
ب ارزيابي ريسك حريق در بيمارستانهاي منتخ: عنوان مقاله
NFPA 101دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس 

مهدي جهانگيري، فهيمه داروغه،فاضل رجبي: نويسندگان

ليلي اديبي : ارائه دهنده

ويدا زراوشانيخانم دکتر : استاد راهنما



مقدمه

درمـاني از جملـه مكانهايي هستند که هر ساله تعداد زيـادي از -بيمارستانها و مراکـز پزشـكي
حـوادث حريق را بـه خـود اختصـاص مـيدهـد 

حريق بيمارستاني رخ ميدهد8000به طور متوسـط سـاالنه در سراسـر جهـان بيش از 

خسارات جاني و مالي فراوان

از اين آتشسوزيهـا قابـل پـيشبينـي و پـيشگيـري ميباشند % 75

ارزيابي نمايـد،  NFPAمطالعه اي كـه ريسـك حريق را با استفاده از استاندارد  

.  وجود ندارد



روش بررسی

مقطعي_توصيفي 
و کاربردي

NFPA 101استاندارد

بيمارســـتان و 8
16در مجمـــوع 

ســـاختمان
ر بيمارستانهاي شه

شيراز 

1394

سال انجام 
نوع پژوهشتكنيكمكان  و جامعهپژوهش 



مراحل مطالعه

تهيه چك ليست از 
 NFPAاستاندارد 

101

تكميل چك ليست ها 
با مراجعه به 
بيمارستان ها 

انتقال اطالعات به 
 CFSESسامانه 

ارزيابي ريسك 
توسط سامانه 



مراحل مطالعه

ريسک داده نمره
شده توسط نرم افزار

صفر يا بزرگ تر 
از صفر 

PASSED

کوچک تر از صفر  FAILD



یافته ها 
اطالعـات مربـوط بـه ايمنـي حريـق 1در جدول 

در
ساختمان هاي بيمارستان هاي مورد بررسـي ارائـه 

شـده است



یافته ها

1نتايج کلي ارزيابي ريسك سـاختمان هـا در نمـودار 
.ارائه شده است

%(93/75)بيشترين درصد ريسك غيرقابل قبول 

حيطه ي راه هاي خـروج 

%(5/12)کمترين درصد ريسك غيرقابل قبول 

حيطه ي کنترل حريق 



یافته ها 
ه

هر سه حيطه ريسک قابل قبـول

Cساختمان 

هر سه حيطه ريسـك غير قابـل قبـول

Fبيمارستان 
Aبيمارستان 2ساختمان شماره 



بحث و نتیجه گیری

%87/5کنترل حريق                   

%56/25ايمني عمومي                  

%6/25راهه هاي خروجي                

فقط يك بيمارستان وضعيت قابل قبولي از لحاظ ارزيابي ريسك داشت

طرحي فيزيكي ساختمان نقش عمده اي در ايمني حريق دارد

سازه همه بيمارستان ها مواد غير قابل اشتعال بودند

که داراي حداقل نرخ          (  گچ ، سيمان ، سراميك)از ساختمان ها                   مصالح بنايي % 93/75مواد پوشاننده ي سطوح داخلي در 
گسترش شـعله هستند

خطر ايجاد اشتعال (  مكانهاي نگهداري زباله، اتاق رنگ کاري، چوب کاري) همه بيمارستان ها فاقد مناطق خطرناک در بيمارستان ها 
ناگهاني بودند 



محصورسازي منافذ عمودي

سامانه ي کنترل دود و آبفشـان 

فاقـد سـامانه ي هشـدار حريق% 62/5

بروز بقيه نيز سامانه ها فاقد ارتباطات صوتي جهت راهنمايي ساکنان جهت اتخاذ واکنش مناسب در صورت
.حريـق و اطـالع بـه اداره ي آتـشنشـاني بودند

%87/5ساختمان ها فاقـد کاشـف هـاي دودي                 

%31/25فاقـد برنامـه ي واكـنش در برابـر شـرايط اضطراري               

در بقيه ي ساختمان ها نيز مانورهاي واکــنش در برابــر شــرايط اضــطراري بــدون حضــور سازمانهـاي 
ذيـربط صورت گرفت

.



بحث و نتیجه گیری

به دليل انتقال شعله بين طبقات مورد توجه هستند جهت جلوگيري از ا اين ...( پلكان ، مجاري تهويه، و) منافذ عمودي ساختمان 
مواد مقاوم در برابر حريـق محصـور شوندبه وسيله ي خطر الزم اسـت همـهي منافـذعمودي 

ريسك حريق در اکثر ساختمانهاي بيمارسـتانهـاي مورد مطالعه از وضعيت غيرقابل قبـولي برخـوردار بـود؛ بنابراين الزم است 
اصـول ايمنـي حريـق در مرحلـه ي طراحي و ساخت ساختمان بيمارستانها به ويـژه از نظـر تعداد و دسترسي به راه هاي خروج 
در نظر گرفته شود و با اتخاذ تدابيري نظير تعبيه ي سـامانه هـاي حفـاظتي و تدوين و اجراي مؤثر برنامهي واکنش اضطراري 

.سـطح ريسك حريق به سطحي قابل قبول ارتقاء داده شود



محدوديت ها
(CFSESنرم افزار

مالحظات اخالقی 
استفاده از يک سيستم کدگزاری به جای ذکر نام بيمارستان ها



نقاط قوت

استفاده از آمار و ارقام 
در مقدمه

تحقيق برای انجام
نخسين بار 

استفاده از چند نوع 
جدول و نمودار 

نقاط ضعف

عدم استفاده از منابع خارجی

عدم بيان توانمندی روش 
استفاده شده در تحقيق

مقايسه تکنيک استفاده عدم
شده  در تحقيق  با ساير 
تکنيک های تخصصی 

ارزيابی ريسک 



با تشکر از توجه شما


