لزوم تدوین آیین نامه آتش نشانی و ایمنی در مقابل حریق ویژه فضاهای درمانی
مهدی کفایتی ملک آباد
احسان بیات

1

2

چکیده
یادآوری می گردد که بیمارستانها به عنوان مهمترین مرکز ارائه خدمات سالمت از اهمیت و حساسییت خاییی برخیوردار
هستند .بیماران و همراهان آنها در شرایط خایی از اضطرار قرار دارند و عالوه بر انتظیار اسیتفاده از مطییط امین و آراال عمیال
امکان مقابله با بطران یا مشکل دیگری ندارند .درواقع بیماران هم روحی و هم جسمی نیاز به مراقبت داشته و در موقیع بطیران
بخاطر عدال امکان نجات یا مراقبت از خود نیازمند کمک مضاعف از دیگران هستند .هم چنین وجود جامعیه بیزرن نخبگیان در
حوزه پزشکی و پیراپزشکی که عموماً آموزشهای خایی برا ی بطیران هیای متفیاوت ییا ککنییک هیای اسیتفاده از کجهییزات را
فرانگرفته اند نیز بر اهمیت آمادگی همه جانبه ساختمان بیمارستان بر غلبه بر بطرانها یطه میگذارد.
خوشبختانه در سالهای اخیر با کوجه به سیاستهای کلی از جمله ایالح نظاال سیالمت و طیرح ملیی افیزای

 21000کخیت بیه

فضاهای درمانی که در کماال شهرستانهای کوچک و بزرن ،دور و نزدیک به مرکز به بهره برداری رسیده نیز به اهمییت موضیو
میافزاید .البته کنو دستگاه های متصدی ساخت بیمارستانها چه در بخ

دولتی و چه در بخ

غیر دولتی هیم چنیین کنیو

مشاورین و پیمانکاران دخیل در این امر مهم نیز موضوعی قابل کوجه می باشد.
از طرفی مبطث ایمنی و آک

نشانی بخشی از مباحثی است که بایستی از ابتدای فرایند ساخت ساختمان یعنیی طراحیی،

اجرا و بهره برداری بایستی مد نظر قرار گیرد و فقط یک استاندارد یا یک آیین نامه یکپارچه است که میتواند به ایین امیر مهیم
جامع ع مل بپوشاند .گرچه در بخ

های متفاوکی از این فرایند اقدامات مهمی انجاال شیده و دسیتورالعمل هیای متفیاوکی هیم

وجود دارد که میتواند به اقدامات مختلف جامعه مهندسین در فرآیند طراحی ساختمانها و اجرا در مقوله ایمنی و آکی
از جمله مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان اشاره کرد؛ از آنجا که ایمنی و آک

نشیانی

نشیانی امیری متیادر در کمیاال رشیته هیا از

جمله معماری ،کاسیسات مکانیکی و برقی می باشد لذا هماهنگی این متخصصان نیز بایستی مد نظر قرار گیرد .هم چنین میی-
شود آیین نامه مختلف سازمان های مختلف آک

نشانی در استان های مختلف سراسر کشور در الزامات ساخت و بهره بیرداری

را بررسی کرد و یا به اقدامات خوب وزارت بهداشت و درمان بعنوان بهره بردار ایلی فضاهای درمیانی جهیت اسیتاندارد سیازی
واحد آک

نشانی بیمارستانها اشاره کرد .اما آن چه که هدف این مقالهی کامل برانگیز میباشد ایجاد یک آیین نامیه یکپارچیه و

متطد برای ایمنی و آک

نشانی ساخت و بهره برداری فضاهای درمانی بعنوان ییک سیاختمان بیا بهیره بیرداری خیاو و انیوا

فضای ویژه و هم چنین افراد متفاوت و خایی که در حال استفاده از آن هستند مشمول بر شرایط خایی کیه در جمیع بنیدی
ارائه خواهد شد می باشد.
البته از انجا که این آیین نامه شامل بازه زمانی بسیار طوالنی پروسه ساخت از طراحی کا پایان عمر سیاختمان میی باشید،
مهم کرین مسئله در کدوین آن کعیین متصدی ایلی ،دستگاه نظارت و هم چنین کعیین حوزه کاری و ارکباط بین دستگاه های
مختلف دخیل در این امر می باشد.
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آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه بیرجند
آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  ،دانشگاه کبریز

مقدمه
ایمنی یکی از پرکاربردکرین واژه هایی است که در رابطه با انسان و در زمینههایی چون پزشکی ،یینعت و میواردی از ایین
قبیل استفاده میشود .ایمنی شاخهای از علم است که به کجزیه و کطلیل عوامل مخاطرهآمییز مییپیردازد و آنیرا آنیالیز کیرده و
راهکارهای کنترل و کاه

آنرا پیگیری میکند .از طرفی پیشگیری همواره ارزان کر از درمان است و این مقوله ای است کیه در

کماال زمینه ها مصداق دارد .در پزشکی  ،پیشگیری و واکسینه کردن به مراکب از ابتال به بیماری و درمیان آن ارزانتیر اسیت  .در
گذشته برنامه های ایمنی بر اساس یک فلسفه  ،بعد از واقعه به بررسی و کنترل حوادث می پرداختند بدین معنی که مهندسیی
ایمنی بعد از وقو یک حادده وارد عمل شده و سعی میکرد که با انجاال کطقیقات الزال علل بیروز حاددیه را مشیخر کیرده و از
نتایج حایله بعنوان پایه ای برای پیشگیری از وقو حوادث مشابه استفاده کند؛ در این روش ایمنی بایید حاددیه ای رم مییداد
کا مهندسی ایمنی بتواند وارد عمل شود که این امر باعث کطمیل هزینه های زیادی به سیستم می شید .بیا کوسیعه و گسیترش
سیستم های حساس و بسیار پیچیده این ایده قوت گرفت که برای بررسی وضعیت ایمنی سیستم ها دیگر نمی کوان به حوادث
اجازه وقو داد لذا س عی گردید که روشهایی برای کجزیه و کطلیل حوادث ابدا شوند که بتوانند پتانسیل وقو خطیر را قبیل از
عملیات یک سیستم شناسایی کنند و نتیجه این کالشها باعث شد که امروزه ایمنی سیستم بر اساس ییک برنامیه طیرح رییزی
شده ،دارای نظم،سازماندهی شده و در قالب یک فرآیند قبل از واقعه در آید کیه بیر پاییه روش آنیالیز – کنتیرل قیرار دارد .در
فلسفه امروزی ایمنی سیستم کاکید بر روی سطح قابل قبول از ایمنی در فاز طراحی و قبل از کولید یا عملیات واقعیی مطصیول
یا سیستم و ارزیابی خطرات سیستم قبل از کطمل خسارت می باشد.
کاکنون کعاریف بسیاری برای واژه ایمنی به کار رفته شده ،برخی از این کعاریف به شرح زیر است:
 .1وضعیتی است که در آن ریسکهای ارزیابی شده ،مورد قبول واقع میشوند.
 .2عبارت است از میزان یا درجه دور بودن از خطر.
 .3در امان ماندن از ریسک غیرقابل قبول یک خطر
در استاندارد  ISO 8402:1992واژه ایمنی به یورت زیر کعریف شده است:
حالتی که در آن احتمال خطر ،آسیب (به اشخاو) یا خسارت مادی ،به میزان قابل قبول مطدود شده باشد.
در واقع ایمنی به طور ید در ید و مطلق وجود ندارد و عمالً هم هیچگاه حایل نخواهد شید ،از ایین روسیت کیه گفتیه
میشود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است .یک مکان ،یک کار معین یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته مییشیود کیه
احتمال خطر مرن ،مجروح شدن یا ابتال به بیماری برای کسانی که در آنجا بوده یا با آن دستگاه کیار مییکننید در حید قابیل
قبول پایین باشد .البته باید به موارد دیگری همچون آسیب به مطیط زیست و آسیب به دستگاه و موارد دیگر هم اشاره کرد.
ایمنی حریق
حریق یکی از مخاطرات غیر طبیعی می باشد که ایمن سازی در مقابل حریق در کنار پدافند غیر عامل ،افیزای

مقاومیت

در برابر زلزله ،سیل و سایر مخاطرات طبیعی ،یکی از شاخه های ایلی ایمنی هر فضا یکی از اقدامات مهم بیرای کیامین امنییت
میباشد .ایمنی حریق به مجموعه ای از مطالعات و اقداماکی گفته می شود که هدف شان جلوگیری از آک  ،کاه

ادیرات ییا

در برابر آک

واکن

نشانی و بازرسی آک

و کاه

ید مات ناشی از آن است .علم ایمنی در برابر آکی

در قالب بخ

روش های ایمنی در برابر آک

های پژوه

و کوسعه  ،کولید و آزمای

شیامل مطالعیات رفتیار ،دسیته بنیدی ،فیرو

است.

بطور کلی به دو دسته عامل )  (activeو غیر عامل ) (passiveکقسیم بندی می شوند:

 )1روش های غیر عامل یا مقابل پیشگیرانه  :شامل کدابیر و اقداماکی هستند که مانع از ایجاد و کشدید حریق شده یا احتمال
آنرا کاه

می دهند .یکی از روش های غیر عامل مهم ،استفاده از مصالح ضد حریق در ساختمان ها است .عالوه بیر ایین،

اجرای مانور های آمادگی و آموز ش های کخصصی نیز جز رو شهای مقابل پیشگیرانه مطسوب میی شیوند .ایجیاد ارکبیاط
بین سیستم کشف حریق یا نشانه های آن با سیستم اطفای حریق دستی و اکوماکیک نیز در این دسته قرار می گیرند.
 )2روش های عامل یا مقابل پس از وقو  :شامل فعالیت های کشخیصی سریع بعد از وقو حریق یا انجاال اقدامات مودر اسیت.
از مهمترین روش های عامل میتوان به استفاده از کجهیزات اطفای حریق اشاره کرد .هم چنین عملیات نجات یا فیرار نییز
در این دسته قرار می گیرند.
حریق در بیمارستان
آک

سوزی یکی از خطرناکترین پ دیده هایی است که خسارات جانی و مالی عمده ای رابوجیود آورده و خطییری واقعییی

برای مراکز خدماکی همچون بیمارستانهاست  .از آنجا که ساکنین بیمارستان عموما افراد ناکوانی هستند که امکان نجیات خییود
را ندارند بنابراین آک

سوزی در بیمارستان بیشتر از هر مکان عمومی دیگری میتو اند باعث خسیارات جییانی شییود ،بعییالوه

بیدلیل وجود دستگاهها و کجهیزات گرانقیمت و متعدد در بیمارستان ،آک

سوزی میتواند باعث خسارات مالی بزرگی نیز شیود

و البتیه شدیدا به وجهه عمومی بیمارستان آسیب برساند  .از انجا که آک

سوزی میتواند خسارات جبران ناپذیری را بیر پیکیره

بیم ارستان وارد کند ،ایمنی بیمارستان دربرابر آک

سوزی یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری و ایمنی بیمارسیتان بیه حسیاب

می آیدوباید مورد کوجه مدیریت و مورد بطث کارشناسی قرار گیرد .در این آیین نامه کالش میشود کیا احتمال میرن و ییدمه
ساکنان کا حد ممکن کاه

یابد و به اسکلت ساختمان و مطتویات آن کمتیرین آسییب وارد شیود.

تعاریف
جهت آشنایی مقدماکی برخی ایطالحات سیستم های مختلف آک


نشانی بطور خالیه کعریف میگردد.

معماری:

زون حریق  :به منطقه ای مطصور شده به دیواره های حریق که ویژگیهای مشابه کاربری داشته و به دربهای ضد حریق ییا پلیه
فرار مطدود می گردند .عموماً رنگ دیوارهای زون حریق متفاوت می باشید .زون حرییق مقاومیت بیشیتری بیرای جلیوگیری از
سرایت حریق به زون مجاور یا بیرون ساختمان را دارد.
راه پله فرار :راه پله ای است مشخر شده با عالیم که ایمنی بیشتری در مقابل حریق داشته و برای انتقال نفرات بیین طبقیات
یا به بیرون از ساختمان استفاده می شود .عموماً این راه پله به عنوان راه دانویه یا اضطراری شناخته می شود و با راه پلیه هیای
ایلی ساختمان متفاوت می باشد.


تاسیسات مکانیکی :

سیستم اطفای خودکار :سیستم خاموش کننده که بدون دخالت عوامل انسانی و بصورت مستقل یا کوسط سیستم اعالال حرییق
فعال شده و حریق را کنترل یا اطفا نماید.
سیستم اطفای غیر خودکار  :سیستمی که کوسط نیروی انسانی ماهر یا غیر ماهر برای خاموش کردن یا کنترل حرییق اسیتفاده
میشود.
شبکه بارنده خودکار :این سیستم از منبع آب ،ایستگاه پمپاژ ،شیرآالت و لوازال کنترلی مخصوو ،یک یا چنید منطقیه مطاسیبه
شده حریق ،لوله کشی مطاسبه شده و اسپرینکلرهای با انوا مختلف شامل شده که غالباً دارای عامل اطفا آب می باشد.
اسپرینکلر (بارنده)  :وسیله اطفا یا کنترل حریق بوده که دارای حبیاب شیشیه ای بیا رنیگ هیای مختلیف دارای حساسییت بیه
حرارت های متفاوت بوده ک ه پس از رسیدن دمای مطیط به دمای حدی آن ،حباب کرکیده و انسداد خط لوله از بین میی رود و
مایع داخلی لوله با فشار مناسبی به اطفای حریق در اولین زمان اشتعال میپردازد.
انوا اسپرینکلر:


اسپرینکلر پایین زن



اسپرینکلر دیواری



اسپرینکلر باال زن



اسپرینکلر پوش



اسپرینکلر پاسخ سریع



و ....

گسترده

طراحی مطاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر  :مطابق آیین نامه  NFPAمطاسبه سایزینگ و افیت فشیار کیل مسییر اسیپرینکلر بیا
روشی به ناال مطاسبه هیدرولیکی انجاال میشود و از مطاسبات بصورت جدولی پیروی نمی شود.
طراحی اسپرینکلر با جداول طراحی  :سایزینگ و مطاسبات بر اساس قواعدی که در جداول مخصوو ارائه می شود انجیاال میی
شود و افت فشار بصورت کلی مطاسبه می گردد.
سیستم اسپرینکلر لوله خشک  :برخی اماکن مانند پارکینگ ها یا  ...که بهتر است عموما مسیر لوله کشی خالی از آب ییا میایع
باشد کوسط هوا یا ازت کطت فشار پر می شود و در یورت کرکیدن اسپرینکلر بالفایله آب به خروجی مورد نظر می رسد.
سیستم اسپرینکلر پی

عملگر :در این سیستم که نوعی از سیستم لوله خشک می باشید ،فرمیان بازشیدن شییر اییلی آب بیه

کمک سیستم اعالال حریق یادر می شود.
سیستم اطفای حریق کر  :استفاده از یک سیستم لوله کشی که آب را از منبع داخلی ،ایستگاه پمپاژ و شییر آالت و راییزر هیای
عمودی و لوله های افقی ،به داخل جعبه های آک

نشانی هدایت شده و به شیلنگ مخصوو متصل می گردد .این سیسیتم بیا

سایز و فشار متوسط کار کرده و امکان انتقال آب از ماشین آک

نشانی به این سیستم وجود ندارد.

سیستم اطفای حریق خشک  :در این سیستم شیر سیامی ابتدای ساختمان در مکان مشخصی برای ارکباط بیین ماشیین آکی
نشانی و سیستم لوله کشی داخ ل ساختمان می باشد .کل مسیر لوله کشی عاری از آب بوده و ارکباطی به پمی و منبیع داخیل
ساختمان وجود ندارد .خروجی این سیستم با شیلنگ ها و شیرآالت فشار باالکر و سایز بزرگتر نسبت به خط کیر بیرای اسیتفاده
آک

نشانان می باشد .چگونگی چیدمان رایزرهای خشک عمودی و ارکباط به خارج ساختمان نیازمند مالحظات فراوانیست که

بتواند بهترین شرایط اطفا را فراهم نماید.
فشار مثبت راه پله  :مقاومت ایلی عدال سرایت دود و حریق به طبقات باالکر از طریق داکیت هیا و راه پلیه هیای اییلی و فیرار
استفاده از سیستم فشار مثبت راه پله با استفاده از یک دستگاه فن دمنده در هنگاال حریق می باشد.
مهندسی دود  :یک علم نوین جهت جلوگیری از انتشار دود ناشی از حریق به طبقات مختلف سیاختمان بیا اسیتفاده از کرکییب
سیستمهای کاسیسات مکانیکی و ویژگیهای فضاهای معماری ساختمان می باشد.


تاسیسات برقی:

سیستم اعالال حریق :سامانه های اعالن حریق به س ه گروه آدرس پذیر ،متعارف و بدون سیم (وایرلس) کقسیم میشوند کیه هیر
یک از این سامانهها خود به دو گروه خودکار و دستی کقسیم میشوند .در سیستمهای دستی ،شستی اعالال حرییق ،کنهیا منبیع
کشخیر حریق است .در واقع کار کشخیر حریق در اینگونه سیستمها فقط به انسان سپرده شدهاسیت و در مکیانهیایی کیه
انسان حضور ندارد ،کاربردی ندارند .بر خالف اینگونه سیستمها ،سیسیتم هیای اعیالن حرییق خودکیار ،وابسیتگی کمتیری بیه
کشخیر انسان دارند .سیستم های خودکار ،به دو گروه آدرسپذیر ،و غیر آدرسپذیر کفکیک میشوند .در سیسیتم آدرسپیذیر،
عالوه بر اعالن حریق ،مطل دقیق وقو آن نیز مشخر میشود .در سیستمهیای متعیارف چنیدین حسیگر کیه ییک منطقیه از
ساختمان را بوش

می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته و به کابلو کنترل مرکزی ویل میشوند پس هر میدار نماینیدهی

یک منطقه است.
آشکار ساز (دککتور) :حسگرها و آشکارسازهای اعیالن آکی ( ،بسیته بیه اینکیه بیه کیداال مشخصیه آکی

حسیاس باشیند) در

گروههای آشکارسازهای دود ،آشکارسازهای حرارت ،آشکارسازهای منو اکسید کربن ،آشکارسازشیعله و آشکارسیازهای کرکیبیی
جای دارند.
کجهیزات سیستم های الکتریکی در هنگاال حریق مانند آسانسور آک

نشانی  ،دیزل ژنراکور و سیستم روشینایی اضیطراری نییز

مورد نیاز می باشد.
بررسی اجمالی اقدامات انجام شده
همان طور که اشاره شد برخی از اقدامات مودر و مفید انجاال شده در مبطث آک

نشانی میتواند زمینه سیاز کیدوین آییین

نامه کام لی باشد که خال آن مطسوس است .اگر از ابتدای فرآیند ساخت شرو کنییم در حیوزه طراحیی سیاختمان وزارت راه و
شهرسا زی که متولی ساخت و ساز می باشد در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان به الزامیات مختلفیی در حیوزه ایمنیی و
حریق اشاره نموده است .اما از آنجا که بیمارستان به عنوان یک ساختمان با کاربری ویژه میی باشید ،بایسیتی از الزامیات اولییه
فایله گرفت و با دقت بیشتری به سطح مناسبتری از ایمنی رسید .پس ضعف اولیه در حوزه طراحی ندییدن کفیاوت هیای الزال
بیمارستان ها با سایر ساختمان ها می باشد .میتوان اشاره کرد کغییر برخی کجهیزات فضاهای خاو در نیاز

کیاری ییا سیفت

کاری بنا میتواند درید مقاومت در برابر حریق را بشدت افزای

یا کاه

دهد .درست است که امروزه برای انتخاب هر متریال

مصرفی در ساختمان و کاسیسات آن کطقیقات مقدماکی درباره مقاومت حریق آن یورت میگیرد اما در مراکز بهره برداری شیده
این مسائل معمول نمی باشد.
مرحله بعد از طراحی ،اجرای ساختمان می باشد؛ از آن جا که در ساختمان های دولتی غالباً از فهارس بهای میورد کاییید
سازمان برنامه و بودجه استفاده شده و الزامات آن بطور کلی پاسخگوی بروز رسانی همه سیسیتم هیای کاسیسیاکی و کجهییزات
ابنیه همچون سیستم های اطفا و اعالال مخصوو فضاهای مختلف درمانی نمی باشد ،ناگزیر به استفاده از سیستم هیای سینتی
با خطر پذیری بسیار زیاد می باشند .بطور معمول مشاهده شده است که بسیاری از بیمارستان های دولتی کوسط بهره بیردار –
وزارت بهداشت – طراحی یا ساخته نشده و پس از ساخت در اختیار بهره بردار قرار می گیرد .در جریان کطویل دستگاه سازنده
و بهره بردار و یا در حین ساخت نیز اقداال ایولی روشنی جهت بازنگری یا بررسی سیستمهای آک
مرحله بعدی مربوط به الزامات آک

نشانی مشاهده نمی گیردد.

نشانی می باشد که متاسفانه اوالً یک نظیاال یکپارچیه بیرای الزامیات سیاختمان در سراسیر

کشور وجود نداشته و غالباً بصورت استانی عمل شده یا به حداقلهای متعارف اکتفا میی نماینید .حیال خیال الزامیات مخصیوو
نشانی نیز موردی مهم و قابل بررسی می باشد .گرچیه در سیالهای اخییر اکثیر ادارات کیل

بیمارستان نیز در همان ادارات آک

استانها اقداال به کهیه و کدوین الزامات و کعیین کجهیزات استاندارد نموده و با استفاده از متخصصین امر نگیاه بسییار بهتیری بیه
مقوله حریق داشته اند اما هنوز یک نظاال یکپارچه سراسری مخصویا برای فضاهای خاو درمانی وجود ندارد .در واقع بایسیتی
فعالیت و کنترل کارشناسان سازمان آک

نشانی از هنگاال دریافت پایان کار به هنگاال طراحی اولیه فضاهای معمیاری و کنتیرل

نقشه های اولیه کاسیسات مکانیکی و برقی کغییر یابد یا آموزش های کافی به کماال مهندسین طراح با یک وحدت رویه یکسیان
انجاال پذیرد که طبیعی است روش اولی زودبازده بوده و روش دو ایولی و بنیادی در عین حال پیچیده است.
اما راجع به بهره برداری بیمارستان به دو مشکل عمده برخورد میکنیم؛ اول کطویل بیمارستانی احتماالً نا ایمین در اقصیی
نقاط کشور و دوال کعمیر و نگهداری احتماالً نامناسب کجهیزات که کوسط افراد مختلف و با اطالعات متفاوت یورت می پیذیرد.
کفاوت اجرا در مطل های جغرافیایی متفاوت بسیار ملموس است .همین طور طراحی هیا و انتخیاب مترییال بسییار وابسیته بیه
کارفرما و مشاور طراح می باشد .اضافه می گردد که در بسیاری از مسایل مانند متریال مصرفی و کجهیزات کاسیساکی و پزشکی
بین بیمارستانه ای دولتی و بخ

خصویی کفاوت آشکاری وجود دارد اما در بخی

ایمنیی حرییق ایین کفاوکهیا خیلیی آشیکار

نیست و ضعف های اساسی در کماال سیستمها وجود دارد .از اقدامات خوب وزارت بهداشت بعنوان بهره بردار کدوین «راهنمای
ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد آکشنشانی بیمارستان در ایران» میتوان اشاره کرد .هم چنیین انتشیار کطقییق « کهییه
دستورالعمل و راهنمای طراحی ،مطاسبه و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفاء حریق)اسپرینکلرها) » کوسط سیازمان مجیری
ساختمانها و کاسیسات دولتی و عموم ی وزارت راه و شهرسازی بعنوان یکی از سازندگان اییلی بیمارسیتانهای کشیور بیه کوجیه
نهادها به امر حریق اشاره می کند.
تعیین محدوده کاری و اهداف مورد نظر
برای ایجاد یک آیین نامه بایستی حدود وظایف هر دستگاه یا واحد معرفی گردد .سازمان برنامیه و بودجیه ،مهمتیرین نقی
کدوین یک آیین نامه که حداقل بایستی الزاال آور در قراردادهای دولتی باشد را دارا میی باشید .سیازمان آکی

در

نشیانی بایسیتی

وحدت رویه را با استفاده از کارشناسان مجرب و متخصر درباره فضاهای مختلف بیمارسیتانی ایجیاد کنید .وزارت بهداشیت و

سازمان های کابعه آن که متولی ایلی بهره برداری و یا طراحی و ساخت نیز هستند بایستی اقداال به کطقیقات کخصصی و ارائیه
راهکارهای اساسی درباره الزامات فضاهای مختلف به سازمان آک

نشانی کنند .میتوان بطور موقت بخ

جدیدی بیه مجموعیه

کتاب های بیمارستان ایمن افزود .نکته ای حایز اهمیت این است کیه بتیوانیم دقیقیا کعییین کنییم بیرای کیک کیک فضیاهای
بیمارستانی از چه نو سیستم اعالال و اطفایی استفاده کنیم؛ در چه فضایی بطور مثال بایستی از شبکه بارنده کر استفاده کرد یا
خشک یا خاموش کننده فوال  .همین طور کماال متریال مصرفی از ابتدا کا انتهای پروژه شناسنامه مقاومت در برابر حریق و موارد
مربوط به آن را داشته باشند .نهایتا اینکه مشاور سازنده قبل از ساخت نمودار هزینه – فایده این روش را ارائه نماید و همچنیین
دستگاههای بهره بردار به طور هماهنگ در کماال پروژه ها نواقر موجود را بررسی و با اولویتی که ذکر شد بیه رفیع نیواقر بیا
کوجه به بودجه بندی در اختیار بپردازند.
نمونه استاندارد
از آنجا که معتبرکرین مرجع جهانی حریق مجموعه استانداردهای سازمان ملی آک

نشانی آمریکا  NFPAمیی باشید لیذا

بهتر است حتماً شرایط و ضوابط مندرج در شماره کدهای ذیل کوسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
 : NFPA 99مخصوو اطفای حریق فضاهای درمانی
 : NFPA 13مطاسبه و طراحی اسپرینکلر
 : NFPA 75سیستم فوال پاششی . FM200
و برخی کدهای مرکبط آن .هم چنین کتب ،جزوات و مقاالت متعددی در زمینیه هیای میرکبط نگیارش شیده اسیت کیه بیرای
یکپارچگی آنها بهتر است از یک آیین نامه واحد استفاده کرد.
جمع بندی
خال آیین نامه مورد اشاره بخوبی حس می شود  .یکپارچگی و اکطاد سازمانهای دخییل در ایین امیر منیتج بیه نتیجیه ای
خواهد شد که ضریب ایمنی و استاندارد سازی فضاهای درمانی را به شدت افزای

خواهد داد .آیین نامه موجود زمیانی اجراییی

و موفق خواهد بود که شرایط ذیل را بخوبی اعمال نماید :


یکی از آیین نامه های الزامی و منضم به پیمان های اجرای ساخت و هم چنین بهره برداری باشد؛



بدون مطدودیت جغرافیایی و استانی بوده و کاربردی و اجرایی برای کماال مناطق کشور باشد؛



فارغ از کادیر کنو کارفرماها و مشاورین مختلف ساخت بیمارستان باشد؛



هم چنین نظارت این آیین نامه بر کل فرآیند ساخت بیمارستان از طراحی کا بهره برداری باشد.



شرایط و الزامات کماال رشته های دخیل در طراحی در نظر گرفته باشد.



با کوجه به عمر مفید زیاد بیمارستانها از آینده نگری مناسبی برخوردار باشد.



مورد کایید سازمانهای آک



مکمل آیین نامه ها و مقررات ساخت ساختمانها بوده و کناقضی با مباحث موجود نداشته باشد مگر آنکه به ایالح مباحیث
فعلی بپردازد.

نشانی و وزارت بهداشت و درمان به عنوان بهره بردار باشد.



با کوجه به استفاده از فهارس بها برای قرارداد ساخت و همچنین دستورالعمل های طراحی و حق الزحمه هیای مشیاورین،
در یورت نیاز شرایط ایالح آنها فراهم گردد.



با کوجه به کعدد بیمارستانهای در حال بهره برداری یک جامعه آماری از نواقر موجود در مراکز درمانی با اولویت اضیطرار،
فوریت و عادی برای ایالح ساختمانها و ایمن سازی اقداال گردد.

