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 :زمينه و هدف

 مطلوب درمانی -بهداشتی خدمات ي ارائه كه هستند واحدهايی اولين جزو درمانی مراكزبهداشتی و ها بيمارستان باليا، و حوادث وقوع هنگام رد

داراي  آنها بودن ايمن رو اين از و باشد داشته اي كننده تعيين و حياتی نقش مصدومان نجات و مير و مرگ كاهش در تواند می آنان، موقع به و

      باليا ء آمادگی بيمارستان ها در برابرذيري و ظرفيت،اولين گام در ارتقاارزيابی خطر،شامل شناخت مخاطرات،آسيب پ.اهميت فراوانی می باشد

اي،غير سازه .انجام مستمر اين ارزيابی ها می تواند اطالعات الزم براي ارتقاء سيستم را فراهم آورد.اين ارزيابی در سه حوزه عناصر سازه می باشد 

سازه اي به بخش هايی از ساختمان اطالق می شود كه آن را حمايت نموده)مانند ستون ها،سقف،ديوار و  قابل انجام است. عناصر مديريتیاي و 

كف(و در برابر جاذبه،زلزله،طوفان و ساير فشارهاي وارده مقاومت می نمايد.عناصر غير سازه اي شامل تأسيسات،تجهيزات و عوامل معماري 

ايمنی و تعيين  ارزيابی هدف با حاضر پژوهش لذامقابله با باليا را در بر می گيرد.و برنامه  ودن طرح دارا ب، نيز بيمارستان می باشد.بعد مديريتی

 انجام شده است . 1397در سال در حوادث و باليا در بيمارستان شهيد رجايی كرج  خطرات احتمالی

  

 روش كار :

انجام گرفته  1397 دگی مركز آموزشی درمانی شهيد رجايی در سالجهت بررسی آما روش مقطعی به كه توصيفی تحليلی نوع از مطالعه اين 

سازمان جهانی  (Hospital Safety Index) ابزار پژوهش شامل مشاهده، مصاحبه و چک ليست استاندارد شاخص ايمنی بيمارستانی .است

ري بر اساس عوامل غيرسازه اي، سازه اي و ميزان آسيب پذيري بيمارستان در شرايط اضطرابا ارزيابی  HSIبر اساس دستورالعمل  بهداشت

براي كمترين سطح ايمنی تا حداكثر  پايين، متوسط و باال مورد سنجش قرار می دهد. كه از حداقل ضريبايمنی به سه سطح و با عملكردي 

 انجام گرفته است. Excel 2010. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارمی شودبراي بيشترين سطح ايمنی امتيازبندي  2ضريب 

 

 يافته ها :

مخاطرات  %58.33پديده هاي اجتماعی،%45.45آب و هوايی و  %40مخاطرات زمين شناختی  و %47.62بيمارستان با طبق نتايج اين مطالعه ؛ 

ح ايمنی عناصرغير سازه و سط %72.90% می باشد. و دركل ارزيابی مديريت فوريت و باليا  49.39مخاطرات انسان ساخت و در كل  %55.56زيستی، 

 تعيين شد. %46.44و در كل امتياز ايمنی بيمارستان  %43.33و سطح عناصر ايمنی سازه اي %33.98اي 

 بحث و نتيجه گيري :

مناسب می باشد و از آنجايی كه حوزه مخاطرات تا حدودي از  نسبتاً و مناسب وضعيت از ايمنی مديريت در بيمارستان طبق نتايج اين مطالعه

 شرايط ديگر كه گردد می باعث مرتبط پروتكل هاي اجراي در انگاري سهل و ايمنی مقررات از تخطی دسترس انسان خارج است و كوچكترين

نباشد  و با توجه به ايكه در باليا و بحرانها بسياري از خسارت ها ناشی از اجزاي غير سازه اي می باشد بايستی ارزيابی دقيق صورت   برقرار ايمن

 يرد تا بتوان با روش هاي كاربردي و برنامه ريزي هاي مديريتی نسبت به كاهش خطرات احتمالی اقدام نمود .پذ
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