاپذی��ری و افزایش اثربخش��ی
سیستممیشود.
سیس��تمهای م��درن  BMSسیس��تمهای مبتنی بر یک
زیرس��اخت ارتباطاتی قوی یا ش��بکه می باشند .بر روی این
زیر س��اخت است که کنترل و هوشمندسازی امکاناتی نظیر
سیس��تمهای گرمایش و تهویه مطبوع ( ،)HVACسیستم
م اعالم حریق و آتش نش��انی،
مدیریت روش��نایی ،سیس��ت 
سیس��تمهای کنترل و مانیتورینگ بیماران و سیس��تمهای
امنیت��ی و نظارت��ی ممک��ن میگ��ردد ت��ا محیط��ی امن و
آرامشبخش برای بیماران ،همراهان و کارکنان بیمارس��تان
به ارمغان بیاید.
در ادامه به بخشهای گوناگونی که میتوان خدمات BMS
را در آنها پیادهس��ازی کرده و از نتای��ج آن بهرهبرداری کرد
اشاره میکنیم و به بررسی هرکدام می پردازیم.
سیستم مدیریت روشنایی
بزرگترین بخش غیر صنعتی مصرف کننده انرژی الکتریکی
در هر کشوری بخش تامین روشنایی است و این حقیقت به
خودی خود بر اهمیت مدیریت صحیح مصرف در این بخش
صحه میگذارد .اما هوشمندس��ازی دقیقا به چه ش��کل در
مدیریت روشنایی بکار میآید؟
اس��تفاده موثرتر از روش��نایی طبیع��ی محیط:معماری
م��درن ام��روز ب��ه اهمی��ت طراح��ی بیمارس��تانهایی که
بتوانند بیش��ترین اس��تفاده را از نور طبیعی محیط یا همان
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نورخورش��ید بنمایند پی برده اس��ت.
وجود سیستمی هوشمند که بتواند با
تش��خیص میزان نور روز وارد شده از
پنجرهه��ا به محیط و اندازهگیری آن،
اقدام به تنظیم ش��دت خروجی منابع
نور مصنوعی بنماید خواهد توانس��ت
مصرف منابع مصنوعی روشنایی را به
صورت موثری کنت��رل کرده و منجر
ب��ه صرفهجویی در مص��رف انرژی و
پائی��ن آمدن هزینه های برق مصرفی
ش��ود .در حال حاضر ای��ن تکنولوژی
به م��دد سنس��ورهای لوکسس��نج،
المپهای کم مص��رف با قابلیت دیم
ش��دن و کنترلره��ای تحت ش��بکه
مبتنی بر پروتکلهایی مانند DALI
در اختیار طراحان اس��ت .نور طبیعی
ورودی از پنجرهها توس��ط سنس��ور
مخص��وص اندازهگی��ری میش��ود و
اطالع��ات آن ب��ه کنترل��ر مرک��زی
ارس��ال میگ��ردد Setpoint .های
مختل��ف بر روی کنترل��ر به طراحان
این امکان را میدهد که سیس��تم را
برای بازههای گوناگونی از روش��نایی
در ط��ول روز تنظی��م نمایند .کنترلر
با دریافت اطالعات سنسور و مقایسه
آن ب��ا  SetPointهای خود ش��دت
روش��نایی المپه��ای تح��ت فرمان
خود را به تناس��ب تنظیم میکند .به
این ترتیب زمانی که بیش��ترین نور از
پنجره وارد محیط میش��ود المپها
کمترین روش��نایی را خواهند داشت
و روش��نایی آنه��ا با کمتر ش��دن نور
محیط بیرون افزای��ش خواهد یافت.
تمام این سیس��تم میتواند متصل به
شبکه هوش��مند کل بیمارستان باشد
ت��ا تنظیم��ات و یا فع��ال و غیرفعال
کردن آن از طریق ایستگاه پرستاری
صورت پذیرد.
کنترل روشنایی محیطها مبتنی
بر حضور افراد
(Occupancy Controlled
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 :)Lightingدر تمامی ساختمانها،
محیطهای��ی وجود دارند ک��ه نیاز به
داشتن روشنایی دائم ندارند و روشن
ک��ردن آن فضا تنها در صورت حضور
افراد ضرورت مییابد .بیمارس��تانها
نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تند.
گس��تردگی فضاهای بیمارستانی امر
نظارت و گش��تزنی برای جلوگیری
از روشنماندن بیدلیل منابع نوری را
س��خت و زمانبر میکن��د و از طرفی
در محیطی مانند بیمارس��تان بدلیل
انتش��ار زودهنگام و آسان آلودگیها،
تماس هرچه کمتر اف��راد با محیط و
تجهیزات همواره مهم است .به همین
دلیل کنترل خودکار روشن و خاموش
کردن مناب��ع نوری میتواند روش��ی
کارآمد در این راستا باشد .محیطهایی
مانندسرویسهای بهدلش��تی ،انبارها،
اتاق ه��ای ب��رق ،فضاه��ای اداری و
اتاقه��ای پزش��کانی ک��ه در ش��ب
تعطیل هستند و دیگر مکانهایی که
نیاز به روشنایی دائمی ندارند از جمله
فضاهای مناس��ب جهت پیادهس��ازی
سیس��تمهای کنترل روشنایی مبتنی
بر حضور افراد هس��تند .این سیستم
نیز از سنسورهایی تشکیل شده است
که به عنوان ی��ک کلید قطع و وصل
مدار روش��نایی را کنترل میکنند .در
حال حاضر سنسورهای بکار رفته در
این کار از یکی از سه فنآوری :مادون
قرم��ز ( ،)Infra Redاولتراس��ونیک
( ) Ultrasonicو ی��ا ترکیبی از این
دو ( )Dual Technologyاستفاده
میکنند .آس��تانه تشخیص حضور بر
روی هر کدام از سنسورها قابل تنظیم
است و میتوان سنس��ور را بر اساس
حض��ور ( ) Occupancyو ی��ا عدم
حض��ور ( ) Vaccancyپیکرهبندی
کرد.
آسانس��ازی کنت��رل روش��نایی
فضاه��ای گوناگ��ون ب��ا س��ناریوها و

کنترل مرکزی :در نورپردازی ،سناریو به حالتهای مختلف
نورپ��ردازی که میتوان ب��رای یک محیط پیادهس��ازی کرد
گفته میشود .به عنوان مثال میتوان برای یک اتاق بستری
حالته��ای گوناگون نورپردازی را طراحی کرد که بس��ته به
شرایط روز و احواالت بیمار ،بتوان حالت نورپردازی را عوض
کرد .اتاق میتواند نورپردازی آرامشبخش��ی داش��ته باش��د
که با فش��ردن یک کلید تبدیل به نورپردازی مناسب جهت
معاینه بیمار و حضور پزش��ک تبدیل شود .همین نورپردازی
میتواند تحت سناریوی دیگری به حالت خواب بیمار تبدیل
ش��ود در حالی که چراغهای مسیرنما برای عبور و سرکشی
پرستاران روش��ن میشوند تا به این ترتیب آرامش بیمار در
حین خواب بخاطر روش��ن و خاموش ش��دن چراغها گرفته
نش��ود .هوشمندس��ازی کنترل کلی��ه س��ناریوها را از چند
مکان و تنها با فش��ردن یک کلید و نه مجموعهای از کلیدها
امکانپذیر میکند.
سیستم کنترل تهویه مطبوع ()HVAC

قرار گرفتن در محیطی با دمای هوای مناسب و تنفس هوای
مطبوع شرط اولیه و الزم برای احساس راحتی و آرامش هر
فردی است .از آنجایی که فراهم آوردن محیط مناسب برای
مراقبت و نگهداری از بیماران نقش بارز هر بیمارستان است،
اهمیت کارکرد بهینه و صحیح سیستم کنترل تهویه مطبوع
بیمارستانها دوچندان است.
بر اساس استانداردها هرگونه مکیدن یا دمیدن هوا از طریق
طبیعی ی��ا مکانیکی به یا از هر فضا ب��رای کنترل برودت و
حرارت س��اختمان با تنظیم هوشمند دما ،رطوبت ،همراه با
حذف آالیندههای مختلف برای تامین آسایش حرارتی تهویه
مطبوع نامیده میش��ود در این سیس��تم که مبتنی بر بهینه
س��ازی مصرف انرژی و کنترل صحیح تجهیزات مولد انرژی
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میباش��د محل کنترل در سطوح مختلف س��اختار برودتی
و رطوبتی سیس��تم اعمال میشود .سالهاس��ت که چیلرها،
بویلرها ،هواسازها ،فنکوئلها و دیگر تجهیزات مکانیکی یک
ساختمان امکان کنترل شدن را دارا میباشند که این کنترل
به صورت حلقه بس��ته و محلی صورت میگیرد .ولی در یک
سیستم مدرن و هوشمند طی پیاده سازی یک شبکه کنترلی
مبتن��ی بر حس��گرها ،اطالعات مربوط به کلی��ه تجهیزات و
متغیرها اعم از فش��ار مایع خنک کننده ،فش��ار گاز ،رطوبت
و …به یک کنترلر مرکزی وارد ش��ده و سپس با نرمافزاری
که در آن کلیه بیمارس��تان و تجیهزات مکانیکی آن بصورت
گرافیکی شبیهس��ازی ش��ده ( )GUIعمل برنامهریزی کلی
سیستم صورت میگیرد .این درحالی است که امکان کنترل
محلی نیز برای کاربران فراهم میشود.
بسیاری از سیس��تمهای هوشمند HVACمدرن امروزی
برخالف سیس��تمهای س��نتی که از یک سنسور دما و یک
کنترل تشکیل میشدند ،از شبکهای از سنسورها ،کنترلهای
محلی و کنترل های مرکزی یا مادر تشکیل شده اند .شبکه
حس��گرها که در م��کان های مختلف فضا نصب میش��ود با
قابلیت های زونبن��دی و میانگینگیری بازخورد دقیقتری
از دم��ای واقعی فض��ا را به کنترلر ارس��ال میکنند .قابلیت
برنامهریزی مبتنی بر فصول مختلف س��ال و ساعات مختلف
ش��بانهروز بر روی کنترلرهای مادر وجود دارد که از ترکیب
کردن آنها با پیکرهبندیهای گوناگون میتوان س��ناریوهای
تهویه و گرمایش و س��رمایش گوناگونی ساخت و هرکدام از
آنها را بس��ته به نیاز فعال نم��ود .به طور مثال میتوان برای
یک فضای اداری در بیمارس��تان با ساعت کاری  ۸تا  ۱۷در
فصل زمستان و یا تابس��تان سناریوی مستقلی تعریف نمود
که بر اس��اس این سناریو سیستم  HVACتنها در ساعات
اداری فعال خواهد بود و در ساعات دیگر به صورت اتوماتیک
غیر فعال خواهد شد و یا با تنظیم  Setpointدیگری عمل
خواهد کرد.
از دیگر امکانات این کنترلرها ،نمایش توان مصرفی سیستم
و حتی محاس��به بهای برق مصرفی میباشد که میتواند به
عن��وان فاکتور دیگری در انتخاب س��ناریوهای مناس��ب در
نظر گرفته ش��ود .از دیگر فواید سیس��تم هوش��مند مبتنی
بر س��ناریوهای زمانی نسبت به سیس��تم مبتنی بر حضور و
عدم حضور افراد ،کاس��تن استهالک سیستم در اثر روشن و
خاموش شدن های متعدد ناشی از تشخیص حضور افراد در
محیط است .درست مانند سیستم مدیریت روشنایی ،سیستم
هش��مند  HVACنیز میتواند به عنوان زیرمجموعه شبکه
هوش��مند بیمارستان بر روی یک پنل نمایشی لمسی بزرگ
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برای تنظیم و مشاهده در مکانهایی
مانن��د ایس��تگاههای پرس��تاری در
اختیار پرسنل قرار گیرند .یکی دیگر
از روشهای کارآمد در بیمارس��تانها
نص��ب سنس��ور ب��ر روی پنجرهه��ا
میباشد .این سنسورها با تشخیص باز
و بس��ته بودن پنجرهها نقش بسزایی
را در تامین دمای اتاق ایفاد میکنند.
بدین نح��و که در صورت ب��از ماندن
پنجره سیستم گرمایشی و سرمایشی
به طور خودکار غیر فعال میش��ود و
در نتیجه از اتالف ان��رژی جلوگیری
میگردد.

سیستم های نظارت و امنیت
سیس��تمهای نظارت��ی و امنیت��ی
از جمل��ه زیرس��اختهای مه��م در
محیطهای بیمارس��تانی هس��تند .از
آنجای��ی ک��ه بیمارس��تانها در زمره
مکانها عمومی طبقهبندی میشوند
و در عی��ن ح��ال دارای مکانه��ای
خطرن��اک ،تجهی��زات ارزش��مند و
فضاهای خصوصی هس��تند در نتیجه
کنت��رل دسترس��ی و نظ��ارت بر آمد
و ش��د افراد ب��ه عنوان ی��ک وظیفه
تمام وق��ت در مدیریت بیمارس��تان
ضروری جل��وه میکند .در بس��یاری
از بیمارس��تانها این ام��ر به صورت
سنتی یعنی روش وابسته به دربانها
و نگهبانه��ا صورت میپذیرد .این در
حالی است که سیس��تمهای نظارتی
و کنترل دسترس��ی م��درن امروزی
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با قابلی��ت کارکرد تحت ش��بکههای
هوش��مند بیمارس��تان جایگزی��ن
بس��یار مناسبتری بش��مار میروند.
دس��تگاههای کنت��رل دسترس��ی
( )Access Controlب��ا تن��وع
فراوانی که در روشهای کنترلی ارائه
میدهند در بسیاری از بیمارستانهای
م��درن امروزی اس��تفاده میش��وند.
دسترسی افراد و کارمندان بیمارستان
به بخشهای گوناگون میتواند توسط
روشهای هوشمند زیر کنترل گردد:
ورود بوسیله صفحه کلید و رمز
ورود بوسیله بررسی اثر انگشت
ورود بوس��یله کارت ی��ا Badge
انحصاری
در تمام��ی ای��ن روشها دس��تگاه
کنترلی بشکلی قابل برنامهریزی است
ت��ا هویت افراد و تاری��خ و زمان ورود
خروج آنها به مکانهایی که برای آنها
در سیستم »مجاز« تعریف شده است
در ی��ک پای��گا ه داده مخصوص برای
بررس��ی در ص��ورت نیاز ثبت ش��ود.
در بخ��ش نظارت نیز ،سیس��تمهای
کارآمد هوشمندس��ازی بیمارس��تانی
و س��اختمانی ای��ن قابلی��ت را دارا
میباش��ند تا با سیس��تم دوربینهای
نظارتی مداربس��ته تحت پروتکلهای
اس��تاندارد یکپارچه ( )Intergrate
شوند .بدین ترتیب امر نظارت و پایش
حتی در س��طوح باالی مدیریتی نیز
یکپارچه ش��ده و اطالع��ات مدیریتی
بیمارس��تان به ص��ورت یکپارچه در
اختیار مدیران قرار میگیرد.
کنترل بیمار ب�ر روی امکانات
اتاق بستری
از دیگر امتیازات بزرگ اس��تفاده از
سیستمهای هوشمند در بیمارستان،
فراهم آوردن رفاه و آس��ایش بیش��تر
برای بیماران ب��ا در اختیار قرار دادن

امکانات کنترلی فراوان در کنار تخت بس��تری آنهاس��ت .به
عن��وان مثال یک بیمار به کمک سیس��تم هوش��مند نصب
ش��ده در کنار تخت خود ،مانند یک صفحه لمسی ،میتواند
کارهای زیر را انجام دهد:
احضار پرستار
تغییر وضعیت تخت خود
تغییر روشنایی اتاق
کنترل پردهها یا کرکرههای اتاق
کنترل دمای اتاق
کنترل و اس��تفاده از سیستمهای س��رگرمی موجود در
اتاق (تلویزیون ،موسیقی ،ویدئو…)
استفاده از اینترنت
انتخاب غذای روز
برقراری تماسهای تلفنی

تمام��ی ای��ن امکانات منجر به خوش��ایندتر گش��تن تجربه
بس��تری ش��دن در یک بیمارس��تان برای فرد بیمار خواهد
گردید .بعالوه پرس��تاران و خدمه بیمارس��تان نیز میتوانند
تمرکز بیش��تری بر روی انجام امور مهمتر روزانه خود داشته
باشند که این نیز به نوبه خود بهرهوری و کارآمدی بیمارستان
را افزایش خواهد داد.
کنترل و مدیریت از هرکجای جهان
با اس��تفاده از قابلیت اتصال سیس��تمهای  BMSبه شبکه
جهانی اینترنت ،امکان کنترل و مانیتورینگ سیس��تم از هر
کجای جهان برای مدیران سیس��تم فراهم میگردد .مدیران
میتوانند با دسترس��ی به اطالعات سیس��تم های هوشمند
یکپارچ��ه ،کلی��ه اطالع��ات مه��م در مورد وضعی��ت فعلی
بیمارس��تان را دریاف��ت و برآورد ک��رده و تصمیمات بعدی
مدیریتی خود را اتخاذ نمایند.
امکانات��ی نظیر مش��اوره اینترنتی و برقرار کردن جلس��ات
پزش��کان با مدیران یا بیماران به ص��ورت ویدئو کنفرانس از

137

138

دیگر نقاط قوت یک سیستم یکپارچه
هوشمند در بیمارستانها میباشد که
همگی اینها ب��ه معنای صرفهجویی
در وقت و هزینه و بهبود کیفیت ارائه
خدمات در یک بیمارستان است.
در ادام��ه ب��ه چن��د نمون��ه ط��رح
موفقیتآمی��ز از پیادهس��ازی
سیس��تمهای هوش��مند  BMSدر
ت آمده
بیمارس��تانها و مزایای بدس 
اشاره میشود:
بیمارس�تان Southcoast
Health
نتایج بدست آمده:
سیستمهای مکانیکی بیمارستان
بهرهوری روزانه بیشتری را با استفاده
از سیستم  BMSتجربه کردهاند.
مصرف س��االنه انرژی بیمارستان
کاهش داش��ته اس��ت .بیمارستان به
ازای هر کیلووات س��اعت صرفهجویی
در ب��رق مبل��غ  ۰.۱۸دالر پ��اداش از
اداره برق ناحیه دریافت کرده اس��ت.
بخش بزرگ��ی از این موفقیت مدیون
جایگزینی بیش از  ۸۰درصد از منابع
نوری بیمارستان با چراغهای  LEDو
پیادهسازی سیستم مدیریت روشنایی
بوده است.
ب��ا تولید ه��وای پاکیزهتر و ایجاد
گازه��ای گلخان��های کمت��ر ،فضای
س��المتری برای بیماران فراهم آمده
است.
در بلندم��دت ،بیمارس��تان ب��ه
صرفهجوییه��ای مالی موردنظر خود
دست یافته است.
بیمارس��تان قابلی��ت دریاف��ت
گواهینام��ه  Energy Starرا پی��دا
کرده است.
بیمارس�تان
Health

Baystate
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نتایج بدست آمده:
بیمارستان موفق به دریافت  ۲.۳میلیون دالر بازپرداخت
از طرف ش��رکتهای برق و ان��رژی منطقهای بدلیل افرایش
بهرهوری انرژی و صرفهجویی شد.
به مدد اس��تراتژیهای کاهش مصرف انرژی بیمارستان
موفق به ذخیره کردن س��رمایهای به مبلغ  ۱.۳میلیون دالر
شد.
هزینههای گاز و برق تاسیس��ات بیمارستان از  ۷۵۰هزار
دالر در سال به  ۳۹۵هزار دالر در سال کاهش یافت.
بیمارس��تان در فاصله سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷نیز مبلغ
 ۱.۵میلی��ون دالر دیگر از ش��رکت برق منطق��های دریافت

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

خواهد کرد.
از طریق پیاده س��ازی سیستمهای تولید همزمان برق و
حرارت ،بیمارستان خواهد توانست تا مبلغ  ۱.۵میلیون دالر
به درآمدهای سالیانه خود بیافزاید.
Boston Medical Center
نتایج بدست آمده
بیمارس��تان در نظر داشته اس��ت تا با پیادهسازی سیستم
 BMSجدید بین س��الهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۳به صرفهجویی در
مصرف برق به میزان ۴.۵۰۰.۰۰۰کیلوواتس��اعت دست پیدا
کند .عدد واقع��ی صرفهجویی برای بیمارس��تان در این مدت

 ۸.۴۶۵.۰۴۱کیلوواتساعت بوده است
که بسیار فراتر از پیشبینی اولیه بوده
اس��ت .در بی��ن س��الهای  ۲۰۱۲تا
 ۲۰۱۴بیمارس��تان موفق شد تا ساالنه
بال��غ بر  ۲میلی��ون دالر در هزینههای
عملیاتی خود صرفهجویی داشته باشد.
ای��ن بیمارس��تان در پایان س��ال
 ۲۰۱۴به میزانی در انرژی مصرفی خود
صرفهجویی کرد که با آن مقدار انرژی
الکتریک��ی میتوان  ۴۶۵خانه را بمدت
یک سال برقرسانی کرد.
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اقــدامی نو

و متفاوت

از رویه مرسوم مدیران منتخب
نصراله طاهباز
سردبیر

سالیان متمادی است که رویه اکثر
مدیران منتخب و نه تمامی آنها در
کشور نگاه انتقادی منفی و توام با
س�وء ظن به عملکرد مدیران قبل
ب�دون بررس�ی و مطالع�ه الزم
درخصوص شرایط و زمان عملکرد
آنه�ا و محکوم نم�ودن و انداختن
تم�ام کاس�تی ه�ا ،ضع�ف ه�ا و
شکستها بر گردن مدیران اسبق
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بوده است .اما استثناهایی هم وجود دارد ،از آن جمله
اقدام شایس�ته مدیر عامل کنونی ش�رکت س�رمایه
گذاری خانه سازی ایران که با دعوت از مدیران ماقبل
خود در زیر یک س�قف و اخذ نظ�رات آنها و تقدیر از
زحمات و خدمات این پیشکسوتان ،رویه ای متفاوت
در ارزیاب�ی عملک�رد مدیران اس�بق را پای�ه گذاری
نمودند.
جناب آق�ای مهندس مقدسزاده که در س�ال جاری
عه�دهدار مدیری�ت عاملی ش�رکت س�رمایه گذاری
خانه س�ازی ایران از طرف س�ازمان تامین اجتماعی
شدهاند ،در اقدامی نوین و متفاوت و دور از رویه های
غلط مرسوم ،با دعوت مدیران عامل  35سال گذشته
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شرکت و استفاده از پیشنهادات آنها برای تدوین خط
مش�ی ش�رکت ،راه و روش جدیدی مبنی بر اعتماد و
اعتقاد مثبت به اس�تفاده از تجربی�ات ذیقیمت این
عزیزان بنا نهادند مدیران اس�بق شرکت خانه سازی
ایران که هرکدام سالیان متمادی سکاندار شرکت بوده
با اس�تقبال گرم در محل شرکت به صرف نهار دعوت
ش�دند به ترتیب آقایان مهندس جلال زاده ،محمد
ص�ادق مجمریان ،طاهب�از ،یزدی ،فرتاش ،بش�ارتی،
بازیان و قاسمی که در پایان مراسم لوح تشکر و تقدیر
توس�ط آقای مهندس مقدسزاده به این پیشکسوتان
اهداء گردید .متقاب ً
ال از طرف مدیران سابق شرکت و به
پاس این حرکت ارزنده و مثبت ایش�ان ،تقدیرنامه ای

تهیه و تقدیم ایشان گردید.
امید است این روال در بین مدیران
منتخب نظام جاری و ساری گشته
و بج�ای محکوم ک�ردن عملکرد
همکاران گذشته و اکثرا ً در غیاب
آنه�ا و بناح�ق  ،با س�عی و تالش
مضاع�ف جهت اعتال و پیش�رفت
ارگان مربوطه گامی به جلو بردارند.
زیرا در نهایت دیر نیست روزی که
از ایشان هم به عنوان مدیر اسبق
ی�اد ش�ده و عملکردش�ان مورد
ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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ریسکهای انتخاب مهندسان مشاور
بر مبنای قیمت
(مناقصه و استعالم)

تدوین و جمع بندی :مهندس
آرتا ربیعی-مدیر فنی مشاور لیمان
تالیف :مهندس امیدرضا ریاحی
(کارشناس ارشد عمران -گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت -شرکت
مهندسی مشاور مشانیر)

جان راسکین منتقد و متفکر اجتماعی
انگلیسی میگوید« :پرداخت بیش از حد،
عاقالنه نیس��ت ،اما بسیار اندک پرداخت
ک��ردن بدتر اس��ت .وقتی بی��ش از حد
پرداخ��ت میکنیم ،پول کمی از دس��ت
میدهیم .وقتی بس��یار ان��دک پرداخت
میکنیم ،گاه��ی همه چیز را از دس��ت
میدهی��م ،زی��را آنچه خریداری ش��ده،
کارکرد الزم را ندارد".
چکیده
خدم��ات مش��اوره بهوی��ژه خدم��ات
مهندس��ی مش��اور ،خدماتی دانشبنیان
و تجربه محور هس��تند که اساس آنها را
مطالعه و ارائه راهکارها و تصمیمس��ازی
برای رفع مس��ائل و مش��کالت تش��کیل
میده��د و نیازمند کار فک��ری ،خالقانه
و بهکارگی��ری آخری��ن دس��تاوردهای
علمی و فنی برای تحلیل مس��ائل و ارائه
راهحلهاس��ت .بنابراین از هم��ان ابتدای
کار روش انتخاب باید مبتنیبر گسترش
اعتماد متقابل طرفین و ایجاد یک رابطه
سازنده و هم افزا باشد.
اب�لاغ آییننامه خرید خدمات مش��اور
در س��ال  1388و پیشبین��ی روشهای
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انتخاب مش��اوران ( QCBS, QBSو تعرفه و ) ...که در اکثر آنها
به کیفیت توجه ش��ده است ،بسیار امیدبخش بود؛اما متاسفانه در
سالهای اخیر ،برخی از کارفرمایان با نادیده گرفتن مفاد آییننامه
یادشده ،در بهکارگیری مشاوران ،کماکان از فرآیند مناقصه و حتی
استعالم قیمت استفاده مینمایند.
در این مقاله در ابتدا دیدگاه فدراس��یون بینالمللی مهندس��ان
مش��اور ( )FIDICدر انتخاب مشاران مطرح و پیرو آن ریسکها
و آفتهای انتخاب مش��اوران بر مبنای قیمت و مزایای روشهای
انتخ��اب با در نظر گرفتن کیفیت تش��ریح ش��ده اس��ت .در ادامه
رویکرد آییننامه خرید خدمات مش��اور در این زمینه مطرح و در
پایان پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
مقدمه
کارفرمای��ان طرحها و پروژ هها برای تامی��ن نیازها ،برنامهریزی،
مطالعه و طراحی ،کنترل و مرتفع نمودن مشکالت خود از خدمات
مشاوران استفاده مینمایند؛ خدمات مهندسان مشاور برای تصمیم
گیریهای خطیر و مهم و ارائه مش��اوره به کارفرمایان بکار گرفته
میش��وند؛بهترین نتایج زمانی به دست میآیند که بین کارفرما و
مش��اور رابطه حرفهای وجود داش��ته باشد .دلیل این امر آن است
که مش��اور باید همیشه تصمیماتی سالم و بیطرفانه اتخاذ کند و
هم��واره در جهت حصول بهترین منافع ب��رای کارفرمای خویش
عمل نماید.
بین رو ش��های تامین خدمات مش��اور و تامین خدمات پیمانکار
باید تمایز قائل ش��د در تامین خدمات پیمانکاری ،معموال راهکار
ب��رای نیاز کارفرما (یعنی ش��رح کار و کیفیت الزم) تعریف ش��ده
و مش��خص میباش��د و این رابطه منجر به ارائه خدماتی محدود
متناس��ب با حق الزحمه خواهد ش��د .اما در زمان تامین خدمات
مش��اوره ،هنوز راهکاری تعریف نش��ده است و کارفرما شاید شرح
مختصری از کار دارد .وظیفه مش��اور ،خدمتی فکری ،تخصصی و
نوآورانه اس��ت و هدف آن تعریف راهکار برای کارفرما درخصوص
مح��دوده ،کیفیت ،زم��ان و هزینه پ��روژه میباش��د .تصمیمات
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دیاگرام مقایسه بهرهگیری از روشهای  QBSو  QCBSبراساس اثرات و پیچیدگی پروژه
مهن��دس مش��اور و راهکارهای وی در مراح��ل آغازین هر پروژه،
تاثیرات فزاینده و همهجانبهای را در فازهای بعدی خواهد داش��ت
و بالعکس ،تصمیمات نادرس��ت مش��اور میتواند هزینه زیادی به
کارفرما تحمی��ل نماید .بنابراین انتخاب صحیح مش��اور برای هر
پروژه یکی از مهمترین تصمیماتی است که کارفرما اتخاذ میکند
و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دیدگاه فیدیک ( )FIDICدر انتخاب مشاوران
تعیین روش انتخاب مش��اور یکی از کلیدیترین و حساسترین
اقدامات و تمهیداتی اس��ت که کارفرما قبل از شروع فرآیند خرید
خدمات مش��اوره ،بای��د به انجام رس��اند .عوامل متع��ددی برای
تعیی��ن روش انتخاب وجود دارد و همواره عامل هزینه نیز یکی از
دغدغههای اصلی کارفرمایان بوده است.
فیدیک ب��رای کارفرمایانی که هدف آنه��ا ارزش و کیفیت کلی
پروژه است ،در آخرین ویرایش «راهنمای انتخاب مشاور بر مبنای
کیفی��ت»  2013-بهتری��ن روش برای انتخ��اب تامینکنندگان
خدم��ات مش��اوره را انتخاب ب��ر مبن��ای ( )QBSمیداند دالیل
منطق��ی به کارگیری این روش را تش��ریح مینماید؛ که طبق آن
مناس��بترین و شایستهترین شرکتهای مش��اور به جای قیمت،
براساس صالحیتها ،تجربه ،تخصص ،صداقت و دیگر ویژگیهای
الزم انتخاب میش��وند و س��پس درخصوص حق الزحمه مذاکره
میگردد.
در روش ( QCBSانتخ��اب ب��ر مبان��ی کیفی��ت و قیمت) نیز
که برای پروژههایی با تبعات و اثرات کم و متوس��ط میباش��ند،
پیشنهاد فیدیک برای در نظر گرفتن میزان تاثیر و وزن قیمت بین

 5تا حداکثر  10درصد میباشد.
حال س��وال اصلی ک��ه مطرح میگردد
این است که آیا پیشنهاد قیمت مهندس
مش��اور میتواند مالک عمل برای انتخاب
قرار گیرد .فیدیک قویا توصیه میکند
هرگز قیم�ت مالک انتخاب مش�اور
نباش�د و انتخاب مش�اور ب�ر مبنای
کمترین قیمت صورت نگیرد .بعبارتی
انتخاب ب��ر مبنای قیم��ت در روشهای
انتخاب مشاوران فیدیک جایگاهی ندارد.
ریس��کها و آفتهای انتخ��اب بر مبنای
قیمت در ادامه آمده است.
ریس�کها و آفته�ای اس�تفاده
ازروشهای انتخاب بر مبنای قیمت
مطالعات مستقل ثابت کردهاند نتایجی
ک��ه از روشه��ای انتخاب مش��اوران بر
مبنای کیفیت حاصل میش��وند بهتر از
نتای��ج روش انتخاب که قیم��ت در آنها
دخیل است ،میباشند.
روش انتخ��اب بر مبنای قیمت به نتایج
زیر منجر میشود:
 -1کاهش ارزش
کیفیت مهمترین هدف پروژه است .در
روش انتخ��اب بر مبن��ای قیمت معموال
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حق الزحمه مش��اوران ،برای دستیابی به
سطح مناسبی از خدمات ،ناکافی است و
ب��ه همین دلیل ارزش کلی پروژه کاهش
مییابد.
 -2خدمات تقلیل یافته
برخی از مشاوران در مواجهه با مناقصه
بر مبنای قیمت ،قیمت کمتری پیشنهاد
میدهند .طبیعی اس��ت قیمتهای کمتر
ب��ه ناچار منج��ر ب��ه خدم��ات کمتر یا
کاه��ش کیفی��ت خدم��ات و ظرفی��ت
میش��ود .انتخاب بر مبنای قیمت و حق
الزحمهه��ای ناکاف��ی منجر ب��ه کاهش
محدوده و خدم��ات قابل ارائه به کارفرما
میشود ،که این امر موجب:
فقدان ن��وآوری در بخشهای فنی و
مدیریت پروژه
طراح��ی محافظهکاران��ه و افزای��ش
هزینههای ساخت
تولید م��دارک ناکافی و ناقص (فنی
و قراردادی)
کاهش بررسیهای قبل از طراحی که
منجر به افزایش ریسک هزینه میشود
 -3فقدان ظرفیت سازی
روش انتخ��اب ب��ر مبن��ای قیم��ت،
توس��عه حرفهای مستمر و ظرفیتسازی
ش��رکتهای مش��اور را کاهش میدهد.
کمبود تخص��ص و منابع انس��انی دارای
صالحیت همانند س��دی در برابر توسعه
شرکتهای مشاور میایستد و به صنعت
مشاوره زمان الزم برای توسعه و آموزش
درخص��وص جدیدتری��ن روشه��ا و فن
آوریها را نمیدهد.
روش انتخاب بر مبنای قیمت همچنین
منجر ب��ه کاهش ظرفیت خ��ود کارفرما
میش��ود؛ زیرا مش��اورانی ک��ه صالحیت
کمت��ری دارند نی��از به پای��ش و نظارت
بیشتری از جانب کارفرما خواهند داشت.
 -4افزای�ش هزینههای س�اخت و
بهره برداری
تجربه نشان داده است که استفاده از فن
آوریهای مدرن و راهکارهای مبتکرانه به
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کاهش هزینههای س��اخت و بهرهبرداری پروژه کمک خواهد کرد.
کارفرمایان��ی که با به کارگیری مش��اوران با حق الزحمه کمتر به
دنبال صرفهجویی مالی هستند ،درنهایت با هزینههای بیشتری در
پروژهها روبهرو خواهند شد.
 -5افزایش طول دوره ساخت
طراحی ناقص و مستندس��ازی ناکافی از اصلیترین عوامل موثر
در طوالنی ش��دن دوره ساخت میباش��ند .به عالوه ،مشاوران کم
صالحیت ،فاقد تجربه و دانش فنی برای مقابله با مش��کالت ناشی
از طراحی ناقص میباشند.
 -6ریسکها و خسارات بالقوه
روشهای انتخاب بر مبنای قیمت میتواند ذینفعان و سهامداران
را به خطر اندازد و ممکن اس��ت به شکس��ت پروژ ههای حساس
منتهی شوند و آسیبهای س�لامتی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و
مالی فجیعی را به همراه داشته باشند.
سهم هزینه خدمات مشاوره در چرخه حیات پروژه
کارفرمایان ب��ه دنبال کاهش هزینه تمام ش��ده پروژههای خود
ب��وده و صرفه آنها را در نظر میگیرند .در حالی که هزینه معمول
خدمات طراحی مهندس��ی ،حدود  1درص��د هزینه چرخه حیات
پروژه را در بر میگیرید.
بنابراین ،انتخاب بهترین مهندس مش��اور دارای س��ود اقتصادی
بلند مدت برای کارفرما خواهد بود.

شکل :2سهم هزینه خدمات مشاوره در چرخه حیات پروژه
برنامهری��زی و طراحی بهعنوان اولی��ن و مهمترین عنصر در هر
پ��روژه (خصوصا طرحهای مل��ی) ،تعیینکننده ابع��اد طرح ،نوع
مصالح ساخت ،ظرفیت سیس��تمهای مکانیکی و الکتریکی ،بازده
انرژی و سایر عوامل میباش��د .زمانی که در طراحی نقصی وجود
داشته باشد ،حتی بهترین پیمانکار با بکار بردن بهترین مصالح نیز
نمیتواند بر اثرات ناشی از این نقص غلبه نماید.

شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان
لذا صرفهجویی در حق الزحمه مش��اور (شاید 1درصد یا کمتر از
هزینه کل پروژه) بیارزش است.
و حت��ی از طرف دیگر اثبات گردیده اس��ت با افزایش یک یا دو
درصد حق الزحمه ط��رح ،ده تا پانزده درصد در قیمت کل پروژه
صرفهجویی میگردد( .شکل .)3
شکل :3نمودار ارتباط حق الزحمه مشاور با قیمت کل پروژه
از س��وی دیگ��ر ش��رکتهای
مهندس��ی مش��اور که اولویت
اصل��ی آنه��ا ارائ��ه خدمات با
کیفی��ت باالس��ت معم��وال
نمیتوانند با ش��رکتهایی که
قیم��ت را بیدلی��ل کاه��ش
میدهند رقابت نمایند.
شواهد فراوانی وجود دارد که
نش��ان میدهد کارفرمایانی که
به دنبال لح��اظ نمودن آیتم
قیمت در فرآیند انتخاب مشاوران هستند و آنان را مجبور به پآئین
آوردن قیمت میکنند ،خسارات فراوانی را به پروژههای خود وارد
میس��ازند؛ چراکه در این شرایط ،اولویت مشاور از حفاظت منافع
کارفرم��ا به توجه به منابع مالی کارفرما تغییر مییابد و به صورت
پنهان ،حدود کار و کیفیت کاهش یافته و زمان تکمیل ،تغییرات،
اختالفات ،ادعاها و ریسک کار افزایش خواهد یافت.
مزایای انتخاب مش��اوران براس��اس توجه ب��ه کیفیت ( QBSو
)QCBS
از فواید اصلی انتخاب مشاران براساس روشهای مبتنیبر کیفیت
این اس��ت که مشاور میتواند شرح کار را متناسب با وظیفه بسط
دهد ،بدون اینکه از رقیبی که میخواهد خدمات ناقص و ناکافی را
با قیمت کمتری ارائه دهد ،واهمهای داشته باشد .در ادامه مزایای
این روش در دو حوزه کارفرمایان و مشاوران تشریح خواهد شد.
 -1برای کارفرمایان
ثابت ش��ده اس��ت که انتخاب بر مبنای کیفیت منجر به کسب
بهترین ارزش نهایی ،اطمینان از س��ودآوری پروژه ،کاهش ریسک
پ��روژ هها ،صرفهجوی��ی در هزینه کل پروژه ،دس��تیابی به فواید
چش��مگیر در دوره س��اخت و به��ره برداری ،کاه��ش هزینههای
اضافی ،بهبود فرآیند انتخاب مش��اور ،دریافت پیش��نهادهای ناب،
جلوگیری از اتالف وقت ارزش��مند کارکنان کارفرما برای ارزیابی،
در اختیار داش��تن صنعت مهندسی مشاور متبحر ،مجرب و دارای
مناب��ع کافی ،دس��تیابی به راهکارهای ابتکاری ،تمرکز مش��اور بر
منافع کارفرما و پروژه ،در نظر گرفتن پدیدههای اجتماعی ،رش��د
دانش و اشتهار کارفرما میگردد.
در تحقیق گستردهای در ایاالت متحده ،ثابت شده در پروژههایی

که انتخاب مشاور بر مبنای کیفیت بوده
در مقایس��ه با متوس��ط صنعت ،افزایش
هزینه ساخت 3درصد در برابر 10درصد
(ش��کل ش��ماره  )4و افزایش زمان اجرا
8/7درصد در برابر 10درصد میباشد.
شکل:4رشد هزینه ساخت

 -2برای مشاوران
روش انتخاب بر مبن��ای کیفیت منجر
به تعریف ش��رح خدمات مناس��ب برای
موفقیت پروژه ،اطمینان از تناس��ب حق
الزحمه با شرح خدمات ،تمرکز مشاوران
بر پروژ ههای منطبق با تجربه و تخصص
خود ،ظرفیتس��ازی برای ش��رکتهای
مشاور ،توس��عه حرفهای شرکت مشاور،
فراه��م آوردن فرصت ارتب��اط با کارفرما
و تقوی��ت آن ،جلوگی��ری از غرض��ورزی
در فرآیند انتخاب مش��اور ،حفظ شان و
جایگاه مش��اور ،حمای��ت از حق مالکیت
معنوی ،نتای��ج موفقیت آمیز و اش��تهار
مشاوران میگردد.
رویک�رد آییننامه خرید خدمات
مشاور
در م��اده  29قانون برگ��زاری مناقصات
«م��وارد عدم ال��زام به برگ��زاری مناقصه"
ذکر شده است .در بند"ه" این ماده «خرید
خدمات مش��اوره اعم از مهندسی مشاور و
مش��اوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه،
طراح��ی یا مدیریت ب��ر ط��رح و اجراء و
نظ��ارت یا هرن��وع خدمات مش��اورهای و
کارشناس��ی" ازجمله م�وارد عدم الزام
به برگزاری مناقصه تعیین شده است.
به این ترتیب برای تمام دس�تگاهها و
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نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده
میکنند تصریح شده است که خرید
خدمات مش�اوره الزامی ب�ه برگزاری
مناقصه ندارد .در ادامه همین ماده تاکید
ش��ده اس��ت که آئین نامه اجرایی این بند
جهت تعیی��ن ضوابط ،موازین و معیارهای
خدمات مشاوره حداکثر ظرف مدت سه ماه
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
متاس��فانه علیرغ��م ال��زام بن��د ب ماده
 1آییننامه یاد ش��ده درخص��وص دامنه
کاربرد که آمده اس��ت :تمام دس��تگاههای
موضوع بن��د (ب) ماده ( )1قانون برگزاری
مناقص��ات ،باید مقررات ای��ن آییننامه را
برای خرید خدمات مش��اوره در معامالت
بزرگ رعایت کنند ،اما برخی دستگاههای
دولتی و موسسات عمومی با نادیده گرفتن
آییننامه یادش��ده ،و عدم توجه به الزامات
و توصیههای بینالمللی ،کماکان از فرآیند
مناقص��ه و رویکرده��ای قان��ون برگزاری
مناقصات استفاده مینمایند.
جمع بندی و پیشنهادها
با توجه به اهمیت ،نقش و جایگاه خدمات
مهندسی مشاور (مطالعه ،طراحی و نظارت)
در پروژهه��ای ملی و زیربنایی و همچنین
بهمنظور دستیابی به منافع عمومی ،افزایش
رضای��ت کارفرمایان و تقویت مهندس��ان
مش��اور و از بین بردن و کاهش ریس��کها
و آفته��ای مطرح ش��ده ،تاکید میگردد
انتخاب مشاور براساس قیمت صورت نگیرد.
در این خصوص راهکارهای زیر پیشنهاد
میگردد تا مورد توجه قرار گیرد:
 تعیینتکلی��ف بند ه م��اده  29قانونبرگ��زاری مناقصات مبنیبر اختیار یا عدم
ال��زام ب��ه برگ��زاری مناقصه ب��رای خرید
خدمات مشاوره برای دستگاههای اجرایی
 بررس��ی علل عدم تمایل دستگاههایکارفرمایی به استفاده از روش QBS
 مقط��وع ننم��ودن مبلغ ح��ق الزحمهمشاوران بهویژه در کارهای پیچیده و دارای
حوزه کار نامشخص همچنین با مدت زمان
باال
شماره پنجم نشریه داخلی مهندسین مشاور لیمان

 فرصت دهی بیشتر به مشاوران در فرآیند انتخاب ،بهمنظور تهیهپیشنهادهای فنی و مالی دقیقتر
 تدوی��ن دس��تورالعمل و راهنما برای تعیی��ن معیارهای انتخابمشاوران در تمامی حدود معامالت
 عدم اخذ تضامین (شرکت در مناقصه و انجام تعهدات) از مشاوران بررسی موضوع در تشکلهای حرفهای و صنفی و تدوین راهکارهاو برنامه ها
امید آن میرود که کارفرمایان در انتخاب مشاوران نهفقط به صرفه،
بلکه به صالح نیز توجه نمایند.
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ﻃﺮﺡﻣﺼﻮﺏﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ540ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ

ﻓﻮﻕﺗﺨﺼﺼﻰ

ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﺁﺫﺭﻯ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻟﻴﻤﺎﻥ

ﻃﺮحوﻧﻈﺎرت:ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦﻣﺸﺎورﻟﯿامن

ﺭﺩﻳﻒ

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﺩﺭﻣﺎﻧﻰ

ﻭﺿﻌﻴﺖﭘﺮﻭژﻩ

ﺭﺩﻳﻒ

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

ﻭﺿﻌﻴﺖﭘﺮﻭژﻩ

1

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  540-320ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

31

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

2

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  540ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

32

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

3

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻰ  540ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﺁﺫﺭﻯ – ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

33

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

4

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  420ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

34

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

5

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  420ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﻭﺭﺯﺷﻰ

6

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 400ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

35

ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ  5000ﻧﻔﺮﻯ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

7

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  320ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﻭﻗﻰ ﻳﺰﺩ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

36

ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

8

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  224ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺍﺭﺍﻙ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

37

ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ  3000ﻧﻔﺮﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

9

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻧﮕﺎﻩ )(EPC

ﺍﺗﻤﺎﻡ

38

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ)ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  -ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ (

ﻧﻈﺎﺭﺕ

10

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﺞ( ﺍﺳﺪ ﺁﺑﺎﺩ  128ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

39

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ )ﻳﺎﺳﻮﺝ-ﻳﺰﺩ(

ﻧﻈﺎﺭﺕ

11

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  120ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

40

ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ  15000ﻧﻔﺮﻯ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

12

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  100ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺑﻬﻤﻦ ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

41

ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ژﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ

13

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  100ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﻣﺮﺍﻏﻪ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

14

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 100ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﺍﺩﺍﺭﻯ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰﻭﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

42

ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

15

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 100ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺧﻤﻴﻦ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

43

ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  1000ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

16

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  100ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

44

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺣﻤﺘﻴﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

17

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  100ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺑﻮﻛﺎﻥ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

45

ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻥ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ(

ﻃﺮﺍﺣﻰ

18

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 96ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﻣﻴﻨﺎﺏ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

46

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

19

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  96ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ )ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ(

ﺍﺗﻤﺎﻡ

47

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﺵ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

20

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  64ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺍﻫﺮﻡ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

48

ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﺵ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

21

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 64ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺑﻨﺪﺭﻟﻨﮕﻪ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

49

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

22

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  64ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

50

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ )ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ – ﻛﺮﺝ – ﺷﻴﺮﺍﺯ (

ﺍﺗﻤﺎﻡ

23

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 64ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺑﺴﺘﻚ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

51

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

24

ﺩﻯ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

52

ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﮔﺎﺟﺮﻩ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

25

ﺩﻯ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺰﺍﺭﺟﺮﻳﺐ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻃﺮﺡ)(MC

26

ﺩﻯ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺳﺮﺧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

53

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﻣﺘﻮﻗﻒ

27

ﭘﻠﻰ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

54

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻰ )ﻉ( ﻛﺮﺝ

ﺳﺎﻝ 91-93

28

ﭘﻠﻰ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

55

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳﺎﻝ  92ﻭ 93

29

ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻭ ﺍﺩﻳﻮﺑﻮژﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

56

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  22ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳﺎﻝ  92ﻭ 93

30

ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻛﺮﺝ

ﺍﺗﻤﺎﻡ

57

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ

ﺳﺎﻝ 92

