
اولین "هفته نامه" مدیریت خطر حوادث و بالیا

واحد مدیریت خطر حوادث و بالیا
                                                                                                                                                                 بیمارستان ولیعصر (عج) جغتای

بحران: 

بحران عبارت است از حادثهای که به طور طبیعی و یا توسط بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی 
و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.

انواع بحران: 

به طور کلی انواع بحرانهای معمول و مطرح در دنیا، بدین قرار میباشند: زمینلرزه، آتشفشان، موجهای دریایی ناشی از زلزله، 
گردبادهای استوایی (طوفان)، طغیان، شکافتن زمین، آتشسوزی طبیعی جنگلها و بیشهها، خشکسالی، بیماریهای شایع، 

تصادفات عمده، شورشهای اجتماعی، بحرانهای ناشی از جنگ و ... .

مخاطره: 

به پدیدههایی گفته شود که بالقوه آسیبزا هستند و میتوانند منجر به آسیب جانی، مالی و محیطی به مردم و یا بیمارستان 
شوند.

عوامل خطرآفرین در بیمارستان با دو منشاء میتواند باشد: 

الف) منشا داخلی: در داخل بیمارستان رخ میدهد مانند آتشسوزی، قطع آب و برق، قطع گازهای طبی، قطع سیستمهای 
ارتباطی و ... .

ب) منشا خارجی: خارج از بیمارستان بوده ولی بیمارستان رو تحت تاثیر قرارداده و باعث ورود بیش از انتظار مجروحان و 
مصدومان به بیمارستان میشود مانند تصادفات، زلزله، سیل، اپیدمیها و ... .

روشکار اولویتبندی عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی بیمارستان: 

ابتدا شناسایی عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی بیمارستان در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا، سپس طبق جدول ذیل 
نام هر مخاطره را نوشته و بر اساس چهار پارامتر شدت، احتمال وقوع، میزان آسیبپذیری و دوره بازگشت یا تکرارپذیری به آن 
مخاطره از یک تا پنج نمره داده و در ضرایب هر پارامتر (برای شدت ضریب۶، برای احتمال ضریب ۷، برای آسیبزایی ضریب ۵ 
و برای تکرارپذیری ضریب ۲ میباشد) ضرب نموده و بعد چهار نمره برای هر مخاطره را با هم جمع نموده و در انتها بر اساس 

بیشترین امتیازات، مخاطرات را اولویتبندی میکنیم.

اولویتبندی عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی
امتیاز کل آسیبزایی (۵) شدت (۶) احتمال (۷) تکرارپذیری (۲) مخاطره ردیف

۱

برحسب بیشترین امتیازات عوامل خطر آفرین خارجی بیمارستان ولیعصر (عج) طبق اولویت : 

۱. اپیدمی      ۲. سیل    ۳. حوادث ترافیکی     ۴. نزاع و خشونت     ۵. زمین لرزه

برحسب بیشترین امتیازات عوامل خطر آفرین داخلی بیمارستان ولیعصر (عج) طبق اولویت: 

۱. قطع برق    ۲. خرابی سیستم سرمایشی وگرمایشی    ۳. خطر انفجار     ۴. قطع آب     ۵.قطع گاز پزشکی


