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کاربرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بحران و بالیای
طبیعی

چکیده
موضوع مدیریت زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان یکی از موضوعات جالب و موردعالقه پژوهشگران در سالهای اخیر است .در
هنگام وقوع بالیای طبیعی و بهوجود آمدن شرایط بحرانی ،زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در کاهش
تلفات و صدمات و در نهایت نجات جان قربانیان بازی میکند؛ از اینرو مسئلهی ادغام زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان با زنجیرهی
بهداشت و زنجیرهی تأمین بحران بهصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است .پس از تجز یه و تحلیل این پژوهشها ،مسائل
چالشبرانگیز و فرصتهای تحقیقاتی در موضوع ادغام زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و زنجیرهی تأمین بحران در هنگام وقوع
بالی طبیعی برای کار در آینده پیشنهاد گردیده است .این مسائل شامل اختالل در سیستم حمل و نقل زنجیرهی تأمین در شرایط
بحران ،مدل موجودی مناسب مراکز درمانی درگیر در زنجیرهی تأمین در شرایط بحران ،یکپارچگی بخشهای مختلف زنجیرهی تأمین
در شرایط بحران و در نهایت گسترش کاربرد فناوری اطالعات در زنجیرهی تأمین در شرایط بحرانی میباشد.
واژههای کلیدی :بالیای طبیعی ،زنجیرهی تأمین بحران ،زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان.
دریافت1397/3/13 :

اصالح1397/6/2 :

پذیرش1397/8/6 :

 -1مقدمه
بهطورکلی ،موضوع زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان یکی از زمینههای بسیار مهم و موردعالقه در سالهای اخیر است؛ بسیاری از محققین
در ده سال اخیر به پژوهش در این زمینه عالقهمند شدهاند (سایاهیر و وانانی .)2015 ،در دههی گذشته ،بخش مراقبتهای بهداشتی بهسرعت
تغییر کرده است .با توجه به افزایش رقابت ،تاثیر رو به رشد انجمنهای بیمار و ضرورت ارائهی خدمات بهداشتی به شیوهای موثر و کارا،
بسیاری از سازمانهای مراقبتهای بهداشتی ،پروژههایی را در زمینه تدارکات بیمار ،مسیرهای بالینی ،تبادل دادهها و یکپارچهسازی خدمات
بهداشتی در جهت ارائهی خدمات با کیفیت بهتر و در زمان کمتر آغاز کردهاند .همچنین ،زمانیکه یکی از بالیای طبیعی نظیر زلزله ،سیل،
بیماریهای همهگیر ،رانش زمین و غیره اتفاق میافتد ،بسیاری از مسیرهای ارتباطی برای رساندن خدمات بهداشتی و درمانی بهموقع به
مجروحین ،مختل میشود و در چنین شرایطی است که مدیریت یک زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان یکپارچه برای رساندن خدمات
بهداشتی و درمانی بهموقع و باکیفیت در سریعترین زمان ممکن اهمیت پیدا میکند .مدیریت زنجیرهی تأمین در بخش بهداشت و درمان،
بسیار پیچیدهتر از سایر صنایع میباشد ،زیرا صنایع بهداشت و درمان بهدلیل تأثیر مستقیم بر سالمت مردم ،نیاز به عرضه و تدارکات پزشکی،
دارو یی و درمانی کافی و دقیق بر طبق نیازهای مردم دارند .امکانات جدید در صنایع مرتبط با بخش بهداشت و درمان ،نهتنها باید قادر به
ارائهی خدمات باکیفیت به بیماران باشد ،بلکه باید انتظارات تمامی ذینفعان را نیز برآورده کند (جهانتیغ و مالمیر .)2015 ،وزیر اقتصاد
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تأمین بحران در هنگام وقوع بالی طبیعی اهمیت پیدا میکند .در این مقاله ،پژوهشهای انجام شده در حوزهی زنجیرهی تأمین

کشور کانادا در استان کبک (یکی از استانهای شرق کشور کانادا) ،گفته است" :هزینههای سیستم بهداشت و درمان از  31درصد
هز ینههای کل برنامه در سال  1980به  45درصد در سال  2010افزایش یافته است .با این نرخ ،بودجهی بهداشت و درمان استان،
دوسوم از هزینههای برنامهی کلی در سال  2030را تشکیل میدهد" .همچنین هزینههای بهداشت و درمان کشور آمریکا در سال
 ،2009رسیدن به  2.5تریلیون دالر و رشد  5.7درصدی در هزینهها را نشان دادند .ازنظر سهم تولید ناخالص ملی ،این سهم به
 17.9درصد در سال  2009رسیده است و انتظار میرود هزینههای بهداشت و درمان ملی به  4.5تریلیون دالر در سال  2019برسد
که نشاندهندهی  19.3درصد از تولید ناخالص ملی میباشد (بندیوید و بوک .)2011 ،در اوایل سال  ،2008مؤسسهی تحقیقاتی
بهداشت و درمان پرایس واترهاوس ،گزارش کرد که بیش از  1.2تریلیون دالر از  2.2تریلیون دالر بودجهی کل ،صرف مراقبتهای
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بهداشتی در هر سال میشود که این موضوع نشاندهندهی هدر دادن پول و سرمایه میباشد (کوان و همکاران .)2016 ،بههرحال
هز ینههای بسیار زیاد در صنعت بهداشت و درمان یک موضوع محلی نیست و این هزینه در سرتاسر دنیا روزبهروز در حال افزایش
میباشد که یکی از بزرگترین چالشهای مربوط به صنعت بهداشت و درمان در دنیا هست .عالوهبر هزینههای بسیار باالی مربوط به
بهداشت و درمان ،شکاف بین رشد تقاضا و عرضه ،کیفیت باال ،در دسترس بودن و مقرونبهصرفه بودن خدمات و کاالهای بهداشتی و
درمانی و همچنین مراقبتهای بهداشتی بهموقع ،همچنان بهعنوان یک چالش مهم دیگر ،نهتنها در کشورهای توسعهنیافته و
درحالتوسعه ،بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز وجود دارد (جهانتیغ و مالمیر .)2015 ،بنابراین چالش مهمی که بخش بهداشت و
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درمان با آن مواجه میباشد ،یافتن فرصتهایی برای بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه همراه با بهبود کیفیت خدمات و مراقبتهای
بهداشتی و درمانی است (موستفا و پاتر.)2009 ،
در سالهای اخیر ،مطالعات بسیاری در زمینهی زنجیرهی تأمین در بخش بهداشت و درمان ،بهمنظور یافتن راهکارها و ارائهی مدلهایی
در جهت رفع چالشهای ذکرشده در فوق ،صورت گرفته است .حوزههایی که پژوهشگران در مبحث زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان
به آن پرداختهاند را میتوان به دستههای کلی شامل زنجیرهی تأمین دارو ،زنجیرهی تأمین خون ،زنجیرهی تأمین بیمارستانها ،داروخانهها
و مراکز درمانی ،مکانیابی تسهیالت اورژانسی ،زنجیرهی تأمین پیوند اعضا و سایر زمینهها طبقهبندی کرد.اکثر پژوهشهای
صورتگرفته در این حوزهها ،مدیریت و عملیات زنجیرهی تأمین را در شرایط عادی و غیربحرانی بررسی کردهاند .هنوز تعداد بسیار کمی
از مقاالت و پژوهشها در بخش بهداشت و درمان هستند که مدیریت و عملیات زنجیرهی تأمین را در شرایط بحرانی و غیرعادی در
هنگام مواجه شدن با بالیای طبیعی درنظر بگیرند .بالیای طبیعی مانند زلزله ،لغزش یا ریزش در سطح جاده ،ریزش برف و بهمن و
یخبندان ،سیل و آببردگی ،طوفان و غیره ،موجب خسارات شدید مالی و جانی میشود .تشکیل مدیریتی توانمند و اعمال روشهای
صحیح و مناسب جهت کنترل وضعیت بحرانی تا حد زیادی میتواند میزان خسارات را کاهش دهد؛ بههمین دلیل است که نقش
مدیریت زنجیرهی تأمین در بخش بهداشت و درمان در هنگام مواجه شدن با بحران و بالیای طبیعی بهمنظور امدادرسانی و کاهش
تلفات ،بیشاز هر حوزهی دیگری اهمیت پیدا میکند.

 -2پیشینهی پژوهش
شاید از یک دیدگاه بتوان مطالعات صورتگرفته در حوزهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را به دو دستهی کلی طبقهبندی کرد)1 :
مطالعاتی که نقش زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را در شرایط عادی بررسی کردهاند و  )2مطالعاتی که نقش زنجیرهی تأمین را در
شرایط غیرعادی و بحرانی در هنگام مواجهه با بالیای طبیعی مورد بحثوبررسی قرار دادهاند .همانطور که در مقدمه گفته شد اکثر
پژوهشها در حوزهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان ،نقش این زنجیره را در شرایط عادی بررسی کردهاند و تنها تعداد کمی این حوزه
را در شرایط بحرانی بررسی کردهاند .از جمله مطالعات صورتگرفته در دستهی اول که عمده پژوهشها در این حوزه را به خود اختصاص
میدهد ،میتوان به مواردی که در ادامه میآید اشاره نمود.

 1- 2زنجیرهی تأمین بهداشت در شرایط عادی
در حوزهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان ،استفاده از فناوری اطالعات بهخصوص کاربرد فناوری شناسایی فرکانس رادیویی
( )RFID1از مهمترین موضوعاتی است که مورد بررسی قرار گرفته است .فناوری  ،RFIDیکی از مهمترین ابزار برای افزایش عملکرد
مدیریت موجودی است (چان و همکاران  .)2015 ،بهعنوان مثال ،نو یسندگان در مقالهی خود ،در مورد تأثیر پیادهسازی فناوری RFID

در مدیریت موجودی مربوط به داروها و تجهیزات پزشکی بحث میکنند (ککیچی و همکاران .)2011 ،در مقالهای دیگر ،نو یسندگان
در یک بیمارستان که از سیستم بارکدینگ برای کنترل و مدیریت موجودی استفاده میکردند ،از سیستم  RFIDبهجای سیستم موجود
استفاده کردند ،زیرا معتقد بودند استفاده از فناوری  RFIDمیتواند موجب بهبود بالقوهی مدیریت موجودی بیمارستان تحت سیستم
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پاسخگو یی سریع شود (چان و همکاران .)2015 ،در پژوهشی ،بهمنظور بهبود مدیریت زنجیرهی تأمین بیمارستان ،از فناوری RFID

برای مدیریت محمولهها و محصوالتی ارزشمندی که قابلیت ردیابی در محیط بیمارستان را دارند ،استفاده شد (بندیوید و بوک.)2011 ،
ریس و همکاران ( )2012برای پیادهسازی سیستم  RFIDدر بخش بهداشت و درمان و تأثیر آن بر روی ارتباط بین قسمتهای مختلف
شبکهی بهداشت و درمان مطالعهای صورت دادهاند .پژوهشهای دیگری نیز در این حوزه صورت گرفته است که از آنجمله میتوان به
(میلر و همکاران2011 ،؛ کبرا و رامش2015 ،؛ شهرابی2015 ،؛ رحمان و همکاران2017 ،؛ لو و همکاران2013 ،؛ چانگ و همکاران،

از دیگر حوزههایی که مقاالت و پژوهشها ،در بخش زنجیرهی تأمین و بهداشت و درمان به آن پرداختهاند ،موضوع مدیریت و کنترل
موجودی مواد ،کاالها ،اقالم و تجهیزات پزشکی و درمانی در قسمتهای مختلف زنجیرهی تأمین بهداشت بوده است .در مقالهی
موستفا و پاتر به ارزیابی مدیریت موجودی در بخش بهداشت و درمان در کشور مالزی ،با تمرکز بر توزیع تجهیزات پزشکی و درمانی
از عمدهفروشان زنجیره به مراکز درمانی و مراقبتی پرداخته شده است (موستفا و پاتر .)2009 ،این مقاله نشان میدهد که روشهای
مدیریت زنجیرهی تأمین جدید میتواند برای بخش زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان کشورها مفید باشند .همچنین ،مقالهای دیگر در
مورد مدیریت هزینههای موجودی در مراکز بهداشتی و درمانی بحث میکند .این مقاله درواقع بهمقایسهی بین هز ینههای کنترل و
مدیریت موجودی و سطح خدمات در شبکههای مختلف توزیع در زنجیرهی تأمین پرداخته است (نیکولسون و همکاران.)2004 ،
سوی و همکاران ( )2008یک سیستم مدیریت موجودی را در یک بیمارستان بهمنظور کاهش تعداد کارکنان ارائهدهنده خدمات ،کاهش
موجودی ذخیرهشده و بهبود خدمات به مشتریان ،پیادهسازی کردند .در پژوهشی ،یک مدل جریان شبکهای برای مدیریت موجودی و
توزیع واکسن آنفلونزا برای مراکز درمانی از طریق زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان ارائه گردید (هواد و سادیکوویچ .)2015 ،از سایر
پژوهشهای انجامشده در این حوزه میتوان به موارد دیگری همچون مقاالت (ایسوسی2015 ،؛ زپدا و همکاران2016 ،؛ پریان و
همکاران2014 ،؛ سعیدی و همکاران )2015 ،اشاره نمود.
مدیریت زنجیرهی تأمین خون از دیگر موضوعات موردعالقهی پژوهشگران در بحث زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان بوده است.
حداکثر عمر مفید سلولهای قرمز خون  42روز میباشد ،از اینرو مدیریت موجودی خون از اهمیت بسیار زیادی در بخش بهداشت
برخوردار میباشد .از جملهی این مطالعات میتوان به پژوهش (دووان و لیائو )2014 ،اشاره نمود که نو یسندگان برای این منظور ،یک
چارچوب بهینهسازی شبیهسازیشدهی جدید را برای مدیریت موجودی زنجیرهی تأمین خون با استفاده از گروههای خونی  ABOارائه
کردند .همچنین زهرائی و همکاران ( )2015در پژوهش خود ،از یک روش تاگوچی و شبیهسازی پو یا برای طراحی یک سیستم زنجیرهی
تأمین خون استوار برای بهبود کارایی زنجیرهی تأمین خون استفاده کردند .در دسترس بودن کیسههای خون ،کیفیت مناسب و توزیع
سریع و بههنگام خون از مباحث مهم دیگر در این حوزه میباشد .در این رابطه ،وانانی و همکاران ( )2015یک سیستم قابلیت ردیابی
هوشمند خون برای یکپارچگی زنجیرهی تأمین خون را در کشور اندونزی پیادهسازی کردند .از دیگر مقاالتی که در موضوع زنجیرهی
تأمین خون مطالعاتی را انجام دادند ،میتوان به مواردی چون (بلین و فورسی2012 ،؛ حسینیفرد و عباسی2018 ،؛ هملمایر و
همکاران2009 ،؛ کاستالیاکی و بریلسفورد )2007 ،اشاره نمود.

Radio-Frequency Identification
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2014؛ کومار و رحمان )2014 ،اشاره نمود.

موضوع زنجیرهی تأمین دارو از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان بوده
است و بسیاری از پژوهشها در این حوزه را به خود اختصاص داده است .از مهمترین موضوعاتی که مورد عالقه پژوهشگران در این
حوزه بوده است ،ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیرهی تأمین دارو ،مدیریت موجودی دارو ،مدیریت تقاضا و سفارشات دارو ،مدیریت
انبار دارو یی و غیره میباشد .نو یسندگان در پژوهشی ،دیدگاههایی را بهمنظور در دسترس بودن داروهای متدوال در داخل زنجیرهی تأمین
برای مقابله با بیماریهای فراگیر ارائه میکنند (موهانتی و چاکراوارتی .)2013 ،کله و همکاران ( )2012در مورد زنجیرهی تأمین
داروخانهها و شیوههای مدیریت فعلی در داخل یک بیمارستان بحث کردهاند و اهداف متضاد در تصمیمگیری در بین اعضای مختلف
زنجیرهی تأمین و ذینفعان مختلف آن را بررسی کردهاند .رومرو ( )2013در پژوهش خود با انجام مطالعات در یک بیمارستان در آمریکای
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شمالی ،چارچوبی را برای بهدست آوردن فهم بهتر از مسائل اصلی مؤثر بر مدیریت دارو در بیمارستان ،با تعریف و تجزیه و تحلیل
ناکارآمدی تدارکات اصلی توسط داروخانه بیمارستان ،ارائه کرد .مقالهای دیگر ،نقش تجارت الکترونیکی را در داروخانهی بیمارستان
بهمنظور تهیهی دارو مشخص میکند و نشان میدهد که این امر چگونه موجب بهبود زنجیرهی تأمین دارو یی داخلی بیمارستان میشود
(برین و کراوفورد .)2005 ،نارایانا و همکاران ( ،)2014ناگیورنی و ناگیورنی ( )2012و منساه و همکاران ( )2015نیز پژوهشهایی در
این حوزه ارائه دادهاند.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه367-359 :

زنجیرهی تأمین بیمارستان از دیگر مباحث مهمی میباشد که در حوزه زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان تحقیقات بسیاری را به خود
اختصاص داده است .مباحث و چالشهایی که در زنجیرهی تأمین بیمارستان مطرح است ،مدیریت موجودی کاال و تجهیزات پزشکی
در داخل بیمارستان ،ایجاد یکپارچگی بین بیمارستان و تأمین کنندگان کاال و تجهیزات پزشکی و درمانی ،ایجاد یکپارچگی بین
بخشهای مختلف داخل بیمارستان ،و یکپارچگی بین بیمارستانهای مختلف میباشد .چن و همکاران ( )2013عواملی که عملکرد
زنجیرهی تأمین بیمارستان را تحت تأثیر قرار میدهند ،مشخص کردند .در پژوهشی ،با مقایسه کردن بیمارستانهای بزرگ در دو کشور
آمریکا و فرانسه ،راهکارهایی برای بهبود فعالیتهای زنجیرهی تأمین بیمارستان و کاهش هزینههای لجستیکی در داخل بیمارستان ،ارائه
گردید (آپتل و پورجلیلی .)2001 ،مقالهای ،بر روی مسائل جاری در مدیریت زنجیرهی تأمین که بیمارستانها امروزه با آن مواجه هستند،
مرور و همچنین اقداماتی که سازمان بهداشت در مورد مدیریت زنجیرهی تأمین بیمارستان بهکار گرفته را بررسی کرده است (تو با و
همکاران .)2008 ،کومار و همکاران ( )2008در پژوهش خود با هدف کاهش هز ینهها در مدیریت زنجیرهی تأمین و لجستیک تدارکات
پزشکی در داخل بیمارستان ،بررسیهایی را انجام دادند و روشهای جدیدی جهت مدیریت زنجیرهی تأمین بیمارستان با تمرکز بر
انبارداری ،کنترل کاالها و اجناس غیرتولیدی ارائه دادند .سایر مقاالت در این حوزه ،مواردی همچون کارهای انجام شده در مقاالت (بن
دیوید و بوک2011 ،؛ کله و همکاران2012 ،؛ کالرو )2002 ،میباشند.
سایر پژوهشهای صورتگرفته در موضوع زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان شامل موارد زیر میباشد :مقالهای جزئیات یک چارچوب
برای طراحی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را بهمنظور ارائه خدمات باکیفیت مقرونبهصرفه برای جوامع محروم ،بهمنظور حضور
آنها در اقتصادهای نوظهور یا کشورهای توسعه یافته ،ارائه کرده است (جهانتیغ و مالمیر .)2015 ،آزاده و همکاران ( )2016در پژوهش
خود یک رو یکرد یکپارچه برای نمایش نقش عوامل انسانی و عوامل کالن ارگونومی در زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در داخل یک
بیمارستان را بررسی کردهاند .همچنین در مقالهای ،نو یسندگان در مورد ناهمگنی بین قسمتهای مختلف در زنجیرهی تأمین بهداشت
و درمان و پیادهسازی سیستمی برای هماهنگی و مدیریت بخشهای درگیر در زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان بحث کردهاند (باکو و
چوی.)2013 ،
 2-2زنجیرهی تأمین بهداشت در شرایط بحران
در رابطه با موضوع مدیریت بحران ،مدلها و چارچوبهایی برای مدیریت عملیات و تدارکات در زمان بروز حادثه و بالیای طبیعی،
بهوسیلهی محققین زیادی انجام شده است .این تحقیقات بیشتر بر روی مباحث موجود در مدیریت عملیات امداد که شامل برنامهریزی
نیازهای مادی برای قربانیان بالیای طبیعی ،نحوهی توزیع مناسب آنها ،همکاری و هماهنگی بین گروههای مختلف درگیر در عملیات
امداد میباشد ،تمرکز داشتهاند .محققین در مقاالتی همچون (کومار و هاوی2013 ،؛ اسکارپین و سیلوا2014 ،؛ پوژاوان و همکاران،
2009؛ فخرالدین و چیواکیداکارن2014 ،؛ لین و همکاران2011 ،؛ واسنهاو2006 ،؛ کواچ و اسپنس2007 ،؛ چاکراوارتی2014 ،؛
جان و رامش2012 ،؛ ماتسو2014،؛ گاتیگنان و همکاران2010 ،؛ هال و موبرگ2005 ،؛ بالکیک و همکاران2010 ،؛ استیوارت و
همکاران )2009 ،پژوهشهایی در زمینهی مدیریت زنجیرهی تأمین در شرایط بحرانی انجام دادهاند.

با اینحال تعداد مطالعاتی که کاربرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را در شرایط بحرانی و غیرعادی بهخصوص در هنگام وقوع بالیای
طبیعی بررسی کردهاند بسیار اندک میباشد و تنها در مواردی اندک ،زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و زنجیرهی تأمین بحران ادغام
شدهاند .پژوهشهایی که هر دو موضوع زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و زنجیرهی تأمین بحران را بهصورت همزمان درنظر گرفتهاند،
همانند پژوهش راچانیتس و همکاران میباشد ،که در مورد نقش مدیریت زنجیرهی تأمین و عملیات لجستیکی بهمنظور کنترل شیوع
بیماریهای واگیردار و همهگیر بحثوبررسی انجام دادند (راچانیوتیس و همکاران .)2012 ،میت و زابینسکی ( )2010یک رو یکرد
بهینهسازی تصادفی برای مکانیابی تأمین تجهیزات پژشکی و درمانی ،مدیریت توزیع مناسب آنها در شرایط بحران و مقابله با بالیای
طبیعی ارائه دادند .همچنین در پژوهشی دیگر ،گوپتا و همکاران ( )2013مدل جدیدی بهمنظور تصمیمگیری درمورد انتخاب بهترین
مکان برای ایجاد مراکز بهداشت و درمان جهت اجرای برنامه واکسیناسیون ،زمانی که مناطق مربوطه با بحران بیماری واگیردار و مهلک
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مواجه میشوند ،ارائه کردند .جبارزاده و همکاران ( )2014و فهیمینیا و همکاران ( )2017یک شبکه زنجیرهی تأمین پو یا بهمنظور
عرضه و تأمین گروههای خونی مختلف در شرایط بحران و مواجه شدن با شرایط غیرعادی و بحرانی طراحی نمودند.
همانطور که به صورت کامل بررسی شد ،اکثر پژوهشها ،کاربرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را در شرایط عادی مورد بحث و
بررسی قرار دادهاند و اغلب مطالعاتی که در حوزه مدیریت بحران نیز انجام شد ،نقش زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را در این حوزه
گرفتهاند و نقش زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان را در شرایط غیرعادی و بحرانی در هنگام مواجهشدن با بالیای طبیعی بررسی کردهاند،
بسیار اندک میباشد؛ بنابراین با توجه به کمبودن مطالعات در حوزهی مذکور ،در ادامهی این پژوهش به بحثوبررسی در مورد مسائل
جالب و چالشبرانگیز در حوزهی مدیریت زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در شرایط بحرانی و غیرعادی ،میپردازیم .بهنظر میرسد
حوزهی مذکور هنوز به تحقیقات جامعتری نیاز دارد .در بخش بعدی عالوهبر بررسی مسائل موجود در این حوزه ،به فرصتهای
تحقیقاتی که در آینده میتواند به ادغام زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و زنجیرهی تأمین بحران منجر شود ،خواهیم پرداخت.

 -3روششناسی تحقیق
این تحقیق بهروش پژوهش کتابخانهای انجام میشود و با استفاده از مراجع علمی شامل پایگاههای مقاالت ،پایگاههای داده ،کتب
مرجع ،مفاهیم موردنیاز بررسی شده و تعریف مناسبی از آنها بهدست میآید .همچنین پژوهش حاضر از نوع مقاالت مروری میباشد
که به بررسی جامع و کامل مقاالت و پژوهشهای صورتگرفته در زمینهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان پرداخته است .پژوهشهای
صورتگرفته در این زمینه در دو دستهی جداگانهی نقش زنجیرهی تأمین بهداشت در شرایط عادی و نقش زنجیرهی تأمین بهداشت در
شرایط بحرانی بررسی شده است .با بررسی پژوهشهای صورتگرفته ،نقش و اهمیت زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و کاربردهایی
که زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بحران و بالیای طبیعی میتواند داشته باشد استخراج شده است .همچنین با توجه
به کاربردهای مذکور ،زمینههایی که زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان میتواند درآنها نقش داشته باشد بهعنوان زمینههای تحقیقاتی
در آینده معرفی شده است .بنابراین تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی کاربردی میباشد؛ به اینمعنی که این مقاله در ابتدا با
بررسی مقاالت و پژوهشهای صورت گرفته به توصیف شرایط موجود در مورد زمینهی موردبررسی تحقیق پرداخته است و سپس
کاربردهایی که زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بحران و بالیای طبیعی میتواند داشته باشد براساس مقاالت
موردبررسی ذکر گردیده است.

 -4کاربرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بحران و بالیای طبیعی
هنگام رخ دادن یکی از بالیای طبیعی همچون زلزله ،سیل ،ریزش کوه و غیره ،میزان تقاضا برای نیازهای مادی مانند مواد غذایی ،مواد
نوشیدنی ،داروها ،تجهیزات پزشکی و درمانی و غیره غیرقابل پیشبینی خواهد بود و این میزان تقاضا ،لحظهبهلحظه در هنگام مواجه
شدن با بحران بهشدت افزایش مییابد .همچنین بسیاری از قربانیان در هنگام بحران ،نیازمند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فوری،
بهنگام و مناسب میباشند تا از بحران ایجادشده جان سالم بهدر ببرند .مدیریت عملیات تدارکات و تأمین نیازهای مادی قربانیان و
کاهش هزینههای زنجیرهی تأمین از یکسو و ارائهی خدمات مناسب ،باکیفیت ،فوری و بهنگام از سوی دیگر ،اهمیت نقش مدیریت
زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام مواجه شدن با بالیای طبیعی را نشان میدهد .زمانی میتوان ضرر و زیان ناشی از وقوع
بالی طبیعی را کاهش داد که زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بحران بهخوبی مدیریت و اجرا شود .با بررسی جامع و

کاربرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بحران و بالیای طبیعی

درنظر نگرفتهاند .تعداد مطالعاتی که هر دو حوزهی زنجیرهی تأمین و بهداشت و زنجیرهی تأمین بحران را بهصورت همزمان درنظر

کاملی که در بخش پیشینهی پژوهش بر روی مقاالت و پژوهشهای مرتبط با زنجیرهی تأمین بهداشت در شرایط عادی و شرایط بحرانی
انجام گرفته است ،اکنون در این قسمت مهمترین کاربردهایی که یک زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان مؤثر و کارا میتواند در هنگام
وقوع بحران و بالیای طبیعی داشته باشد ،ذکر میگردد .ضروری است که سیستم یکپارچهای از زنجیرهی تأمین بهداشت برای برآورده
کردن این موارد و همچنین سیستمی که بتواند نقش مؤثر و کارایی در هنگام بروز بحران و بالی طبیعی داشته باشد ،طراحی گردد .این
کاربردها شامل  4مورد زیر میباشد که در ادامه به شرح کامل آنها میپردازیم )1 :اختالل در سیستم حمل و نقل )2 ،طراحی مدل
موجودی مناسب مراکز درمانی در شرایط عدم قطعیت )3 ،یکپارچگی بخشهای مختلف زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و )4
گسترش کاربرد فناوری اطالعات.
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 1-4اختالل در سیستم حمل و نقل
در هنگام رخ دادن بالیای طبیعی و مواجه شدن با بحران ،یکی از موضوعاتی که بسیار اهمیت پیدا میکند ،دسترسی بهموقع و سریع به
نیازهای مادی و بهخصوص تجهیزات پزشکی و درمانی برای افراد میباشد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد .مدیریت عملیات تدارکات
در شرایط بحران باید بهگونهای باشد که کاالها و تجهیزات موردنیاز افراد بهموقع توزیع شود و به سرعت در دسترس آنها قرار گیرد .یکی

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه367-359 :

از مهمترین مشکالت زنجیرهی تأمین در هنگام بحران این است که در هنگام وقوع بالی طبیعی همچون زلزله ،سیل و یا ریزش کوه و
ریزش بهمن ،جادههای دسترسی به مناطق بحرانزده با آسیبها و اختالالتی مواجه میشوند که این موضوع باعث ایجاد اختالل در
سیستم حمل و نقل جادهای برای رساندن بهموقع و سریع کاالهای موردنیاز قربانیان میشود .اختالل در سیستم حمل و نقل زنجیرهی
تأمین ،دسترسی بههنگام و فوری به نیازهای مادی و تجهیزات درمانی و بهداشتی را تحتتأثیر جدی قرار میدهد و موجب میشود که
ضرر و زیان ناشی از وقوع بالی طبیعی و شمار قربانیان ،افزایش یابد؛ بنابراین یکی از مسائل چالشبرانگیز در هنگام مواجهشدن با
بالیای طبیعی مسئله وجود اختالل در سیستم حمل و نقل زنجیرهی تأمین برای دسترسی به نیازهای پزشکی و درمانی است .درنتیجه،
یکی از زمینههای تحقیقاتی در آینده در حوزهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در شرایط بحران و بالی طبیعی میتواند مسئله اختالل
در سیستم حملونقل جادهای زنجیرهی تأمین برای تأمین نیازهای مادی و بهخصوص تجهیزات پزشکی و درمانی قربانیان باشد.
 2-4طراحی مدل موجودی مناسب مراکز درمانی در شرایط عدم قطعیت
یکی از نقشهای بسیار مهم و حیاتی که زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بالیای طبیعی و شرایط بحرانی دارد ،موضوع
ایمنی آسیبدیدگان و ارائهی خدمات درمانی مناسب به قربانیان میباشد .بهطورقطع ،مهمترین هدف در هنگام وقوع بالی طبیعی،
ارائهی خدمات به قربانیان و نجات جان آنها در زودترین زمان ممکن است .ارائه خدمات درمانی به قربانیان در مراکز درمانی مانند
بیمارستانها ،کلینیکها و مراکز بهداشت محلی صورت میگیرد .این مراکز درمانی نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری را در ارائه خدمت در
زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان ایفا میکنند و عملکرد آنها درنتیجهی نهایی عملکرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان بسیار
تعیینکننده خواهد بود .بنابراین عملکرد مناسب و مؤثر بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی بهخصوص بیمارستانها میتواند تلفات
ناشی از بروز بالی طبیعی را بهصورت چشمگیری کاهش دهد .همانطور که در بخش دوم بهطور کامل شرح داده شد ،موضوع مدیریت
زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در بیمارستانها ،موضوع بسیاری از مقاالت و پژوهشها بوده است ،اما اکثریت این پژوهشها در
شرایط عادی و غیربحرانی بررسی شده است .از آنجا که هنگام وقوع بال و بحران شرایط بسیار پیچیده و دشوار خواهد شد و تقاضاها
غیرقابل پیشبینی هستند ،بهطورکلی ،بهشدت با عدم قطعیت مواجه خواهیم بود؛ از این رو ایجاد یک چارچوب برای زنجیرهی تأمین
بهداشت و درمان در قسمت بیمارستان بهمنظور امدادرسانی به قربانیان و مقابله با شرایط عدمقطعیت بسیار ضروری بهنظر میرسد.
بهدلیل اینکه مراکز درمانی و بهخصوص بیمارستانها باید نیازهای پزشکی و درمانی قربانیان را در هنگام بحران بهشکلی مناسب و
بهموقع تأمین و توزیع نمایند ،مسئله طراحی یک مدل موجودی مناسب برای مدیریت عملیات توزیع و تدارک تجهیزات درمانی و پزشکی
در بیمارستانها در هنگام بحران ،یکی دیگر از مسائل جالب و چالشبرانگیز میباشد که میتوان بهعنوان فرصت تحقیقاتی دیگر در
آینده معرفی نمود.

 3-4یکپارچگی بخشهای مختلف زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان
مهمترین و یژگیهای شرایط بحرانی در هنگام وقوع بالی طبیعی ،پو یابودن ،غیرقابل پیشبینی بودن ،پیچیدگی و عدم قطعیت است.
بهمنظور مقابله با این و یژگیها نیاز است تا بین بخشهای مختلف درگیر در زنجیرهی تأمین در هنگام بحران ،هماهنگی و همکاریهایی
صورت گیرد .اصلیترین بخشهای درگیر در هنگام بالی طبیعی ،بخش تأمین و تدارک کاالها و تجهیزات موردنیاز ،بخش مربوط به
مکانیابی تسهیالت ،بخش کنترل و مدیریت موجودی و ،بخش توزیع میباشند .بهمنظور ارائهی خدمات درمانی باکیفیت و مناسب،
خدمات بههنگام و فوری ،توزیع مناسب کاالها و خدمات و درنهایت کاهش صدمات و نجات جان قربانیان ،نیاز به ایجاد هماهنگی
بین بخشهای مختلف زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان میباشد؛ بنابراین ایجاد یک چارچوب و سیستم مناسب برای یکپارچگی
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بخشهای مختلف زنجیرهی تأمین در هنگام وقوع بالی طبیعی و شرایط بحرانی برای مقابله با عدمقطعیتها و ارائهی خدمات مناسب
و فوری به قربانیان ،از دیگر مسائل چالشبرانگیز در زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان میباشد که میتواند بهعنوان زمینهی تحقیقاتی
در آینده درنظر گرفته شود.
 4-4گسترش کاربرد فناوری اطالعات

بهداشت و درمان بهصورت گستردهای مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و استفاده از این ابزار در بحث زنجیرهی تأمین روزبهروز
در حال افزایش است .اما کاربرد این فناوری در بخش زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان فقط بر شرایط عادی تمرکز دارد .تعداد مقاالتی
که کاربرد فناوری اطالعات و بهخصوص  RFIDرا در شرایط بحرانی و هنگام وقوع بالیای طبیعی درنظر گرفتهاند بسیار اندک میباشد.
فناوری اطالعات و سیستم  RFIDموجب تسریع در عملیات زنجیرهی تأمین و ارائهی خدمات باکیفیت و مناسب در زودترین
زمانممکن میشود؛ بنابراین بهعنوان یکی از مسائل چالشبرانگیز و جالب در حوزهی ادغام زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و شرایط
بحرانی و غیرعادی ،میتوان استفادهی گستردهتر از فناوری اطالعات و سیستم  RFIDبهمنظور ارائهی خدمات در زودترین زمانممکن
به قربانیان برای کاهش صدمات و نجات جان آنها را پیشنهاد داد و بهعنوان یکی دیگر از فرصتهای تحقیقاتی در آینده مدنظر قرار
داد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
صنایع بهداشت و درمان بهدلیل تأثیر مستقیم بر سالمت مردم ،نیاز به عرضه و تدارکات پزشکی ،دارو یی و درمانی کافی و دقیق بر طبق
نیازهای مردم دارند .به همین دلیل مدیریت زنجیرهی تأمین در بخش بهداشت و درمان ،بسیار پیچیدهتر از سایر صنایع میباشد .در
مقاله حاضر ادبیات مربوط به زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان و زنجیرهی تأمین بحران بهصورت کامل مورد بررسی قرار گرفت .با
تجزیه و تحلیل مقاالت بررسیشده ،اینگونه نتیجهگیری شد که اکثر مطالعاتی که در حوزهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان صورت
گرفته است ،مسائل این حوزه را در شرایط عادی و غیربحرانی درنظر گرفتهاند .تعداد مقاالتی که کاربرد زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان
را در شرایط وقوع بالی طبیعی و ایجاد بحران درنظر گرفتهاند بسیار اندک بوده است .با تجزیه و تحلیل مقاالت در این حوزه و جمعبندی
مطالب ،چهارمورد از مهمترین و اصلیترین کاربردهای زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان در هنگام وقوع بالیای طبیعی و شرایط بحرانی
ذکر گردید که الزم است در هنگام مواجهه با شرایط بحرانی سیستم یکپارچهی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان برای پاسخگویی به
این موارد طراحی گردد .همچنین مسائل چالشبرانگیز در این حوزهها مشخص شد و فرصتهای تحقیقاتی برای کار در آینده پیشنهاد
گردید .این مسائل شامل اختالل در سیستم حملونقل زنجیرهی تأمین در شرایط بحران ،مدل موجودی مناسب مراکز درمانی درگیر در
زنجیرهی تأمین در شرایط بحران ،یکپارچگی بخشهای مختلف زنجیرهی تأمین در شرایط بحران و درنهایت ،گسترش کاربرد فناوری
اطالعات در زنجیرهی تأمین در شرایط بحرانی بودند .طراحی زنجیرهی تأمین بهداشت و درمان یکپارچهای که بتواند این کاربردها را در
هنگام وقوع بحران داشته باشد منجر به کاهش هزینههای زنجیرهی تأمین و بهبود کیفیت خدمات به قربانیان برای کاهش صدمات و
نجات جان آنها خواهد شد.
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