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 َا در حًادث غیرمترقبٍوحًٌ تعییه ظرفیت ياقعی بیمارستان

 
بثل تَجِ ایي است وِ دس خصَظ ظشفیت ثیوبساًی وِ ثبیستی دس صهبى ٍاحذ دس یه ثیوبسستبى پزیشش ٍ دسهبى ضًَذ ًىتِ ل

ّبی ثیوبسستبى ًذاضتِ ٍ ًذاسد؛ ثلىِ فبوتَسّبی اسبسی ٍ تؼییي وٌٌذُ جْت اسصیبثی ٍ ثشآٍسد ایي ظشفیت، استجبعی چٌذاًی ثب تخت
هَاسدی اص لجیل تؼذاد جشاحبى ضبغل دس ثیوبسستبى، تؼذاد هتخصصبى ثیَْضی، پشستبسّبی اسىشاة )دس هَسد ایي ظشفیت ضبهل 

ّب ثشای دسهبى دس حَادث سبصی ثیوبسستبىثبضذ. لزا جْت آهبدًُیبصهٌذ ثِ ػول جشاحی( ٍ تؼذاد هتخصصبى داخلی، هی هصذٍهیي
ّبی دسهبًی، وبس سا آغبص ًوَد ٍ دس ًْبیت ثب تغییش ٍظبیف ثخصپزیشش ٍ تسشیغ دس دسهبى، غیشهتشلجِ ثبیستی ثب افضایص ظشفیت 

ّبی هطبثِ، وِ ثب ّبی خبظ ثِ یه ثخص دیگش هٌتمل ٍ پس اص اًتمبل ثِ ًمبّتگبُ یب ثخصتای وِ ثیوبس پس اص اخز هشالجثگًَِ
ًتبیج اًذ، ثِ سشػت ثِ دسهبى ثیوبساى پشداخت. افضایص حجن پزیشش ثیوبس دس ٍاحذ سغح، تَاى پزیشش ولی ثیوبسستبى سا افضایص دادُ

ّبی ضْش تْشاى، ًطبى داد وِ هیبًگیي ایي یه تحمیك دس هَسد )ظشفیت پزیشش ّوضهبى هصذٍهیي دس حبلت ػبدی( دس ثیوبسستبى
 ثیوبسستبى دس ضْش تْشاى، ظشفیت پزیشش ّوضهبى 066ًفش است. ثِ ػجبست دیگش ثب دس ًظش گشفتي حذٍد  06ًفش ٍ حذاوثش آى  8تؼذاد 

ضَد، ٍلَع صهیي لشصُ ضذیذ دس تْشاى، صذّب ضَد دس حبلیىِ تخویي صدُ هیًفش ثشآٍسد هی 866ّب ایي ثیوبسستبىدس توبهی هجشٍح 
 ّضاس هجشٍح ثشجبی گزاسد. 

تشٍهبّبی هختلف ضشایظ هحیظ ٍ ثب توشوض ثش ًیبصّبی ثیوبساى تذاسن ٍ رخیشُ الالم هَسد ًظش ثشای هَالغ ثحشاى ثش اسبس 
ّبی ٍاگیشداس هحتول )ٍثب، اسْبل خًَی، آًفَالًضای پشًذگبى، ضذگی، گضیذگی ٍ غیشُ( ٍ ثیوبسی)هصذٍهیت، سَختگی، غشق

دس  WFPبی ًَ پذیذ ٍ حَادثّآًفَالًضای اًسبًی ٍ ...( ٍ سبیش هَاسد تجشثِ ضذُ دس تبسیخ یىصذ سبل اخیش هٌغمِ ٍ ًیض ثیوبسی
داسٍیی، تجْیضات پضضىی، هَاد غزایی ٍ غیش غزایی دس ّبی سبصهبى هلل داسای رخبیش تَصیغ ّوگبًی غزا ٍ ثبصسبصی غزایی آطاًس

 سبصد. وطَس ثَدُ وِ اهىبى ٍاوٌص سشیغ دس ثشاثش ٍلَع حبدثِ غیشهتشلجِ سا اهىبًپزیش هی
 

 

ي ريستاَاي اسالمی شُر َا ي شًراَايَا، دَیاريييژٌ کارکىان شُرداري  
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 تًان بٍ مًارد زير اشارٌ ومًد: از مُمتريه يظايف بخش بُذاشت در زمان بحران می

 بُذاشت در بیمارستان: -1

یجبد وشدُ ٍ اص سَی دیگش ثب تؼذاد ثیوبس ٍ اصدحبم جوؼیت اص یه سَ دس اًجبم ضستطَ، ضذػفًَی ٍ ًظبفت ثیوبسستبى اختالل ا
دّذ. آهَصش ّبی ثیوبسستبًی سا افضایص هیّب، احتوبل ضیَع ػفًَتّبی ثبص ٍ ضىستگیالذاهبت دسهبًی ثش سٍی صخنافضایص هیضاى 

حذ الًذسی خبًِ، صثبلِ سَص، آضپضخبًِ ٍ ٍاهغجَع، آثشسبًی، فبضالة ٍ تصفیِ ّبی تَْیِّبی الصم دس سیستنثیٌیپشسٌل ٍ اًجبم پیص
 سسذ. ظش هیثیوبسستبى ثشای سٍیبسٍیی ثب حَادث غیشهتشلجِ ضشٍسی ثِ ً

 وظبیف مسئول بهداشت محيط بيمبرستبن: 
ّبی دس آى ٍ پیگیشی هصَثِ ّوبٌّگی ٍ الذام دس جْت تطىیل وویتِ ثْذاضت ٍ وٌتشل ػفًَت ثیوبسستبى ٍ ضشوت فؼبل -

 هشثَعِ. 

-تْیِ ٍ تذٍیي هغبلت آهَصضی ٍ تطىیل جلسبت آهَصضی هشتجظ ثب ثْذاضت هحیظ ٍ ثْذاضت ػوَهی ثشای وبسوٌبى سدُ -

 ّبی هختلف. 

پضضىی، وبست هؼبیٌِ وبسگشی ٍ گَاّیٌبهِ ًظبست ٍ هذاخلِ دس ػمذ لشاسدادّبی خذهبتی ثیوبسستبى ٍ هغبلجِ وبست هؼبیٌِ  -
 آهَصش ثْذاضت ػوَهی پشسٌل هطوَل لبًَى.

 )ضجىِ ػوَهی، ضجىِ خصَصی( ٍ تطىیل پشًٍذُ هشثَط ثِ آى. ثشسسی ٍضؼیت آة هَسد هصشف ثیوبسستبى  -

ای هیىشٍثی ٍ ضیویبیی ٍ وبسسٌجی ثب استٌبد ثِ ّبی دٍسُوٌتشل ثْذاضتی آة هصشفی اص ًظش ووی ٍ ویفی ٍ اًجبم آصهبیص -
 ًذاسدّب ٍ ضشایظ هَجَد. ّب، استبدستَسالؼول

ّبی آٍسی، تفىیه، اًتمبل، ًگْذاسی هَلت ٍ دفغ صثبلًِظبست، ثشسسی ٍ وٌتشل ثْذاضتی ثش ولیِ هشاحل هختلف جوغ -
 ثیوبسستبًی ٍ ًیض جلَگیشی اص فشٍش ٍ ثبصیبفت صثبلِ ثیوبسستبًی.

ؼضل، اسائِ پیطٌْبدی اجشایی ًظبست ٍ وٌتشل ثْذاضتی ثش ًحَُ دفغ فبضالة ثیوبسستبى ٍ دس صَست ٍجَد ه -
 هٌبست. 

ّبی اػالم ضذُ )دس صَست ٍجَد تصفیِ ثشداسی اص پسبة خشٍجی سیستن تصفیِ فبضالة ثشاثش دستَسالؼولًوًَِ -
 خبًِ( ثِ هٌظَس ثشسسی ویفیت پبالیص فبضالة. 

اصَلی اص ستفبدُ ثب اٍلَیت ثْسبصی هحیظ، دفغ ثْذاضتی صثبلِ ٍ دس صَست ًیبص، اذگبى ًَجوٌتشل حطشات ٍ  -
 پبضی غیش هجبص. ّبی سنّبی ضیویبیی ٍ ًیض جلَگیشی اص فؼبلیت ضشوتسٍش

 ًظبست ٍ هذاخلِ دس تْیِ ٍ وبسثشد هَاد گٌذصدا ٍ پبن وٌٌذُ ثیوبسستبى.  -

 -دستىص -والُ -ٍپَشالذام الصم دس صهیٌِ تْیِ الجسِ ٍ هلضٍهبت هَسد ًیبص دس سوپبضی ٍ ضذػفًَی )س -
تجْیضات ٍ ٍسبیل هَسد استفبدُ دس سوپبضی ٍ ضذػفًَی ثب ...( ٍ تذاسن سوَم ٍ هَاد گٌذصدا ٍ دیگش ٍچىوِ  -هبسه

 ّوبٌّگی هسئَلیي ثیوبسستبى. 

ثشسسی ٍضؼیت فٌی ٍ ثْذاضتی سیستن تَْیِ هغجَع دس ثیوبسستبى )گشهبیص، سشهبیص( ٍ پیگیشی دس جْت سفغ  -
 هطىالت احتوبلی هَجَد. 

ئَل فیضیه ثْذاضت سبص ثب ووه هسصهیٌِ هسبئل ثْذاضتی ٍ حفبظتی ثخص پشتَّبی یَى پیگیشی ٍ الذام دس -
 ریشثظ. 



 پ
 

 1400آببن 29        
  20 Nowember 2021 

 1443 ربيع الثبني 9

ي 
َا

 ٌ
ًز

آم
ن

را
بح

ت 
ري

ذي
م

 
رٌ

ما
ش

 
11 

ثْذاضت هحیغی آضپضخبًِ، ٍضؼیت ًظبست فٌی ٍ ثْذاضتی هستوش ثش ًحَُ وبس آضپضخبًِ ضبهل: )ضشایظ  -
شاحت وبسوٌبى، ضستطَ ٍ وبسوٌبى، اعبق استّبی ثْذاضتی، ثْذاضت فشدی سشدخبًِ، اًجبس ًگْذاسی هَاد غزایی، سشٍیس

ضذػفًَی سجضیجبت خبم هَسد استفبدُ، ٍضؼیت ثْذاضتی هَاد غزایی آهبدُ عجخ ٍسبیل ٍ ضذػفًَی ظشٍف، ضستطَ 
 هَسد استفبدُ ٍ ... (.ظشٍف 

ًظبست ٍ ّوبٌّگی الصم دس صًجیشُ تْیِ، عجخ ٍ تَصیغ هَاد غزایی ثب ّوىبسی وبسضٌبس تغزیِ ثِ هٌظَس  -
 .تَصیغ ٍ هصشف غزا اعویٌبى اص سالهت

ًظبست ٍ وٌتشل داین ثش اهَس هشثَط ثِ سختطَیخبًِ ٍ سػبیت ولیِ ًىبت ایوٌی ٍ ثْذاضتی اص ًظش تفىیه الجسِ  -
ّبی ضَیٌذُ اتَهبتیه ٍ هَاد پبن وٌٌذُ هٌبست ٍ دس ًْبیت ػفًَی اص غیش ػفًَی دس ٌّگبم ضستطَ ٍ استفبدُ اص دستگبُ

فًَی ٍ آلَدُ. )دس وبسثشد هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ ثبیستی دلت الصم دس اًتخبة ًَع آى ٍ ضذػفًَی ٍ اعَوطی الجسِ ثخص ػ
 سا سجت ًطَد(.ّب ٍ الجسِ هیضاى هجبص ثؼول آیذ تب خشاثی دستگبُ

ّبی اجشایی ٍ دستَسالؼولْب ٍ ّبی ثْذاضت ٍ دسهبى ثشای ّوبٌّگ وشدى فؼبلیتاستجبط هستوش ثب هؼبًٍت -
 بسستبى. الذاهبت ًظبستی دس ثیو

ٍ پیگیشی ّب ثجت ٍ ضجظ الذاهبت ٍ هىبتجبت اداسی ٍ تطىیل ثبیگبًی دسست ٍ هٌظن ثِ ًحَی وِ سًٍذ فؼبلیت -
 اهَس ثذیي عشیك وبهال لبثل دستشسی ٍ هطَْد ثبضذ. )هستٌذ سبصی( 

، ٍسبیل ّبسَاًح ٍ صذهبت داخل ثیوبسستبى اص جولِ پَضص پٌجشًُظبست ثش ایوٌی ٍ هطبسوت فؼبل دس وبّص  -
 ّبی عجی ٍ...ّبی ّطذاس دٌّذُ، هْبس وپسَلاعفبی حشیك ٍ سیستن

 تشیي سٍش وٌتشل ًبللیي. اسائِ ساّىبسّبی ثْسبصی ثِ ػٌَاى اصَلی -

 گیشی ٍ ًیض همبثلِ ثب ثحشاى ٍ ثالیب. شایظ خبظ هبًٌذ وٌتشل ّوِضاًجبم اهَس هحَلِ دس  -

 فضبّبی ثستِ ٍ ػوَهی ثیوبسستبى.فشٌّگ سبصی ٍ جلَگیشی اص استؼوبل دخبًیبت دس  -

 ّب.ثغَس ولی ًظبست ٍ وٌتشل الصم ثْذاضتی ثش ولیِ ثخص -

 ٍ ٍظبیف سبصهبًی تؼییي ضذُ.ّبی هختلف دس حیغِ ضغلی ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی ثب هذیشاى ٍ هسئَلیي لسوت -
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