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 چکیده

  مقدمه:

کشور ما ایران در معرض بسیاری از بالیای طبیعی و انسان ساخت قرار دارد و در این زمینه بسیار آسیب پذیر است. بیمارستان ها به 

آسیب دیدگان دارند و الزمه این امر رای عنوان مهم ترین سازمان های سالمت در فاز بازیابی بعد از وقوع بحران نقش بسیار حیاتی ب

وقوع آن، به این است که بالیایی که اتفاق می افتد کمترین تاثیر را بر روی عملکرد بیمارستان بگذارد و بیمارستان در حین و بعد از 

 جام گرفت.ان بالیا و بحران درارائه خدمات ادامه دهد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های بیمارستان ایمن 

  روش کار:

جست و جو  این مطالعه ی مقطعی به صورت مرور ساده در پایگاه های داده ایرانی و خارجی با کلید واژه های مرتبط انجام گرفت.

  و Safe Hospital  ،"Indicator ،Disaster" با کلید واژه های  Scopus و PubMed ،ISIپایگاه های داده خارجی در 

Emergencies .همچنین در موتور جست و جوی گوگل اسکالر هم جست و جو با کلید واژه های مذکور ادامه پیدا  انجام گرفت

 کرد.

  یافته ها:

وجود دارد. سازه ای، غیر  نتایج نشان داد که دسته بندی های مختلفی برای شاخص های مرتبط با بیمارستان ایمن در بالیا و بحران 

 سازه ای، عملکردی و ساختاری ابعاد بیمارستان ایمن در بالیا به شمار می آیند. 

 بحث و نتیجه گیری:

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیمارستان ها ،که مهم ترین سازمان های ارائه دهنده خدمات سالمت به حساب می آیند، 

ارای آمادگی الزم باشد. در مرحله اول بیمارستان باید بتواند در مواقع بحرانی ساختمان و عملکرد خود را بایستی در ابعاد مختلفی د

در مرحله دوم بیمارستان باید بتواند نیاز های درمانی افراد  حفظ کند و مکان امنی برای بیماران، کارکنان و همراهان بیمار باشد.



همین دالیل وجود بیمارستان های ایمن در کشوری از قبیل ایران که با انواع مختلفی از بالیا آسیب دیده از بالیا را برطرف کند و به 

 مواجه است ضروری است. شواهد مختلفی نشان داده است که در ابعاد سازه ای بیمارستان های کشور دارای مشکالتی هستند.

 :کلید واژه ها

 بیمارستان ایمن، بحران، بالیا

 


