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   (Capacity)ظرفیت

 ٖخغش ػغح ثتَاًذ کِ ػبصهبى ٗب اجتوبع جبهؼِ، ٗک دػتشع دس هٌبثغ ٍ لَت ًمبط توبهٖ اص اػت تشک٘ج  

   .دّذ کبّؾ سا ثال ٗک اثشّبٕ ٗب

 

 خصَص٘بت ،ّوچٌ٘ي ٍ التصبدٕ ٗب اجتوبػٖ ،ًْبدٕ ،ف٘ضٗکٖ اهکبًبت ٍ ّب سٍؽ اػت هوکي ظشف٘ت 

 ً٘ض لبثل٘ت ثِ اػت هوکي ٗب ٍ کٌذ تذاػٖ سا هذٗشٗت ٍ سّجشٕ لج٘ل اص ،ٗبفتِ هْبست گشٍّٖ ٗب ؿخصٖ

 .ؿَد تَص٘ف



   (Capacity)ظرفیت

 اًغجبلٖ ساّجشد ٗک ظشف٘ت  (Coping Strategy)ثبؿذ؛ هٖ ثالٗب ٍ حَادث ثب همبثلِ دس 

 

  هٌغمٖ اًغجبق ساّجشد (Adaptive Coping Strategy)   

  هٌغمٖ غ٘ش اًغجبق ساّجشد (Maladaptive Coping Strategy)  

  



  

 

 اوًاع ظرفیت 



یک مرکس درماوی درصًرتی می تًاوذ َىگام يقًع حًادث بٍ ارائٍ خذمات خًد ادامٍ دَذ، کٍ  

 .را افسایش دَذخًد ظرفیت بتًاوذ براساض یک بروامۀ از پیش تذيیه ي تمریه شذٌ، 

   ؛اص اػت ػجبست دسهبًٖ ثْذاؿتٖ هشکض ٗک ظشف٘ت افضاٗؾ

 ثؼ٘بس تؼذاد کِ ٌّگبهٖ دس ً٘بص هَسد خذهبت تأه٘ي ّذف ثب هشکض ػولکشد گؼتشؽ ٍ تَػؼِ ثشإ هشکض آى تَاى

 کٌٌذ هٖ هشاجؼِ ث٘وبسػتبى ثِ هخبعشُ ٍلَع اص ًبؿٖ هصذٍم ٍ ث٘وبس صٗبدٕ

  (Hospital Surge Capacity)فرا ظرفیت بیمارستاوی



Medical Surge Capacity and Surge Capability 

 افسایص ظرفیت در حوزه پسضکی    

    تَاى اسصٗبثٖ ٍ اسائِ هشالجت ثِ حجن صٗبدٕ اص ث٘وبساى 

    ٖسٍؿٖ هبفَق سٍؽ ّبٕ هؼوَل اسائِ خذهبت ػالهت 

  

 در حوزه پسضکی  ( توانوندی)افسایص قابلیت   

   ٖٗهٖ ثبؿٌذ  خ٘لٖ ٍٗظُٗب  غ٘ش هؼوَلتَاى هذٗشٗت ث٘وبساًٖ کِ ً٘بصهٌذ ثشسػٖ ٍ هشالجت ّب 



 عناصر فراظرفیت

 The 4 C’s 

 – Command 

 – Control 

 – Communications 

 – Coordination 

 The 4 S’s 

 – Space 

 – Staff 

 – Stuff 

 – Special 

The 3 T’s 

– Triage 

– Treat 

– Transport 



 مراحل تذيیه بروامٍ فراظرفیت بیمارستاوی

 ارزیابی ي ارتقای بروامٍ

اجرای بروامۀ افسایش ظرفیت 

 بیمارستاوی

تذيیه بروامۀ افسایش ظرفیت  

 بیمارستاوی

 ویازَای تذيیه بروامٍ پیش



تذيیه بروامٍپیش ویازَای  -1مرحلٍ   

  ٖخغش تحل٘ل ٍ اسصٗبث (Risk Assessment)  

  ث٘وبسػتبى حبدثِ فشهبًذّٖ ػبهبًٔ تـک٘ل (HICS) 

  ٖٗث٘وبسػتبى ف٘ضٗکٖ ّبٕ ظشف٘ت ٍ ً٘بص هَسد ّبٕ کبسثشٕ ؿٌبػب 

  ٖٗث٘وبسػتبى تجْ٘ضاتٖ ٍ غ٘شف٘ضٗکٖ ّبٕ ظشف٘ت ؿٌبػب 

  ٖٗاًؼبًٖ ً٘شٍٕ ثبلمَُ ّبٕ ظشف٘ت ؿٌبػب 

  ٖٗث٘وبسػتبى خبسج دسهبًٖ-ثْذاؿتٖ خذهبت ثب هشتجظ ّبٕ ظشف٘ت ؿٌبػب 

 





   (Hospital Surge Capacity)عىاصر فرا ظرفیت بیمارستاوی



کاربری َای مًرد ویاز ي ظرفیت َای فیسیکی بیمارستان 

   اتبق ث٘وبساى 

    ٕثخؾ ّبٕ ثؼتش 

     ػبلي ّبٕ چٌذهٌظَسٍُ ساّشٍّب 

     ٕث٘وبسػتبىثبص فضبّب 

    اًجبسّب 

اٗوٌٖ ٍ ػبسٕ ثَدى آًْب اص آلَدگٖ ّب ثشإ اسائٔ خذهبت اػتًکتٔ ثؼ٘بس هْن دس اػتفبدُ اص اٗي فضبّب،   





(افسایش قابلیت ي تًاومىذی)بخش َای يیصٌ   

 ٖثخؾ ػَختگ 

 ٖٗثخؾ آلَدگٖ صدا  

 اهکبًبت اٗضٍالػَ٘ى 

 خذهبت هشثَط ثِ اعفبل 

   آػ٘ت ّبٕ هشثَط ثِ اًفجبس 

 خذهبت ػالهت سٍاى 

 



 ارائه خدهات در زهاى بالیا

 هیساى اهویت خدهات بیوارستاى

هزالثت در تخؼ ّای ٍیضُ  –عول  هزافثت ّای ضزٍری در تخؼ اٍرصاًظ یا اتاق( ،عَختگیICU  ٍCCU) 
 اٍرٍلَصی  –هزالثت ّای تزٍها ٍ ارتَپذی 

 تصَیزتزداری ّای تؾخیصی  –فزایٌذ اعتزیلیشاعیَى 

 دارٍخاًِ ٍ تاًک خَى 

 
حیاتی و ههن بسیار  

اطفال بخش  خدمات 

خذهات آسهایؾگاّی 

خذهات تخؼ دیالیش 

 
 خیلی ضروری

طة داخلی  خذهات 

 خذهات صًیکَلَصی ٍ تارداری 

پذیزػ  خذهات ٍاحذ 

 
 ضروری

 در صورت ترجیح خذهات چؾن پشؽکی 

خذهات تخؼ پَعت ٍ اًکَلَصی 
 حلك ٍ تیٌی  -خذهات هزتَط تِ گَػ 

تَاًثخؾی  خذهات 

 

 
 قابل چطن پوضی



  َای غیرفیسیکی ي تجُیساتی بیمارستانظرفیت 

    ٍث٘وبسػتبًٖ تجْ٘ضات ٍ داس 

    تشاثشٕ ٍ ًٍمل حول تجْ٘ضات 

    خذهبتٖ ٍ اداسٕ تجْ٘ضات 

    هذٗشٗتٖ ٍ اعالػبتٖ تجْ٘ضات 

  (... ٍ آة غزا،) حوبٗتٖ تجْ٘ضات 



  َای بالقًٌ ویريی اوساویظرفیت 

    پشػتبسٕ کبسکٌبى 

    پضؿکٖ کبسکٌبى 

    داسٍخبًِ ٍ آصهبٗـگبُ ٍ سادَٗلَطٕ ؿبهل پ٘شاپضؿکٖ، کبسکٌبى 

    پـت٘جبًٖ ٍ خذهبتٖ کبسکٌبى 

    اداسٕ ٍ هبلٖ کبسکٌبى 



  درماوی خارج بیمارستان-َای مرتبط با خذمات بُذاشتیظرفیت 

    ًظبهٖ ،خ٘شِٗ ،خصَصٖ ،دٍلتٖ هشاکض آًْب؛ ّبٕ پتبًؼ٘ل ٍ هٌبثغ ٍ هَجَد دسهبًٖ ثْذاؿتٖ هشاکض ٍ... 

    ٕػالهت حبهٖ ّبٕ ػبصهبى ،ّب فَسٗت ٍ حَادث هذٗشٗت هشکض آًْب؛ تَاى ه٘ضاى ٍ دسهبًٖ خذهبت ثب هشتجظ ًْبدّب  

    ً٘بص هَسدِ غ٘شپضؿکٖ ٍ پضؿکٖ تجْ٘ضات ٍ داسٍ کٌٌذٓ تأه٘ي ٍ تَل٘ذکٌٌذُ ّبٕ ؿشکت ٍ ًْبدّب 



‘T’ - Operations 

  Triage 

  Treatment 

  Transport 



 تریاش

    هکبى تشٗبط 

    افؼش تشٗبط 

    تجْ٘ضات تشٗبط 

    ِ٘هکبى هشالجت اٍل 

    ػغَح تشٗبط 



)Reverse triage )تریاش هعکوس    

 ٖثبؿذ هٖ هصذٍهبى ٗب ث٘وبساى هَج سػ٘ذى اص لجل ٍ ث٘وبسػتبى ثؼتشٕ فضبٕ افضاٗؾ جْت ساّکبسّب اص ٗک. 

 

 ثِ ث٘وبساى اص صٗبدٕ تؼذاد اًتمبل ثش هجٌٖ خجش دسٗبفت اص پغ ثالفبصلِ ث٘وبسػتبى دس حبضش پضؿکبى الگَ اٗي دس  

 ،کٌٌذ هٖ تشخ٘ص سا داسًذ پبٗذاسٕ ثبلٌٖ٘ ٍضؼ٘ت کِ ٖث٘وبساً اص دػتِ آى ثؼتشٕ، ث٘وبساى اسصٗبثٖ ثب ث٘وبسػتبى،

 .گشدد فشاّن حبدثِ ثذحبل هصذٍهبى ٍ ث٘وبساى پزٗشؽ ثشإ ظشف٘ت تب
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 اوتقال بیماران

  ٖاًتمبل دسٍى ثخـ 

  ٖاًتمبل ثشٍى ثخـ 



 بیمارستاویبروامۀ افسایش ظرفیت تذيیه  -2مرحلٍ 

 بیمارستاوی فراظرفیت بروامٍ َای شاخص

 ٔاٍسطاًؼٖ ػول٘بتٖ ثشًبهٔ اص ثخـٖ ث٘وبسػتبًٖ ظشف٘ت فشا ثشًبه (EOP) اػت 

 اػت ثبالدػتٖ ػٌبد ا ثب هٌغجك ثشًبهِ اٗي ادث٘بت ٍ ٍاطگبى 

 اًذ دٗذُ آهَصؽ آى اجشإ ثشإ ٍ ثَدُ آؿٌب ثشًبهِ اٗي ثب ث٘وبسػتبى کل٘ذٕ کبسکٌبى 

 ِاػت ؿذُ ًگبؿتِ ،ثشًبهِ دس هؼئَل٘ت داسإ افشاد ٍ رٌٗفؼبى توبهٖ هـبسکت ثب ثشًبه 

 ِاػت ث٘وبسػتبى اجتوبػٖ ٍ فشٌّگٖ التصبدٕ، هح٘غٖ، ؿشاٗظ ثش هٌغجك ثشًبه 

 اًذ دٗذُ آهَصؽ آًْب دادى اًجبم ثشإ ٍ اػت ؿذُ اثالؽ آًْب ثِ هؼئَل افشاد ٍظبٗف 



 
 ...(ادامٍ)بیمارستاوی تذيیه بروامۀ افسایش ظرفیت 

 ظرفیت فرا بروامٍ جُت الزم َای دستًرالعمل

 َُآًْب خشٍج ٗب ث٘وبسػتبى ثِ هصذٍهبى ٍ ث٘وبساى ٍسٍد ًح   

 َٓکبسکٌبى فشاخَاًٖ ًح 

 ّب خبًَادُ ثِ سػبًٖ اعالع ٍ ث٘وبسػتبى دس ثؼتشٕ ث٘وبساى تشخ٘ص ًحَٓ ٍ ثٌذٕ ػغح 

  ِث٘وبساى ٍ هصذٍهبى ػشٗغ پزٗشؽ 

 َٓهصذٍهبى ٍ ث٘وبساى تشٗبط ًح 

َٓث٘وبسػتبى دس هصذٍهبى ٍ ث٘وبساى جبثجبٖٗ ًح 

  َٓث٘وبسػتبى اص ؿذُ تشخ٘ص ث٘وبساى دسهبى سًٍذ پ٘گ٘شٕ ًح 



بیمارستاویبروامۀ افسایش ظرفیت اجرای  -3مرحلٍ   

 ٔاٍسطاًؼٖ ػول٘بتٖ ثشًبهٔ اص جضئٖ ث٘وبسػتبًٖ ظشف٘ت افضاٗؾ ثشًبه  (EOP)فشهبًذّٖ ػبهبًٔ ػبختبس دس ٍ اػت  

 .ؿَد هٖ اجشا(HICS)  ث٘وبسػتبى حبدثِ

 

 داسًذ ثشًبهِ اجشإ ثشإ هـخصٖ ٍظبئف ّب ثخؾ اص ّشکذام 

 



...(ادامٍ)بیمارستاوی اجرای بروامۀ افسایش ظرفیت   
 

 بخش َای مختلف برای اجرای بروامٍيظائف 



ارزیابی ي ارتقای بروامٍ  -4مرحلٍ   

  ٔؿَد سػبًٖ سٍص ثِ ٍ اصالح هشتجبً ثبٗؼتٖ ٍ پَٗبػت إ ثشًبهِ ظشف٘ت، افضاٗؾ ثشًبه 

 ٕدس تَاًذ هٖ ٍالؼٖ حَادث دس ثشًبهِ اجشإ ،ّوچٌ٘ي ٍ ّب توشٗي دل٘ك اسصٗبثٖ ٍ تخصصٖ ّبٕ توشٗي اجشا  

 ثبؿذ هف٘ذ ث٘وبسػتبى آهبدگٖ ه٘ضاى استمبٕ

  ٖاػت ثشًبهِ استمبٕ ٍ اسصٗبثٖ ًظبم ثخؾ ،ث٘وبسػتبًٖ ظشف٘ت افضاٗؾ ثشًبهٔ هْن ثؼ٘بس ّبٕ ثخؾ اص ٗک 



ارزیابی ي ارتقای بروامٍ  -4مرحلٍ   

 فشاظشف٘ت ثشًبهِ استمبٕ ٍ اسصٗبثٖ ثخؾ الذاهبت اص ًوًَِ چٌذ

 ؽًَذاس کارکٌاى تزای ارسیاتی تزًاهِ آهَسػ دادُ تعذادی 1.

 ؽًَذاعتثارعٌجی ٍ چک آهادُ،  ؛تزًاهِارسیاتی تزًاهِ در سهاى تذٍیي فْزعت ّای 2.

 کٌٌذهختلف تزًاهِ را ارسیاتی کارکٌاى ارسیاب تخؼ ّای ، عولیاتٍ در سهاى تزگشاری توزیي ّا 3.

 عتاد فزهاًذّی حادثِ تزرعی ؽَدتحلیل ٍ در جلغۀ تزًاهِ ریشی ارسیاتی تزًاهِ تَعط ٍاحذ ًتایج 4.

 ؽًَذاصالح ارسیاتی ّای اًجام ؽذُ اجزایی تزاعاط دعتَرالعول ّای ٍ تزًاهِ 5.

 ؽَدهختلف هغتٌذعاسی ؽذُ ٍ اس آًْا در ارتمای تزًاهِ اعتفادُ تجزتیات تخؼ ّای 6.

 تزای ارتمای هیشاى افشایؼ ظزفیت خَد تاؽذراُ ّایی تیوارعتاى ّوَارُ تِ دًثال یافتي 7.




