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 انواع حریق:-1
 تعریف حریق

حریق یك واکنش گرمازاست که در آن مواد قابل احتراق در حضور مقدار متناسب اکسیژن هوا حرارت بوجود می آید. شعله ها به      

وسیله احتراق تولید می شوند و این شعله ها چیزی نیستند جز سوختن گازهای حاصل از تبخیر مواد قابل اشتعال که بوسیله حرارات 

، مایعات و گازهای سوختنی در  جامداتآتش از ترکیب سریع اکسیژن با  تراق بوجود می آید. به عبارتی دیگرناشی از انجام واکنش اح

 درجه حرارتی خاص که درجه اشتعال نامیده میشود بوجود می آید .

آتش سوزی هرآن ممکن است اتفاق افتد وظرف چند دقیقه جان ومال افراد را به خطر اندازد درحالی که  •

 زی ها قابل پیش بینی وپیشگیری هستند.آتش سو75%

را   82و آتش سوزی راه آهن نیشابوردرسال 55از آتش سوزی های مهم ایران :آتش سوزی گمرك جلفا درسال  •

 می توان نام برد.

اگر تاکنون دچار آتش سوزی نشده ایم تصور نکنیم هیچگاه دچار حریق نخواهیم شد یا نیازی به پیشگیری  •

 نداریم .

 کردن ساختمان ومؤسسات تلفات جانی وعوارض روانی ناشی ازحریق هیچگاه قابل جبران نمی باشد. صرف بیمه •

 همواره فرهنگ سازی درزمینه نحوه پیشگیری ومبارزه با حریق الزامی و اجتناب ناپذیراست. •

 عوامل بوجود آورنده حریق: •

 عدم رعایت نکات ایمنی. •

 عوامل اقتصادی اجتماعی فرهنگی. •

 صاعقه –زلزله  –عوامل طبیعی وفیزیکی : آتش فشان  •

 مثلث آتش :

 از بهم پیوستن سه ضلع اکسیژن ، حرارت ومواد قابل اشتعال حریق صورت میگیرد 

 
 

 :مواد در طبیعت از نظر فیزیکی به سه دسته تقسیم میشوند
 

 جامد: مثل چوب -1

 سیاالت: روان ها -2

 گازها-3

 :تقسیم میشوند سیاالت خود به دو دسته زیر

 مایعات : مثل آب ، بنزین
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 CO2گازها : مثل اکسیژن، 

 :دسته زیر تقسیم میشوند 3مواد از لحاظ قابلیت احتراق به 

 مواد قابل انفجار مانند باروت

 مواد قابل احتراق مانند چوب ، کاغذ

 مواد غیر قابل احتراق مانند آجر ، سنگ
 

 :(FIRE) آتش

 کربن،گرما ونور را آتش گویندفرایند تبدیل ماده به 

دریك زمان ویك مکان با ( AIR ) و اکسیژن یا هوا(FUEL)مواد سوختنی  (HEAT)حرارت یا جرقه–هرگاه سه عنصر

 . هم جمع شوند آتش پدیدمیآید که به مثلث آتش معروف است

، حرارت یا جرقه ، اکسیژن و  در موردمایعات بجای مثلث آتش مربع آتش گفته اند. یعنی جمع شدن یکجا : مواد سوختنی

 .زنجیره ی مولکولی مواد

 طبقه بندی انواع آتش  •

 چآتشی که در اثر حریق جامدات مثل چوب بوجود می آید A: آتش نوع

 آتشی که در اثر حریق مایعات مثل بنزین بوجود می آید B: آتش نوع

 آتشی که در اثر حریق گاز ها مثل بوتان بوجود می آید C :آتش نوع

 آتشی که بعلت عوامل برقی یا تجهیزات برقی مثل اتصاالت جعبه برق ایجادمیشود  D :آتش نوع

 اورانیوم ایجاد میشود-منیزیم-پتاسیم-آتشی که در اثر حریق فلزات قابل احتراق مثل سدیم:E آتش نوع

ازسوختن آن وجودندارد گازها :  گازهاهنگامی که درهواپخش شده باشند هیچگونه وسیله ای جهت کنترل وجلوگیری 

مگرقبل ازاشتعال باتهویه ورقیق کردن هوا بدون حضورجریان برق والکتریسیته ساکن  ،درصورتیکه میزان نشت گاز  

 میباشد ٪11-1حجم فضای باز برسد انفجار رخ خواهددادواین میزان برای فضاهای بسته  15٪

عملیات سدکردن وخنك کردن آن هم درمراحل درصورتی که گازدرمخزن باشد اگرآتش سوزی رخ دهد به روش  •

 اولیه وقبل ازداغ شدن مخزن تحت کنترل درمی آید.

باتوجه به خطرانفجاردراین حریق لذا پیشگیری ازبروزآتش سوزی به مراتب مهمترازمبارزه با آن است گاهی  •

 خطرخاموش کردن آتش گازها ازادامه آتش سوزی بمراتب بیشتراست .

 ی ازسیلندرگازباشد بستن شیر گاز توام با سردکردن بوسیله آب توصیه میشود.   درصورتی که آتش سوز •

 احساس بوی گازدرراهروها نشانگر تراکم بیشترگازدراتاقها وخطر انفجار است •

       عوامل گسترش آتش سوزی

 ـ عمودی.2ـ افقی.         1 •

 عوامل گسترش آتش سوزی بصورت افقی عبارتند از:  •

 انتقال حرارت به صورت تشعشعی   ـ ریختن مایعات قابل اشتعال و جاری شدن آنهاـ باد   ـ  •

 ـ انفجارات ناشی از احتراق یا فشار        ـ سرعت انتقال آتش در موارد مختلف  •

 عوامل توسعه آتش سوزی بصورت عمودی:  •

 گیرد و عوامل آن عبارتنداز:  آتش سوزی به صورت عمودی سریعتر از افقی صورت می •

 ها ـ راهروها و پله1 •

 ـ کانال آسانسورها2 •
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 ها ـ پنجره3 •

 های کاذب ـ روزنه و منافذ سقف4 •

 ـ کانال کابلهای برق، کولر و تهویه5 •

 :تجهیزات اطفاء حریق-2
 راه های  اطفاءحریق

 قطع ارتباط اضالع مثلث آتش •

 استفاده ازآب - سرد کردن آتش •

 کپسول آتش نشانی -) قطع اکسیژن (استفاده ازپتوی خیس–خفه کردن آتش •

 بستن شیرمخزن گاز-ممانعت ازرسیدن سوخت به کانون اشتعال –سد کردن  •

 تجهیزات اطفاء حریقانواع 

 Fireequipment      تجهیزات خاموش کننده

 Fire detector           تجهیزات هشدار دهنده

 Fireprotection  هتجهیزات پیش گیری کنند

 

 قسمتهای مختلف یك خاموش کننده

 کپسولی کوچك فلزی است که در آن گاز ازت یا تحت فشار بسیار زیادی نگهداری می شود:اتریج ک-

این پین بمنظور جلوگیری از فعال شدن کپسول بصورت سهوئ در یك سوراخ قرار دارد بنابراین در مواقع  :پین ایمنی-

 جای خود بیرون آورداستفاده باید آنرا از 

 با استفاده از دسته کپسول را بلند و جابجا میکنیم:دسته نگهدارنده -

با فشار دادن این ضامن پس از بیرون آوردن پین محتویات کپسول با سرعت از شیلنگ و نازل به بیرون :ضامن یا اهرم -

 .پرتاب می شود

 :گیج یا فشارسنج-

گیج ازیك صفحه با دو  .بکارمیرود و نشان دهنده میزان فشار گاز درون گاتریج استها کپسولبعضی این وسیله تنها در

رنگ سبز و قرمز ویك عقربه تشکیل شده است رنگ سبز نشان دهنده شارژبودن کپسول و رنگ قرمز نشان دهنده خالی 

 .د شارژ میباشدبودن کپسول است اما اگر عقربه روی رنگ قرمز سمت راست سبز باشد کپسول بیش از استاندار

 انواع خاموش کننده

(WATER)   / آب(FEOM)   /  2فوم(POWDER) COپودر  /  شن و خاك 

 

  (water)خاموش کننده ی آب

عبارت است که مزایای آن.متداولترین خاموش کننده ای است که بخصوص برای اطفاء حریق جامدات استفاده میشود

 ارزانی و سهولت استفادهفراوانی و دسترسی آسان خنك کننده است ، از

 اشکاالت استفاده از آب

 در حریق فلزات قابل اشتعال استفاده از آب موجب انفجار می گردد-

 آب بر روی برخی از کاالها مانند وسایل برقی یا کاغذی اثر نامطلوب دارد-

 .استفاده زیاد از آب در کشتی ها می تواند موجب از بین رفتن تعادل آن گردد-

 تجهیزات الکتریکی و برق کاربر آب میتواند موجب برق گرفتگی و گسترش آتش میگردددر حریق -

 نکات الزم در خصوص استفاده از آب 
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 برای اطفاء حریق جامدات آب را باید بصورت جت روی قلب آتش بگیریم-

 .استفاده از آب بصورت جت بر روی مایعات در حال اشتعال موجب گسترش آتش به اطراف میگردد-

 در صورتی که بخواهیم برای اطفاء حریق مایعات از آب استفاده کنیم باید آنرا بصورت مه پاش بکار بریم

برای خاموش کردن حریق گوگرد هیچگاه از آب دریا) آب شور( استفاده نکنیم زیرا اینکارباعث تولید گاز سمی و در -

 .نتیجه موجب خفگی میگردد

 

 رعایت نکات ذیل ضروری استدر مورد تجهیزات الکتریکی و برقی 

در صورتی که برای خاموش کردن حریق وسایل و تجهیزات برقی خاموش کننده ای جز آب در دسترس نباشد باید برق را -

 .از منبع قطع کرد

در برخی از تجهیزات برقی برق ذخیره میشود )خازنها ( ریختن آب بر روی اینگونه وسایل و تجهیزات موجب برق گرفتگی -

 قه میگرددو جر

 

 Foam )فوم)کف

فوم مایعی خاموش کننده است که بویژه در مورد مایعات کاربرد دارد این ماده بعلت سبکی روی مایع در حال اشتعال را 

 .گرفته و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری می کند.از خواص دیگر فوم خنك بودن آن است

 

 : نمونه کپسول فوم

 

 قرمز با نوار خردلی دور آن برای اطفاء حریق مایعات استفاده می گرددکپسول فوم برنگ خردلی یا -

 :فوم از نظر نوع ماده ای که آز آن تولید میشود به دو دسته زیر تقسیم می شود

 حیوانات مرده مانند شاخ ، پوست ، سم ، خون و غیره... تهیه میگردد داین نوع فوم از بقایایی اجسا :فوم مکانیکی-

 .این نوع فوم از مواد شیمیایی بنام بی کربنات سدیم و سولفات آلمینیوم تهیه میشود :فوم شیمیایی-

 :انواع فوم

 فوم از نظر میزان انبساط به انواع ذیل تقسیم میگردد

 فوم با قابلیت انبساط باال که در کپسولها استفاده میگردد-

 کف با قابلیت انبساط متوسط -

 شناورها استفاده میگرددfoamtankکف با قابلیت انبساط کم که در -

 آب و هوامیباشد %97فوم خالص و  %3بطور معمول فومی که از نازل خارج می شود ترکیبی از 

 در استفاده از فوم به نکات ذیل باید توجه نمود

 فوم مانند آب بر روی برخی از کاالها مانند وسایل برقی یا کاغذی اثر نامطلوب دارد

 اشتعال استفاده از آب موجب انفجار می گردددر حریق فلزات قابل -

 در حریق تجهیزات الکتریکی و برق کاربر آب میتواند موجب برق گرفتگی و گسترش آتش میگردد-

 Powderپودر 

پودر خاموش کننده جامد است بسیار نرم و لطیف برنگ سفید مایل به صورتی که برای اطفاء تمام انواع آتش کاربر دارد اما 

 .گازها ، مایعات و فلزات ( می باشد )( Dو B, Cبیشترین کاربرد آن برای اطفاء آتش) نوع 

بااختالل درزنجیره مولکول مایعات همچنین ایجاد یك پودر از موادشیمیایی مانند بیکربنات سدیم یاپتاسیم تهیه میشود و 

 .پوشش رویحریق، آتش راخاموشمیکند

 برای اطفاءحریق فلزات ازنوعی پودرسیاهرنگ که ازترکیبات کلرورسدیم وپتاسیم استفاده می گردد
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 : نمونه ی کپسول پودر

 
 

اطفاء هر نوع حریق استفاده میگردد اما موثرترین کاربرد کپسول پودر برنگ آبی یا قرمز با نوار آبی رنگ دور آن که برای -

 آن برای خاموش کردن حریق مایعات و فلزات است

 

 2COگاز 
 

یعنی تجهیزات الکتریکی و برقی استفاده می  D گازی است بی رنگ وبو که از آن بعنوان خاموش کننده بویژه آتشهای نوع 

 گردد

 
 

 CO2خواص 

 احاطه اطراف آتش مانع از رسیدن اکسیژن شده و حریق را خاموش می کندگازی است خفه کننده که با -

CO2- چون خنك کننده قوی نیز است با سرد کردن آتش موجب خاموش کردن حریق می گرددCO2- 5/1  برابر هوا وزن

 برابر بیشتر از هواست CO2 51غلظت -دارد 

 CO2-  گاتریج همچنین باد کردن الیف رفت و الیف جکت از این گاز قدرت انبساط باالیی دارد برای همین برای شارژ

 استفاده می گردد

 

 :خاموش کننده های دستی

 کیلوگرمی هستندکه بمنظور اطفاءحریقهای کوچك ویادر مراحل ابتدایی آن استفاده میگردد  12تا 1کپسولهای به وزن 

 . تی آورده شدهدر کنار هر نوع آتش خاموش کن که شرح آن گذشت شکل نوع دس:توجه 

 اجزاء خاموش کننده های سیار

از جنس فلز و بصورت قالب یك تکه است و می بایست در برابر حرارت ، ضربه و خوردگی مقاوم باشد همچنین فشار :بدنه-

 زیادی را تحمل نماید

 :(HOSE) و شیلنگ (NOZE)نازل-

خارج شده و بسمت آتش هدایت می گردد طول ماده خاموش کننده محتوی کپسول از طریق نازل و شیلنگ با سرعت 

 % از طول بدنه باشد81شلینگ باید 
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 . در شکل باال 3بعضی از شیلنگها باعث پرتاب آب میشوند )حالت جِت پاش ( شماره 

 2بعضی هم آب را به صورت مِه پاش می ریزند :شکل 

 . متصل هستند به آنها)کوپلینگ (گوینداگر توجه کرده باشید دو سر شیلنگ ها و پایین نازلها به قطعاتی 

بصورت نر و مادگی در هم بسته میشوند و این کار با یك چرخش کم باید انجام شود تا با اندك  (COPLING)کوپلینگها

 . زمان این اتصاالت صورت گیرد . جنس آنها را از آلیژهایی مثل برنج و آلومینیوم میسازند تا زنگ نزند

 تعیین مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده ها 

کیلو باشد حداکثر در 18متری از سطح زمین نصب شود چنانچه وزن خاموش کننده بیشتر از  5/1حداکثر در ارتفاع  -1

 متری زمین نصب شود در مکانهای پر تردد کودکان ونوجوانان کم است می توان در ارتفاع پائین تر نصب شود1ارتفاع 

 یکنواخت صورت بگیرد  توزیع -2

 در نزدیکی ورودیها وخروجیها باشد  -3

 فیزیکی به آنها را به حداقل برساند  تدر مکانی نصب شود که امکان صدما -4

  مسیر ،جهت دسترسی کوتاه فراهم باشد  -5

 در فضای باز ،سیلندر نباید در مقابل تابش مستقیم نور خورشید یا برف وباران قرار گیرد  -6

 اید دقت داشت که خاموش کننده در فاصله دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شودب -7

 .وقتی که خاموش کننده بر روی چرخ یا دیوار نصب می باشد باید از بستهای مخصوص استفاده نمود -8

 کشف حریق:-

 با توجه به سیگنال های ناشی از حریق ، چهار گروه اصلی طبقه بندی دتکتورها عبارتند از:

Heat Detector -*دتکتور حرارتی 

Smoke Detector - *دتکتور دودی 
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Flame Detector-دتکتور شعله ای * 

Gas detector- *دتکتور گازی 

قابلیت امتحان و  /  قابل اعتماد قوی و دارای طول عمر زیاد /    ویژگی های سیستم هشدار دهنده کاربردی :

 هشدارعدم اشتباه زدن زنگ  جایگزینی آسان /

 دتکتور حرارتی

دتکتور های حرارتی جزء اولین دتکتور ها هستند و دارای ساختمانی ساده ،سرعت پاسخگویی و سطح پوششی کم ولی 

پایداری و فابلیت اطمینان بسیار زیاد و قیمت ارزان می باشند.این دتکتور ها نسبت به گرمای زیاد و افزایش حرارت یا هر 

 دو عمل میکنند.

که « خطی»که به دمای اطراف یك نقطه خاص پاسخ می دهد و نوع « نقطه ای»آشکارسازهای حرارتی دو نوع هستند. نوع 

به تغییرات دما در طول خط تغییر آن واکنش نشان می دهد. تمام آشکارسازهای حرارتی نقطه ای دارای المان حرارتی 

افتند. بعضی از انواع این آشکارسازها دارای المانی طراحی شده  ثابتی هستند که در دمای از پیش تعیین شده به کار می

هستند که برای مقایسه نرخ افزایش دما در واحد زمان و نشان دادن واکنش سریع به افزایش دما به کار می روند. این نوع 

 .می نامند« حرارتی ترکیبی»آشکارسازها را 

 دتکتور دودی

تکتورهای سیستم اعالم حریق اتوماتیك بوده که از سرعت پاسخگویی ،قیمت و دتکتورهای دودی از متداولترین نوع د

سطح پوششی بیشتری نسبت به نوع حرارتی برخوردار می باشند ولی قابلیت اطمینان و پایداری آنها کمتر است.این نوع 

 دتکتور دودی اپتیکیدتکتورها عمدتا به دو دسته کلی تقسیم میشوند که عبارتند از:دتکتور دودی یونیزاسیونی / 

 دتکتور شعله ای

این دتکتورها در محل هایی که امکان وقوع حریق به صورت شعله بدون دود وجود داشته باشد به کار برده 

میشود.دتکتورهای شعله ای سنسورهایی دارند که تشعشعات الکترو مغناطیسی طیف نوری صادر شده از شعله را حس 

این تشعشع فقط در محدوده مادون قرمز یا ماوراءبنفش اندازه گیری میشود زیرا در طیف  میکنند.برای مقاصد اندازه گیری

 مرئی نور منابع تداخلی بسیاری موجود می باشند.این دتکتورها در دو نوع به صورت زیر موجود میباشند :

 ( (Infera-red flame detectorدتکتور شعله ای از نوع مادون قرمز -

 ( (Ultraviolet flame detectorنوع ماوراء بنفشدتکتور شعله ای از  -
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اصوال این نوع دتکتورها نسبت به حریق های همراه با اشتعال و انفجار نظیرحریقهای هیدروکربنی و الکلی حساسیت 

بیشتری نشان میدهند.دتکتورهای شعله ای از قیمت زیاد ،سرعت پاسخگویی خیلی زیاد و حداقل اشتباه در آالرم دهی 

 .دار هستند.برخور

 دتکتور گازی 

نحوه عملکرد بیشتر دتکتورهای گازی به این صورت است که وقتی یك گاز قابل اشتعال در هوا از روی کاتالیست گرم شده 

ای عبور میکند احتراق صورت میگیرد ،درجه حرارت افزایش می یابد و در نتیجه مقاومت الکتریکی المان نصب شده روی 

یابد. با قرار دادن این المان در یك بازوی پل و تستن ،امکان اندازه گیری تمرکز گاز به واسطه کاتالیست افزایش می 

سیگنال ولتاژ یا جریان حاصله در پل الکتریکی وجود دارد.و بدین نحو میتوان برای در صد معینی از گاز که از قبل تعیین 

 شده است آالرم را صادر نمود.

 ایمنی و تقسیمات آن: -3

 : یمنیا

که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شـرایطی اسـت کـه     (Hazard)عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه 

دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یـك وظیفـه از پـیش    

 .داشت خواهد وجود شده یاد منفی اثرات وقوع امکان  وجود دارد (Hazard) خطر کههنگامی  تعیین شده می باشد.

بوده اسـت، و در   (Danger)است، یه این ترتیب ایمنی متضاد  (Hazard)  گویای قرارگرفتن در معرض یك (Danger)کلمه 

و عمال هم هیچگاه حاصـل نخواهـد شـد    ایمنی به طور صد در صد وجود ندارد  صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط می باشد.

 حفاظت نسبی در برابر خطرات است. ،که گفته می شود ایمنی بدین خاطر است

 انواع ایمنی:

ایمنی در رانندگی با وسائط نقلیه  -5ایمنی چیدمان وسائل منزل  -4ایمنی کار با تجهیزات برقی   -3ایمنی زلزله  -2ایمنی حریق  -1

 ایمنی در مواجه ویا مجاورت با موادی که به هر نحوی ممکن است برای انسان مضر باشند و.....  -7ایمنی در محل کار   -6

 پیشگیری:

مجموعه اقداماتی که در ذهن تصور می  کنیم  تا با عملی نمودن آنهـا مـانع از بـروز حـوادث ویـا کـاهش       عبارت است از 

 خسارات  گردیم.
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 منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟

می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتال به بیماری  در نظر گرفتهیك مکان، یك کار معین و یا یك دستگاه زمانی ایمن 

می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میـزان   کار  دستگاه آن  برای کسانیکه در آنجا بوده یا با

 و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد.  یافته  خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش

دانشگاهی گسترش یافته است که عبارت است    گرایشهای گوناگون به  و به شاخه ها و  ش یافتهحیطه فعالیت ایمنی امروزه گستر   

 از : 

  مدیریت خطر -1

  خطراتو کنترل پیشگیری  -2 

   پیشگیری و کنترل حریق -3 

 تعریف حادثه : 

آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجـاد  

نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده است : )) حادثـه عبـارت   

 از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد ((  است از یك اتفاق پیش بینی نشده و خارج

اتفاق می افتد. مقصـود   شاغل عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای  تعریف حادثه ناشی از کار

ه ب در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد، یاشاغل از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که 

از منـزل بـه    شـاغل تمام اوقات رفت و آمـد   "دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا

 کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود.

 تکمیل فرم حوادث شغلی میباشد.حادثه ناشی از کار ملزم به -

 محیط کار :در  ایمنی 

در  انسانی را از عوامل مضری که می تواند سالمتی آنان را به خطر انـدازد، مصـون مـی دارد    ایمنی شرایطی است که منابع

است. البته اهمیت آنها  باالیح مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سط سازمانها ادارات و مراکز صنعتی

دیگر ایمنی کـار عبـارت اسـت از : فـراهم آوردن     بعبارت  نمی توان نادیده گرفت. را همکاری کلیه کارکنان در محیط امن

جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث کمتـر   و تجاری و... موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی

حوادث معموال نتیجه شرایط و یـا عملیـات نـامطمئن و نـا      محیط وجود دارد.آن باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در 

شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر به عنوان نمونه، لیـز   می باشند. ایمن

عملیات نامطمئن و نا ایمن از سـوی کارکنـان و بـدلیل     ،بودن زمین بدلیل ریختن آب، ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلك

باید توجه داشت که تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه نمی شـود و تمـام   استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است. 

حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد شد بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند کـه اکثـر حـوادث در    
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ی نا ایمن رخ داده است. اما می آیند. البته حوادثی نیز بدلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط کار نتیجه خطای انسانها بوجود

در بیشتر موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی نشده ، یا توصیه هـای ایمنـی و   

 احتیاط های الزم نادیده گرفته شده اند.

  طبقه بندی حوادث : های روش

 حوادث را می توان به روشهای گوناگونی طبقه بندی نمود :

 ناشی از خطاهای انسانی) خستگی، بی دقتی، شوخی و...(حوادث  -1

 حوادث ناشی از نقص فنی تجهیزات) نقص الکتریکی، نقص مکانیکی و...( -2

     ، زلزله ، صاعقه و..... مانند: عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب، سر و صدا ناشی از شرایط محیطی و طبیعیحوادث  -3

 ادث :روشهای پیشگیری از حو

             وضع مقررات قانونی -1

      ها تعیین اصول و میزان -2

            ها بازرسی -3 

 تحقیقات فنی -4  

              تحقیقات پزشکی -5

       تحقیقات روانشناسی -6  

  تحقیقات کاری -7  

 و راهنمایی آموزش -8  

  و تنبیه تشویق -9

 تجزیه و تحلیل حوادث و در نظر گرفتن اقدامات اصالحی و پیشگیرانهاستفاده از سوابق برای   -11
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 فرم گزارش حوادث شغلی
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 :بحرانعالم اتعریف بحران و اندیکاسیون های  -4
 

 :ویژگی های بحران

 . . بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ؛ یعنی نمی توان پیش بینی کرد که کی و در کجا  اتفاق می افتد 1

 . بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمك نبودند ، به محض وقوع بحران نیازمند کمك می شوند.  2

 . . ماهیت و آثاری طوالنی و استهالکی دارند 3

 . رندگان ناقص است. در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز تصمیم گی 4

 . زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای واحد تصمیم گیری را به تعجب و حیرت وا می دارد 5 .

 محدودیت و فشردگی زمان ، غافلگیری ، استرس و مخدوش شدن اطالعات 6 .

 :مدیریت بحران

برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران می  فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران -

 . گویند

مدیریت بحران ، علمی کاربردی است که به وسیله ی مشاهده ی  سیستماتیك  بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها ، در جستجوی یافتن  -

یری نمود ؛ و یا در صورت بروز بحران  در خصوص کاهش اثرات آن ابزاری است که به وسیله ی آنها بتوان از بروز بحران ها پیشگ

 . آمادگی الزم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و 

مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد که خود شامل نا کافی بودن قوانین و 

 NGO تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه ی تعاون و نوع دوستی در جامعه ، و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای

ودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و همچون جمعیت هالل احمر است که می توان با مرتفع نم

قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از 

 . فرصتها آماده ساخت

 : وظایف و ویژگیهای مدیر بحران

 کامل برای هر گونه پیشامدآمادگی   1 .

 .پی ریزی دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه ای و هماهنگ سازی آنها به نحوی که از دوباره کاری پرهیز شود  2 .

 تهیه بانك اطالعاتی روز آمد برای استفاده هر چه بهتر آن  3 .

 . استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر گرچه هزینه باالیی را می طلبد  4 .

 تفکیك وظایف واحدهای امداد رسانی و انجام رزمایش های عملیاتی ساالنه  5 .

ایمن سازی شبکه ها و شریانهای حیاتی که شامل آب ، برق، سوخت ، ارتباطات جاده ای مخابراتی برج کنترل فرودگاهها و سدها   6 .

 کار این زیرا  پرداخت شبکه این ترمیم به توان نمی زمان کوتاهترین در است نابسامان بحران از پس منطقه شرایط اینکه دلیل به …و

 . کاهد می امداد عمل سرعت از و آورد می بار به را زیادی خسارات خود

تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباری می توان ابعاد بحران را کاهش دهد ، چرا که با توجه به ابعاد حادثه ، 7 .

 . بزرگی در رفع بحران استپرداخت خسارت خود عامل 
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 . آگاهی افکار عمومی یکی دیگر از وظایف مدیر بحران است ؛  تا وقتی مردم قدم در این راه نگذارند تالش دولتها بی فایده است  8 .

 شناسایی انواع بحرانها ،ارزیابی ریسك و الویت بندی آنها  9 .

 تعیین ارتباطات بحرانی  11 .

 برخورد با رسانه هاتعیین راهبردهای   11 .

 تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران  12 .

 پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران  13 .

 تعیین روشهای مداخله در بحران  14 .

 تعیین روشهای سالم سازی  15 .

 برنامه ریزی ، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع  16 .

 ان:بحر اصول-5
 سامانه هشدار سریع:

 اولین گام از مراحل بحران تعیین شرایط حادثه و وضعیت بیمارستان پس از قرار گرفتن در وضعیت نامتعادل حادثه می باشد .

 وقوع خطر بسیار حیاتی و موثر در کاهش آسیب ناشی از حادثه و بحران وقوع آن می شود.طالع از ااز این رو هر گونه 

 در شرایط بحران میباشد. بیمارستان واقع همان مراحل تغییر وضعیت قرار گیریسطوح بحران در 
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اطالع رسانی در شرایط بحران بسیار مهم می باشد،در شرایط قطع زیر ساخت های ارتباطی اولین سیستم موثر در بیمارستان انتقال 

 ها در شرایط بحران مشخص شده است: پیام توسط خود اعضاء می باشد،که در فلو چارت ارتباطی بخش
 

 

 

 
 *سیستم کدینگ بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله شامل کد های بحران و کدهای رایج و پر کاربرد می باشد.

 

 تخلیه و ترتیب تخلیه در بخش های بیمارستان:-6
 تدارك راههای خروج از ساختمان و روشهای تخلیه افراد 

 شود :  شود که در زیر شرح داده می منظور از تدارك راههای خروج ، به سه قسمت مسیری گفته می     

راه خروج شامل تمام مسیر پیوسته ای است که از هر نقطه ای در داخل ساختمان شروع شده و به فضای آزاد بیرون و  راه خروج :

باز ، منتهی شود . به تبع ویژگیها و عملکرد ، مسیر خروج به سه قسمت همسطح زمین ، خواه خیابان و معبر عمومی یا یك محوطه 

 تفکیك می شود و هر قسمت نامی جداگانه دارد :

 ‹‹تخلیه خروج  -خروج  -دسترس خروج ›› 
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 دسترس خروج  -1

 محلسیدن به دسترس خروج نخستین و مهمترین بخش از مسیر خروج است و به فاصله ای گفته می شود که شخص باید تا ر     

 نفری که در 4متر تجاوز کند. آمارها نشان میدهد که از هر  31درب ورود به پله فرار طی کند . معموالً این مسافت نباید از  ازخروج 

 دهد .  آتش سوزیها از بین می روند یکنفر در این قسمت از مسیر و به علت نرسیدن به مدخل خروج جان خود را از دست می

 خروج  -2

خروج به بخش میانی و به قسمتی از مسیر گفته می شود که با دیوارها ، کف ها ، سقف ها و درهای مقاوم در برابر حریق به صورت      

امن و محافظت شده ساخته می شود و تا قسمت تخلیه خروج ادامه می یابد . خروج می تواند در برگیرنده فضاهای مختلف و 

 انند درگاهها ، راهروها ، شیبها ، پلکانها ، و غیره . مسیرهای افقی و عمودی باشد م

 تخلیه خروج -3

تخلیه خروج بخش نهایی مسیر خروج و قسمتی است که از انتهای خروج آغاز شده و به فضای آزاد بیرون از ساختمان همسطح      

 زمین می انجامد . 

 های تخلیه افراد : روش

ساختمان از خطرات و اثرات حریق ،  افرادقدامات و وسایل و تجهیزاتی است که برای دور کردن شامل تمام ا روش های تخلیه افراد     

می شود و شامل راههای خروج ، چراغ های اضطراری ، عالئم راهنما ، شبکه های تشخیص و   طراحی و به کارگرفته  برنامه ریزی ، 

، انواع ابزارها و لوازم آتش نشانی   ایجاد کننده فشار هوا در مسیر خروج (و یا  اعالم حریق ، وسایل و تجهیزات تخلیه دود و حرارت )

  تمرینهای مربوط به فرار و غیره می باشد . خودکار و غیر خودکار ،

 تمام بناهای با ارتفاع چهار طبقه و بیشتر ، بناهای با تصرف مخاطره آمیز و بناهای کسبی و برایپلکانها و مسیرهای خروج  در پاگرد 

نفر باشد ، پلکانها ، رمپها و مسیرهای  41نفر و یا در زیر همکف بیش از  75آنها در طبقات باالی همکف بیش از  افرادتجاری که تعداد 

ساعت مقاومت حریق به طور کامل دور  2خروج ) اعم از ورودیها ، هال ها ، پاگردها و غیره ( باید با دیواره های غیر قابل احتراق دارای 

و مجزا شوند .حداقل مقاومت این دیوارها در سایر بناها به استثناء خانه های یك یا دو خانواری یك ساعت است . در موارد ویژه بندی 

چنانچه حفاظت بیشتری الزم باشد مقدار مقاومت با نظر کارشناس حفاظت از حریق تعیین خواهد شد . در مورد اعضای سازه ای بنا 

و دیوارهای تقسیم یا بار سقف ها و کف های مربوط به قسمت های فوق الذکر را تحمل می کنند ، نیز باید  که بار دیوارهای دور بندی

 ساعت مقاومت حریق رعایت گردد .  1و  2دست کم به ترتیب 

ن ، آشپزخانه ، هرگاه هال ورودی به یك بنا به عنوان بخشی از راه خروج مورد استفاده قرار گیرد فضاهای خدماتی از قبیل رستورا    

انبار ، مغازه ، فروشگاه و سایر فضاهای مشابه همجوار این هـال باید به وسیله دیوار یا دیوار تقسیم کننده یا مقاومت حریقی حداقل 

سازمان برنامه و بودجه از فضـای اصلـی هال مجـزا شونـد . مگر اینکه این  111به میزان مندرج در جداول داده شـود در نشریـه 
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ونه فضاها با خاموش کننده های خودکار مجهز باشند ، در این موارد ، ایجاد باز شو اگر مجهز به در حریق خود بسته شو یا کرکره گ

 حریق باشد مجاز خواهد بود . 

 

 مناطق امن 

 حوادثوقتی به آنجا منتقل شوند در آنجا از خطرهای  مکاناطالق می شود که متصرفین یا ساکنین یك  هاییمناطق امن به مکان     

باشد ، البته اماکنی که در داخل بنا قرار دارند بعنوان مناطق امن نسبی  مکانتواند در داخل  و یا خارج  این مکان می در امان باشند .

با فاصله  حادثهاما اماکن خارج از بنای درگیر مطرح هستند مانند پلکانهای دور بند فرار یا اضطراری و یا طبقاتی بعنوان  مکان امن ، 

 مناسب از بنا می تواند بعنوان منطقه امن مطلق تلقی گردد . 

خصوصیات ذهنی و روانی افراد توجه نمود ، لذا با توجه به اینکه آسانسورها هنگام  در طراحی راه های خروج باید به عوامل جسمانی ،

و در یك ساختمان مانند آپارتمان های مسکونی در یك برج ، افراد ضعیف ، بیمار ، کودك و  آتش سوزی بعنوان خروج تلقی نمی شوند

تخلیه قرار اولویت دوم ... وجود دارد که هنگام خطر قادر به خروج فوری نیستند،  الزم است نفرات توانمند و قوی اینگونه افراد را در 

 افراد را به خونسردی دعوت نمایند .  جلوگیری کنند و دائماًدهند و از ایجاد ازدحام برای خارج شدن از ساختمان 

 در بیمارستان از نظر اولویت خروج بیماران به چهار دسته تقسیم می شوند:

A  بیماران توانا 

B  محدودیت حرکتیبیماران با 

C  بیماران نیازمند داروهای حیات بخش 

D  بیماران متصل به دستگاه های حیاتبخش 

 راههای ورود و خروج اضطراری 

اینگونه راهها طوری طراحی و ساخته می شوند تا در هنگام بروز حریق در ساختمان ، ساکنین در هر شرایط جسمی و روحی و      

سنی که باشند بتوانند به محض وارد شدن به آن از محصوالت حریق دور شده و با استرس کمتر بتوانند خود را از محیط خطرناك دور 

ماکن اختصاصی و مسکونی نوعاً برای ساکنین شناخته شده و قابل دستیابی آسان به آن می باشد . اما در کنند ، لذا این راهها در ا

اماکن عمومی مانند هتل ها یا ساختمانهای بزرگ و امثالهم ضروریست عالئم و موارد زیر برای شناسائی راه ورود و خروج اضطراری در 

 نظر گرفته شود . 

ید به گونه ای طرح و تنظیم شود که در مواقعی از شبانه روز که شرایط تصرف ایجاد می کند . روشنایی روشنایی راههای خروج با -1

بتوانند راه را به درستی تشخیص داده و مسیر خروج را به راحتی طی کنند . وجود برق یا  افرادبطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و 

 ژنراتور اضطراری برای این مسیر ضروری است . 
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تمام دسترسهای خروج باید با عالمتهای تأئید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان یا فلش نشان میدهد مشخص  -2

 شود ، مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آسانی قابل رؤیت باشد . 

 ودبسته شو باشد . دربهای ورود به پلکان اضطرار باید از نوع مقاوم در برابر حریق و مجهز به دستگاه خ -3

 ساختار دهلیز پلکان باید مقاوم در برابر حریق باشد .  -4

 تابلوی شمارش طبقات در پاگرد و همسطح تمام طبقات نصب گردد .  -5

 درب های ورود به پلکان نباید دارای قفل باشند .  -6

 پلکان باید متصرفین بنا را به مکان امن هدایت کند .  -7

 وسـایل تأسیساتی و غیره در داخل پلکان ممنوع است مگر لوله های آب آتش نشانی و سیستم فشار مثبت . عبـور هـر نـوع -8

 حتی المقدور دهلیز پلکان از نور و هوای طبیعی برخوردار باشد .  -9

زمان با  ال فرار در یكاز سوی افراد در ح پلکان های اضطراری از نوع فلزی باید استحکام و استقامت کافی در مقابل وزن وارده -11

 حداکثر جمعیت را داشته باشد . 

 پلکان باید دور از درب و پنجره های ساختمان ساخته شود تا در معرض حریقهای برخوردی قرار گیرد و قابل استفاده باشد .  -11

 کف پلکان نباید لغزنده باشد .  -12

 شود تا پلکان تحت تأثیر  شرایط نا مطلوب جوی قرار نگیرد . سقف پلکان و دیواره های آن باید طوری طراحی و ساخته  -13

 سانتی متر باشد .  121و بیشتر از   112ارتفاع دست انداز پلکان نباید کمتر از -14

د طراحی پلکان نباید از نوع دایره و یا استوانه ای باشد ، بلکه مطلوبترین حالت پلکان از نوع ضربدری و یا رفت و برگشت می باش -15

 . 

 تخلیه در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( :

 کد تخلیه: 

بعنوان کد تخلیه تعیین گردیده است که بنا به تشخیص فرمانده حادثه در مواقع لزوم مورد استفاده قرار می  111در این بیمارستان کد 

 گیرد.

 

 

 تخلیه افقی و تخلیه عمودی(، طرح ریزی گردد.) شامل: تخلیه کلی و تخلیه جزئیبیمارستان به دو روش عملیات تخلیه در 

 تخلیه کلی:

 بیمارستان در مواقع بروز حوادث تمامعبارت است از تخلیه 
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 تخلیه افقی: 

 عبارت است از تخلیه قسمتی از بیمارستان یا تخلیه ی یك بخش در مواقع بروز حوادث

پس از انجام بررسی های الزم و اطمینان از عدم گسترش حادثه به سایر بخش ها توسط فرمانده حادثه فقط در رابطه با  تخلیه افقی

بخش دچار حادثه صادر گردیده و تخلیه این بخش با ایجاد هماهنگی های الزم و رعایت اصول کلی تخلیه به بخش مقصد صورت 

 پذیرد.

  تخلیه عمودی:

 و خطر گسترش آسیب به ساختمان و افراد  چند بخش و یا یك طبقه از بیمارستان در زمان وقوع حوادثعبارت است از تخلیه 

در صورتی که بخش های متعددی دچار حادثه شده باشند و همچنین یکسان بودن شرایط پیش آمده برای کلیه بخش ها،تخلیه عمودی ،به 

 ترتیب ذیل انجام پذیرد.

 :در صورت نیاز به تخلیه طبقات موجود در فاز قدیم بیمارستان،اولویت تخلیه عبارت است از 

:5.واحد خدمات 4.رختشویخانه 3.آشپزخانه 2.واحدهای تجهیزات پزشکی،تدارکات و کلینیک ترک اعتیاد 1 طبقه زیرین .

 نمازخانه و سالن اجتماعات

 :واحد اسناد 7. واحد مدیریت اطالعات سالمت 6.آزمایشگاه 5.رادیولوژی 4 .اورژانس3.اتاق عمل 2.بلوک زایمان 1 همکف .

 . بخش دیالیز11. اداری و مالی 9. ترخیص 8پزشکی 

:دفتر پرستاری3.ارتوپدی 2.جراحی زنان1 طبقه اول. 

  بیمارستان،اولویت تخلیه عبارت است از: جدیددر صورت نیاز به تخلیه طبقات موجود در فاز 

 بخش 1 :همکفطبقه .CCU  3 بخش .ICU 

 اطفال 2.نوزادان 1 :طبقه اول. 

داخلی مردان2.داخلی زنان 1 :دوم طبقه. 

        :در صورت نیاز به تخلیه ساختمان کلینیک تخصصی،الویت عبارتست از 

          :رادیولوژی 3.سونوگرافی2.آزمایشگاه1طبقه همکف. 

           :کلینیک دندان پزشکی5.کلینیک جراحی4.کلینیک اطفال3.کلینیک داخلی 2قلب.کلینیک 1طبقه اول. 

            :بخش اداری2.کلینیک زنان 1طبقه دوم. 

 

 اولویت تخلیه در عملیات تخلیه کلی به ترتیب ذیل باشد:

 بیماران-1

 کارکنان-2

 اسناد و مدارك ضروری-3

 تجهیزات سرمایه ای-4
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کلیه ی وسایل و تجهیزات ضروری جهت تخلیه از قبیل ویلچر،برانکارد و آمبوالنس جهت تخلیه بیماران، توسط  *

 سوپروایزر آماده می گردد.

 مناطق تجمع اضطراری ایمن: -7
وقتی به آنجا منتقل شوند در آنجا از خطرهای حریق در  مکاناطالق می شود که متصرفین یا ساکنین یك  هاییمناطق امن به مکان

باشد ، البته اماکنی که در داخل بنا قرار دارند بعنوان مناطق امن نسبی  مکانتواند در داخل  و یا خارج  امان باشند . این مکان می

ما اماکن خارج از بنای درگیر حریق با فاصله مطرح هستند مانند پلکانهای دور بند فرار یا اضطراری و یا طبقاتی بعنوان  مکان امن ، ا

در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( منطقه تجمع ایمن شماره یك مناسب از بنا می تواند بعنوان منطقه امن مطلق تلقی گردد . 

 مربوط به  فاز قدیم پارکینگ اداری و منطقه تجمع ایمن شماره دو مربوط به فاز جدید می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تیم های بحران بیمارستان)تیم اطفائ حریق،تیم واکنش  -8

 (: HICSاضطراری،تیم ارزیابی اولیه،چارت  
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 اعضاء ی این چارت ها با توجه به بازبینی های مختلف تغییر می کنند.*
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 انواع تمرین،مانور،اعالم کد ساعت صفر:-9
 های مقابله با بحران:  مانور

های  شان ارتقای سطح آمادگی در جامعه است. شاید به جرأت بتوان گفت پس از تمرین هستند که هدفهایی  مانورها مجموعه تمرین

ها برای آمادگی در جهان  ساز فراگیرترین نوع تمرین های رویایی با شرایط اضطراری ناشی از بالیای طبیعی و حوادث انسان نظامی مانور

شود. مانورها  عی به انواع توجیهی، میدانی، دورمیزی، عملکردی و مقیاس کامل تقسیم میهای مقابله با بالیای طبی آید.تمرین به شمار می

 باشند. پردازند و معیاری برای سنجش اجرایی بودن و عملکرد برنامه مدیریت بحران می به ارزیابی عملکرد و نیز برآورد کیفی منابع می

 انواع مانور عبارت اند از:

 های بسیار کوچک یک یا چند عمل مشخص سازی توجیهی و یا شبیه شامل جلسات مانور توجیهی: -1

بندی و نه  دهند ولی نه زمان حلها را ارایه می کننده بر اساس برنامه راه شود تا افراد شرکت یک سناریو مطرح میمانور دورمیزی:  -2

 شود. سازی نمی مکان واقعه شبیه

کننده موظفند با رعایت برنامه و  شود و افراد شرکت شده مطرح می سازی شبیهبندی  یک سناریو بر اساس زمان مانور عملیاتی: -3

 شوند. شود و دستورات به عمل تبدیل نمی سازی نمی بندی دستوراتی صادر کنند، اما از نظر فیزیکی واقعه شبیه زمان

یات نیز به صورت فیزیکی در محل سازی شود و عمل سعی بر این است که تمام ابعاد یک بحران شبیه مانور با مقیاس واقعی:-4

رسد  شود. بسته به امکانات، میزان شباهت به شرایط واقعی ممکن است متفاوت باشد.از میان انواع تمرینات ذکر شده، به نظر می انجام می

و بررسی وضعیت های همگانی ارایه شده درباره مقوالت مرتبط با بالیای طبیعی  انواع میدانی و مقیاس کامل برای ارزیابی آموزش

 تر باشند. مشارکت مردمی مناسب

های عملیاتی برخی از اجزای طرح جامع مدیریت بحران، مشاهده و ارزیابی نحوه استفاده از  ارزیابی عملکرد برنامه:اهداف مانور

های مسؤول و نیز  زمانعملیاتی تعیین شده، آزمایش میزان آمادگی و هماهنگی بین سا  های ها و روش تجهیزات فیزیکی، تقویت سیاست

 باشد. برآورد کیفی و کمی منابع از جمله اهداف برگزای این مانور می

 توان اهداف کلی مانور را به صورت زیر بیان نمود: پس می
 ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با بالیای طبیعی و کنترل آنها-

ها و  دن به هماهنگی بین سازمانهای مسؤول روشن نمودن نقشهای ارایه شده بهبود بخشی ریزی مشخص نمودن نقاط ضعف برنامه-

 ها مسؤولیت

های مدیریت بحران در شرایط واقعی استحکام بخشیدن  ها و نظام های اجرایی طرح آزمایش نمودن طرح اطمینان یافتن ازقابلیت-

نشان دادن کاربرد سیستم جامع مدیریت همکاری بین سازمانهای مدیریت شهری، سازمانهای دولتی ومنابع بخش خصوصی و شهروندان 

 بحران درشهر

 های مدیریت بحران شهری  آزمایش مقدماتی عملکرد محدود برخی از سازمان-

 مسؤول مدیریت بحران شهر تهران در مناطق مشاهده -

های مسؤول برآورد کیفی و کمی  های عملیاتی تعیین شده برای سازمان ها و روش نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی تقویت سیاست-

  ساختار مانورهای مدیریت بحرانمنابع 

های مسؤول و  است که سازمان (HICS)  بیمارستان ساختار مورد استفاده در مدیریت بحران و مانورهای آن ، سامانه فرماندهی حادثه

ای بنا  نمایند. این ساختار بر اساس اصول پایه می  های عملیاتی، آن را پیاده با استفاده از برنامه شهرستان کاللهستادهای مدیریت بحران 

 و ها گزاری نهاده شده است که از طرفی موجب اطمینان یافتن از به کارگیری مؤثر منابع و از سویی کاستن از اختالالت در سیاست

 به کار گرفته شوند. بیمارستانتی برای هر نوع بحران و هر سطحی در بایس اصول این. گردد می گو پاسخ های سازمان عملیات

که در آن هدف ارزیابی سطح آمادگی و سرعت عمل اجرای فرامین پرسنل می ،*اعالم کد ساعت صفر نوعی مانور محدود می باشد 

 فراخوانده شده صورت می پذیرد. این مانور بدون هماهنگی افرادباشد.
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 عالئم و نشانه های خطر:-11
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 رعایت نکات ایمنی تضمین کننده سالمت ما و بیماران ما می باشد.

 

 با تشکر


