
تخلیه اضطراری بیمارستان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی–دبیرخانه کارگروه حوادث غیرمترقبه 



:مرحله می باشد4چرخه مدیریت خطر بالیا شامل 

(Mitigation)کاهش آسیب -1

(Preparedness)آمادگی -2

(Response)پاسخ -3

(Recovery)بازیابی -4



محدودبرایکهایسازهغیروایسازهاقدامات:آسیبکاهش
ومحیطیزیستتخریبطبیعی،هایمخاطرهناگوارآثارسازی

.شوندمیاجرافناورزادهایمخاطره

برایپیشاپیشکهاقداماتیوهافعالیتازعبارتست:آمادگی
در.گیرندمیانجامهامخاطرهءسوآثاربهموثرپاسخازاطمینان

:گیردمیصورتاقدامدوفازاین

اولیههشدارسامانهاستقرار-1

آمادگیبرنامهتدوین-2

.هستندآمادگیبرنامهاصلیاجزایتمرینوآموزش



یانحیمداخالتانجامبارسانیکمکازعبارتست:پاسخ
واقلحدنیازهایوجانحفظمنظوربهبالازبعدبالفاصله

ایکوتاهفوری،تواندمیپاسخ.دیدهآسیبمردمپایه
.باشدمدتطوالنی

روحی،جسمی،توانبخشیوبازسازیشامل:بازیابی
واهتصمیمازعبارتواستمعیشتیومعنویاجتماعی،
معهجابازگرداندنبرایبالوقوعازپسکهاستاقداماتی

انجامهیافتارتقاءوضعیتیاقبلوضعیتبهدیدهآسیب
.گیردمی



:سامانه هشدار سریع

امانهسداشتنراپاسخبرنامهازقسمتاولینجهانیبهداشتسازمان
.استکردهاعالمسریعهشدار

معرضدرجمعیتکهکندمیعملایگونهبهسریعهشدارسامانه
.شوندآگاهمخاطرهبامواجههازپیشخطر

ایشپباآنفرایندواستیکسانمخاطراتبیشتردرهشدارالگوی
.شودمیانجامپیشگیریوآمادگیبرایخبرانتشارومخاطرات



:چهار قسمت داردسریع سامانه هشدار 

ومخاطراتتحلیلشاملخطرارزیابی:خطرهامورددرکافیدانش
.هاستظرفیتبررسیوهایآسیبوارزیابی

سریعهشدارسامانهطراحیومخاطراتیشپا
برایوباشدفهمقابلوواضحبایدهشدار:موثرارتباطاتوانتشارخبر

.شودمنتشرهستندخطرمعرضدرکهکسانیهمه

دوجواجراآمادهوشدهازمایشوروزبهپاسخهایبرنامه:پاسخظرفیت
.باشدداشته



:مرحله قبل از حادثه–تدوین سامانه هشدار اولیه 

اناطمینومخاطراتکنندهپایشهایارگانیاهاسازمانفهرستتهیه
اتاقریقطازیاغیرمستقیمومستقیمطوربهمناسبیارتباطاینکهاز

.استبرقرارعملیاتهدایت

وحادثهنوعوشدتبهتوجهبایعرسهشداراعالمآستانهتعریف
بیمارستانازقسمتهرهایظرفیت

یاحلمترینامنوجغرافیایینظرازمکانتریننزدیککردنمشخص
اتاقنوانعبهبیمارستانکارحجموظرفیتبامتناسبفیزیکیفضای
حادثهعملیاتهدایت

عملیاتهدایتمرکزوبیمارستانبینالیهچندارتباطیبسترتعیین
هادادهوصوتیامواجوثبتضبطامکانباترجیحا



:بیمارستانتخلیه
اندتومیهرکسیبرایبحرانواضطراریشرایطاینکهوجودبا

واشخانوادهاو،خودبرایشرایطایننداردانتظارکسیدهدرخ
نممکاتفاقاینکهاستاینواقعیتاما.دهدرخکارشمحلیا

محلشدخواهندمجبورهمهشرایطایندرودهدرخاست
.کنندترکراخوداستقرار

امهبرنیکتهیهشرایطیچنینبارویاروییبرایراهبهترین
تهدیداتارزیابیوخطرارزیابیاساسبرفوریتعملیات

.استبیمارستانی

یاتمامتخلیهبهکهدهدرخایگونهبهاستممکنحادثه
.باشدنیازبیمارستانازقسمتی



ساختاراساساضطراری،تخلیهطرحHICS (Hospital

Incident Command System)بلکهدهدنمیتغییررا
دراستممکنکهکندمیاضافهآنبهرامشخصیاجراییموارد
.گیردقراراستفادهموردبیمارستانتخلیهبهنیازهنگام

شپیبایدخودغیرمترقبهحوادثریزیبرنامهدربیمارستان
تمسیسدادندستازهایحالتترینآمیزفاجعهاحتمالبینی
ایندرراخودهایاستراتژیوبکندرامعمولارتباطیهاس
واینترنتها،تلفنرفتندستازمثل.دهدگسترشزمینه

زمانیکدررادیوییسیستم



رنامهبپاسخگویترخیصمسئولویژهبهریزیبرنامهواحد
انبیمارستتخلیهچگونگیوزماندربارهمقدماتیریزی
.استنهاییگیرتصمیمحادثهفرماندهامااست

نهاییریگیتصمیمازپیشنیزبیمارستانتخلیهفرمانده
تصمیموهابخشمدیرانوفرماندهیکارکنانباباید

اتعملیهدایتمرکزنظیربیمارستانازخارجگیرندگان
.کندمشورتهابیمارستاندیگرودانشگاه



همهاستممکنبیمارستان،کاملتخلیهبهنیازصورتدر
بهراینبنابباشندنداشتهراهمزمانتخلیهامکانبیمارستان

.استضروریکافیریزیبرنامهکارایندادنانجاممنظور
ارشدوهماهنگیورابطارشدگیریتصمیمهنگامدر

اینمناسبزماندروصحیحروشبهبایدعمومیروابط
خارجیهایسازمانوبیمارستانکارکناناطالعبهراخبر
س،اورژاننشانی،آتشدانشگاه،عملیاتهدایتمرکزنظیر

.برسانندعمومیبهداشتعواملوپلیس
دهخانواوبیماراناختیاردرنیزاطالعاتبرخیاستممکن

.گیردقرارآنانهای



وهشداشغالبیمارستانهایتلفناستممکنحوادثبروزهنگامدر
درارتباطاتمسئولکهفردیحوادثگونهایندرشوندآسیبدچاریا

.کندهماهنگوکنترلراداخلیارتباطاتبایداستبیمارستان

هایسیستممانندارتباطیاضطراریهایسیستمبایدبیمارستان
ینتامراحملقابلرادیوهایوعمومیفراخوانیهایسیستم،رادیویی

.کند



:شدطرح تخلیه اضطراری باید در برگیرنده موارد زیر با

شودمشخصشودانجامتخلیهعملیاتبایستمیکهشرایطی.

گرددبیاناضطراریوضعیتیکازافرادسازیآگاهچگونگی.

کندمشخصبایدراتخلیههایخروجیومسیرها.

ودشمعیناضطراریتخلیهدردیگرانومسئولینهاکنندههماهنگنقش.

باشدشدهمعلوماسنادنگهداریبرایامنمکانیک.

مشخصاضطراریتخلیهعملیاتازپسافرادتجمعمحلعنوانبهمکانی
.باشدشده

گرددنتعییاضطراریتخلیهعملیاتازپسافرادسرشماریبرایهاییشیوه.



ردد؟تحت چه شرایطی می بایست عملیات تخلیه انجام گ

رایطشازایگستردهطیفبایداضطراریتخلیهطرحتدوینهنگام
هنددرخپیرامونمحیطدرتوانندمیکهخطرناکبالقوهواضطراری

دراییشیمییافیزیکیخطراتچهکهمعنیاینبه.داشتنظردررا
ورمجبراافرادوشدهاضطراریشرایطایجادموجبتوانندمیمحیط

نمایند؟خوداستقرارمحلازاضطراریتخلیهبه

نیزوساختماننوعافراد،قرارگیریمحلبهتوجهبااضطراریتخلیه
.باشدداشتهتفاوتتواندمیحادثهنوع



ه برای رسیدن به آمادگی الزم طرح تخلی
.بارها تمرین گردداضطراری باید 



:ازدمواردی که ممکن است نیاز به تخلیه را ضروری س

آتش سوزی و دود
خرابی زیرساخت ها و تسهیالت
از بین رفتن سیستم های گاز یا برق یا آب
پتانسیل مواجهه با مواد خطرناک
ترور، خشونت و یا ورود افراد مسلح
خطر بمب گذاری



:تصمیمات کلیدی فرمانده حادثه
میماتتصبایدتخلیهبهتصمیمازپسبالفاصلهحادثهفرمانده
وتانبیمارسداخلافرادباارتباطاتخصوصدررابسیاریکلیدی
درگیریتصمیمجملهازکنداخذبیمارستانخارجهایسازمان
:خصوص

(کاملعمودی،افقی،)تخلیهسطح

(حادمدلمنابع،مدلجغرافیایی،مدل)تخلیهنوع
(تخلیهفوریتمیزان)تخلیهزمان

بیمارانبندیاولویت

شدهترخیصوشدهتخلیهبیمارانهایمکان



:  سطوح تخلیه

تخلیه افقیHorizental Evacuation                        

تخلیه عمودیVertical Evacuation                        

تخلیه کاملTotal or Full Evacuation                     



                  (Horizontal Evacuation):تخلیه افقی

وریفخطریکتهدیداتبهنسبتمنابعوافرادامنیتمرحلهایندر
.مانندمیباقیطبقههماندرواستشدهحفظ
ددارقرارکهواحدیهردرکسهرکهاستمعنیاینبهافقیتخلیه

.دهدمکانتغییرداردوجودکهخطریمقابلسمتبهبایستی
بستریقاتایکیاودرمانیبخشیکبهمربوطکهتخلیهمواردبیشتر
.شودمیانجامافقیروشبهشودمیبیمار

گراگیردصورتافقیروشبهتواندمیهمساختمانیککلتخلیه
.باشدارتباطدردیگریساختمانبهساختمانیکطبقاتهمه



(Vertical Evacuation):تخلیه عمودی

.دارداشارهطبقهیککاملتخلیهبهتخلیهازمرحلهاین

بیمارانوکارکنانشدهمشخصدقیقاآنمحلکهایحادثهمورددر
آنبودنایمنکهساختمانآندردیگرمکانیکبهتوانندمی

یینپاطبقهدوحداقلمکاناینکه.شوندمنتقلاستشدهمشخص
.باشدمیحادثهمحلازباالتریاتر

درتاباالترنهشوندهدایتترپایینطبقاتبهبیماراناستبهتر
یشتریبسهولتباساختمانکاملتخلیهشدبدترشرایطکهصورتی

.شودانجام



        (Total or Full Evacuation ):تخلیه کامل

یککاملتخلیهبرگیرندهدرتخلیهازمرحلهاین
.استساختمان

نجاماحلراهآخرینعنوانبهبایستیتنهاکاملتخلیه
فضایایمکانیکبهبایدمنابعوبیمارانکارکنان،.شود

دنیازمنگیریتصمیماین.شوندمنتقلجایگزین
.استتخلیهدرفعالهایبخشهمهمیانهماهنگی



:نوع تخلیه

مدل جغرافیاییGeographic Model       

 مدل منابعResource Model                      

               مدل وضعیت بیمارانAcuity Model



:مدل جغرافیایی

داردمرکزتفضاهاییتخلیهرویبرسیستماتیکتخلیهنوعاین
راآنهاانبیمارستدیگرفضاهایبهنسبتبیشتریریسککه

هبشدهانتخابهایاتاقتخلیهمورددریاو.کندمیتهدید
لیهتخهنگامدردیگریازپسیکیاولویت،درهایاتاقعنوان
.کندمیصحبتبخشیککامل

رکزمیابیمارستانکهکرداستفادهتوانمیزمانیمدلایناز
زمانیاوباشدمشخصیسریعهشدارسیستمدارایدرمانی

.باشدداشتهاختیاردرتخلیهنوعاینجهتکافی



:مدل منابع
داردزتمرکمنابعازاستفادهحداکثررویبرتخلیهنوعاین.

باتقیممسطوربهبیمارانبندیاولویتتخلیهازنوعایندر
.باشدمیمرتبطبیماراننیازموردمنابع



:وضعیت بیمارانمدل 
رامارانبیتخلیهبندیاولویتبیمار،وضعیتتخلیهازنوعایندر

.کندمیمشخص

درمانیتجهیزاتبهنیازکهکسانیوحادتربیمارانروشایندر
آنکهطشربهشوندمیتخلیهبیماراندیگراززودتردارندبیشتری

.باشدمهیاآنهااقامتجهتالزمتسهیالتوانتقالقابلمنابع

نلپرسکاریبارسرعت،باحادبیمارانتخلیهخاطربهروشایندر
...وشنساکاکسیژن،اگرضمندرویابدمیکاهشتخلیهبامرتبط

میتامینوحمایتراآنهاشودمشکلدچاربیمارانانتقالهنگامدر
.کند



:زمان تخلیه

فوریتخلیه–نداردوجودشدنآمادهبرایزمانی:اورژانسی/فوری

افرادهمه–(ساعت2-1)شدنآمادهبرایمحدودزمان:ضروری/سریع
.شوندخارجساعت6تا4بینباید

یطتخلیه–شدنآمادهبرایزیادزمان:شدهریزیبرنامه/تدریجبه
انجامدمیطولبهروزهاحتییاوهاساعت

میآمادهتخلیهبرایولیشوندنمیجابجابیماران:صرفآمادگی
.شوند



:مکان بیماران تخلیه شده و ترخیص شده

بهاختصاصجهتخوداطرافدرراهاییمکانبایدبیمارستان
.کندشناساییشدهترخیصوشدهتخلیهبیماران

ازایمجموعهیامکان:شدهتخلیهبیمارانقرارگیریمحل
هتجبیمارانکهاستبیمارستانساختمانازبیرونهاییمکان
بهتبرگشبرایانتظاریاانتقالبرایانتظاردرمانی،خدماتارائه

یکشبیهنبایدمکاناین.شوندمیجمعآندربیمارستان
درمانجهتضروریمنابعفقطبلکهباشدکاملبیمارستان

.گردندترخیصوشدهدرمانتاداراسترابیماران



تظرمناندشدهترخیصکهبیمارانیکهاستمکانی:ترخیصمحل
.ببرندخانهبهراآنهاتاهستندشانخانوادهاعضای

ازتادباشداشتهفاصلهشدهمنتقلبیمارانمحلبابایدترخیصمحل
.شودکاستههاراهترافیک

اندازهومجاورتترخیصمحلوشدهتخلیهبیمارانمحلانتخابدر
.دارداهمیتمحل

یمارانبجابجاییجهتبیمارستانبهشدهتخلیهبیمارانمحلنزدیکی
ردیگیاوشیمیاییخطراتانفجار،احتمالچهاگراستکنندهکمک

قرارهتوجموردبایددهدرخبیمارستاندراستممکنکهوسیعتهدیدات
.گیرد



:آگاه سازی افراد از بروز شرایط اضطراری
هایزنگصدایاضطراریتخلیهطرحدراینکهازاطمینانکسب

یشپازهایفعالیتانجامیاومحلتخلیهبرایعالمتیعنوانبههشدار
دنشنیوتشخیصقابلساختمانجایهمهدروهمهبرایشدهتعیین
.است

رقبقطعهنگامدرگیریبهرهمنظوربهکمکیبرقموتورآوردنفراهم

یناییبنظرازکهافرادیبههشداربرایلمسقابلوسایلازگیریبهره
.نیستندتشخیصبهقادرشنواییو

مدیرمانندکلیدیافرادوکارکنانازروزانهلیستیکسازیآماده
ردآنانسازیآگاهمنظوربهپزشکانیاوتاسیساتمدیرساختمان،

خدمتازخارجساعاتدراضطراریشرایط



:مسیرها و خروجی های تخلیه
هایخروجیومسیرهااضطراریتخلیهطرحسازیآمادههنگام
هایخروجیوتخلیهمسیرهایاین.شودمشخصبایدتخلیه

:باشندزیرشرایطدارایبایستیاضطراری

مناسبروشناییوواضحگذاریعالمتدارای

شدهتخلیهپرسنلیاافرادتجمعبرایکافیفضایدارای

اضافهوسایلوزبالهازعاریوپاکیزه

شدهتخلیهپرسنلیاافرادبرایاضافهخطرایجادعدم

اضطراریهایخروجیوتخلیهمسیرهایراهنمایهاینقشه
.گیردقرارافراددیدمعرضدروشدهتهیه







:سرشماری افراد پس از تخلیه

وندشجمعآنجادرتخلیهعملیاتازپستاافرادبرایمحلیتعیین.

تهداشعهدهبرراسرشماریوظیفهاختصاصیطوربهافرادییافرد
.باشند

نآخریونام.گیردصورتبایستیتخلیهازپسسرشماریانجام
ردنیستموجودآنهاازاطالعیسرشماریدرکهافرادیحضورمکان

.گیردقرارمسئوالناختیار

مانندکارکنانوبیمارانازغیربهافراددیگرسرشماریبرای
بلقاشیوهیک...وهادرمانگاهبهکنندهمراجعهافرادبیمار،همراهان

.گرددپیشنهادانجام



درعملیاتواحدحراستوانتظاماتشاخهتوسطبیمارانسرشماری
انجامطیارتبادیگروسایلیاوسیمبیکمکباحادثهفرماندهیسامانه
تندبایسدیدهحادثهمکاندرهایجلویدربایدافراداین.گرفتخواهد

ثهحادمحلازکهپرسنلیوکنندگانمالقاتبیمارانهمهشمارشازو
.کنندحاصلاطمینانشوندمیخارج

اطالعبهشاخهاینتوسطسرعتبهبایدهادسترسیمحدودیت
وکارکنانمروروعبورمحلمسیرمتعاقباوبرسدمردموکارکنان
.شودرسانیاطالعنقلیهوسایلومراجعان

وبیمارانیاوبیمارانبینخشونتازجلوگیریوامنیتبرقراری
.استعملیاتواحدحراستوانتظاماتشاخهوظایفازیکیکارکنان



:آموزش های مورد نیاز افراد

هتخلیطرحجزئیاتواضطراریشرایطانواعبابرخوردچگونگی
حاصلاطمینانوشوددادهآموزشکارکنانهمهبهبایداضطراری

.اندشدهمتوجهراآنخوبیبهکارکنانهمهکهگردد

:استزیرمواردشاملکلیطورهبهاآموزشاین

اضطراریشرایطدرافرادنقشومسئولیت

موجودخطراتوتهدیدها

اضطراریتخلیهوگیریپناههایشیوه



ارتباطاتوهشداررسانی،اطالعهایشیوه
روش هایی جهت اسکان افراد در شرایط اضطراری
شیوه های سرشماری
آموزش نحوه استفاده از تجهیزات اضطراری امدادی
آموزش کمک های اولیه
نحوه تامین امنیت محل حادثه



:استضروریشدهذکرهایآموزشارائهزیرموارددر

هنگام تدوین طرح اولیه تخلیه اضطراری

 هنگام استخدام کارکنان جدید

 هنگام اضافه شدن تجهیزات، مواد یا فرایندهای جدید

پس از انجام تغییرات در طراحی ساختمان

 هنگام به روز رسانی و اصالح روش های موجود پس از بروز شرایط
اضطراری



:تجهیزات ویژه مورد نیاز در شرایط اضطراری

هااعتسانرژیمنبعبهنیازبدونوکنندمیجذبرانور:نورتابتابلوهای
نکاتواضطراریتجهیزاتمحلخروجی،هایراه.کندمیساتعنورخوداز

ب،نصدرسهولتوسرعتآنویژگی.کندمیمشخصتاریکیدرراایمنی
ردجوییصرفهباال،حرارتیمقاومتپایین،نگهداریهزینهزیادعمرطول

.باشدمیانرژی

اکسیژنهایماسک
پاهاوسرازحفاظتبرایدستکشولباس
اولیههایکمکبسته
نشانیآتشهایکپسول
...



:شدارعملکرد مطلوب هنگام بروز آتش سوزی و یا شنیدن زنگ ه

زنگتریننزدیکبهراخوداتشودودازاثرییافتنصورتدر
.آوریددرصدابهراآنورساندههشدار

کردترکرامحلفورابایستیهشدارزنگشنیدنصورتدر.
ایودرآوردهصدابهراآناشتباهاکسیکردتصورنبایدهیچگاه

.نمانیددیگرانالعملعکسمنتظر.استآزمایشی

رینتنزدیکسمتبهپلکانتریننزدیکتخلیهمسیربهترین
.استامننامذکورمسیرشوداعالمکهاینمگراستخروجی

ادهاستفآسانسورازهیچگاهاضطراریموقعیتبروزمواقعدر
.نکنید



یراز.کردقفلراآنهانبایدامااستالزامیدرهابستنمحلترکهنگام
.شودمراجعههااتاقآنبهدوبارهگرفتنپناهبرایاستممکن

گشتبرآنجابهماندهجاساختماندرکهکسییافتنبراینبایدهرگز
.داداطالعنشانیآتشماموریاپلیسافسربهفورارامطلباینبایدبلکه

تادزضربهآنبهیاونمودلمسراآندرببایداتاقیکبهورودهنگام
.شدمطمئندربپشتسوزیآتشوجودعدمواتاقآنبودنامناز

حلمترکازپس.نمودبازراآنآهستگیبهتوانمیبودخنکدرباگر
.بسترادرببایددوباره

ایخزیدهحالتبهبایستیدودباشدنمواجهصورتدرفرارهنگامدر
سطحازمتری60الی30فاصلهپاکترین.نمودحرکتزمینبهنزدیک
.داردقرارزمین




