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 :رینامه به سردب
 یو فراوان نیکره زم يانسان  بر رو یتحول زندگ ریس

همچون  ایاز آن است که احتمال وقوع بال یحاک ایحوادث و بال
و  ریبوده و منجر به صدمات و مرگ و م ریگذشته، اجتناب ناپذ

از  يبشر ستیز نیتحوالت نو. شوند یعمده م یخسارات مال
و  ینیرنششه دهیگسترش پد ،ییآب و هوا راتییتغ جادیجمله ا

ا انسانها ر ،يا ندهیشدن جوامع  به صورت فزا یفناورانه و صنعت
 ایقرار داده است؛ لذا امروزه بال ایدر معرض بال شیاز پ شیب

جامعه  يبرا يبزرگتر اریبس يها ینسبت به گذشته، نگران
مولفه  نیدر مواجهه با بحرانها، مهمتر). 1(کرده اند  جادیا يبشر

 مارستانیب ن،یب نیباشد و در ا یم ساتهامورد توجه، سالمت ان
به عنوان خط مقدم نظام سالمت در مواجهه با بحران نقش 

سازمان  مارستانیب. کند یم فایدر حفظ سالمت انسانها ا یمهم
 زاتیو تجه ساتیتأس ها،یاست که مملو از فناور يا دهیچیپ

کند و  در  یآن با برق  کار م زاتیاز تجه ياریاست که بس
 یدگیچیپبا  یبرق، ارائه خدمات درمان انیجر قطعصورت 

در بحران ها و ارائه خدمات  ها مارستانیب. . گردد یمواجهه م
 يبرق امر انیبه جر یوابستگ شیو افزا یو درمان یصیتشخ

برق در  نیتام ازیمورد ن  زاتیاست که امکانات و تجه يضرور
در . ندقرار داشته باش ییباال یها در سطح آمادگ مارستانیب

از خدمات و ارائه مراقبت به روش  یعیوس فیسراسر کشور، ط
 رهیزنج یکیسامانه الکتر. به برق  هستند  یمتک یمختلف يها

به  ستیبا یم مارستانیدر ب یبرق رسان يسرما و سامانه ها
 نیبرق آن ها تام يروز در سال انرژ 365و  يروز صورت شبانه

 یتلق يعاد يبرق امر نیگرچه به طور معمول تأم. گردد
و انسان ساخت به  یعیقوع انواع مخاطرات طباما و شود یم

به برق  یوابستگ لیرا به دل یتیرینظام مد نیا یشکنندگ
 شرویپ ياز کشورها ياریبس ژهیتوجه و رغمیعل. کند یم يادآوری

و  ایدر سطح دن یمارستانیب يبه  مباحث مربوط به برق اضطرار
حوادث و  تیریو مقررات مختلف در حوزه مد نیوجود قوان زین

جامع  ينامه ها وهیاستاندارها و ش هیدر کشور، همچنان ته ایبال
 ایبرق در حوادث و بال انیجر يو نگهدار نیجهت تام یو بوم

هرچند که با  .  در کشور کمتر مورد توجه واقع شده است
  . شده  است نیو  تدو هیمختلف ته ياستانداردها
از جمله  یمختلف لیبه دال يمخاطره قطع برق شهر وقوع
 یمصرف برق، خراب شیافزا ل،یشدن س يجار د،یباران شد

. باشد یمحتمل م يلرزه امر نیزم یو حت ها رساختیز
 یداخل یدر هنگام قطع برق، دچار مشکالت فراوان ها مارستانیب

مطبوع  هیو تهو شیو سرما شیاز جمله قطع سامانه گرما
)HVAC( قطع فاضالب،   هیو فشار آب، قطع سامانه تصف

، قطع )و جسد یصنعت يها سردخانه(سرد  رهیسامانه زنج
 ک،ینیو پاراکل ییو سرپا يبستر یدرمان یاتیح يها سامانه

. شوند یم ... و ییآسانسورها، روشنا ماران،یب صیو ترخ رشیپذ
 ریبه شدت تحت تاث ، ها مارستانیدهند که ب یامر نشان م نیا

هستند  يریپذ بیمنظر دچار آس نیبرق قرار دارند و از ا انیجر
سرعت جان خود  به مارانیاز ب يادیو با قطع برق احتماالٌ تعداد ز

  ). 2. (از دست خواهند داد يرا به علت عدم کار کردن دستگاه ها
 اریاست که در زمان بس يضرور ط،یشرا نیا در
اگر . فعال گردد يکننده برق اضطرار نیتأم زاتی،تجهیکوتاه

اگر برق شهر  یاز زمان مجاز باشد، حت شیب یمدت زمان قطع
مجددا وصل شود ممکن است منجر به از دست رفتن زمان 

و  دیمقررات جد نیتدو. شود مارانیاز ب یبرخ يبرا ییطال
در برابر بحران، استفاده از  یو  آمادگ يریشگیشتر بر پیتمرکز ب

از  یکیلذا . مبدل کرده است يا ندهیفزا ازیرا به ن يبرق اضطرار
در صورت قطع برق شهر،  مارستانیبرنامه ها  در ب نیتر مهم
 بیآس لیبه دال. باشد یتوسط ژنراتورها م ازیمورد ن يانرژ نیتأم
 نیچند يدارا دیمراکز با نیا ا،یدر بال ها مارستانیب يباال يریپذ
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عنوان  به یکیحداقل دو ژنراتور باشند که  ای يمولد برق اضطرار
کل  یحداقل با توان برابر آمپر مصرف يانرژ ةکنند نیتأم

الزم است که در  بانیژنراتور پشت کی زیعمل کند و ن مارستانیب
 يها بتواند حداقل بخش یژنراتور اصل يانداز صورت عدم راه

 ,ICU, CCU, NICUمانند  اتاق عمل،  ژهیو یرماند
CSSD, POST ICU, POST CCU یعموم يو بخشها 

 زیالیاورژانس، اتاق د ماربر،یب يها، آسانسورها مهم  مانند راه پله
کامل برق موجب از دست رفتن  یرا پوشش دهد و از قطع...) و
  .شود يریشگیپ زاتیتجه بیو آس  مارانیب

 گریبرق، از د یتوال نیتأم يبرا يمواز يتابلوها نصب
. است ياضطرار طیدر شرا مارستانیالزامات سامانه برق ب

 يامکان را برا نیخاص، ا يازهایمتناسب با ن يتابلوها
کنند تا بار موجود خود را کنترل کنند و  یها فراهم م مارستانیب

، تمام یبحران طیحاصل شود که در شرا نانیحال اطم نیدر ع
 یتحت پوشش قرار م ژهیو يها دست کم بخش ای مارستانیب
 يها برق ،یالملل نیب ياستانداردها یبر اساس برخ). 2( رندیگ

 هیثان 10حداکثر ظرف مدت  دیبا) ژنراتورها( بانیپشت ياضطرار
 یموظفند سوخت کاف ها مارستانیب ن،یعالوه بر ا) 3(فعال شود

چند روز،  يقطع برق برا رتکنند تا در صو رهیرا در محل ذخ
ساعت به صورت دائم به کار خود  96ژنراتورها بتوانند حداقل 

 ياضطرار يها برق ياستانداردها نیاز مهمتر یکی. ادامه دهند 
مرتبط با  ياستانداردها مارستانها،یآماده به کار در ب بانیپشت

وارد شود،  يادیخسارت ز نکهیقبل از ا. است ییزمان پاسخگو
 ،یپزشک يها اگر در مرکز مراقبت. کار کنند آغاز به دیبا امولده

 ينگهدار یاز زندگ یبانیپشت يها وابسته به سامانه مارانیب
 قیحفاظت از حر یزندگ یمنیاز کد ا دیبا شوند، یم

NFPA99) ،NFPA101 ،NFPA110 ،EC02.05.07 ( و
وزارت بهداشت،  یابالغ یمارستانیب یاعتبار بخش ياستانداردها

 يها و تست ها یبازرس. شود يرویپ یو آموزش پزشک ماندر
برق  يها که سامانه دهند یرا م نانیاطم نیبه شما ا يا دوره
ژنراتورها، . برند یبه سر م یتیشما در چه وضع بانیپشت

از  ییدر مکان ها دیسوخت، فقط با ریبرق و ذخا يتابلوها
 يواهمچون آب و ه یمستقر شوند که از مخاطرات مارستانیب

در امان باشند، لذا  يسوز زلزله و آتش ل،ینامناسب، س
جهت نصب نامناسب  و پشت بام نیرزمیز رینظ ییها مکان

  ).4( باشند یم
قطع  ياست که حداقل برا نیمهم ا ارینکته بس نیبنابرا

مشخص وجود  يا برنامه دیبا یو مراکز درمان ها مارستانیبرق ب
 ياتصال به برق اضطرار يتا بتوان به سرعت برا.داشته باشد،

  .اقدام کرد
قابل  مارستانیبرق  ب یو آمادگ یابیکه در ارز ییشنهادهایپ 
  :باشند عبارتند از یم یبررس

 تیجذب و آموزش کارشناسان برق متناسب با ظرف .1
  .ردیانجام پذ مارستانیب

 مارستانیبرق در ب عیاعتماد به سامانه توز تیاز قابل .2
  .حاصل شود نانیاطم

  .برق باشد نیمجزا تام يشبکه ها يدارا مارستانیب .3
 نیو پاسخ در مواجه با قطع برق تدو یدستورالعمل آمادگ .4

  .شده باشد
برق  یبرق در زمان قطع برق با توان مصرف نیمنابع تام .5

  .متناسب باشد مارستانیب
 يدر اتصال به برق اضطرا يموارد اضطرار يبند تیاولو .6

  مشخص شود
مدت برق برآورد  یسوخت در  زمان قطع طوالن زانیم .7

  .شود نیوتام
  باشد بانیو پشت یدو ژنراتوراصل ياراد مارستانیب .8
  مارستانیدر ب ياضطرا هیوجود برنامه تخل .9

 یها و مراکز درمان مارستانیب ریعقد تفاهم نامه با سا .10
 ).5(متناسب  يساخت ها ریکننده ز نیتام
  

و مراکز  مارستانیبرق، ب یو حوادث، قطع ایبال :ها کلیدواژه
 یدرمان
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