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به وام خدا
دستًرالعمل اجرایی ارتقاء يضعیت فیزیکی ي فىی اوبار داريیی بیمارستان
تا تَجِ تِ اّویت اًثاس داسٍیی تقٌَاى هحلی تشای ًگْذاسی سالن ٍ صحیح داسٍّا ٍ لَاصم هصشفی ٍ تجْیضات
پضضىی ٍ آصهایطگاّی ٍ  ....ضشایظ فٌی ٍ فیضیىی آًْا تشای حصَل تِ ایي ّذف تسیاس هْن هی تاضذ
صَست استاًذاسد ًثَدى ایي ضشایظ داسٍ ٍ ٍسایل سالن دس اختیاس هصشف

 .دس

وٌٌذُ ًْایی لشاس ًوی گیشد

.

تٌاتشایي تاصساصی ٍ استاًذاسدساصی اًثاس داسٍیی دس اٍلَیت واس تیواسستاى لشاس گشفتِ است.
استاًذاسد  -1حفاؽت واهل تیَلَطیىی ٍ فیضیىی (حطشات ٍ جاًَساى هَری ًَ ،س  ،دها ،سعَتت  ،تَسی
پٌجشُ ،حفاػ فیضیىی پٌجشُ ّا ٍ دسب ٍسٍدی اًثاس ،سیستن اهٌیتی )
الف -دس اًثاس داسٍیی سشهایِ داسٍیی ٍ تجْیضاتی گشاى تْایی ًگْذاسی هی ضًَذ وِ دس دسجِ اٍل تایذ اص ایي
سشهایِ حفاؽت واهل تقول آٍسد  .تٌاتشایي تایذ ّش گًَِ احتوال ٍ اهىاى خشٍج غیشلاًًَی ایي سشهایِ اص
داخل اًثاس تِ خاسج هٌتفی گشدد.
ب -اًثاس داسٍیی تا یذ ًسثت تِ ٍسٍد حطشات ٍ جاًَساى هَری

( هاًٌذ اًَاؿ حطشات ٍ جًَذگاى

ًفَرًاپزیشتاضذ ( .استفادُ اص حفاػ ٍتَسی تشای دسب ّا ٍ پٌجشُ ّا )
ج -اص هحل سمف یا پٌجشُ ّا یا هحل ّای تَْیِ دس ٌّگام تاسًذگی ،آب تِ داخل اًثاس داسٍیی ًفَر ًٌوایذ.
د -تا تَجِ تِ تاثیش ًَس تش تشویة ضیویایی داسٍّا پٌجشُ ّا ٍ هٌافز اًثاس داسٍیی تایذ داسای پشدُ تاضٌذ.
ٍ -اًثاس داسٍیی تحت ًؾاست غیش هستمین اص عشیك دٍستیي ّای هذاس تستِ ٍ هجْض تِ اهىاًات سیستن
دصدگیش الىتشًٍیه تاضذ.
استاًذاسد  -2تیوِ حشیك ،صلضلِ ٍ حَادث غیش هتشلثِ ( سیل ،عَفاى) ......... ،
تِ هٌؾَس حفؼ سشهایِ ّای هَجَد دس اًثاس داسٍیی  ،تیوِ وشدى اًثاس داسٍیی اص لحاػ حشیك ،صلضلِ ٍ
سایش حَادث غیش هتشلثِ ( سیل ،عَفاى ) ... ،ضشٍسی استّ .ش سالِ ٍ لثل اص اًمضای تاسیخ تیوِ ًاهِ تایذ
ًسثت تِ توذیذ تِ هَلـ آى الذام گشدد.
استاًذاسد  -3تَْیِ هغثَؿ
تا تَجِ تِ هیضاى سعَتت ٍ ّویٌغَس افضایص دها استفادُ اص سیستن ّای تَْیِ تشای حفؼ سعَتت ٍ
دهای اًثاس دس حذ استاًذاسدّای تقییي ضذُ ضشٍسی است  .تا تشسسی گضاسش سٍصاًِ ثثت سعَتت ٍ دها اص
تْیٌِ تَدى ٍضقیت تَْیِ دس اًثاس داسٍیی اعویٌاى حاصل ضَد  .سعَتت ٍ دهای اًثاس تایذ دس حذ استاًذاسد
سفایت گشدد ( سعَتت صیش  ٍ %70دهای  25دسجِ ساًتی گشاد) .تِ هٌؾَس وٌتشل ٍضقیت سعَتت ٍ دها ،
گضاسش ثثت سٍصاًِ آًْا تْیِ ٍ دس پایاى هاُ دس تایگاًی اًثاس ًگْذاسی گشدد تا دس صهاى پایص لاتل اسائِ تاضذ.
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استاًذاسد ٍ -4جَد سیستن گشهایطی ٍ سشهایطی هٌاسة تشای ولیِ فضاّای اًثاس داسٍیی
دهای استاًذاسد اًثاس داسٍیی  25دسجِ ساًتی گشاد هی تاضذ  .دس فصَل سشد یا گشم سال هوىي است ایي دها
تاالتش یا پاییي تش اص حذ استاًذاسد گشدد  .لزا تا استفادُ اص سیستن ّای گشهایطی ٍ سشم ایطی تایذ ًسثت تِ
وٌتشل دهای استاًذاسد الذام ًوَد.
استاًذاسد  -5پالت هٌاسة ٍ لفسِ تٌذی ٍ چیذهاى هغلَب الالم ٍ ٍجَد ٍسایل حول داسٍ ٍ تجْیضات
اص تواس هستمین داسٍ ٍ تجْیضات تا وف صهیي خَدداسی گشدد  .تشای ایي هٌؾَس حتواً اص پالت ّای
لفس ّا تویض ٍ فاسی اص ّشگًَِ گشد ٍ خان تاضذ  .چیذهاى الالم داسٍیی تایذ هٌاسة
هٌاسة استفادُ ضَد ُ .
ٍ تشاحتی لاتل وٌتشل ٍ ًؾاست اص لحاػ ضشایظ ًگْذاسی ٍ ضواسش ٍ تاسیخ اًمضاء تاضذ  .تشای ولیِ الالم
داسٍیی تایذ اتیىت ( تا روش ًام داسٍ تا خَدواس ٍ تاسیخ اًمضاء تا هذاد ) ًصة گشدد  .تشای تحَیل الالم داسٍیی
هَسد ًیاص ٍاحذّای تاتقِ جْت جاتجایی اص ٍسایل هٌاسة حول داسٍ استفادُ ضَد.
استاًذاسد  -6یىپاسچىی فضاّای اًثاس داسٍیی
تِ هٌؾَس سَْلت دس ًؾاست ٍ وٌتشل اًثاس داسٍیی ٍ ّوچٌیي صشفِ جَیی دس استفادُ اص سیستن ّای
گشهایطی ٍ سشهایطی ٍ سفایت مٍاصیي تْذاضتی  ،فضای اًثاس داسٍیی تایذ یىپاسچِ ٍ وف ٍ دیَاسّای آى (تا
استفاؿ یه هتش ٍ تیست ساًتی هتش) لاتل ضستطَ تاضذ .
استاًذاسد  -7سخت افضاسی سایاًِ ای تِ سٍص ٍ هٌاسة ٍ دستشسی تِ ًشم افضاسّای هَسد ًیاص
هجْض ًوَدى اًثاس تِ سیستن واهپیَتشی ٍ ًشم افضاسّای اًثاسداسی تشای استثاط تا تخص ّا الصم هی تاضذ.
استاًذاسد  :8دستشسی تِ خظ تلفي ثاتت هستمین ٍ هستمل
ٍجَد خظ تلفي هستمین دس اًثاس ضشٍسی هی تاضذ.
استاًذاسد ٍ - 9جَد تجْیضات ایوٌی اعفاء حشیك تشاساس استاًذاسد تْذاضت حشفِ ای (یه وپسَل 6-12
ویلَگشهی آتص ًطاًی ُب اصای ّش  30هتش هشتـ فضای هَسد استفادُ تا استفاؿ  1/20هتشی اص وف اًثاس)
الف  -یىی اص ًىات اساسی دس حفؼ ایوٌی اًثاسّای داسٍیی ٍجَد تجْیضات ایوٌی اعفاء حشیك هی تاضذ
تا اگش حادثِ ًاگَاسی سٍی دّذ تتَاى خساست حاصلِ سا تِ حذالل سساًذ  .تا فٌایت تِ تیوِ تَدى اًثاسّای
داسٍیی يجًد ایه يسایل ي تجهیزات ایمىی دس اسصیاتی تاصسساى تیوِ دس ٌّگام تقییي خساست ٍ پشداخت
آى تسیاس تاثیش گزاس هی تاضذ .لزا حفؼ ٍ سفایت ایي استاًذاسد تسیاس ضشٍسی است .
ب  -دس دستاصُ ّای صهاًی هٌاسة ( تغَس هثال  3هاِّ یا  6هاِّ ) ٍاحذ تاسیسات اص سالهت سیستن
تشق سساًی اًثاس داسٍیی اعویٌاى حاصل ًوایذ تا تذلیل فشسَدگی ایي سیستن حَادث ًاگَاسی تَجَد ًیایذ .
گضاسش تاصسسی ٍ ًؾاست ٍاحذ تاسیسات تقٌَاى هستٌذات دس اًثاس داسٍیی ىگْذاسی گشدد .
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ج  -تا تَجِ تِ استاًذاسد تْذاضت حشفِ ای تِ اصای ّش  30هتش هشتـ فضای هَسد استفادُ دس اًثاس
داسٍیی یه فذد وپسَل  6-12ویلَگشهی هَسد ًیاص هی تاضذ وِ حتواً تایذ تاهیي ٍ دس اًثاس تا تاسیخ ضاسط
هقتثش ٍجَد داضتِ تاضذ.
هٌثـ :
- 1تْثَد ویفیت خذهات دس اًثاس داسٍیی -داًطگاُ تثشیض
http://congress.tbzmed.ac.ir/mbak/Abstract/4561
- 2ساٌّوای اًثاس داسٍیی – داًطگاُ هاصًذساى
_http://mazums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/behdasht/daroo/dastor_anbar
91.docx
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