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حوادث داراي دو ويژگي احتمال وقوع کم و تاثير زياد هستند .کشور

خسارت به سيستم بهداشت و درمان اين کشور وارد ميسازد.

ما نيز که از جمله مناطق بالخيز دنيا است ،الزم است که آمادگي الزم

و چون ايران جزء  10کشور بالخيز دنيا ميباشد و  %90جمعيت

در مقابل اينگونه حوادث داشته باشد تا در موقع بروز باليا بتواند از

کشور در معرض خطرات ناشي از سيل و زلزله قرار دارند و تنها

ميزان آسيبهاي جسمي و رواني کاسته و ميزان خسارات مالي را

در  8سال گذشته خساراتي بيش از  2ميليارد ريال به کشور ما وارد

کاهش دهد.يکي از اين آمادگيها ،آمادگي مراکز درماني به علت اولين

شده و با توجه به اينکه کشوراز نظر وقوع حوادث طبيعي در مقام

جايگاههاي مراجعه آسيب ديدگان حوادث ميباشند .ازآنجائيکه

ششم جهاني قرار دارد ،الزم است که در هنگام بروز باليا عالوه بر

واکنش مناسب نسبت به حوادث غيرمترقبه نيازمند آمادگي مناسب

اقدام مسئوالنه بايد درک درستي از انچه براي عمل مناسب است

است و از بزرگترين مراکز درماني نيز بيمارستانها هستندبنابراين

صورت پذيرد.

الزم است برنامه مدوني جهت آمادگي در وقوع حوادث غير

روش تحقيق :مقاله حاضر مقالهاي مروري است که در تهيه آن از

مترقبه داشته باشند.و مديران موسسات بهداشتي و درماني بايستي

مقاالت اينترنتي وپايان نامهها ومطالعات کتابخانهاي بهره جستهايم.

ضمن شناخت مخاطرات به باال بردن توان و استانداردها و کاهش

نتيجهگيري :با توجه به اينکه حوادث هميشه اتفاق ميافتند و هميشه

مخاطرات ناشي از اين حوادث بپردازند.

در زمان وقوع ،تلفات جاني و مالي فروان بوجود ميآيد الزم است

يافتهها :اهميت موضوع آمادگي بيمارستانها در حوادث غير مترقبه

که بتوانيم اين تلفات را به حداقل برسانيم.که اين امر با آمادگي

به حدي است که کنگره آمريکا در سال  1999ميالدي مبلغ 133

در مقابل اين حوادث و درمان سريع مجروحان و مصدومان اتفاق

ميليون دالر جهت حفظ آمادگي مراکز درماني به وزارت بهداشت

ميافتد که يکي از مراکز درمان مجروجان و مصدومان بيمارستانها

و سالمت عمومي اين کشور اختصاص داد.عالوه بر اين مبلغ تا

هستند .بنابراين آمادگي بيمارستانها در حوادث غيرمترقبه از اولويتها

سال  2003به طور متناوب به ميزان  32ميليون دالر پراداخت گرديد.

ميباشد.

طبق آمارهايي که اين وزارتخانه اعالم کرده است عدم آمادگي
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