
کادر درمـان از مشـاهده انبـوه سـیم ها کـه در هـم 
پیچیده شده اند، وحشت می کنند. بیمارستان های 
فرسوده با مشکل انبار کردن کپسول های اکسیژن 
و الکل هـای طبـی مواجـه هسـتند. اگـر روزی 
جرقـه ای بـر آنهـا بیفتـد گویـی کـه آتـش بـه انبـار 
کاه افتاده باشـد. چنین سـاختمان هایی باید از رده 
خـارج و بـه مـوزه تبدیـل شـوند، نـه اینکـه چنـد ده 

سـال و باوجود ریزش بخش های مختلف از آنها 
بهره برداری کرد. حتی متاسـفانه چند بیمارسـتان 
تهران هم با وجود سـاخت سـاختمان های جدید، 
از سـاختمان های فرسـوده بهره  می گیرند که این 

بـه هیـچ وجـه قابـل قبول نیسـت.«
»عمـده  می کنـد:  عنـوان  مقـدم،  شـریفی 
بیمارسـتان های شـهر تهـران، ایمنـی الزم را 
نـدارد. متولیـان نظـام سـامت هـم در جریـان 
را  بیمارسـتان ها  ایـن  گریبـان  کـه  بحرانـی 
ورود  بایـد  و  دارنـد  قـرار  اسـت،  گرفتـه 
کننـد. البتـه اوضـاع برخـی بیمارسـتان های 
خصوصـی و متعلـق بـه نهادهـا و سـازمان های 
شـبه دولتـی هـم خـوب نیسـت. بـا ایـن حـال 
بیمارسـتان های جدیـد توسـط آنهـا سـاخته 
می شـوند. بـه صـورت کلـی، بیمارسـتان هایی 
بایـد  دارنـد  عمـر  سـال   ۳۰ از  بیشـتر  کـه 
غالـب  بنابرایـن  باشـند.  داشـته  جایگزینـی 
مـوزه  بـه  بایـد  دانشـگاهی  بیمارسـتان  های 
تبدیـل شـوند و بـه جـای آنهـا بیمارسـتان های 

جدیـد سـاخته شـوند.«

تبعات فعالیت بیمارستان های فرسوده از 
نگاه کارشناسی

غامرضـا معصومـی، عضـو بـورد سـامت در 
بایـای وزارت بهداشـت هـم دربـاره وضعیـت 
فرسـودگی بیمارسـتان ها در کشـور، گفـت: »تـا 
جایـی کـه اطـاع دارم، هیـچ بررسـی جامـع 
کارشناسـی مهندسـی و علمـی بـر روی بحـث 
سـازه ای بیمارسـتان های کشـور انجـام نشـده 
اسـت. وضعیـت ایمنـی بیمارسـتان هایمان از 
نظـر سـازه ای خیلـی خـوب نیسـت، زیـرا تعـداد 
زیـادی از بیمارسـتان ها قدمـت باالیـی داشـته و 
فرسـوده اند و تعـدادی هـم کـه تازه سـازند، از 
نظر سـازه ای، ایمنی مناسـبی ندارند. باید توجه 
کرد که ۹۷ درصد مناطق کشـور ما گسـل دارد. 
در زلزله باالی هفت تا ۷.۵ ریشـتر، شـرایط به 
گونـه ای در شـهر تهـران رقـم خواهـد خـورد کـه 
خیلی قدرت جابجایی آنچنانی نخواهیم داشت 

و خرابی شهر به ویژه در مناطق مرکزی به شکلی 
خواهـد بـود کـه خیلـی قـدرت ایـن را نداریـم که 
حتـی بیماران مـان را در خیابان هـا جابجـا کنیـم. 
درنهایـت، احتمـاال در آن زمـان بیمارسـتان های 

مـا هـم خیلـی کارایـی نخواهنـد داشـت.«
وی ادامـه داد: »ایـن تصـور کـه در ایـن میـزان 
ریشـترها کل بیمارسـتان مان بـه یکبـاره خـراب 
می شـود، تصور اشـتباهی اسـت. این درباره هیچ 
یـک از سـاختمان هایی کـه در شـهرها سـاخته 
شـده اند، صـدق نمی کنـد. ممکـن اسـت دیوارها 
خـراب شـود، تـرک بخـورد، خطرنـاک شـود و 

امکان سقوط مصالح و ... ایجاد شود، اما اینطور 
نیسـت کـه تصـور کنیـم کـه تمـام سـاختمان بـه 

یکبـاره خـراب می شـود.«
معصومـی گفـت: »مدیریـت بحران بیمارسـتان ها 
امـا  اسـت،  بیمارسـتان ها  اعتباربخشـی  جـزو 
نمی توان آماری داد که چه تعداد از بیمارستان ها 

ایـن برنامه هـا را دارنـد و چـه تعـداد ندارنـد.«
وی درباره تعیین تکلیف بیمارستان های ناایمنی 
که از سوی آتش نشانی اخطار دریافت کرده اند، 
گفـت: »بحـث اخطـار آتـش نشـانی موضـوع 
درسـتی اسـت و بایـد سیسـتم ایمنـی شـهری 
ایـن موضـوع را اعـام کنـد. بـا ایـن حـال بایـد 
توجه کرد که وقتی متولی ایمنی شـهر هسـتید، 
باید سـازوکاری را هم برای بررسـی ایمنی شـهر 
داشـته باشـید و بررسـی سـازه ای انجام شـود. 
بایـد توجـه کـرد کـه مـا نمی گوییـم کـه مراکـز 
درمانی ایمن هستند، اما اینکه به صورت رسمی 
اعام شـود که فان بیمارسـتان از نظر سـازه ای 
ایمـن نیسـت، مفهومـش ایـن اسـت کـه مـردم از 
فـردا می ترسـند کـه بـه بیمارسـتان مراجعـه کنند. 
طـرح چنیـن مباحثـی خیلـی جالـب نیسـت، زیرا 
بررسـی سـازه ای بیمارسـتان اتفاق نیفتاده و این 
اظهارات بر اساس بررسی دقیق سازه ای نیست. 
مثـا بـه ایـن صـورت مطـرح می شـود کـه مثـا 
بیمارسـتان امام حسـین )ع( قدمت طوالنی دارد 
و در نتیجـه ایمـن نیسـت. بعیـد می دانـم کـه یـک 
تیم کارشناسـی و مهندسـی وارد بیمارسـتان ها 
شـده باشـند و وضعیـت خـاک، بتـن، اسـتحکام 

سازه ای بیمارستان و ... را بررسی کرده باشند. 
تاکنون چنین گزارشـی نداشـتیم، اما قاعدتا باید 
این اتفاق بیفتد و بعد اعام کنیم که بیمارسـتان 

ایمنـی دارد یـا خیـر.«
وی گفت: »اگر در نتیجه بررسـی دقیق سـازه ای 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بیمارسـتانی ایمـن 
نیسـت، باید طی چند روز تخلیه شـود و فکری 
برایـش شـود. اگـر بیمارسـتان ایمـن نیسـت، امـا 
اجـازه می دهیـم در آن رفـت و آمـد باشـد و 
بیمـار بسـتری شـود، جالـب نیسـت، زیـرا مگـر 
مـا می دانیـم کـه زلزلـه بعـدی تهـران چـه زمانـی 
اسـت. بنابرایـن بایـد زمانـی بـرای تخلیـه ایـن 

بیمارسـتان داده شـود.«
معصومـی دربـاره نظارت هـای الزم در سـاخت 
بیمارسـتان های جدیـد، گفـت: »قبـا اینطـور بود 
کـه وزارت راه و شهرسـازی متولـی سـاخت 
بیمارسـتان بـود و حـوزه منابـع فیزیکـی وزارت 
بهداشـت در رونـد کاری آن هـا نظـارت داشـت. 
منتهـا بودجـه هـم بـه وزارت راه و شهرسـازی 
بهداشـت  وزارت  بـا  خیلـی  و  می شـد  داده 
هماهنـگ نبودنـد. بعـد از اتفاقاتـی کـه بـرای 
بیمارسـتان های تازه سـاز در زلزله هـا رخ داد، 
حـوزه منابـع فیزیکـی وزارت بهداشـت ورود 
محکم تـری بـه بیمارسـتان های جدیـد در حـال 
سـاخت داشـت و امیدواریـم ایـن اتفـاق باعـث 

شـود کـه خطاهـای قبلـی را نداشـته باشـیم.«
معصومـی دربـاره نحـوه تصمیم گیـری دربـاره 
بازسـازی یا جایگزینی بیمارسـتان های فرسـوده 
نیـز گفـت: »در گذشـته پیش بینـی ایـن بـود کـه 
از نظـر مباحـث بودجـه ای و مالـی بـه صرفه تـر 
خواهد بود که بیمارستان جایگزین ساخته شود 
که در کشـور می بینیم که بیمارسـتان های بزرگ 
ما عمدتا دارند جایگزین سـازی می شـوند. مثا 
بیمارسـتان هایی ماننـد بیمارسـتان امـام خمینـی 
)ره(، شـهدای تجریش، فیروزگر و... در تهران، 
بیمارستان باهنر کرمان و... دارند ساختمان جدید 
می سـازند. بـه نظـر می رسـد ایـن اقـدام منطقـی 

بـود کـه در حـال انجـام اسـت.«
وی ادامه داد: »با این حال دو مشـکل داریم که 
باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه بیمارستان 
ماننـد  آیـا  جدیدمـان را چگونـه می سـازیم؟ 
بیمارسـتان هریـس و سـرپل ذهـاب می سـازیم 
یا یک بیمارسـتان مسـتحکم می سـازیم؟ در عین 
حـال آیـا بـرای همـه بیمارسـتان هایمان در کنـار 
بیمارسـتان، فضـای سـاخت سـاختمان جدیـد 
وجـود دارد؟ در بیمارسـتان های بـزرگ عمدتـا 
این فضا وجود دارد، اما ممکن اسـت در برخی 
بیمارسـتان ها این ظرفیت وجود نداشـته باشـد. 
در عیـن حـال نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت که چه 
نظـارت و قـوه قهریـه ای وجـود دارد کـه بعـد از 
سـاخت بیمارسـتان جدید، سـاختمان جدید به 

سـاختمان قدیمی الحاق نشـود.«
معصومـی اظهـار کـرد: »یکـی از ترس هـا ایـن 
اسـت کـه از آنجایـی کـه در شـهرهای بـزرگ 
تخت بیمارسـتانی کم داریم، بیمارسـتان جدید 
سـاخته شـود، اما بیمارسـتان قدیمی کماکان به 
کارش ادامـه دهـد. بـه ایـن معنـا کـه تخـت اضافه 
شـده، جایگزین نشـده اسـت. این موضوع هم 
بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. در عیـن حـال در 
بحث هـای بودجـه ای هـم بایـد توجـه شـود کـه 
بودجه کافی برای سـاخت و سـاز بیمارسـتان ها 
اختصـاص یابـد، زیـرا در غیـر ایـن صـورت 
سـال ها طول می کشـد که بیمارسـتانی سـاخته 
شـود. بحـث  بودجه هـای سـنواتی و اینکـه ایـن 
ردیـف بودجه هـا تخصیـص ۱۰۰ درصـد داشـته 
و بیمارسـتان ها بر اسـاس یک برنامه مشـخص 
سـاخته شـوند، بسـیار مهـم اسـت کـه تاکنـون 

متاسـفانه چنیـن اتفاقـی رخ نـداده اسـت.«
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شریفی مقدم: بیمارستان هایی که پیش 
از انقاب ساخته شده اند، دیگر مناسب 
استفاده نیستند و باید هرچه  سریعتر برای 
آنها جایگزین پیدا کرد. ایمن سازی آنها در 
شرایطی که تاسیسات بنا به شدت فرسوده 
هستند، صرفا یک مرهم است و دردی را 
دوا نمی کند و چه بسا تنها وقوع حادثه 
بیمارستان های  عموم  بیندازد.  عقب  را 
ضدحریق  تجهیزات  فقر  از  فرسوده 
پیشرفته و سیستم هوشمند اعام حریق 
امکانات  این  که  درحالی   می برند،  رنج 
است.  استاندارد  بیمارستان های  ابتدایی 
در همین حال این بیمارستان ها با سقف 
کاذب بی کیفیت که خود حریق را تشدید 
می کنند پوشیده شده اند، راهروهای آنها 
باریک هستند و به دلیل طراحی قدیمی، 
ندارند هم  را  فوری  خروج  امکان 

حریرچی: درصدی از بیمارستان های ما، 
بخصوص در تهران شبیه پاسکو است. 
خیلی از بیمارستان های ما نیز ۱۰۰ ساله 
و ۹۰ ساله و ۸۰ ساله هستند. برخی از 
بیمارستان ها، تقویت و مقاوم سازی آنها 
در مقابل زلزله بیشتر از ساخت بیمارستان 
جدید، هزینه بر است که باید کا جایگزین 
شود. تعداد زیادی از بیمارستان های تهران، 
پاسکویی است و به علت قدیمی بودن 
و فرسودگی در مقابل زلزله مقاوم نیستند. 
درواقع، اکثر بیمارستان های تهران قدیمی 
و فرسوده هستند. بیشتر آنها نیز در مناطق 
مرکزی شهر هستند که در صورت بروز 
بحران، به علت ترافیک و راهبندان، عما 
دسترسی به این بیمارستان ها از بین می رود

معصومی: هیچ بررسی جامع کارشناسی 
مهندسی و علمی بر روی بحث سازه ای 
بیمارستان های کشور انجام نشده است. 
وضعیت ایمنی بیمارستان هایمان از نظر 
سازه ای خیلی خوب نیست، زیرا تعداد 
زیادی از بیمارستان ها قدمت باالیی داشته 
و فرسوده اند و تعدادی هم که تازه سازند، 
از نظر سازه ای، ایمنی مناسبی ندارند. باید 
مناطق کشور  توجه کرد که ۹۷ درصد 
تا  باالی هفت  زلزله  در  دارد.  ما گسل 
۷.۵ ریشتر، شرایط به گونه ای در شهر 
خیلی  که  خورد  خواهد  رقم  تهران 
نخواهیم  آنچنانی  جابجایی  قدرت 
داشت و خرابی شهر به ویژه در مناطق 
مرکزی به شکلی خواهد بود که خیلی 
قدرت این را نداریم که حتی بیماران مان 
درنهایت،  کنیم.  جابجا  خیابان ها  در  را 
بیمارستان های  زمان  آن  در  احتماال 
داشت نخواهند  کارایی  خیلی  هم  ما 

جامعه زپشکی


