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 َا در حًادث غیرمترقبٍوحًٌ تعییه ظرفیت ياقعی بیمارستان

 )بخش ديم(مُمتريه يظايف بخش بُذاشت در زمان بحران

 

 بهداشت خانواده -2

اص آة آلَدُ ٍ اهشاع هشثَعِ است. یکی اص ػَاهل ّبی ًبشی سفتبس ثْذاشتی اص ػَاهل هَثش دس پیشگیشی اص اًتقبل ثیوبسی
ثبشذ. اگش چِ ثکبسگیشی افضایش سغح ثْذاشت سبکٌبى آسیت دیذُ هیشبخض دس تبهیي آة سبلن ٍ ػشضِ خذهبت ثْذاشتی، 

ی ٍ کفبیت ثِ کبسآیتَاى سیضی ٍ اجشای دسست، هیهَاسد ثْذاشتی دس ٌّگبم ٍقَع ثالیب اهشی هشکل است، اهب ثب اسصیبثی، ثشًبهِ
ّبی ثْذاشتی ثسیبس اهیذٍاس ثَد. ثبیذ خبعش ًشبى سبخت کِ استقبی کیفی اهَس ثْذاشتی ًجبیذ جبیگضیي تبهیي آة ٍ خذهبت ثشًبهِ

ٍ ػلن اهکبًبت ًْبدّبی هسئَل ثِ استقبی سغح ثْذاشت ثْذاشتی هٌبست شَد. تشکیجی اص ػلن ٍ ػول ٍ اهکبًبت افشاد جبهؼِ 
. ایي تشکیت سجت خَاّذ شذ تب افشاد جبهؼِ اص دست یبصیذى ثِ سفتبسّبی هغبیش ثب اطَل ثْذاشتی خَدداسی خَاّذ اًجبهیذجبهؼِ 
کِ ثذیي تشتیت ّب ٍ افشاد هظیجت صدُ داسد، ثْذاشتی هَثش، ثستگی ثِ تجبدل اعالػبت ثیي سبصهبىاستقب ٍ افضایش اهَس کٌٌذ. 

 .شَدسیضی هیایي هشکالت عشح هشکالت ثْذاشتی، شٌبسبیی ٍ ساّکبسّبی هقبثلِ ثب
پشسٌل دس ّش سغح ثش حست ششایظ هختلف، هتفبٍت است. ّبی اهکبًبت ثْذاشتی هَسد ًیبص ٍ تؼذاد هْبستهیضاى ٍ هکبى 

ّبی اقلیت یب گشٍُ دس ثیي کبسکٌبى، دستشسی صًبىگشٍُ ثَهی ای اص یک حضَس حتی یک صى دس ثیي کبسکٌبى ثْذاشتی یب ًوبیٌذُ
 دّذ. هیسا ثِ خذهبت ثْذاشتی ثغَس چشوگیشی افضایش 

 اهداف بهداشت خانواده: 
 دّذ. هشکالت ٍ هسبئل احتوبلی کِ پس اص ثحشاى دس هقَلِ ثْذاشت خبًَادُ سخ هی -

 ّبی هبهبیی ثشای هبدساى ثبسداس ٌّگبم ثحشاى ٍ پس اص آى. اًجبم هشاقجت -

دستشسی هبدساى ثِ تسْیالت هجْض هبهبیی ٍجَد کوک ثِ صایوبى ثِ دًجبل ٍقَع ثالیب )صهبًی کِ اهکبى  -
 ًذاسد(. 

 ّبی تٌفسی ٌّگبم ثحشاى ٍ پس اص آى.دس هَسد کَدکبى هجتال ثِ اسْبل یب ػفًَتّبی الصم اًجبم هشاقجت -

 ثحشاى. سبل ٍ ثخظَص شیشخَاساى دس ٌّگبم  6کَدکبى کوتش اص ًحَُ تغزیِ  -

 سبل.  6ثشای کَدکبى کوتش اص ّبی الصم اًجبم هشاقجت -

 تٌظین خبًَادُ پس اص عی شذى دٍسُ حبد ثحشاى. ًحَُ اسائِ خذهبت  -

 ّب ثِ پضشک پس اص فبص حبد ثحشاى.شٌبسبیی کَدکبى هجتال ثِ سَء تغزیِ ٍ اسجبع آى -

ُ آّي، هَلتی ٍیتبهیي، یظُ کَدکبى )قغشّبی غزایی ٍاسائِ سبیش خذهبت ثْذاشت ٍ خبًَادُ هثل تَصیغ هکول -
 ...( شیش خشک ٍ

 
 

 

ي ريستاَاي اسالمی شُر َا ي شًراَايَا، دَیاريييژٌ کارکىان شُرداري  
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 بهداشت محيط -3

سٍاًی ٍ ثبشذ کِ ثش سٍی سالهت جسوی، ّبی ثْذاشت هحیظ دس ساستبی کٌتشل ػَاهلی اص هحیظ صًذگی هیفؼبلیت
 کِ اّن آًْب ػجبستٌذ اص: گزاسد؛ وبػی اًسبى تبثیش هیاجت

 ّب پس اص ثحشاى. یبثی سشپٌبُهکبىّب، هؼیبسّبی اًتخبة هحل ثْسبصی سشپٌبُ -

 ًحَُ ایجبد تَالتْبی طحشایی ٍ حوبم پس اص ثحشاى.  -

 ثحشاى. ثبلِ ٍ فضَالت پس اص ًحَُ دفغ طحیح ص -

 ًحَُ کٌتشل ٍ ًظبست ثش تبهیي آة آشبهیذًی سبلن پس اص ثحشاى.  -

 هَری پس اص ثحشاى.  ًحَُ کٌتشل ًبقلیي ٍ جبًَساى -

 ّبی کبس قجل ٍ پس اص ثحشاى. اقذاهبت ایوٌی دس هحل -

 ّبی حیَاًی پس اص ثحشاى. ًحَُ ًظبست ثش دفي اجسبد ٍ الشِ -

 صدایی ٍ سوپبشی دس طَست لضٍم پس اص ثحشاى. حَُ ضذػفًَی، گٌذً -

 هَاد غزایی ٍ اهبکي تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزایی پس اص ثحشاى. ًحَُ ًظبست ثش ثْذاشت  -

 
یي آة ثِ ًَثِ خَد ثسیبس حیبتی است ٍ دس طَستی کِ ًتَاى هشکل سا تجضیِ ٍ تحلیل تبثیشات ٍاقؼِ ٍ ثشًبهِ تبه

غیش هوکي ای اص هَاقغ گیشی طحیح ثسیبس هشکل ٍ دس پبسُهشخض کشد ٍ آى سا شٌبخت، تظوینثِ دسستی 
ٍ ػوَهی هَسد استفبدُ قشاس ای حیبتی است کِ ثشای آشبهیذى، پخت ٍ پض، ثْذاشت شخظی خَاّذ ثَد. آة هبیِ

آة آشبهیذى ًیبصّبی فیضیَلَطی اًسبى سفغ ًگشدد د. دس حبدتشیي ششایظ هوکي است ثِ ػلت کبفی ًجَدى گیشهی
تشیي هسبلِ هَسد تَجِ قشاس گیشد. ثب ثبیذ ثِ ػٌَاى اسبسیتحت ایي ششایظ هیضاى آة آشبهیذًی ثشای ثقب اًسبًْب ٍ 

ثْذاشت ػوَهی ٍ ًیض طَست کبّش سغح  ایي ّوِ دس اغلت هَاسد، هشکالت ثْذاشتی هشثَط ثِ تبهیي آة ثِ
ّبی هَسد استفبدُ ػوَم ثبیذ ًضدیک ثِ هشاکض هسکًَی یبثٌذٍ هحل استقشاس آةّبی آلَدُ، ًوَد هیهظشف آة

 ثبشذ تب حذاقل ًیبصّبی هشثَعِ ثِ سَْلت هشتفغ گشدد. 
 لیتش آة دس ًظش گشفتِ شَد.  11ثبیست حذاقل ثشای ّش شخض دس سٍص هی -

 لیتش دس ثبًیِ ثبشذ.  121/0ثبیست حذاقل آٍسی، هیدس ّش هحل جوغ جشیبى آة -

 ًفش ثبیذ دسًظش گشفتِ شَد.  210حذاقل، یک هحل استفبدُ اص آة ثشای ّش  -

 هتش ثبشذ.  100آٍسی ٍ یب استقشاس هٌبثغ آة ًجبیذ حذاکثش ثیش اص فبطلِ هحل هسکًَی تب هحل جوغ -
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