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گزارش

بحران بیمارستانهای فرسوده در

 64دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی
کریمی ،معاون درمان وزارت بهداشت :باید برای نوسازی یا تخریب
بیمارستانهای قدیمی بودجه اساسی و چندین هزار میلیاردی اختصاص یابد
یکـیازعمـدهمشـکالتنظـامسلامت،حضـور
پرشـمار بیمارسـتانهای فرسـوده بـا طـول عمـر
بیـش از یـک قـرن اسـت کـه در برابـر حـوادث
طبیعی مثل زلزله ،بسیار ناایمن هستند و میتوانند
جـان بیمـاران و کادر درمـان را بـه خطـر بیندازنـد.
سـعید کریمی ،معاون درمان وزارت بهداشـت نیز
با اشـاره به وجود بیمارسـتانهایی با عمر بیش از
 ۱۰۰سال در تهران گفت« :نمیتوان انتظار داشت
وزارتبهداشـتدرطـولزمـانکوتـاهوبـامنابـع
موجود ،نوسـازی و مقاومسـازی بیمارسـتانها را
انجـامدهـد.درایـنرابطـهپیشـنهادمـاپیشبینـی
منابـعدربودجههـایسـنواتییـابرنامههـایپنـج
ساله بوده است .در این راستا باید بودجه اساسی
و چندین هزار میلیاردی برای نوسازی یا تخریب
بیمارسـتانهای قدیمی اختصاص یابد».
کریمـی در خصـوص وضعیـت فرسـودگی
بیمارسـتانهای کشـور گفـت« :نوسـازی و
مقاوم سـازی برخی بیمارسـتانهای فرسـوده به
دانشـگاهها ابالغ شـد تا با اسـتفاده از منابع موجود
آنها را ایمنسـازی کنند .البته اغلب  64دانشـگاه
و دانشـکده علوم پزشـکی دارای بیمارسـتانهای
فرسـوده هسـتند ،مانند بیمارسـتان رسـول اکرم که
چنـدهفتـهاخیـردچـارآتـشسـوزیشـدکـهدر
حـال جابجایـی بخشهـای بیمارسـتان هسـتیم».
وی افـزود« :بیمارسـتان سـینا بیـش از  100سـال
عمـر دارد و در ایـن رابطـه تمدیـد پروانـه ایـن
شنشـانی و
مراکـز را مشـروط بـه اخـذ مجـوز آت 
مجوزهای ایمنی کردیم .نوسـازی و مقاومسـازی
بیمارستانهای فرسوده نیازمند تامین و اختصاص
بودجـه فراوان اسـت».
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت« :طی
 10سـال گذشـته بیمارسـتانهایی سـاخته شـده و
همچنیـنشـشالـیهفـتمـاهاخیـرنیـز 10هزار
تخـت جدیـد بـه تختهـای بیمارسـتانی افـزوده
شـده اسـت .برخی بیمارسـتانها و مراکز درمانی
فرسـوده نیز در حال مقاومسـازی هسـتند».
طبـق آمارهـا ،بیشـترین تعـداد بیمارسـتانهای
فرسـوده کشـور متعلق به تهران اسـت .پیشـتر نیز
ایـرج حریرچـی ،معـاون سـابق وزارت بهداشـت
درباره وضعیت فرسـودگی بیمارسـتانهای تهران،
هشـدار داده بود« :درصدی از بیمارسـتانهای ما،
بخصوص در تهران شـبیه پالسـکو اسـت .خیلی
از بیمارسـتانهای ما نیز  ۱۰۰سـاله و  ۹۰سـاله و
 ۸۰ساله هستند .برخی از بیمارستانها ،تقویت و
مقاومسـازی آنها در مقابل زلزله بیشـتر از سـاخت
بیمارسـتان جدیـد ،هزینهبـر اسـت کـه بایـد کال
جایگزین شـود».
وی تاکیـد کـرده بـود« :تعـداد زیـادی از
بیمارسـتانهای تهـران ،پالسـکویی اسـت و بـه

علـتقدیمـیبـودنوفرسـودگیدرمقابـلزلزلـه
مقاوم نیسـتند .درواقع ،اکثر بیمارسـتانهای تهران
قدیمی و فرسوده هستند .بیشتر آنها نیز در مناطق
مرکزی شـهر هسـتند که در صورت بروز بحران،
بـهعلـتترافیـکوراهبنـدان،عملادسترسـیبه
ایـن بیمارسـتانها از بیـن مـیرود».
بـهگفتـهحریرچـی«،یکـیازموانـعبـزرگبـرای
بیمارستانسـازی یـا سـاخت مراکـز بهداشـتی و
درمانی در شـهرهای بزرگ ،تامین زمین مناسـب
اسـت .در بسـیاری از مـوارد میبینیـم کـه چـون
متولیان نظان سالمت نتوانستهاند زمین مناسب را
تامین کنند ،مجبور شـدهاند که در مناطق حاشـیه
شهر یا حتی خارج از شهر بیمارستان بسازند .در
نتیجه دسترسـی مردم دچار مشـکل شـده و منجر
به نارسـاییهایی در سیسـتم درمان کشـور شـده
اسـت .بنابراین اگر شـهرداریها بتوانند در زمینه
تامین زمین مناسـب برای سـاخت بیمارسـتانها
و مراکز بهداشـتی و درمانی و کمک به عوارض
و پرداختهـا کمـک کننـد ،کمـک شـایانی بـرای
سلامت مـردم انجـام دادهانـد .همچنیـن طبـق
مطالعـاتعلمـی،بازسـازیاکثـربیمارسـتانهای
فرسوده مقرون به صرفه نیست ،زیرا بازسازی آنها
بیش از هزینه سـاخت یک تخت جدید اسـت».
جان کادر درمان در خطر است

گروهـی از کارشناسـان سلامت ،بارهـا نسـبت
بـه تبعـات خدمترسـانی در بیمارسـتانهای
فرسـوده هشـدار دادهاند .حتی برخی کارشناسـان
از بیمارسـتانهای فرسـوده بـه عنـوان بمبهـای
سـاعتی آمـاده انفجـار یـاد میکننـد کـه میتوانـد
تهدیـد کننـده حیـات کادر درمـان باشـد.
محمد شـریفی مقدم ،دبیرکل خانه پرسـتار هم به
مشـکالت فعالیت کادر درمان در بیمارسـتانهای
فرسوده اشاره میکند و میگوید« :بیمارستانهایی
که پیش از انقالب سـاخته شـدهاند ،دیگر مناسـب
اسـتفاده نیسـتند و باید هرچ ه سـریعتر برای آنها
جایگزین پیدا کرد .ایمنسـازی آنها در شـرایطی
که تاسیسـات بنا به شـدت فرسـوده هسـتند ،صرفا
یـک مرهـم اسـت و دردی را دوا نمیکنـد و چـه
بسـا تنهـا وقـوع حادثـه را عقـب بینـدازد .ایـن بـه
هیچ وجه کافی نیسـت».
او یـادآور میشـود« :تعـدادی از بیمارسـتانها
کشـور هـم نزدیـک بـه  ۸۰سـال عمـر دارنـد و
هـر لحظـه ممکـن اسـت کـه بـه دلیـل زلزلههـای
بـزرگمقیـاستخریـبشـوند.جالباینجاسـت
که عموم بیمارستانهای فرسوده از فقر تجهیزات
ضدحریق پیشرفته و سیستم هوشمند اعالم حریق
یکـهایـنامکانـاتابتدایـی
رنـجمیبرنـد،درحالـ 
بیمارسـتانهای اسـتاندارد اسـت .در همین حال

کریمی :باوجود بیمارستانهایی با عمر
بیش از  ۱۰۰سال در تهران ،نمیتوان
انتظار داشت وزارت بهداشت در طول
زمان کوتاه و با منابع موجود ،نوسازی و
مقاومسازی را انجام دهد .در این رابطه
پیشنهاد ما پیشبینی منابع در بودجههای
سنواتی یا برنامههای پنج ساله بوده است.
در این راستا باید بودجه اساسی و چندین
هزار میلیاردی برای نوسازی یا تخریب
بیمارستانهای قدیمی اختصاص یابد.
اغلب  64دانشگاه و دانشکده علوم
پزشکی دارای بیمارستانهای فرسوده
هستند .نوسازی و مقاومسازی
بیمارستانهای فرسوده نیازمند تامین
و اختصاص بودجه فراوان است
ایـنبیمارسـتانهابـاسـقفکاذببیکیفیـتکـه
خود حریق را تشـدید میکنند پوشـیده شـدهاند،
راهروهای آنها باریک هسـتند و به دلیل طراحی
قدیمـی،امـکانخـروجفـوریراهـمندارنـد».
دبیرکل خانه پرسـتار با بیان اینکه در همین حال
سیمکشـی بیمارسـتانهای فرسـوده بـه شـدت
دچـار مشـکل هسـتند ،تاکیـد میکنـد« :گاهـی

