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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 9396 زمستان، 4، شماره 9دوره 

 
  

 
 

مقدمه

امروزه هر ساله شاهد افزایش بیش از پیش وقوع انواع حوادث و بالیای 

. اغلب حوادث و بالیا همراه با [1]باشیم ساخت و طبیعی میانسان

خسارات انسانی بوده و منجر به کشته و مجروح شدن بخشی از افراد 

شوند که ممکن است در صورت بزرگ بودن وسعت جامعه بال دیده می

بلیه رخ داده، تعداد تلفات نیز باال باشد. با توجه اینکه حتی در شرایط 

انی درم-یازهای بهداشتیهای سالمت برای رفع نعادی نیز بیشتر نظام

ند، باشها روبرو میجمعیت تحت پوشش خود با کمبود منابع و ظرفیت

درمانی مورد نیاز سیل انبوهی از قربانیان در  -تأمین خدمات بهداشتی

. با توجه به [4-2]زمان بالیا همواره موضوعی چالش برانگیز بوده است 

ها به عنوان رکن اصلی ارائه دهنده خدمات نقش بی دلیل بیمارستان

قربانیان بالیا، موضوع فرا ظرفیت بیمارستانی در  بهداشتی درمانی به

 هایزمان بالیا و یافتن راهکارهایی در این زمینه همواره یکی از دعدغه

های سالمت در سراسر دنیا ها و متولیان نظامگردانندگان بیمارستان

. این مسئله در کشور ما نیز با توجه به اینکه ایران [6, 5]بوده است 

باشد، از اهمیت زیادی برخوردار یکی از نه کشور نخست بالخیز دنیا می

س گزارش دفتر کاهش خطر بالیای ملل متحد در سه . بر اسا[7]است 

بالی طبیعی در ایران اتفاق افتاده که منجر به مرگ  146دهه گذشته 

نفر، و مصدوم و مجروح شدن تعدادی به مراتب بیش از  70777حدود 

. عالوه بر بالیای طبیعی، سوانح و حوادث ترافیکی [0]این شده است 

ساخت هر ساله جان تعداد زیادی از نیز به عنوان یک بالی انسان

شود. بر اساس هموطنان را گرفته و باعث مصدومیت عده زیادی می

نفر  10777آمار سازمان پزشکی قانونی در ایران ساالنه به طور متوسط 

نفر نیز  017777ود از دست داده و ای جان خبر اثر تصادفات جاده

رای ا. به طور کلی مبحث فرا ظرفیت بیمارستانی د[9]شوند مصدوم می

باشد که ریشه در وجود تعاریف متعدد و های خاصی میپیچیدگی

مختلف از این مفهوم دارد، لذا قبل از پرداختن به راهکارهای فرا ظرفیت 

بیمارستانی و عوامل مؤثر بر آن، الزم است تعاریف و مفهوم این واژه 

 1910بزرگ آنفوالنزا که در سال . از اپیدمی [11, 17]تر گردد روشن

در ایاالت متحده آمریکا رخ داد و طی آن در کمتر از یک ماه بیش از 

هزار نفر مبتال گردیدند و هر روزه خیل انبوهی از بیماران به  11

 مروری مقاله

 74/12/1095 تاریخ دریافت:

 14/75/1096 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 بیمارستانی فراظرفیت

 راهکارها

 بالیا

 چکیده
  انیبیمارست فراظرفیت موضوع بالیا، قربانیان به سالمت هایمراقبت ارائه در هابیمارستان مهم نقش به توجه با :مقدمه

  یبیمارستان فراظرفیت راهکارهای شناسایی حاضر مطالعه هدف لذا. است بوده هابیمارستان گردانندگان توجه مورد همواره

 .بود آن با مرتبط عوامل و بالیا در

.  گردید تعیین جستجو استراتژی و شده انتخاب مناسب هایواژه کلید اول مرحله در مندنظام مرور این در: کار روش

  خروج، و ورود معیارهای اساس بر شده، یافت مقاالت کل بین از و شده جستجو داخلی و خارجی اطالعاتی هایبانک سپس

  و گردیده استخراج منتخب مقاالت اطالعات چهارم مرحله در. شدند انتخاب سوم مرحله در مرتبط مقاله 17 مجموع در

 .گردیدند گزارش تطبیقی جداول قالب در و شده تفسیر مقاالت این کلیدی هاییافته آخر مرحله در

  به یانسان نیروی حیطه مطالعات بیشتر. گردیدند بندیتقسیم حیطه چهار در شده شناسایی عوامل و راهکارها ها:یافته

  لیاص راهکار دو. اندپرداخته بیمارستانی فراظرفیت زمان در کارشان محل در بیمارستان کارکنان حضور عدم علل موضوع

  رخیب تأمین تجهیزات،/دارو حیطه در. باشندمی زودرس ترخیص و انتخابی هاپذیرش کردن معلق فضاها، افزایش حیطه در

  به آمدها و رفت کنترل. شدند شناخته ضروری بیمارستانی فراظرفیت برای اکسیژن و ایپایه حمایتی داروها قبیل از اقالم

  یطهح در شده شناسایی اصلی اجزای از بیمارستان، کارکنان همه وظایف بودن مشخص و فضاها بندیتقسیم بیمارستان،

 .بودند ساختارهای و هابرنامه

  تواندیم آنها گیری کار به که دارند وجود بیمارستانی فراظرفیت برای گانه چهار راهکارهایی کلی طور به نتیجه گیری:

 .سازد توانمند بالیا قربانیان نیاز مورد سالمت خدمات بهتر چه هر تأمین و پاسخگویی در را هابیمارستان

 مند نظام مرور یک آن؛ با مرتبط عوامل و بالیا در بیمارستانی ظرفیت فرا راهکارهای

 *،2 نجار وفایی علی ،1 کیاشعبانی حمیدرضا
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 و همکاران کیاشعبانی                 راهکارهای فرا ظرفیت بیمارستانی در بالیا                                                    

بردند، به عنوان نقطه عطف و آغازین ورود ها هجوم میبیمارستان

 به ادبیات مدیریت مفاهیمی همچون ظرفیت و فرا ظرفیت بیمارستانی

کارتی فرا ظرفیت را . کلن و مک[12]کنند های سالمت یاد میفوریت

حدأکثر توان بالقوه ارائه منابع مورد نیاز، هم از طریق اضافه »به عنوان 

ف تعری« کردن منابع، هم بوسیله تغییر تخصیص و مدیریت منابع

تواند . فرا ظرفیت حوزه سالمت در زمان حوادث و بالیا می[10]اند کرده

تواند . فرا ظرفیت می[15, 14, 11]های مختلف تعریف شود از منظرگاه

ل بیمارستان، آزمایشگاه، بخش در ارتباط با یک تسهیالت خاص )مث

اورژانس یا خانه بهداشت( یا کل نظام مراقبت سالمت تعریف شود. 

وزارت بهداشت انگلیس فرا ظرفیت را در چارچوب یک تسهیالت 

سالمت: توانایی یک مؤسسه سالمت، مثل بیمارستان، برای توسعه 

ند ای که بتواداند، به گونهاش میخدماتش فراتر از ظرفیت معمول

. کمیته [16]های سالمت را برآورده سازد افزایش تقاضا برای مراقبت

اً تهای مراقبت سالمت آمریکا تعریف نسبمشترک اعتباربخشی سازمان

جامعی از فرا ظرفیت بیمارستانی ارائه داده است. بنابر تعریف این کمیته 

های بالقوه بیمار؛ فضای در مجموعه تخت»فرا ظرفیت عبارت است از 

توانند تریاژ، مدیریت، واکسیناسیون، دسترس که در آن بیماران می

ها، شوند؛ همه انواع کارکنان؛ داروآلودگی زدایی و یا فقط جا داده می

های قانونی الزم برای ارائه ملزومات و تجهیزات ضروری؛ و حتی ظرفیت

ها بطور چشمگیر و های سالمت، در شرایطی که نیاز به مراقبتمراقبت

توان گفت . بطور کلی می[17]« ناگهانی از حد معمول فراتر رفته است

مفهوم فرا ظرفیت در هر سطح و تسهیالتی، عدم همخوانی بین نیاز به 

باشد های موجود برای برآورده کردن این نیازها میمراقبت با ظرفیت

رغم اینکه . علی[10]آید حادثه یا بال به وجود می که در پی وقوع یک

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه فرا ظرفیت بیمارستانی صورت گرفته 

است و راهکارهای مختلفی برای فرا ظرفیت بیمارستانی بر شمرده شده 

ن اند، ولی ایو عواملی چند مؤثر بر فرا ظرفیت بیمارستانی ذکر شده

اقد ده و فمطالعات بیشتر بر یک یا گروهی خاص از مخاطرات متمرکز بو

. همچنین در بیشتر این [21-19]باشند می "همه مخاطرات"رویکرد 

مطالعات اغلب تأثیر اجرا، یا میزان آمادگی یک بیمارستان جهت اجرای 

یک یا چند راهکار خاص برای فرا ظرفیت بیمارستانی سنجیده شده 

ای که به شناسایی همه راهکارهای فرا ظرفیت و مطالعه [24-22]است 

بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن پرداخته باشد یافت نشد. با توجه به 

مطالب پیش گفته و همچنین اهمیت موضوع فرا ظرفیت بیمارستانی 

در کشورمان، هدف مطالعه حاضر شناسایی تمامی راهکارهای فرا 

مارستانی در بالیا و عوامل مرتبط با آن بود. عالوه بر این ظرفیت بی

جهت افزایش قابلیت کاربرد و درک بهتر عوامل و راهکارهای شناسایی 

واند تهای این مطالعه میبندی گردیدند. یافتهشده، این راهکارها دسته

درمانی و  -ریزان حوزه خدمات بهداشتیبه گردانندگان و برنامه

جهت ارتقای آمادگی بیمارستانی در بالیا و فرا ظرفیت ها بیمارستان

 بیمارستانی کمک شایانی نماید.

 روش کار

مند انجام شد. در مرحله اول پژوهش حاضر با روش مرور متون نظام

های مناسب )از طریق مطالعه مقاالت مرتبط، مشورت با کلید واژه

نظران و استفاده از تزاروس( انتخاب شده و استراتژی جستجو صاحب

، ProQuestهای اطالعاتی شامل تعیین گردید. در مرحله دوم بانک

PubMed ،Web of Science ،Medline ،Ovid ،Cochran 

Library ،ScienceDirect ،EBSCO های و همچنین بانک

(، SIDاطالعاتی ایرانی شامل پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )

 IranMedex ،Magiranپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران، 

و نیز کتابخانه دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، و دانشگاه 

آزاد اسالمی )واحد علوم تحقیقات تهران( و همچنین سایت وزارت 

بهداشت بر اساس استراتژی جستجو مورد جستجو قرار گرفتند. معیار 

مقاالت منتشر شده بین  -1ت )به مرحله بعد( شامل: ورود مقاال

 -0در دسترس بودن متن کامل مقاله و  -2، 2716تا  1996های سال

به زبان فارسی یا انگلیسی بودن مقاله بود. معیارهای خروج مقاالت 

در دسترس  -2، 1996مقاالت منتشر شده قبل از سال  -1شامل: 

هایی غیر از منتشر شده به زبانمقاالت  -0نبودن متن کامل مقاله و 

مقاله وارد شده به مرحله سوم، در  041فارسی و انگلیسی بود. از بین 

سه گام متوالی عنوان، چکیده و متن کامل مقاالت مطالعه شده و در 

مقاله که مرتبط با موضوع بودند انتخاب شده و وارد مرحله  17نهایت 

فرآیند انتخاب موضوعی مقاالت نشان  1تصویر تحلیل نهایی شدند. در 

داده شده است. در این پژوهش هیچ نوع محدودیتی برای ورود مطالعات 

بر اساس نوع مطالعه، وجود نداشت.

 فرآیند انتخاب موضوعی مقاالت :1 تصویر
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 1396 زمستان ،4 شماره ،9 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

 نهاییمشخصات کلی مطالعات وارد شده به تحلیل  :1جدول 

 حیطه فرا ظرفیت مورد مطالعه روش کار کشور نویسنده )سال انتشار( کد

    
نیروی 

 انسانی

 دارو/

 تجهیزات
 فضا

ساختارهای عملکردی/ 

 هابرنامه

1 
[25] eSatterthwait 

(2712) 
 -  - - کیفی: گزارش موردی استرالیا

2 [26] Kelen (2715) آمریکا 
کیفی مرور متون، و نشست 

 خبرگان
- -  - 

3 [27] Schull (2776) کمی کانادا - -  - 

4 [20] Davidson (2779) کیفی: مصاحبه آمریکا  - - - 

5 [29] Chaffee (2779) مندی: مروری نظامکیف آمریکا  - - - 

6 [07] Veenema (2770) کمی: مقطعی آمریکا  - - - 

7 [01] Smith (2711) آمریکا 
کیفی: نشست خبرگان، 

 - - -  تکنیک دلفی

8 [02] Kaiser (2711) کیفی: مروری آمریکا  - - - 

9 [00] Adams (2712) کمی: مقطعی آمریکا  - - - 

11 [04] Hanley (2770) کیفی: مروری آمریکا  - - - 

11 [05] Reilly (2717) کیفی: مروری آمریکا  - - - 

12 [06]Bayram (2710) کیفی: نشست خبرگان آمریکا -  - - 

13 [07] Hanfling (2776) کیفی: مروری آمریکا -  - - 

14 [00] Ritz (2770) 
فلسطین 

 اشغالی
 - -  - کیفی: مروری

15 [09] Halpern (2712) 
فلسطین 

 اشغالی
  - - - کیفی: گزارش کوتاه

16 [47] Bradt (2779) استرالیا 
کیفی: نشست خبرگان، 

 تکنیک دلفی
- - -  

17 [41] Rubinson (2770) آمریکا 
کیفی: نشست خبرگان، 

 تکنیک دلفی
- - -  

 

 

 

های مقاالت انتخاب شده استخراج شده یافته در گام چهارم اطالعات و

های ها وارد شدند. در مرحله آخر دادهو در یک فرم استخراج داده

استخراج شده از مقاالت، تعبیر و تفسیر شده و در قالب جداول تطبیقی 

و به صورت نقل قولی گزارش گردیدند. توجه به این نکته حائز اهمیت 

ارد شده به مرحله تحلیل نهایی کمی است که هر چند برخی مطالعات و

)مثالً در حیطه دارو/تجهیزات( بودند، ولی با توجه به هدف این مرور، 

های اصلی این مطالعات که کمی هیچ گونه فرا تحلیلی بر روی یافته

بودند انجام نشده و هدف از ورود این مطالعات به تحلیل نهایی تنها 

زمان فرا ظرفیت بیمارستانی  شناسایی اقالم دارو/تجهیزات مطرح در

 بود.

 هایافته

مشخصات کلی مطالعات وارد شده به مرحله تحلیل نهایی شامل نام 

نویسنده و سال انتشار، کشور/ محیط انجام مطالعه، روش کار و 

های چهار گانه فرا ظرفیت بیمارستانی )شامل نیروی انسانی، فضا، حیطه

ها( بررسی شده در هر دارو/ تجهیزات و ساختارهای عملکردی/ برنامه

 آورده شده است. 1جدول مطالعه در 

دهد بیشتر این مطالعات در کشور ایاالت نشان می 1های جدول یافته

ها در هفت سال آن( N=  15) %07متحده آمریکا انجام شده و بیش از 

ر توان گفت در بیشتاند. از لحاظ روش شناسی نیز میاخیر منتشر شده

های کیفی از قبیل نشست خبرگان، تکنیک دلفی و یا هر دو آنها روش

همان گونه که در این  .روش به صورت ترکیبی استفاده شده است

( از مطالعات وارد شده %47شود نزدیک به نیمی )جدول مشاهده می

ها باشند. در سایر حیطهبه تحلیل نهایی در حیطه نیروی انسانی می

تعداد مطالعات وارد شده به تحلیل نهایی مساوی و برابر سه مطالعه 

های مهم و کلیدی این مطالعات، یا به عبارتی دیگر ( بود. یافته17%)

راهکارهای فرا ظرفیت بیمارستانی و عوامل مؤثر بر آن که در این مطالعه 

 ت طبقه بندیهای چهار گانه فرا ظرفیناسایی شدند در قالب حیطهش

اند.آورده شده 5و  4، 0، 2های جدولشده و در 
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 های کلیدی مطالعات حیطه نیروی انسانییافته :2جدول 

 های کلیدییافته کد

نزدیک بودن  -0تأمین نبودن ایمنی کارمند،  -2پذیر بودن خانواده کارمند، آسیب -1های بزرگ: سوزیعوامل بازدارنده حضور کارمند در محل کار در آتش 4

تجربه مواجهه قبلی کارمند با بالی مورد  -1های بزرگ: سوزیکننده حضور در محل کار در آتشتسهیلبال )آتش( به محل زندگی یا کار کارمند. عوامل 

 ارتباط مراقبتی فرد با سازمان. -4رابطه کارمند با سازمان و  -0بیمارستان(،  )اهمیت درک شده )حضور کارمند در محل کار -2نظر، 

ای، شیمیایی یا زیستی، نسبت به بالیای با منشأ نوع بال: به طور کلی در بالیای پرتویی، هسته -1بالیا:  عوامل بازدارنده حضور کارمند در محل کار حین 5

 شانهایی درباره ایمنی فردینگرانی -0نگرانی برای خانواده و  -2وهوایی یا سوانح با تلفات انبوه، کارکنان تمایل کمتری به حضور در محل کار دارند، آب

داشتن دانش پایه در زمینه تشخیص و درمان  -1دار مثبتی نشان دادند شامل:ا تمایل به حضور در محل کار در سوانح پرتویی رابطه معنیعواملی که ب 6

 های بالینی مدیریت مصدومین پرتویی بودند.برخورداری از صالحیت -0ایمنی فردی درک شده،  -2جراحات پرتویی، 

 (Hospital Emergency Support Functionsهای بیمارستانی )فوریتهای پشتیبان در ارائه مدل نقش 7

های رسمی پاسخ به ادغام دانشجویان پزشکی در برنامه -1پنج سیاست جایگزین برای استفاده از دانشجویان پزشکی برای فرا ظرفیت در بالیا ارائه گردید:  8

استفاده از  -0های پزشکی، های مستقل پاسخ به بالیا در دانشکدهایجاد دسته -2، (Medical Reserve Corpsهای پزشکی ذخیره )بالیا مثل دسته

طراحی یک برنامه جدید در سطح ملی برای به کار گیری  -4های غیر دولتی درگیر در پاسخ به بالیا مثل صلیب سرخ، دانشجویان در چارچوب سازمان

 دانشجویان

توانند در هیچ یک از سناریوهای گفته شده در عه )کارکنان تسهیالت سالمت( اظهار داشتند تمایل ندارند یا نمیدرصد از افراد تحت مطال 07تا  17بین  - 9

ترین همبستگی را با عدم تمایل به حضور بر سر کار حین بالیا نگرانی و ترس از به خطر افتادن خانواده در حین بالیا قوی -محل کار خود حاضر شوند. 

ترین همبستگی را با عدم توانایی برای حضور بر سر کار حین بالیا داشت. عوامل بازدارنده حضور در محل کار راقبت از فرزندان قویمسئولیت م -داشت. 

 -4داشتن شغل همزمان )شغل دوم( و  -0ونقلی، های حملمحدودیت -2مسئولیت مراقبت از همسر بیمار یا ناتوان،  -1حین سناریوهای مختلف مخاطرات: 

 های درگیر در بالیا.تن وظایف داوطلبانه در سایر ارگانداش

 های پزشکیبرای فوریت (Cross-Training Respiratory Extendersارائه مدل آموزش متقاطع توسعه دهندگان تنفسی ) 11

در تسهیالت بستری به عنوان جایگزین کادر پرستاری  (Paramedics)های پزشکی توان در زمان کمبود نیروی انسانی در بالیا، از کارکنان فوریتمی 11

 های حاد استفاده کرد.ها و مراقبتفوریت

 

 های کلیدی مطالعات در حیطه فضایافته :3جدول 

 های کلیدییافته کد

ریزی شده، موعد ترخیص از قبل برنامهبیمار حداقل یک روز زودتر از  19ریزی شده و مرخص کردن های از قبل برنامهبا تأخیر انداختن تمامی پذیرش 1

 بیمارستان مذکور توانست فرا ظرفیت ایجاد کرده و به تمامی قربانیان حادثه رسیدگی کند.

=  5=بدون خطر تا 1ارائه سیستمی که بیماران را متناسب با خطری سالمتی که ترخیص زودرس ممکن است برای آنها در پی داشته باشد، در پنج سطح ) 2

 کند.بندی میسیار زیاد( طبقهخطر ب

های بستری ایجاد توان افزایش قابل توجهی در تعداد تختهای غیر فوریتی میهای این مطالعه نشان داد هر چند با محدود کردن پذیرشبطور کلی یافته 3

از وقوع فرضی )سناریو( یک پاندمی سندرم حاد تنفسی های بستری به وجود آمده نمود، اما این راهکار به تنهایی پاسخگوی افزایش چشمگیر نیاز به تخت

 در یک کالن شهر نخواهد بود.

 

 

 

شود، در این حیطه بیشتر مشاهده می 2جدول همانگونه که در 

مطالعات بر موضوع عدم حضور کارکنان تسهیالت سالمت در محل 

کارشان در زمان فرا ظرفیت بیمارستانی در بالیا تمرکز داشته و به 

ها اند. نگرانی کارکنان بیمارستانبررسی عوامل مؤثر بر آن پرداخته

ر زمان در بالیا، عدم شان دراجع به امنیت و ایمنی خود و خانواده

های الزم برای درمان و رسیدگی به برخورداری آنها از دانش و مهارت

مصدومین بالیا و عدم درک صحیح آنها از نیاز به آنها و مفید بودن 

حضورشان در بیمارستان در زمان فرا ظرفیت در زمره عوامل اصلی عدم 

د باشنالیا میحضور کارکنان در بیمارستان در زمان فرا ظرفیت در ب

[20-07 ,00]. 

دهد موضوع تمامی مطالعاتی که در این حیطه قرار نشان می 0جدول 

های این مطالعات بیانگر این اند، ترخیص زودرس بوده و یافتهگرفته

راهکاری  تواندها و بالیا میاست که ترخیص زودرس همواره در فوریت

. در اینجا [27-25]ها باشد مؤثر در افزایش فضاهای درمانی بیمارستان

الزم است خاطر نشان گردد که بعضی از ابعاد و راهکارهای فرا ظرفیت 

توانند در بیش از یک حیطه قرار گیرند اما برای بیمارستانی می

جلوگیری از تکرار مطالب و اطاله کالم، فقط در یک حیطه آورده 

ها مثال ترخیص زودرس نه تنها با خالی شدن تخت اند. به طورشده

 شود، بلکه با آزاد کردنباعث افزایش فضاهای مراقبتی بیمارستان می

تعدادی از کارکنان و به نوعی باز تخصیص منابع انسانی درونی 

ن انسانی نیز منجر شده و بنابرای)بیمارستان(، به افزایش ظرفیت نیروی

قرار گیرد.تواند در این حیطه نیز می
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 1396 زمستان ،4 شماره ،9 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

 های کلیدی مطالعات در حیطه دارو/ تجهیزاتیافته :4جدول 

 های کلیدییافته کد

قلم برای سناریو گازهای  05قلم برای سناریو انفجار و  41قلم برای سناریو پرتویی،  51قلم دارو/ تجهیزات برای سناریو اپیدمی آنفوالنزا،  50 12

 قلم در هر چهار سناریوها مشترک هستند. 25اعصاب حیاتی شناخته شدند. همچنین مشخص شد 

بیمار با وضعیت جسمانی حاد یا متوسط به مدت  177ارائه فهرستی حاوی نوع و مقدار دارو/ تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای رسیدگی به  13

 سه روز

( قوی بوده و احتماالً در زمانی که مصرف اکسیژن به سرعت باال رفته و اوج Bulk Oxygen Systemsهای اکسیژن انبوه )سیستم - 14

ا بر اثر هها این است که اگر خط تولید یا تحویل اکسیژن در این سیستمرسند. نقطه ضعف این سیستمگیرد دوام آورده و به اتمام نمیمی

 -ند. شوها نیز به سرعت از چرخه ارائه خدمت خارج میعلت قطعی برق، این سیستمحادثه یا بالی رخ داده مختل شده و از کار بیافتد مثالً ب

باشند، ولی در سناریوهایی که به اکسیژن درمانی طولی های زمانی کوتاه مدت و به طور موقتی مناسب میهای اکسیژن برای دورهکپسول

های با سازیها در چنین شرایطی استفاده از اکسیژنژن بیمارستانهای منتخب جهت تأمین اکسیگزینه -شوند. مدت نیاز است توصیه نمی

 باشند.ظرفیت باال و اکسیژن مایع سیار می

 

 هاهای کلیدی مطالعات در حیطه ساختارهای عملکردی/ برنامهیافته :5جدول 

 های کلیدییافته کد

اطمینان حاصل شود. بدین منظور و همچنین جهت جلوگیری از شلوغی زیاد، بالفاصله پس از ها بایست از تأمین بودن ایمنی فرآهم کنندگان مراقبتمی - 15

( شود. در اینجا منظور از قفل شدن این است که ورود و خروج به بخش توسط Lockdownبایست بخش اورژانس به اصطالح قفل )احراز وقوع یک بال می

ای که بتوانند به سرعت قربانیان را تخلیه کرده و از ها یک بارانداز ایجاد شود، به گونهبرای آمبوالنس -د. نیروهای نگهبانی و غیره کامالً محدود و کنترل شو

سیر بیماران در بخش اورژانس و کل بیمارستان تعیین خط -فضایی مجزا برای تریاژ در البی یا بخش اورژانس در نظر گرفته شود.  -بیمارستان خارج شوند. 

 ن رهگیری بیماران برای تعیین موقعیت دائمی آنها استفاده شود.از فنو -گردد. 

شود جهت فرا ظرفیت بیمارستانی در هر ارائه یک برنامه عملیاتی شامل اقدامات و راهکارهایی که در زمان بالیا از اولویت بالیی برخوردار بوده و توصیه می 16

آورده  7-4های عملیاتی )جریان کار( پیگیری و انجام شوند. این برنامه عملیاتی در جدول نظامیک از چهار حیطه فضا، کارکنان، ملزومات و تجهیزات و 

 شده است.

های یک شان تکمیل شد، سایر مکانهای پس از بیهوشی و بخش اورژانس یک بیمارستان ظرفیتهای ویژه، واحد مراقبتبعد از اینکه واحد مراقبت - 17

-Step(، واحد واسط )Intermediate Care Unitهای متوسط )واحد مراقبت -1اند شامل: های حاد دارای اولویتبوه مراقبتبیمارستان که برای ارائه ان

Down Unitهای انجام رویه( و سوئیت( های درمانی بزرگLarge Procedure Suites ،)2- ( واحد دورسنجیTelemetry Unit و )های بخش -0

شود، کنندگان تعیین میزمینه به کار گماری نیروی انسانی توجه شود که: الف( وظایف مراقبتی که برای هر یک از مراقبتدر  -باشند. بیمارستان می

 در زمان فرا ظرفیت بیمارستانی ممکن است تفویض وظایف در حوزه کاری برخی کارکنان الزم باشد. -0بایست متناسب با توانایی و تجارب آنها باشد، می

 

 

شود، مطالعات موجود در این مشاهده می 4جدول همانگونه که در 

اند: تعیین اقالم و مقدار دارو/ تجهیزات حیطه بر دو موضوع تمرکز یافته

مورد نیاز، و همچنین نحوه تأمین اکسیژن مورد نیاز در زمان فرا ظرفیت 

بیمارستانی در بالیا. در مطالعاتی که به تعیین اقالم و مقدار دارو/ 

هایی از انواع داروها، ملزومات و اند، فهرستداختهتجهیزات مورد نیاز پر

تجهیزات بیشتر پزشکی مورد نیاز مصدومین بالیا در سناریوهای 

ه ای کاند. بدون در نظر گرفتن نوع سناریو و مخاطرهمختلف ارائه شده

ها از در هر یک از این مطالعات مدنظر بوده، برخی از اقالم این فهرست

های پایه و بیوتیکنده فشار خون، برخی آنتیقبیل داروهای باالبر

ها، مایعات داخل وریدی، داروهای حمایتی داروهای ضد ویروس، مسکن

( مثل دوپامین، Basic Supportive Medicationsای )پایه

گذاری داخل وریدی و نای، دستگاه الکتروشوک، ساکشن ملزومات لوله

 باشند.شترک میو ونتیالتور در بیشتر آنها مشاهده شده و م

دهد مواردی از قبیل تأمین ایمنی نشان می 5، 4جدول های یافته

ی فرا بندبندی فضاها و مرحلهبیمارستان و کنترل رفت و آمدها، تقسیم

تک کارکنان، در ظرفیت، رهگیری بیماران و مشخص بودن وظایف تک

 ی مرتبط با فرا ظرفیت بیمارستانی وجود دارند.هابیشتر برنامه

 بحث

در این مطالعه که با هدف شناسایی راهکارهای فرا ظرفیت بیمارستانی 

مطالعه مرتبط  17در بالیا و عوامل مرتبط با آن انجام شد، در مجموع 

ر توان گفت در بیشتشناسایی و وارد تحلیل نهایی شدند. در مجموع می

ین زمینه تنها یک یا چند مورد از عوامل و مطالعات موجود در ا

راهکارهای مرتبط با فرا ظرفیت بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفته 

تواند گستردگی زیاد و وجود عوامل متعدد مرتبط و بودند، که علت می

مؤثر بر فرا ظرفیت بیمارستانی در بالیا باشد که بررسی و مطالعه آنها 

های این مطالعه نشان ر کرده است. یافتهرا در یک تحقیق مجزا، دشوا

های انتخابی و ترخیص زودتر از موعد داد به تعویق انداختن پذیرش

بیماران، به عنوان دو راهکار شناخته شده برای فرا ظرفیت بیمارستانی 

شان از حادثه گومری نیز در گزارشباشند. ریان و مونتدر بالیا می

خیص بیمارانی که از قبل )حادثه( لندن به تر 2775گذاری سال بمب

های فوری برای ها بستری بودند، به عنوان یکی از روشدر بیمارستان

ها جهت بستری نمودن قربانیان حادثه اشاره کردند خالی کردن تخت

ها های این مطالعه، استفاده از کارکنان سایر بخش. بر اساس یافته[42]

و تسهیالت سالمت یکی از راهکارهای فرا ظرفیت بیمارستانی در بالیا 
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های باشد. اگر چه جایگزینی کارکنان حرفهدر حیطه نیروی انسانی می

مشابه با یکدیگر در بالیا در جهت افزایش نیروی انسانی یکی از 

ولی  باشد،راهکارهای شناخته شده در حیطه فرا ظرفیت بیمارستانی می

های هستند که به کار گیری نیرویهایی نیز مطرح در این زمینه چالش

کند. را در زمان بالیا با مشکل و محدودیت جدی مواجه میجایگزین 

ترین چالش در این زمینه احتمال درگیر بودن خود نیروهای مهم

های این مرور . بر اساس یافته[00]باشد جایگزین در بالی مفروض می

مند مواردی از قبیل تأمین ایمنی بیمارستان و کنترل رفت و نظام

بندی فرا ظرفیت، رهگیری بیماران بندی فضاها و مرحلهآمدها، تقسیم

و مشخص بودن وظایف تک تک کارکنان، جزو اجزاء اصلی حیطه 

با  باشند، که بطور کلیها فرا ظرفیت بیمارستانی میعملکردی/ برنامه

ادبیات آمادگی و پاسخ بیمارستانی به بالیا همخوانی دارند. به طور مثال 

بندی تأمین ایمنی و امنیت تسهیالت سالمت، و همچنین مرحله

و  های مدیریتافزایش ظرفیت، از عناصر اصلی بیشتر الگوها و سامانه

 .[12, 11]باشند ها و بالیا میریزی خدمات سالمت در فوریتبرنامه

 گیرینتیجه

های این مطالعه نشان داد ترخیص زودرس و به همان گونه که یافته

های انتخابی دو راهکار اصلی فرا ظرفیت تأخیر انداختن پذیرش

ها گردد بیمارستانباشند. در این زمینه پیشنهاد میبیمارستانی می

های دقیق اجرایی برای پیاده سازی هر یک از این دو دستورالعمل

راهکار در زمان بالیا تدوین نمایند. همچنین با توجه به اینکه عدم 

حضور کارکنان در زمان بالیا در محل کارشان یکی از علل اصلی کمبود 

اشد، بنیروی انسانی در زمان بالیا و مانع فرا ظرفیت بیمارستانی می

 هایها با اتخاذ تدابیری از قبیل دادن آموزشگردد بیمارستانتوصیه می

ای مورد نیاز کارکنان در زمان بالیا، های بالینی/ حرفهمستمر مهارت

های حفظ ایمنی فردی در بالیا و آموزش و کمک به کارکنان آموزش

برای تدوین برنامه آمادگی خانوارشان در برابر بالیا، غیبت از کار را در 

د رزمان بالیا به حدأقل برسانند. تدوین لیستی از داروها/ تجهیزات مو

نیاز فرا ظرفیت به طور اختصاصی برای هر بیمارستان )بر اساس ارزیابی 

خطر بیمارستان( و تأمین و ذخیره سازی مناسب داروها/ تجهیزات نیز 

شود تواند به فرا ظرفیت بیمارستانی کمک شایانی نماید. پیشنهاد میمی

های پیاده سازی هر یک از ها و چالشدر مطالعات آتی فرصت

های فرا ظرفیت شناسایی شده در این مطالعه مورد بررسی قرار راهکار

 گیرند.

توان نتیجه گیری کرد راهکارهای مختلفی برای فرا به طور کلی می

ظرفیت بیمارستانی در بالیا وجود دارند که در چهار حیطه نیروی 

ها کردی/ برنامهانسانی، فضا، داور/تجهیزات و ساختارهای عمل

شوند. به کار گیری مجموع راهکارهای مطرح شده در بندی میتقسیم

تواند به گردانندگان بیمارستان در افزایش هر چه بیشتر هر حیطه می

شان در زمان بالیا در جهت های بیمارستان تحت هدایتظرفیت

پاسخگویی هر چه بهتر به قربانیان بالیا کمک شایانی نماید.
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Abstract 

Introduction: Since providing health care services to victims of disasters is the main role 

of hospitals, finding solutions to overcome surge capacity is always considered by the 

hospital administrators. Therefore, the current study aimed at finding strategies to 

overcome hospitals surge capacity in disasters and its related factors. 

Methods: The current systematic review was performed in 5 phases. In the first phase, 

appropriate keywords were selected and the search strategy was determined. Second, 

internal and external databases were searched. Third, of the obtained literature, those 

related to the study objectives and met the inclusion criteria were selected. A total of 17 

papers were selected and the relevant data were extracted from them. Fourth and fifth, 

the keywords were extracted out of the papers and then, interpreted and compared in 

tables. 

Results: The identified strategies and factors were categorized in five areas. In the area 

of manpower, most studies addressed the absence of healthcare staff from work during 

the hospital overcapacity in disasters. Two main strategies suggested to cope with 

hospital overcapacity were cancelling elective admissions and early discharge of patients. 

In the area of medications/equipment, some items such as basic supportive medications 

and oxygen were considered as essentials for hospital surge capacity. Controlling 

commutes to the hospital, separating the spaces, and allocation of tasks among staff were 

the main structural and strategic suggestions to overcome hospitals overcapacity. 

Conclusions: Application of the strategies identified in the current review can help 

authorities to better overcome hospitals overcapacity in disasters. 
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