
   بررسی تطبیقی بیمارستان های سنندج از منظر تاب آوری

5  میه پربارس 4مختار یزدانپناه  3 وحید رومی 2 کامران اسدی 1ال امامیلی  

:نویسنده مسئول   

ایران،  رئیس گروه طراحی و مشاوره، ،مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،  سنندج،  : لیال امامی  

6600336600 

تهران مرکزی، تهران، ایران -دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه بین الملل واحد آکسفورد  

 دانشگاه آزاد اسالمی، مربی ، گروه معماری، واحد سنندج، ایران    

 lielanemami@gmail.comکانون نخبگان ایران، عضو انتخابی، داور،تهران، ایران      

وه معماری، سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، سنندج، ایرانطراح  و  مجری گر  

60536303006: شماره تماس   

  : همکاران 

، ،مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،   ول نگهداشتسئکارشناس م: کامران اسدی مهندس 

 سنندج،  ایران 

نظام مهندسی ساختمان کردستان، سنندج، ایران، سازمان مکانیک، گروه و طراحناظر  

 

پزشکی کردستان ،   ،مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علومرئیس گروه پیمان رسیدگی،  :وحید رومیمهندس 

  سنندج،  ایران

 

پزشکی کردستان ،  سنندج،  وممدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علرئیس گروه نگهداشت، : مهندس مختار یزدانپناه 

ایران   

، سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، سنندج، ایرانالکترونیک -برقناظر ، گروه   

 

، ،مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ارشدمهندسی علوم و صنایع غذایی : سمیه پر بار مهندس 

 کردستان ،  سنندج،  ایران 

 



:چکیده   

. برر روی گسرل پرر خزرر زاگررس مری باشرد       با مرکزیت سنندج،  با اقلیم سرد و کوهستانی در غرب کشور و  استان کردستان

آمادگی بیمارستان ها به عنوان یکی از مراکز مهم مواجهه با اثرات نهایی تغییرات اقلیمی بر سالمت از نقر  و جایگراه ارزنرده    

همچنرین  دانشگاه علوم پزشکی  مدیریت تحت و قدس توحید، بعثت ان های کوثر،بیمارستدر شهر سنندج . ستای برخوردار ا

و بیمارستان هایی در بخ  خصوص همچون سیدالشهدایی و آریا  به امداد و خردمات  بیمارستان تامین اجتماعی، ارت ، سپاه 

از منظر تراب آوری مرورد    توحید سنندجکوثر ، بعثت و بررسی تزبیقی بیمارستان های  در این چستار .رسانی مشغول هستند

 .قرار می گیرندمزالعه 

و ارائره  و بررسی سایر شاخص هرای مهرم تراب آوری    آسیب شناسی ساختمان و محل استقرار بیمارستان ها  : هدف کاربردی 

 راهکار در هنگام خزر 

 از منظر تاب آوری بیمارستان ها  (هافرصت ها و تهدید)  بیان چال  ها ، محدودیت ها و نقاط ضعف و قوت: هدف ویژه 

در این پژوه  با روش کتابخانه ای و اسنادی به مزالعه بیمارستان و با روش کیفری و جسرتجوی اینترنتری از     :روش تحقیق 

و شرناخت شراخص هرای تراب آوری     تخصصی مرتبط با موضرو  بره بررسری     بانک ها و پایگاه های خارجی و سایت و مجالت

 .پرداخته می شودبیمارستان ها 

اینکه بیمارستان از مزالعات اولیه فاز صفر و یک و دو معماری و سازه و تاسیسات، توجه بره زیرسراخت هرا و    با توجه به : نتایج

اتخاذ استراتژی هرای تراب آوری و پایردار سرازی بیمارسرتان موجرب ترداوم        ، شرایط خاص اقلیمی و محیزی شکل می گیرند

در  انجام گرفتره  های همچنین با توجه به بررسی .در شرایط ناپایدار محیزی و اقلیمی خواهد بود خدمت رسانی بیمارستان ها

بیمارسرتان توحیرد   . ، بیمارستان کوثر نسبت به سایر بیمارستان ها از میزان تاب آوری مزلوب برخوردار می باشرد این پزوه 

ص هرای  ات الزم همچون ایجاد پد بالگرد مناسب دارای شراخ بایستی مقاوم سازی شود و بیمارستان بعثت با استفاده از تمهید

 .مناسب تاب آوری خواهد شد

  

. تاب آوری، بیمارستان کوثر، بیمارستان بعثت، بیمارستان توحید، شاخص های تاب آوری: واژگان کلیدی  

 

 

 

 



: مقدمه  

هوایی به طور چشمگیری در حال افرزای  مری   سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند که بار بیماری های ناشی از تغییرات آب و 

هزار نفر در ایاالت متحده آمریکا در اثر تغییررات آب و هروایی جران خرود را از دسرت مری        506باشد به طوری که ساالنه بی  از 

انعزاف از طرفی گسترش و افزای  رخدادهای آب و هوایی ضرورت اصالح و توسعه زیر ساخت های بیمارستانی و قابلیت . (5)دهند

بخشی که معمروال در تراب آوری بیمارسرتان مغفرول      یکی از (.3)پذیری و تاب آوری آنها را در برابر این وقایع برجسته تر می سازد

با دو مولفه  و بزور نمونه شهر سنندج در این راستا استان کردستان. مانده است، مساله انتخاب زمین مناسب و مکانیابی بهینه است

مولفه اقلیمی که بواسزه ی شرایط سرد و کوهستانی و خرده اقلیم های آن در مزالعرات اولیره غیرر قابرل      :است مهم شناخته شده

توجه به گسل های فعال و نیمه فعال و غیر فعرال و  . اغماز می باشد و دیگری مولفه فیزیکی و شرایط خاص محیزی و طبیعی است

 نقشره در و درج گونه های گیاهی منزقره   شناخت یب، تنو  خاک و زمین ومسیل رودخانه ها و دامنه های پرشتوجه به همچنین 

 .(بالیا خزر نقشه رسم)راهگشاستخزر 

:مفهومی تعریف و شناسی واژه  

شدت اختالالتی است که یک سیستم می تواند آن را جذب نموده و قبل از آنکه سیستم عملکرد و کارکرد های خود : تاب آوری

کاتر و همکاران تاب آوری را ظرفیت جذب و عملکرد اساسی و ویژه در طی . (3)جدید منزبق گردد را از دست بدهد با شرایط

 (.0)سوانح و نیز ظرفیت بازیابی و برگشت به تعادل، پس از وقو  حادثه تعریف می نمایند

قاومت، جذب و پاسخ به توانایی بیمارستان در م"یک مفهوم جدید و نو ظهور است که م توان به عنوان : بیمارستان تاب آور

تعریف  "شوک ناشی از بالیای طبیعی توام با حفظ عملکرد های درمانی خود و برگشت به حالت اولیه و یا سازگاری با شرایط جدید

 .(0)نمود

:مخاطره   (Hazard)  

 از عبارتند خسارات این انوا . باشد خسارت زا بالقوه تواند می که است انسانی فعالیت یا پدیده فیزیکی، اتفاق یک مخاطره 

 کلی گروه دو در مخاطرات. زیست محیط تخریب یا و اقتصادی و اجتماعی همگسیختگی از عملکردی،، مالی،  جانی آسیبهای

 .(0)میگیرند قرار انسان ساخت و طبیعی

طبیعی مخاطرات   (Natural hazards)   

:شوند می تقسیم زیر دسته سه ءبه منشا اساس بر و بوده طبیعی های پدیده  از ناشی که هستند  مخاطراتی  

سونامی آتشفشان، زلزله، مانند زمینی منشاء با. 5  

   ران  زمین شدید، گرمای و سرما خشکسالی، طوفان، سیل، مانند هوایی و آب منشاء با. 3



(.0همان ص)  بیماریها گسترده اپیدمی زیستی مانند منشاء با. 3  

:فناورزا یا ساخت انسان مخاطرات   (Man-made or technological hazards) 

  مخاطره زا،  مواد  نشت  سوزی،  مانندآت   میشوند،  ایجاد  انسان  غیرعمدی یا عمدی خزای که بدلیل هستند مخاطراتی 

   سوزی، صنعتی،فعالیت های هسته ای ورادیواکتیو، زباله های سمی، حوادث حمل ونقل، انفجار، آت  و  آلودگی آزمایشگاهی

 (.0همان ص)غیره و ترور بمبگذاری، 

:آسیب پذیری   (Vulnerability)    

  ایرن آسریب ببینرد تاثیرپرذیر شرده و مخراطره یک سوء اثرات برابر جامعه در یک می شود باعث که است شرایزی آسیب پذیری

می تواند در دو  آسیب پذیری. باشند  مدیریتی ی فرآیندها به مربوط یا و محیزی اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، شرایط می توانند

 :دهد روی زیر کلی گروه

 امثالهم و سد ساختمان، ستونو  سقف دیوار،: ای  اجزای سازه. 5

 و برنامه ها،دستورعمل ها سیاست ها،.. دکوراسیون است و تجهیزات شامل تاسیسات، ساختمان یک در: اجزای غیر سازه ای. 3

 (.0همان ص)می کنند تقسیم بندی گروه این   در گاهرا نیرز را   اولیره هشردار سامانه

:ظرفیت  Capacity    

یک مخاطره را  سوء ترکیبی از تمامی نقاط قوت و منابع دردسترس یک جامعه، اجتما  یا سازمان که بتواند سزح خزر یا اثرات

 .(0همان ص)کاه  دهد

:خطر   (Risk) 

 انوا . "ظرفیت"و  "آسیب پذیری"در سزح مشخصی از  "مخاطره "یک  وقو  صورت در دیدن آسیب احتمال از ست عبارت ا

 و آسیب پذیری سزح مخاطره، با مواجهه با است تعامل در زیر معادله اساس بر ، خزرمالی و عملکردی جانی،: از عبارتند آسیب

  : ظرفیت

 (.0همان ص) خزر=  پذیری آسیب*  مخاطره/  ظرفیت

:فوریت  (Emergency)  

(.0همان ص)می طلبد را جاری مدیریت از غیر امکاناتی یا فرآیند آن، مدیریت که رویدادی است  

 



:یال  (Disaster)   

(.0همان ص)دارد نیاز دیده آسیب جامعه توان از فراتر توانی آن به به پاسخ که است فوریتی  

:بحران   (Crisis) 

در  آن نیست و کراربرد های روانی معمول و استرس تیروئید پرکاری فشارخون، مانند مسائلی در سالمت بجز علوم در واژه این

 (.همان ص)و اقتصادی است، به هر حال در محاوره فارسی گاها بجای وازه های فوریت و بال استفاده می شود اجتمراعی  مسرائل

 (Catastrophe)      فاجعه   :  

. تحمل جامعه است به نسبت فوریت سزح باالترین  

(.56همان ص)و فاجعه را نشان میدهد -بحران-رابزه بین مفاهیم فوریت، بالیا  5شکل   

 

 

 

 

: شناخت مخاطرات  

برای بیمارستان شما وجود دارد؟( اعم از داخلی یا خارجی)احتمال وقوع کدام مخاطره :سئوال  

 اگر جواب بلی است ،سزح مخاطره را تعیین کنید



یا وقو  با شدت زیاد-احتمال زیاد وقو  : باال -5  

با شدت متوسط-احتمال زیاد وقو  : متوسط -3  

یا احتمال وقو  با شدت کم-احتمال کم وقو  : پایین -3  

 

 منابع برای شناخت مخاطرات

ستاد حواث غیر مترقبه استان،شهرستان،مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه-5  

اب وهواشناسی سازمان/جهاد کشاورزی-3  

دفتر فنی دانشگاه-نظام مهندسی -3  

(.همان ص) ....استانداری و فرمانداری و -0  

 بیمارستان کوثر سنندج :  نوع بیمارستان : دولتی – آموزشی درمانی

 تأسیس 5300 درسال بیمارستان این. است سنندج در مجهز( جنرال) عمومی های بیمارستان جمله از سنندج کوثر بیمارستان

 .یک مرکز تخصصی، پزشکی و درمانی و آموزشی می باشد بیمارستان کوثر. باشد می فعال تخت 006 دارای حاضر حال در و گردید

و در ضلع  است 5300 سال کردستان به رهبری معظم مقام سفر اعتبارات محل از را بیمارستان این ابنیه ساخت اعتبارات محل

این بیمارستان دارای ظرفیت  .قع شده استاو روبروی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و( بلوار پاسداران) جنوبی پردیس دانشگاه

بیمارستان دارای بخ  های تخصص و فوق تخصصی می . تخت ویژه می باشد 06تخت اسمی و مشتمل بر  006تخت  و  830 

.است تشخیصی و درمانی مختلف های بخ  شامل مترمربع هزار 00 زیربنای با و طبقه 56 در بیمارستان این .باشد  

ندارد:  بیمارستان در تفریحی و استراحت فضای  

گفتار درمانی:  بیمارستان تخصصی خدمات و ویژه خدمات  

 – بینی حلق گوش – پزشکی چشم – داخلی بخش – عمل اتاق – اورژانس:  سنندج کوثر بیمارستان بستری های بخش

 جراحی – فقرات ستون و اعصاب و مغز جراحی – وصورت فک جراحی – ارولوژی – سایکوسوماتیک – ارتوپدی

  ویژه های مراقبت – عمومی

سنجی، بیهوشی، داخلی، ارولوژی، روانپزشکی،  درمانی، شنوایی سنجی، گفتار بینایی:  سنندج کوثر بخش های کلینیکی بیمارستان

بینی حلق پزشکی، گوش صورت، چشم و فک اعصاب، جراحی و مغز ارتوپدی، جراحی  



اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی تی آی، سی آر آزمایشگاه، ام: سنندج  کوثر بیمارستان پاراکلینیک های بخش  

 

 بیمارستان بعثت سنندج :  نوع بیمارستان : دولتی – آموزشی درمانی

 تأسیس 5383 درسال بیمارستان این. است سنندج در مجهز( جنرال)عمومی  های بیمارستان جمله از سنندج بعثت بیمارستان 

 .باشد می فعال تخت 300 دارای حاضر حال در و گردید

ندارد:  بیمارستان در تفریحی و استراحت فضای  

ندارد:  بیمارستان تخصصی خدمات و ویژه خدمات   

 بخ  – مردان جراحی بخ  – الکتیو بخ  – زایمان بعد بخ  – زایمان بخ :  سنندج بعثت بیمارستان بستری های بخش

 داخلی بخ  – زنان داخلی بخ  – مردان داخلی بخ  – اعصاب و مغز جراحی بخ  – مردان ارتوپدی بخ  – زنان جراحی

بخ  – اورژانس بخ  – کودکان عفونی بخ  – کودکان  ICU1 –  بخ ICU2 –  بخ PICU –  بخ NICU – 5 عمل اتاق 

خاص بیماران و اطفال بخ  – آنکولوژی تخصصی فوق بخ  – 3 و  

 

 بیمارستان توحید سنندج :  نوع بیمارستان : دولتی – آموزشی درمانی

 دارای حاضر حال در و بیمارستان این. است سنندج در مجهز( جنرال)عمومی  های بیمارستان جمله از سنندج توحید بیمارستان

.باشد می فعال تخت  300  

سنندج توحید بیمارستان بستری های بخش  

سوختگی -( نورولوژی ) داخلی اعصاب  - داخلی ریه -فوق تخصصی  -عفونی  -قلب  - ENT -جراحی عمومی  -داخلی   - CCU - ICU1  - 

چشم   -شیمی درمانی  -انکولوژی  -داخلی کبد و گوارش  CCU - جراحی قلب ICU -اورولوژی  - جراحی قلب و عروق  -جراحی قلب  داخلی  -

  -فوق تخصصی داخلی روماتولوژی  -

 :دار ستاره های بخش

دیالیز  -تختهای تحت نظر اورژانس  -اتاق عمل   

 بخش های کلینیکی بیمارستان توحید سنندج



 - قلب درمانگاه - داخلی درمانگاه - چشم درمانگاه - عفونی درمانگاه -(  نورولوژی)  اعصاب داخلی درمانگاه - ENT درمانگاه

 جراحی - تخصصی فوق درمانگاه - ریه درمانگاه - روانپزشکی درمانگاه - ارولوژی درمانگاه - حمزه اورژانس - دیابت درمانگاه

 درمانگاه - عمومی جراحی درمانگاه - تغذیه درمانگاه - نفرولوژی درمانگاه - صورت و فک درمانگاه - انکولوژی درمانگاه - ترمیمی

 و مسمومیت - سنجی بینایی درمانگاه - ورزش تست درمانگاه - غدد درمانگاه - گوارش درمانگاه - مامایی درمانگاه - روماتولوژی

 قانونی پزشکی

سنندج توحید بیمارستان پاراکلینیک های بخش  

 - اسکن تی سی - سونوگرافی - اندامی برون شکن سنگ - رادیولوژی - عمقی نیمه رادیوتراپی - آنژیوگرافی - طبی آزمایشگاه

انسفالوگرافی الکترو - متری اسپیرو - اکوکاردیوگرافی - آندوسکوپی - ورزش تست - داروخانه - پاتولوژی آزمایشگاه - ماموگرافی  

 

 :مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج تاثیر بررسی

 :های کوثر، توحید و بعثت سنندج پرداخته می شود به بررسی تاثیر مخاطرات طبیعی در بیمارستان  -5جدول 

  (Natural hazards)   طبیعی مخاطرات
 

 

 عنوان

 

 

 

  ردیف

 

 توضیحات

 

 

 اپیدمی گستره بیماری ها

 

 

 ران  زمین

 

 باد

 

 

 طوفان

 

 سیل

 

 زلزله

   کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

 5 بیمارستان کوثر *   *    *   *   *    * 

  3 بیمارستان بعثت  *  *   *   *   *     * 

 3 بیمارستان توحید   *  *  *   *     *   * 

نگارندگان :ماخذ  

 :به بررسی تاثیر مخاطرات انسان ساخت در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج پرداخته می شود  -3جدول 

فناورزا یا ساخت انسان مخاطرات  (Man-made or technological hazards) 
 

 

 

 عنوان

 

 

 

 ردیف
 

 

 توضیحات

 

 

 حمل و نقل

 

 

 زباله های سمی

 

رادیو  هسته ای و  آلودگی

 اکتیو

 

 

آلودگی آزمایشگاهی و 

 صنعتی

 

 نشت مواد مخاطره زا

 

 آت  سوزی و انفجار 

   کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

 5 بیمارستان کوثر *   *    *   *   *    * 

  3 بیمارستان بعثت  *  *   *   *   *     * 

 3 بیمارستان توحید   *  *  *   *   *     * 

نگارندگان :ماخذ  

 :به بررسی تاثیر مخاطرات انسان ساخت در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج پرداخته می شود  -3جدول 



:فناورزا یا ساخت انسان مخاطرات  (Man-made or technological hazards) 
 

 

 

 عنوان

 

 

 

 ردیف
 

 

 توضیحات

 

 

 ترور بیولوژیکی

 

 

 ترور فیزیکی

 

گذاری بمب  

 

 

گازهای طبی و سوخت 

 های فسیلی 

 

 آلودگی آب

 

  دفع  فاضالب و پسماند

   کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

 5 بیمارستان کوثر *   *    *   *   *    * 

  3 بیمارستان بعثت  *  *   *   *   *     * 

 3 بیمارستان توحید   *  *  *   *   *     * 

نگارندگان :ماخذ  

 

 :در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج میزان آسیب پذیری  بررسی

 :در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج پرداخته می شود  از منظر اجزاء سازه ای پذیری آسیب میزانبه بررسی  -0جدول 

اجزاء سازه ای    
 

 

 عنوان

 

 

 

  ردیف

 

 توضیحات

 

 

 

 میان قاب ها

 

 دیوار

 

 سقف

 

 ستون

 

 

 فنداسیون

   کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

بیمارستان  *   *   *   *    *  

 کوثر

5 

بیمارستان   *  *   *   *   *   

 بعثت

3  

بیمارستان    *  *  *   *   *   

 توحید

3 

نگارندگان :ماخذ  

 :در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج پرداخته می شود  از منظر اجزاء غیر سازه ای پذیری آسیب میزانبه بررسی  -0جدول 

   اجزاء غیر  سازه ای

 

 عنوان

 

 

 

  ردیف

 

 توضیحات

 

 

 

 دکوراسیون

 

 تجهیزات

 

 نما 

 

 تاسیسات مکانیکی
 

 

 تاسیسات الکتریکی 

   کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

بیمارستان  *   *    *  *   *   

 کوثر

5 

بیمارستان   *  *   *   *   *   

 بعثت

3  

بیمارستان    *  *  *    *  *   

 توحید

3 

نگارندگان :ماخذ  



:سنندج در مواجه با بال بحران و فاجعهبررسی میزان  ظرفیت های بلقوه  در بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت   

 :بیمارستان های کوثر، توحید و بعثت سنندج پرداخته می شود  فاجعه و بحران بال با مواجه در ظرفیت میزانبه  -0جدول 

 Capacity ظرفیت 
 

 

 عنوان

 

 

 

  ردیف

 

 توضیحات

 

 

 
 HSI  

 

 پدافند غیر عامل 

 

 ساختمان ) مقاوم سازی(

 

 مدیریت بحران

 

 

 آموزش پرسنل

   کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

بیمارستان    *   * *        * 

 کوثر

5 

بیمارستان    *   * *        * 

 بعثت

3  

بیمارستان    *   *   *      * 

 توحید

3 

نگارندگان :ماخذ  

:راهکار برای تبدیل تهدیدها به فرصتارائه توجه به فرصت ها و مبانی نظری و آنالیز   

با توجه به اطالعات مندرج در جدول های شماره یک تا ش  به نظر می رسد بیمارستان های کوثر و بعثت در برابر مخاطرات 

.طبیعی تاب آور تر از مخاطرات انسان ساخت می باشند  

سال و همچنین تغییرات متعارف و نامتعارف در ساختار کلی و همچنین در برخی  06بیمارستان توحید به واسزه قدمت بی  از 

نتیجه بررسی های پیشین را در بر  8جدول . موارد بدون مزالعه ، بایستی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت ایمن شود

.دارد  

:به فرصتآنالیز جدول ها و توجه به فرصت ها و راهکار برای تبدیل تهدیدها -8جدول   

طبیعی   آانلیز مخاطرات
 (Natural hazards)  

 

 

 

 عنوان

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

 

 توضیحات

 

 

اپیدمی گستره بیماری 

 ها

 

 

 ران  زمین

 

 باد

 

 

 طوفان

 

 سیل

 

 زلزله

 فرصت تهدید فرصت تهدید فرصت تهدید

 

 فرصت تهدید فرصت تهدید فرصت تهدید

 5 بیمارستان کوثر  * *   *  *  *  * 

  3 بیمارستان بعثت  * *   *  *  *  * 

 3 بیمارستان توحید  *  *  *  *  *  * 

نگارندگان :ماخذ  

 

 



:ارائه راهکار     

لذا دالیل تاب آوری وعدم تاب . دغدغه اصلی این پژوه  بررسی میزان تاب آوری بیمارستان های کوثر، بعثت و توحید می باشد

 :که به شرح ذیل استآوری بیمارستان های موصوف منجر به ارائه راهکار در موارد مشابه شده 

  تامین زمین مناسب جهت ساخت بیمارستان تاب آور -

توان مشاورین و پیمانکاران توانمند توسط دانشگاه و کنترل دقیق جزییات اجرایی در چهار گروه معماری و سازه و استفاده از  -

 تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

در مواجهه با مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیل و طوفان در طراحی بخ  های جدید بیمارستان ها به پالن خزر توجه شود  -

 . باشد و طراحی بر اساس و منزبق بر جدیدترین یافته های علمی و آیین نامه های معتبر بهداشتی و درمانی  ملی و جهانی 

 .ات آزمایشگاه های مکانیک خاک و مصالح عملیات عمرانی شرو  و خاتمه یابدبر اساس توصیه های مندرج در گزارش  -

 .تدابیر مهندسی جهت جلوگیری از ران  خاک اندیشیده شود  -

-در نما و بدنه ساختمان بیمارستان تمهیدات الزم جهت مقابله با تاثیرات مخرب باد با سرعت بی  از حد معمول و طوفان  -

استفاده از عایق و . بزور مثال جزئیات نمای خشک چین بزور کامل رعایت شود. بکار گرفته شود -بخصوص در طبقات فوقانی

 .واشرهای سخت کننده الزامیست

در هنگام نصب پنجره ها در طبقات فوقانی عالوه بر اتصاالت پیچ و مهره جهت اطمینان از پایداری و مقابله با بار باد و ضربات  -

 .غیر قابل تخریب استفاده شود طوفان از اتصالت جوشی و

. ، یکی از بحث های چال  برانگیز معضل ریزگردهاستها بیماری گسترده اپیدمی زیستی مانند منشاء بادر خصوص مخاطرات  -

در این راستا بخ  های ایزوله تنفسی . که امکان شیو  بیماری هایی از قبیل مشکالت ریوی  و انوا  آنفالنزا از پیامد آن است

همچنین بروز رسانی و مدرنیزه نمودن تاسیسات بیمارستانی از قبیل . بایستی جز ماموریت اصلی بیمارستان در نظر گرفته شود

 .نصب و راه اندازی هواساز های هایژنیک و تزریق هوای تازهبا دیگر روش های نوین راهگشا خواهد بود

از .، با توجه به اینکه نحوه گسترش حریق بصورت عمودی استآت  سوزی مانند انسان ساخت منشاء بادر خصوص مخاطرات  -

، لذا ایجاد زیر ساخت های مناسب اطفا و اعالن حریق آدرس پذیر ، طرفی بیمارستان ها عموما بصورت طبقاتی طراحی می شوند

 . نصب دوربین های حرارتی و امنیتی و برگذاری مانوراطقاء حریق الزامیست

لوله کشی گاز شهری بصورت استاندارد و فقط به بخ  های خدماتی : سوخت های فسیلی و گاز شهرینحوه برخورد با انوا   -

 .همچون موتورخانه و آشپزخانه لوبه کشی شود



جهت ذخیره گازوئیل از منابع ذخیره دفنی با فاصله مناسب از بدنه اصلی و تاسیسات استفاده شود، بدنه منابع بایستی استاندارد  -

 .ده باشندو ارت کشی ش

 . با استفاده از موانع فیزیکی و عالئم هشدار دهنده از تردد افراد غیر مجاز در اطراف محوطه نگهداری گاز طبی جلوگیری شود -

با توجه به امکان مواجهه با مواد حاوی های رادیو اکتیو، منابع ذخیره و حنثی سازی شیمیایی جهت بی خزر سازی در محوطه  -

 .جانمایی گردد

 .جهت دفع پسماند از تصفیه خانه با ظرفیت مناسب و مکفی از نو  هوادهی عمقی با تجهیزات مدرن استفاده شود -

 

: پیشنهادات   

با توجه به میزان بارش ساالنه در استان کردستان تمهیدات الزم جهت جمع آوری آب های سزحی حهت تصفیه و مصرف ایجاد  -

 .شود

از توربین های بادی جهت تولید برق بیمارستان در کنار نصب پانل های خورشیدی می توان میزان با توجه به میزان سرعت باد  -

 .قابل توجهی از برق مصرفی را تامین نمود

 .برگزاری دوره های مداوم جهت آموزش پرسنل در هنگام حریق، سیل و زلزله ، ترور بیولوزیکی بصورت مستمر باشد -

 

:نهاییبحث   

اغلب بیمارستان ها زیر ساخت های فرسوده شرایط خاص طبیعی و اقلیمی استان کردستان همچنین توجه به  به نظر می رسد با

در مناطق محروم کشور و از آن جمله استان کردستان، پرداختن به مبحث تاب آوری یکی از بهترین متدهای آسیب شناسی در 

 .دیگر در استان و کشور خواهد بودپژوه  حاضر قابل تعمیم به بیمارستان های . این زمینه باشد

 

:قدردانی  

 و بیمارسرتان هرا   رؤسرای  و مردیران  ،شاغل در ستاد و مشاوران و پیمانکاران تأسیسات و سازه مهندسین معمار و بالینی، متخصصین تمامی از

 یراری  را مرا بصورت مستقیم و یا غیر مسرقیم   مزالعه این اجرای در که کردستان استان بیمارستانهای در شاغل کارکنان و پرستاران همچنین

 .داریم قدردانی و تشکر نهایت نمودند،



 : قدردانی ویژه 

 رتبهه  و تعیین "برای نگارش مقاله ارزنده ای با عنوان دکتر مسعود مقدری و غالمرضا خادمی پوربا تشکر و قدردانی از آقایان 

 .ستار می باشدچکه از رفرنس های اصلی این " اقلیمی  تغییرات برابر در آور تاب بیمارستان های شاخص بندی

نقشه مدیریت و کاهش  "و همکاران محترم ایشان برای تالیف کتاب  دکتر علی اردالنآقای جناب  از فراوان و همچنین با تشکر 

می چرا که چارچوب نظری تحقیق حاضر را وام دار توصیه های ارزنده ایشان "خطر بالیا در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران

 .دانیم
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