
 

 

 

ارستانهاست . از آنجا كه ساكنين سوزي يكي از خطرناكترين پديده هايي است كه خسارات جاني و مالي عمده اي را بوجود آورده و خطـري واقعـي براي مراكز خدماتي همچون بيم آتش

ميتو اند باعث خسارات جـاني شـود، بعـالوه بيمارستان عموما افراد ناتواني هستند كه امكان نجات خـود را ندارند بنابراين آتش سوزي در بيمارستان بيشتر از هر مكان عمومي ديگري 

مالي بزرگي نيز شود و البتـه شديدا به وجهه عمومي بيمارستان آسيب  قيمت و متعدد در بيمارستان، آتشسوزي ميتواند باعث خسارات بـدليل وجود دستگاهها و تجهيزات گران

از فاكتورهاي مهم در نگهداري و ايمني  برساند. از انجا كه آتش سوزي ميتواند خسارات جبران ناپذيري را بر پيكره بيمارستان وارد كند، ايمني بيمارستان در برابر آتشسوزي يكي

 .د مورد توجه مدير يت و مورد بحث كارشناسي قرار گيردبيمارستان به حساب مي آيد و باي

 

 :NFPAاستاندارد 

 تقسیم بندی مکان ها از نظر حریق:

( و Moderate(، خطر متوسط)LOWمكان ها را از نظر پتانسيل خطر آتش سوزي و استانداردهاي خاموش كننده ها به سه دسته كم خطر) N.F.P.Aسازمان 

 تقسيم نموده است:( به شرح ذيل Highپرخطر)

اق هاي درس مكاني است كه تنها مقدار كمي مواد قابل احتراق در محل وجود دارد و در نتيجه آتش سوزي كوچكي پيش بيني خواهد شد. مكان هاي اداري، ات(: lowکم خطر) (1

 مدارس، سالن مونتاژ و نظاير آن در گروه مكان هاي كم خطر قرار دارد.

مكاني است كه ميزان مواد قابل احتراق در محل به طور متوسط باشد و در نتيجه آتش سوزي در حد متوسط قابل پيش بيني (: moderateخطر متوسط یا معمولی) (2

 است.پاركينگ، انبارهاي تجاري و نظاير آن در گروه مكان هاي خطر متوسط قرار دارند.

مكان هاي  حتراق موجود در آن نسبتا زياد است و در نتيجه آتش سوزي قابل توجهي پيش بيني مي شود.در اين مكان ها ميزان مواد قابل ا(: highخطر زیاد یا مکان پرخطر) (3

 هاي مربوطه به خاموش كننده هاي بيشتر شامل مكان هايي است كه با مواد سلولزي و چوب سروكاردارند.پرخطر از جهت استاندارد

 شناسایی مکان ها و موقعیت های خطر آفرین و

 مستعد آتش سوزی 

 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان



 آتش سوزیاز لحاظ لیست مکان های خطرآفرین بیمارستان 

تمهیدات اختصاصی الزم برای  دلیل انتخاب میزان خطر طبقه مکان ردیف

 پیش گیری

 کنترل فعلی حریق احتمالی

1 
 موتورخانه

 پست برق
 (Highخطر زياد) زيرزمين

، ديگ بخار، مشعل هاي سوخت و حرارت تجهيزات

 برق فشار قوي

 كاشف 

 حرارتي)تركيبي( دودي و

، يک جعبه فايرباكس جنب درب 2co kg 68دوتا كپسول 

 ورودي

2 

بايگاني مدارک 

حسابداري  -پزشكي

 ترخيص

 كاشف دودي حجم باالي كاغذ (Highخطر زياد) همكف
و دو عدد   2CO عدد كپسول  دو –جعبه فايرباكس ناقص 

 كيلويي 50كپسول پودروگاز و يک كپسول پودرخشک 

 كاشف حرارتي تجهيزات برقي و محلول هاي شيميايي (Highخطر زياد) زيرزمين آزمايشگاه 3
دو  -عدد كپسول پودروگاز 5و  2CO  عدد كپسول 6 

 جعبه فايرباكس راهروي آزمايشگاه و پاتولوژي

4 
 راديولوژي

 (Highخطر زياد) همكف
و روكش هاي چوبي  تجهيزات برقي با ارزش

 ها هاي گرافيديوار
 دودي /حرارتي

چهار جعبه  -عدد كپسول پودري 4و  2COعدد كپسول  5

 فايرباكس

  دودي/حرارتي حجم باالي كاغذ، پالستيک و ... (Highخطر زياد) زيرزمين انبار 5

6 
محل نگهداري 

 سيلندر گازهاي طبي
 - تركيبي گازهاي طبي قابل اشتعال (Highخطر زياد) زيرزمين

 دودي حجم باالي چوب و كاغذ (low)متوسط زيرزمين كتابخانه 7
يک عدد فايرباكس جنب  -پودري 1و  2COعدد كپسول  2

 آمفي تئاتر

8 
واحدهاي اداري و 

 مالي
 زيرزمين

 كم خطر

(Moderate) 

 

 حجم باالي كاغذ

 

 دودي
  عدد پودري 3و  2COعدد كپسول  3

 يک عدد جعبه فايرباكس جنب مالي

9 
اتاق عمل و بخش 

 هاي ويژه
اول و 

 سوم
 دودي/حرارتي تجهيزات برقي با ارزش -گازهاي طبي (Highخطر زياد)

جعبه فايرباكس اتاق عمل ناقص  – 2coكپسول پودري و 

 مي باشد.

 حرارتي پخت وپز -حجم مواد سوختني انبار -تابلو برق معيوب (Highخطر زياد) زيرزمين آشپزخانه 10
 عدد پودري  4و  2COعدد كپسول  11

 



 «از لحاظ آتش سوزی شده شناسایی های خطرآفرین وقعیتنقاط و م »

 سایز تعداد  شکل تابلو نام تابلو مکان نصب 

 هشدار خطر برق گرفتگي ها  تابلو برقكليه 
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5A 

 

 خطر ولتاژ باال تابلو برق فشار قوي

 

40 4A 

 باالخطر ولتاژ  پست برق

 

2 4A 

 كليه انبارها 

 اتاقک گازهاي طبي 

 موتورخانه 

 بايگاني اسناد 

 لنژري 

 آشپزخانه 

 راهروي طبقات 

 نكشيدسيگار 

 

30 
4A 

 

 هشدار كپسول گاز فشرده اتاقک گازهاي طبي

 

 

2 4A 

 كليه انبارها 

 بايگاني اسناد 

 لنژري 

 

 هشدار ماده قابل اشتعال

 

 

15 4A 

 اتوكالو 

 CSSD 
 هشدار سطح داغ
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 «مسیرهای خروج اضطراری و ایمن بیمارستان  »

 

 : )درب های خروج اضطراری و مسیرهای منتهی به خروج)تمامی طبقات بیمارستان 

                           

 

 

 

  مواقع اضطراری:محل تجمع ایمن پرسنل  و حرکت به سمت آن در 

 

 

 

 

 

 نقاط ایمن:

 متری درب ورودی اورژانس 15محوطه نقلیه با فاصله بیش از  : Aمحل تجمع ایمن  (1

 طرف راست و چپ آب نما  : Cو Bمحل تجمع ایمن  (2

 

 : Aمسیرهای دسترسی به نقطه ایمن  

 به سمت راست تروبروی درب خروجی ساختمان امام علی)ع( حرک (1

 چپ وسط بلوار حرکت به سمت (2

 

 

 

 

 

 



 اقدامات پیشگیرانه آتش سوزی در انبار مرکزی:

 جلوگيري از آتش سوزي و حفظ سالمت شاغلين و مراجعه كنندگان هدف:

استفاده از هرگونه وسايل گرمازاي برقي در محوطه انبار ممنوع و براي اين كار بايد از سيستم گرمايش بسته )شوفاژ يا  (1

 فن كوئل( استفاده نمود.

روشنايي مصنوعي انبار بايستي حتي االمكان از المپ هاي سقفي)چسبيده به سقف( استفاده شود. ارتفاع  براي تامين (2

 اين المپ هاي آويزان از سقف بايد حداقل يک متر از باالترين سطح رديف كاالها و مواد موجود در قفسه باالتر باشد.

 هر انبار بايستي مجهز به سيستم هواكش باشد. (3

 طوبت انبار بايد به طور مرتب چک شود.درجه حرارت و ر (4

 كاالهاي نامتجانس بايستي از يكديگر تفكيک شوند. (5

 راهروي طولي بايد تا انتهاي انبار خالي از كاال باشد. (6

 قرار دادن هر گونه كاال و اجناس در مقابل تجهيزات اعالم و اطفاي حريق ممنوع است. (7

 ايل اطفاء حريق را فرا گيرند.كليه كاركنان انبارها بايد طرز صحيح كار با وس (8

 آتش زدن چوب و تخته و كاغذهاي باطله و نظاير آن ها در داخل انبارها مطلقا ممنوع است. (9

 انبارها بايستي مجهز به لوله كشي آب مناسب با فشار كافي و جعبه آتش نشاني با تجهيزات كامل باشند. (10

 گردد.مجهز رتي و دودي بصورت تركيبي دتكتورهاي حرابه بايد انبار جهت اعالم سريع آتش سوزي  (11

از عبور دادن سيم هاي برق و گاز از داخل انبار جلوگيري به عمل آيد و در صورتي كه به ناچار مجبور به عبور اين سيم  (12

سانتي متر  50ها بوديم، حفاظ گذاري سيم هاي برق با سيني كابل رعايت شود و همچنين با لوله سوخت و گاز حدود 

 ه باشد.  حداقل فاصل

 از قرار دادن مواد ناسازگار نزديک به هم جلوگيري به عمل آيد. (13

 بعد از اتمام شيفت كاري تمام منابع روشنايي داخل انبار قطع شود. (14

داخل انبار و گريس و روغن نزديک به هم ممانعت نمائيد زيرا تركيب اكسيژن و روغن از نگهداري سيلندرهاي تحت فشار  (15

 مي شود. يا گريس باعث انفجار

 از دپو كارتن و پارچه روغني و كاغذ داخل انبار جلوگيري نمائيد و فورا محيط انبار را پاكسازي نمائيد. (16

از قرار دادن اجسام روي زمين و همچنين چيدن كاال تا سقف پرهيز نمائيد و براساس استاندارد فاصله كاال تا سقف و  (17

 منابع روشنايي حداقل يک متر رعايت شود.

 ر دادن مايعات قابل اشتعال و همچنين مواد شكستني در طبقات  باال بپرهيزيد.از قرا (18

هر هفته مقارن با تعطيلي انبار بايد تمام محوطه انبار از نظر ايمني بوسيله مسئول انبار دقيقا بازديد و نتيجه در دفتر  (19

 مخصوص ثبت شود.

كشي برق و تناسب خط سيم هاي برق با بار الكتريكي ميزان و مقدار ذخيره آب مورد نياز آتش نشاني و همچنين سيم  (20

 الزم در كليه انبارها زير نظر مهندسين تاسيسات تعيين گردد.

 انبار به سيستم ارتينگ مناسب و كليدهاي محافظ جان مجهز شود. (21

 



 :بایگانی مدارک پزشکیاقدامات پیشگیرانه آتش سوزی در 

 بخاري، هيتر و اجاق گاز به عنوان منبع حرارتي مطلقا ممنوع است.وسيله گرمايشي از قبيل استفاده از هرگونه  (1

استفاده از المپ هاي رشته اي ممنوع بوده و در صورت استفاده از المپ هاي فلوئورسنت فاصله بين مدارک و المپ  (2

 سانتي متر باشد. 50حداقل بايد 

دن طبقه اضافي بين اين دو رديف جلوگيري متر مي باشد، از اضافه نمو 2حداقل فاصله بين دو رديف مدارک پزشكي  (3

 شود.

از انبار كردن كاغذ هاي باطله و پارچه و ديگر مواد داخل اين واحد بپرهيزيد و زباله ها و كاغذهاي باطله فورا از  (4

 د.نمحيط خارج شو

گزارش هر گونه جرقه يا شعله تجهيزات برقي و ساييدگي سيم هاي حامل جريان برق فورا به مسئول تاسيسات  (5

 شود.

ت در اين مكان ها مطلقا ممنوع بوده و همراهان بيمار و مراجعه كنندگان حق ورود به قسمت بايگاني ااستعمال دخاني (6

 را نخواهند داشت.

جهت انجام عمليات برشكاري و جوشكاري داخل واحد تمهيدات ايمني از قبيل تهيه كپسول اطفاء حريق حين كار  (7

 ل واحد ايمني صورت گيرد.الزامي بوده و با نظارت كام

 فاصله بين پرونده ها تا سقف رعايت شود و اين فاصله نبايد از يک متر كمتر باشد. (8

 كاركنان طرز كار با خاموش كننده هاي اطفاي حريق را فرا گيرند. (9

نتي سا 50فاصله كافي بين مواد قابل اشتعال )مدارک پزشكي( و منابع حرارتي مجاز رعايت گردد و حداقل فاصله  (10

 متر رعايت گردد.

سيم هاي حامل جريان برق متصل به تجهيزات بايد قبل از شروع به كار توسط مسئول مدارک پزشكي چک گردد و  (11

 در صورت ساييدگي يا خارج شدن پريز از جايگاه اصلي مراتب فورا به مسئول فني برق اطالع رساني گردد.

  ک جلوگيري گردد.از تماس مستقيم سيم هاي برق با پرونده ها و مدار (12

 افروختن شعله در اين مكان ها مطلقا ممنوع مي باشد. (13

 از دپوي مدارک و پرونده ها در راه پله ها حتي به صورت موقت جلوگيري گردد. (14

 استفاده نمائيد. 2COدر صورت وقوع آتش سوزي الكتريكي و تابلوهاي برق از كپسول  (15

( و اگر آتش 700در صورت آتش سوزي در اين مكان مراتب را سريعا به واحد تاسيسات يا پيج اعالم نمائيد.)كد  (16

 آتش ازگستره محدود است با استفاده از كپسول اطفاء حريق شعله آتش را از سطح خاموش نمائيد و در صورتي كه 

نمائيد و فورا محل را تخليه نموده و با سازمان آتش حد توان شما خارج است كليه منابع الكتريكي و حرارتي را قطع 

 نشاني تماس بگيريد.

 

 

 



 :اتاق ذخیره اکسیژن و اکسیژن سازاقدامات پیشگیرانه آتش سوزی در 

 حتما دست ها را با آب و صابون بشوئيد. قبل از ورود به اين مكان ها (1

 از ريخته شدن روغن و گريس  در كف اين واحدها جلوگيري شود. (2

 تماس دست اغشته به چربي، گريس و روغن با سيلندرهاي تحت فشار بپرهيزيد.از  (3

 استعمال دخانيات در اين مكان ها ممنوع مي باشد. (4

سيلندرهاي پر و خالي بايد بوسيله زنجير به ديوار فيكس شده باشند و رها سازي اين تجهيزات مطلقا ممنوع مي  (5

 باشد.

 يک شده در يک محل ذخيره و با زنجير به ديوار فيكس شوند.سيلندرهاي پر و خالي بايد به صورت تفك (6

 فضاهاي اين مكان ها مرتبا بايد تهويه شوند و از قطع تهويه اين مكان ها بپرهيزيد. (7

 قراردادن برزنت يا پالستيک روي سيلندرهاي اكسيژن مطلقا ممنوع مي باشد. (8

 .جهت حمل سيلندرهاي تحت فشار از ترالي مخصوص استفاده نمائيد (9

جهت گرم نگه داشتن كپسول هاي نيتروز اكسايد از هيترهاي روغني در محل دخيره استفاده كنيد و استفاده از اجاق  (10

 هاي برقي المنت دار ممنوع مي باشد. 

بر اساس دستورالعمل تعمير و نگهداري شركت سازنده دراير و كمپرسور توسط مسئول تجهيزات پزشكي كنترل و  (11

 سوابق ثبت شود.

 اطمينان تانک اكسيژن به صورت روزانه توسط مسئول تجهيزات پزشكي كنترل شود. سوپاپ (12

انباشتن كاغذ يا مواد قابل اشتعال در محل هاي ذخيره اكسيژن ممنوع مي باشد و حداقل فاصله اين مواد با محل  (13

 متر بايد باشد. 6ذخيره حداقل 

 نوع گاز قابل اشتعال ممنوع مي باشد. ذخيره سيلندر اكسيژن با سيلندرهاي پروپان و استيلن يا هر (14

 كپسول هاي اكسيژن در محل ذخيره حتما بايد با گلويي انبار شوند. (15

 كپسول هاي اكسيژن با سيم حامل جريان برق به هيچ وجه تماس نداشته باشند. (16

 جوشكاري يا برشكاري سيلندرهاي تحت فشار بايستي توسط شركت هاي استاندارد صورت گيرد و جوشكاري و (17

 برشكاري و رنگ آميزي توسط پرسنل تاسيسات مطلقا ممنوع مي باشد.

 سيلندرهاي تحت فشار كه با گاري حمل مي شوند بايد توسط زنجير به گاري فيكس شوند. (18

هرگز شير سيلندر تحت فشار را بصورت ناگهاني باز نكنيد پيچاندن سريع شير فلكه باعث ايجاد جرقه و آتش سوزي  (19

 مي شود.

 دور ممنوع است. 5/1شير سيلندر تحت فشار بيشتر از باز كردن  (20

 جهت تست نشت يابي گازها از كف صابون استفاده نمائيد و استفاده از شعله ممنوع مي باشد. (21

 جهت باز كردن اتصاالت از آچار فرانسه استفاده نكنيد.بلكه از آچار مخصوص استفاده كنيد. (22

 و افراد داراي صالحيت انجام شود و از تعمير سرخود بپرهيزيد. هرگونه تعمير و تعويض قطعات توسط شركت معتبر (23

  



 :موتورخانه تاسیساتگیرانه آتش سوزی در  اقدامات پیش

موتورخانه بايد داراي متولي و مسئول مشخص و معرفي شده)خدمات فني تخصصي/تعمير و نگهداشت( باشد.اين  (1

 برنامه ريزي شده و پايش وضعيت موتورخانه مي باشد. واحد مسئول نگهداري و تعميرات صحيح و بازديدهاي منظم،

مسئوليت پيگيري رفع مشكالت فني و نيز هماهنگي با كليه واحدهاي ذيربط در ساختمان ها با واحد خدمات فني  (2

تخصصي/تعمير و نگهداشت مي باشد.بديهي است هرگونه تغيير كاربري در موتورخانه بايد با هماهنگي، تائيد و 

 احد و مطابق با استانداردهاي ملي صورت پذيرد.نظارت اين و

به منظور جبران خسارات احتمالي ناشي از حوادث ضروري است پوشش بيمه اي براي كليه ساختمان در نظر گرفته  (3

 شود.

 داكت مستقل براي لوله هاي تاسيسات، كابل هاي برق و دودكش ها در نظر گرفته شود. (4

 نظر گرفته شود.تهويه به تناسب حجم موتورخانه در  (5

 كليه ديگ هاي بخار داراي سوپاپ اطمينان باشند. (6

 سيم كشي هاي برق بصورت روكار نباشند، يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند. (7

 كليه مشعل ها به شير كنترل ترموستاتيک مجهز گردند. (8

 منوع است.استفاده از مايعات قابل اشتعال و سمي جهت تميز كردن كف ساختمان ها غير مجاز و م (9

 استعمال دخانيات در موتورخانه ممنوع مي باشد. (10

 تمهيدات الزم جهت پيشگيري از مخاطرات برقي بايد در طراحي موتورخانه پيش بيني و اجرا گردد. (11

كابل ها و سيم هاي تجهيزات الكتريكي بايستي در پوشش مخصوص قرار گيرند تا از پراكندگي آن ها جلوگيري و  (12

 ن افراد گردد.مانع از زمين خورد

 اتصال چند وسيله برقي به يک پريز ممنوع است. (13

 تعمير كليه وسايل و ادوات برقي توسط افراد غيرمجاز ممنوع است. (14

 استفاده از كابل ها و سيم هاي دو يا چند تكه ممنوع است. (15

ق گرفتگي و برخورد پريزهاي برق بايد مجهز به اتصال به زمين بوده و در نقاط ايمن و مناسب نصب شوند كه خطر بر (16

 با آن ها وجود نداشته باشد.

 كليه تجهيزات موتورخانه بايد به صورت دوره اي مورد بازرسي قرارگيرد. (17

 كليه تابلوهاي برق موتورخانه بايستي بر اساس برنامه تعميرات پيشگيرانه مورد بازرسي قرار گيرند. (18

 هر يک از تابلوبرق ها به كليد قطع برق مجهز باشند. (19

 ث هرگونه روزنه يا بازشو به طبقات باال در سقف موتورخانه ممنوع است.احدا (20

 هيچ گونه تركيب تصرف در موتورخانه ها مجاز نيست. (21

فضاي موتورخانه به هيچ عنوان و به هيچ دليلي نبايد براي منظورهاي ديگر مانند: انباري ، دپوي مواد و غيره استفاده  (22

 گردد.

سانتي متر با مواد و مصالح  45با مصالح غيرقابل احتراق ساخته شده و از هر طرف  دودكش يا لوله تهويه كوره نيز (23

 قابل احتراق فاصله داشته باشد.



جهت تهويه موتورخانه مخصوصا تهويه طبيعي بايد در هر قسمت باال و پايين ديوار خارجي آن دو دريچه يا پنجره  (24

 در نظر گرفته شود.

 از چک ليست هاي ايمني به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد. ايمني واحد موتورخانه با استفاده (25

 خطر ها كدامند؟ (26

 نشانه هاي مرئي:

 سوختن يا از بين رفتن روپوش و عايق لوله ها 

 وجود مواد و مايعات ناشناخته روي كف موتورخانه 

  ناتمام بودن كارهاي الكتريكي و وجود سر سيم هاي لخت در تابلوبرق 

  موتورخانهوجود ضايعات روي كف 

 وجود سيم هاي لخت روي كف موتورخانه 

 نشانه هاي صوتي:

 )صداهاي غيرمعقول از يک شير)بخار، آب داغ و مايعات شيميايي 

 صداي غيرمعمول ساييدگي دوچيز به هم از درون دستگاه ها و تجهيزات 

 صداي ريزش مايع از يک مخزن يا ظرف حاوي مواد شيميايي 

 بو ها:

 شناخته)شيميايي(احساس كردن بوهاي نا 

 .احساس كردن بوي ماندگي و فساد كه حاكي از عدم تهويه صحيح موتورخانه است 

 

 نكات ايمني سرويس و راه اندازي مشعل گازوئيلي: (27

 سرويس مشعل گازوئيلي حداقل بايد سالي يكبار به ترتيب زير انجام گيرد:

 .كليد برق مشعل را در وضعيت خاموش قرار دهيد 

  آكوستات را روي درجه مطلوب قرار دهيد.ترموستات و 

 .نازل را از نظر تميزي بررسي كرده اطمينان حاصل كنيد كه اندازه آن با ظرفيت حرارتي ديگ تناسب دارد 

  الكترودها بايد تميز و در جاي خود محكم باشند و فاصله آن ها نسبت به هم و نسبت به نازل بايد طبق توصيه شركت

 است:باشد كه معموال چنين 

 ميلي متر 4تا  3فاصله دو الكترود  -

 ميلي متر 9فاصله هر الكترود از محور نازل  -

 ميلي متر 3تا  0فاصله الكترودها از نوک نازل  -

 ميلي متر 6فاصله الكترودها از ديگر قسمت هاي فلزي مشعل بيش از  -

 شركت تنظيم شود.فاصله شعله پخش كن تا نازل بايد متناسب با زاويه نازل و مطابق دستورالعمل  -

 فتوسل را بيرون آورده با يک پارچه خشک و نرم آن را تميز كنيد. -

اتصال كابل هاي ولتاژ قوي ترانسفورمر و كيفيت اتصال فيش كابل هاي جرقه به الكترودهاي جرقه را بررسي  -

 كرده و از صحت آن ها مطمئن شويد.



ر جمع شويد.بعد دريچه تنظيم هوا را طوري در مشعل هايي كه پمپ توسط كوپلينگ بين پمپ و موتور خاط -

 ميلي متر باز باشد. 3ببنديد كه حدود 

 از وجود گازوئيل در منبع اطمينان حاصل كرده و شيرهاي مربوطه را باز كنيد. -

 در ديگ و رادياتورها مطمئن شويد.از وجود آب  -

 كليد استارت مشعل را بزنيد. -

تم دو لوله اي هواگيري خود به خود صورت مي گيرد.چنانچه بر اثر پمپ گازوئيل را هواگيري كنيد.البته در سيس -

طوالني بودن لوله كشي افقي يا قائم پمپ قادر به مكش اوليه نبود، سمت مكش را باز كرده گازوئيل را به طور 

 دستي بريزيد و پر كنيد، بدين ترتيب پمپ كار مي كند.حال خالءسنج را بررسي كنيد.اگر بعد از پرشدن لوله

مكش خالء وجود نداشته باشد دليلش اين است كه يا پمپ كار نمي كند و يا اينكه در نتيجه لوله كشي غلط 

 سمت مكش، نشتي زياد است.

ميلي متر باز است كم كم  3پس از روشن شدن مشعل چنانچه شعله دود داشته باشد، دريچه هوا را كه حدود  -

رت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص تنظيم كنيد.مشعل را بازتر كنيد تا دود به كلي از بين برود.در صو

 چندين بار خاموش و روشن كنيدتا از صحت  عمليات جرقه زني و اشتعال اطمينان حاصل گردد.

 سرويس و راه اندازي مشعل گازي: (28

 پيش از روشن كردن مشعل اطمينان حاصل كنيد كه:

 دريچه دودكش باز است. -

 روي درجه مورد نظر قرار دارند.ترموستات ها و آكوستات  -

 برق مشعل وصل است. -

 سيستم شوفاژ پر از آب است. -

 جريان گاز به مشعل برقرار است. -

 اكنون براي روشن كردن مشعل به ترتيب زير عمل كنيد: -

و كليد قبل از بازكردن شير دستي گاز، دريچه تنظيم هوا را كامال باز كرده مدار كليد فشاري گاز را اتصال كوتاه كنيد 

استارت را بزنيد، بدين ترتيب مشعل پس از اتمام زمان ايمني خاموش مي شود )رله ريست مي كند( . بعد از قطع 

كليد، اتصال كوتاه كليد فشاري گاز را برداشته و مشعل را روشن كنيد. هنگام كار مشعل شير دستي گاز را ببنديد، 

ن از صحت اجزاء مشعل دريچه تنظيم هوا را كامال بسته و مشعل بايد بالفاصله روشن شود.پس از حصول اطمينا

به وسيله رگالتور كم كنيد.حال مشعل را روشن كنيد تا با حداقل ظرفيت مدتي كار كند. محل اتصاالت ميزان گاز را 

ا تنظيم گاز را از نظر نشتي با كف صابون آزمايش كنيد. دبي گاز را زياد كنيد و با افزايش هواي ورودي موقتا شعله ر

 كنيد.

 اطفاء حريق در موتورخانه: (29

كپسول هاي اطفاء حريق در موتورخانه بايد وجود داشته باشد و كليه كاركنان موتورخانه بايد با وسايل  -

 اطفاءحريق آشنايي كامل داشته باشند.

 :اتاق عملاقدامات پیش گیرانه آتش سوزی در 



و همچنين محل قرارگيري آن ها را هميشه بدانيد. بهترين نوع كپسول  نحوه كار با خاموش كننده هاي اطفاء حريق -

 در اتاق عمل كپسول دي اكسيد كربن مي باشد.

 ( ماده را مطالعه نمائيد.MSDSقبل از كار با مواد شيميايي از قبيل فرمالين و سايدكس برگه ايمني مواد شيميايي) -

كوتر قلم كوتر را در قسمت نگه دارنده ي قلم جهت جلوگيري از هنگام كار با كوتر بوسيله جراح بعد از استفاده  -

 ايجاد آتش سوزي قرار دهيد.

پزشک جراح بايد قبل از شروع به كار جهت ايمني بيشتر پنجره منعكس كننده ليزر دستگاه را فعال و زماني كه  -

كند تا حين كار پرتوهاي تابيده ليزر را مورد استفاده قرار مي دهد سعي شود پنجره دستگاه را روي نقطه عمل زوم 

 شده به شان يا گان باعث آتش سوزي نشود.

قبل از شروع به كار، از سالم بودن سيم هاي جريان برق دستگاه هاي بيهوشي و ساير تجهيزات پزشكي توسط  -

به  كارشناس اتاق عمل و پزشک بيهوش كننده اطمينان حاصل شود و در صورت سائيدگي يا پارگي سيم فورا نسبت

 تعويض آن توسط تكنسين تجهيزات پزشكي اقدام شود.

 قبل از جابجايي دستگاه مطمئن شويد كه سيم هاي جريان برق در مسير جابجايي دستگاه نباشند. -

 هرگز با دست هاي چرب و روغني به سيلندرهاي تحت فشار اكسيژن دست نزنيد. -

مواقع آتش سوزي وسيع نسبت به قطع ايمن موارد اقدام محل قطع سريع گازهاي طبي و قطع برق را بدانيد تا در  -

 شود.

زمان استفاده از ليزر در موضع عمل از ماليدن پماد اجتناب نماييد. چون حرارت ليزر باعث تبديل شدن اين ماده به  -

 بخار و ايجاد آتش سوزي مي گردد.

حاصل  از اين دستگاه ها باعث ايجاد آتش  هنگام كار با قلم كوتر و ليزر نزديک به لوله تراشه دقت كنيد كه گرماي -

 سوزي نشود بلكه مي توانيد با استفاده از گاز مرطوب باعث جلوگيري از ايجاد آتش سوزي شويد.

دستگاه هداليت را بعد از استفاده در موضع عمل روي شان قرار ندهيد چون گرماي چراغ باعث آتش گيري شان  -

 خاموش نمائيد. شده و حتما بعد از استفاده دستگاه را

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


