
 

 تحقيقيمقاله  

اي وضعيت مصرف انرژي و مديريت آن در بيمارستان  بررسي مقايسه
 فوق تخصصي چشم فارابي تهران

 5زهرا نگهبان، 4شفيعي ، ميالد3، ريحانه شريفي2هادي مخترع،، 1د جباروندومحم

 چكيده

ـ   بيمارستان :مقدمه هـادر عـين حـال بيمارسـتان   رژي هسـتند.  ها مصرف كننـدگان بزرگـي از ان
تـرينها قابل مديريتكه در بيمارستانجويي انرژي دارند. از آنجايي پتانسيل بااليي نيز در صرفه

. هدف از اينتوان دراين حوزه مداخله هوشمندانه انجام دادبنابراين مي، هزينه، هزينه انرژي است
 .باشدمييمارستان فارابي اي مصرف انرژي و مديريت آن در بمطالعه بررسي مقايسه

كه اطالعات مربوط به باشدميمقطعي  -اين مطالعه كاربردي و از نوع توصيفي :بررسيروش 
) بـا در نظـر گـرفتن اقـدامات اصـالحي در87-89( سـاله  3مصرف انرژي و روند آن در يـك دوره  

. عمل مقايسـهدر قالب مديريت انرژي مورد بررسي قرار گرفته استراستاي كاهش مصرف انرژي 
 External) و مقايسه خارجي(Internal Benchmarking( نيز با دو رويكرد مقايسه داخلي

Benchmarking.انجام شده است ( 

هاي مديريت مصرف انرژي در بيمارستان فـارابي، نتـايج حـاكي ازبه دليل اتخاذ روش ها:يافته
ـ باشـد مـي در مصـرف آب و گـاز   ( براساس تخت روز فعال و اشـغالي)   وجود يك روند نزولي ه، ب

87 نسبت به سال پايـه  89% در سال 28و مصرف گاز به ميزان % 31طوري كه مصرف آب به ميزان 
هاي مربوط به تخـت، هـر  كاهش يافته است. در رابطه با مصرف برق نيز با در نظر گرفتن شاخص

بـه 89ر سـال  امه يافته، اما د% اد5/10به ميزان  87نسبت به سال  88چند اين روند نزولي در سال 
% افزايش داشته اسـت. البتـه لحـاظ5، 87هاي رشد و توسعه نسبت به سال دليل اتخاذ استراتژي

%7بـه ميـزان    87نسبت بـه سـال    89نمودن شاخص تعداد بيماران، كاهش مصرف برق را در سال
رد مطالعـه، مصـرفدهد. همچنين در بيمارستان فارابي به طور متوسط در سه سال مـو نشان مي

برابر مقدار استاندارد به ازاي تخت روز فعـال و 2/13برابر استاندارد و مصرف برق نيز  63/1آب 
 برابر استاندارد به ازاي هر متر مربع زير بنا بوده است.   44/1

اقدامات مربوط به مديريت مصرف انرژي در كـاهش ميـزان مصـرف در گيري:نتيجهبحث و 
هـا دري نتايج مثبتي در پي داشته است. با توجه به پتانسل بااليي كه بيمارستانبيمارستان فاراب

توان با انجام اقدامات تكميلي در راستاي كاهش مصرف انرژي و باكاهش مصرف انرژي دارند، مي
 جويي بود.سيدن به باالترين حد پتانسل صرفهسازي مصرف انرژي و رگذشت زمان شاهد بهينه

 ، استاندارد مصرف  جوييصرفهانرژي، مديريت مصرف انرژي، : كلمات كليدي

 )41، مسلسل 1390پاييز، شماره سومدهم، چهار(سال  ان نهاجامجله علمي ابن سينا / اداره بهداشت و درم
 15/6/90تاريخ پذيرش:  1/5/90دريافت:  ختاري

 يفـوق تخصصـ    مارستانيب سيرئ ه،يفوق تخصص قرن. 1
 تهران يچشم فاراب

 ريمـد  ،يو درمـان  يخـدمات بهداشـت   تيريمـد  يدكترا .2
 يچشم فاراب يوق تخصصف مارستانيب

 ،يو درمـان  يخـدمات بهداشـت   تيريارشد مد يكارشناس .3
 يچشم فـاراب  يفوق تخصص مارستانيب يمسئول دفتر تعال

 تهران
 يخدمات بهداشـت  تيريمد يتخصص يدكترا يدانشجو .4

و اقتصاد بهداشت، دانشـكده   تيريگروه علوم مد ،يو درمان
 تهران يبهداشت، دانشگاه علوم پزشك

 ،يدرمـان  يخـدمات بهداشـت   تيريكارشناس ارشـد مـد   .5
  تهران يدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك
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هاي اخير به داليل گونـاگون از جملـه حـذف تـدريجي     در سال
هاي دولتي، توجه بيشتري به ارزش انرژي در اشـكال مختلـف   يارانه

جويي انرژي به عنوان و لزوم محاسبه ميزان مصرف و صرفه آن شده
 . بـه دليـل  ]1[ يك ضرورت قطعي و چاره ناپذير پديـدار شـده اسـت   

 صـنعت،  هــاي چرخــه  درآوردن حركــت  بــه  در انـرژي  بارز نقش
 هادشواري بينيپـيش با اخير دهه دو طي صنعتي پيشرفته كشورهاي

-صــرفه  بـراي  اي شــده  حسـاب اقدامات كنوني، هايمحدوديت و

، بـه  ]2[ انـد برداشـته  آن كـردن بهينـه و مصـرف ميـزان در ييجـو
انرژي در اين كشورها در اين مدت كـاهش  مصرف طوري كه شدت 

اين در حالي است كه توليـد و مصـرف انـرژي در     ].4،3[ يافته است
انـرژي طـي   مصـرف  ايران با حالت بهينه فاصله زيادي دارد و شدت 

. در ]5[ گذشته در ايران افزايش چشـمگيري داشـته اسـت   هاي سال
هاي خانگي، تجاري ايران رشد مصرف انرژي بيشتر مربوط به بخش

. ]5[ و خدمات بوده و بازده انرژي نيز پايين تر از حـد مطلـوب اسـت   
. آمار و ارقام ]6[ كنندگان بزرگي از انرژي هستندها مصرفبيمارستان

هاي بهداشتي و در ه در ارتباط با مراقبتهايي كه شده در پژوهشيارا
-اند، نشان ميانجام شده ENERGY STARهاي قالب برنامه

هـا بسـيار   دهند كه مصرف انرژي به ازاي هر متر مربع در بيمارستان
هاي اوليه بررسي .]7[ باشدميبيشتر از انواع ديگر موسسات خدماتي 

توانـد تـا   ژي مـي هاي انـر حاكي از آن است كه افزايش قيمت حامل
ميليارد تومان بار هزينه مراكز بهداشتي و درماني دولتـي كشـور    700

-صـرفه ظرفيت بااليي نيـز بـراي    هابيمارستان. البته ]8[ را باال ببرد

ي در مصرف انرژي دارند، به طـوري كـه بـدون هـيچ بودجـه      جويي
را كاهش داد،  هابيمارستان% مصرف انرژي در 10خاصي مي توان تا 

% 20ين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته مانند آلمان تـا  ا
. با توجه به ]6[ جويي وجود دارد% امكان براي صرفه44و در هلند تا 

آن در راسـتاي   نقش انرژي در توسعه پايدار كشور و افـزايش قيمـت  
هاي جهاني الزم است عملكرد مديريت بخش نزديك شدن به قيمت
. هـدف  ]5[ مستمر مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد     انرژي به طور دقيق و

مديريت انرژي دستيابي به اهداف سازمان به منظور استفاده بهينه از 
. از آنجايي كه هزينـه انـرژي   ]9[ انرژي با كمترين مقدار هزينه است

و  ]10[ دهـد درصد بودجه را تشكيل مي 7تا  5حدود  هابيمارستاندر 
هـا  از سبد هزينه جاري بيمارستان درصد 10نزديك به به بياني ديگر 

، لذا كوشش در مهار كردن ]8[ شودهاي انرژي ميصرف خريد حامل
مصرف انرژي براي آنها يك ضرورت است. در واقـع هزينـه انـرژي    

بـه   هابيمارستانهاي غير پرسنلي را در قسمت قابل توجهي از هزينه
ي هـر  هدهد و به طور مستقيم بر قيمت تمـام شـد  خود اختصاص مي

هـا  كه در بيمارسـتان از آنجايي كه  .]10[ گذاردواحد خدمت تاثير مي
بنـابراين مـي تـوان    ، قابل مديريت ترين هزينه، هزينه انـرژي اسـت  

دردي را دراين حوزه مداخله هوشمندانه انجام داد و كنترل هزينه بـي 
. از طريق نگهداري، مميزي و گـزارش  ]8[ ددر نظام سالمت اجرا كر

ت انجام شده به منظور كاهش انرژي و در قالب پروژه مديريت اقداما
 توان شاهد بهبود كارايي در مصرف انرژي در بلند مدت بودانرژي مي

پرهيز  -1جويي در انرژي از سه جنبه قابل بررسي است: صرفه .]11[
 -3تعمير و نگهداري در شرايط مطلوب و  -2از زياده روي در مصرف

يا تغييراتي كه نتايج مطلوب با هزينه انرژي بررسي روش هاي جديد 
 . ]10[ كمتر را به وجود آورد

(آب، بـرق و   اين مطالعه با هدف بررسي ميـزان مصـرف انـرژي   
هـاي  گاز) در بيمارستان فوق تخصصي چشم فارابي تهـران در سـال  

و بررسي روند و مقايسه ميزان مصرف در اين سه سـال   89 ،88، 87
ات اصالحي صورت گرفته در راسـتاي كـاهش   با درنظر گرفتن اقدام

مصرف انرژي انجام شده است. همچنـين بـه منظـور امكـان انجـام      
ميزان مصرف بر حسـب شـاخص هـاي     هابيمارستانمقايسه با ساير 

مختلفي چون تخت فعال، تخت روز فعال، تخت روز اشـغالي، متـراژ   
 زير بنا و تعداد بيماران نيز سنجيده شده است. 

 بررسيروش 
-مقطعي است كه داده -اين پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي

) مورد بررسي قرار 87-89ساله ( 3آوري شده در يك دوره هاي جمع
) از Case Study( گرفته است. پژوهش به صورت مطالعه موردي

نحوه انجام مديريت مصـرف انـرژي در بيمارسـتان فـوق تخصصـي      
-انجام ايـن پـژوهش داده  چشم فارابي تهران انجام شده است. براي 

هاي مربوط به ميزان مصرف انرژي از روي قبوض آب، برق، گـاز و  
هاي مربوط به تعداد تخت فعال، تعـداد بيمـاران، درصـد اشـغال     داده

تخت و متراژ زير بناي بيمارستان نيز از واحد آمار بيمارسـتان فـارابي   
 يـزان آوري گشته و سپس مهاي مورد مطالعه جمعدر هر يك از سال

مصرف انرژي به صورت ساالنه و بر مبناي تخـت روز فعـال، تخـت    
روز اشغالي، متر مربع زير بنا و تعداد بيماران مراجعه كننده تعيين شد. 

 Internal به منظور انجام مقايسه نيز از دو رويكرد مقايسه داخلـي 

(Benchmarking)  و مقايســــه خــــارجي )External 
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Benchmarkingست. مقايسه داخلي، رويكـردي  ) استفاده شده ا
به منظور مقايسه عملكرد قبل و بعد از انجام اقدامات مربوط به بهينه 

. در اينجا ميزان مصرف آب، بـرق  ]12[ باشدميسازي مصرف انرژي 
هـاي  به عنوان سال بدون اقدامات اصالحي با سال 87و گاز در سال 

قايسـه شـده   هاي انجام اقدامات اصـالحي م به عنوان سال 89و  88
است. همچنين مقايسه بيروني نيز به منظور تنظيم اهداف عملكردي 

-آينده از طريق مقايسه وضعيت مصرف انرژي با عملكـرد سـاختمان  

هاي مشابه در زمينه مصرف انرژي بر مبناي يك اسـتاندارد تعريـف   
 .]12[ باشدميشده 

 هايافته

 Internalالف: انجام مقايسه از طريق مقايسه داخلي(

Benchmarking:( 

(آب، بـرق و   در انجام مقايسه به اين شيوه ميزان مصرف انـرژي 
هايي كه (بدون انجام اقدامات اصالحي) با سال گاز) در يك سال پايه

 گردد.در آنها اقدامات اصالحي انجام شده، مقايسه مي
به عنـوان سـال    87نمودارهاي زير، نتايج مقايسه سه ساله (سال

هاي انجام اقدامات اصالحي) به عنوان سال 89و 88اي هپايه و سال
دهـد. در  گاز و برق بيمارستان فارابي را نشان مـي   ميزان مصرف آب،

هر يك از موارد عالوه بر مقايسه ساالنه، اقدامات صـورت گرفتـه در   
  هاي انرژي نيز ذكر شده است.راستاي كاهش هر يك از حامل

 

آب و تغييرات خام آن در سالهاي مورد مطالعه مقايسه ميزان مصرف -1نمودار
 نسبت به يكديگر

 

دهد كه تغييـرات خـام ميـزان مصـرف آب از     نشان مي 1نمودار 
يك روند كاهشي داشته است كه اين امر نشان دهنده  89تا  87سال 

مؤثر بودن اقدامات صورت گرفته در راستاي كاهش مصرف آب بوده 
 است.

ميزان مصرف راستاي كاهش اقدامات صورت گرفته در 
 آب بيمارستان عبارت است از :

سازي ميان پرسنل در خصوص استفاده صـحيح  فرهنگ 
  از آب

نصب كاهنـده فشـار آب و شـير چشـم الكترونيكـي در       
 هاي مختلفقسمت

 استفاده از سيستم بخار جهت ايجاد گرمايش 

ــه  هــاي آب بيمارســتان از جهــت نشــت و  بررســي لول
 ماه يكبار 6يم كارشناسي هر تركيدگي توسط يك ت

و  89شناسايي محل اصلي نشت آب در تابسـتان سـال    
 هاي فرسوده مناطق مربوطهتعويض كليه لوله

ها به نـوع فشـاري بـه    تبديل كليه شيرهاي آب سردكن 
 منظور كاهش مصرف آب

عـدد از شـيرهاي آب و تبـديل بـه      152تعويض تعـداد   
 شيرهاي اهرمي

هـاي بازسـازي   وده در بخشهاي فرستعويض كليه لوله 
 شده

 
 

دهد كه تغييرات خـام ميـزان مصـرف گـاز از     نشان مي 2نمودار 
يك روند كاهشي داشته است كه اين امر نشان دهنده  89تا  87سال 

ت صورت گرفته در راستاي كاهش مصرف گاز بوده مؤثر بودن اقداما
 است.

هاي مورد ي ميزان مصرف گاز و تغييرات خام آن در سالمقايسه  -2 نمودار
 مطالعه نسبت به يكديگر
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اقدامات صورت گرفته در راستاي كاهش ميزان مصرف 
  گاز بيمارستان عبارت است از :

هاي توزيـع  هاي توزيع بخار، كاناللوله  كاري پشت بام،عايق 
هاي حرارتي و منابع انبساط و خطـوط برگشـت   مبدل  ،هوا
 بخار

هـاي  لولـه هـا ( گرم در طول مسيرهاي آب عايق كاري لوله 
 سرمايش و آبگرم مصرفي) –مربوط به سيستم گرمايش 

 هاي غذااستفاده از گرمكن 
 ها جهت جلوگيري از اتالف انرژيپيچ كردن پنجره 

 هانصب پرده و كركره براي پنجره 

 هاي دو جداره در بناهاي جديدنصب پنجره 

 هاهوشمندسازي كليه ديگ 

اطاقي دو فصله براي سيستم گرمايش  استفاده از ترموستات 
 هاكوئلو سرمايش فن

 هاي مختلفاستفاده از دماي برگشت براي مكان 
 هاي اتوماتيك در مبادي ورودي بيمارستاننصب درب 

 

 

هاي مورد مطالعه ي ميزان مصرف برق و تغييرات خام آن در سالمقايسه -3 نمودار
 نسبت به يكديگر

كه تغييرات خام ميـزان مصـرف بـرق از    دهد نشان مي 3 نمودار
با وجود انجام اقـدامات مختلـف در راسـتاي كـاهش      89تا  87سال 

 مصرف برق يك روند افزايشي داشته است.
 اقدامات صورت گرفته در راستاي كاهش مصرف برق

 بيمارستان عبارتند از:

ها و اتصاالت بررسي كامل تابلوهاي برق، عايق كشي شيشه 
 تابلو

 اي از تابلوهاي دورهگيرآمپر 

 سفورهانهاي خازن و تراكنترل تابلو 

تهيه چك ليسـت بازرسـي نگهبانـان بـه منظـور كنتـرل و        

 هاي اضافيخاموش كردن المپ

نصب محافظ الكتريكي براي كليه كامپيوترهاي بيمارستان 
 هاي كم مصرف محوطه بيمارستانطراحي و نصب چراغ 
طه بيمارستان بـه  هاي محونصب سنسور حركتي براي چراغ 

 منظور كاهش مصرف برق
هـاي  استفاده از فتوسل جهـت روشـنايي محوطـه و مكـان     

 عمومي
 تعبيه ساعت و تايمر روشن و خاموش كردن آب نماها 
 اصالح آسانسورها به با هدف به حداقل رساندن مصرف برق 
-اي قديمي و تجهيز كليه ساختمانهاي رشتهتعويض المپ 

 كم مصرفهاي هاي جديد به المپ

 Externalب: انجام مقايسه از طريق مقايسه بيرونـي( 

Benchmarking:( 

استاندارد مصرف آب در يك بيمارستان به طـور متوسـط حـدود    
. همچنين به طور كلـي بـه   باشدميليتر به ازاي تخت روز فعال  500

هاي كيلو وات برق مورد نياز فعاليت 5ازاي هر تخت روز فعال حدود 
 .]13[ تبيمارستان اس

ميزان مصرف آب و برق را بـه ازاي تخـت روز فعـال،     1جدول 
تخت روز اشغالي، تعداد بيماران و متر مربـع زيـر بنـا در بيمارسـتان     

 دهد.هاي مورد مطالعه نشان ميفارابي در سال
ميزان مصرف آب با در نظر گرفتن تغييرات در تعداد تخت فعـال  

ال مـورد مطالعـه و بـر    و ثابت ماندن ضريب اشغال تخت در سـه سـ  
 89% در سال 36مبناي شاخص تخت روز فعال و اشغالي، نزديك به 

% به طور متوسط در هر سـال) كـاهش يافتـه    18( 87نسبت به سال 
% به 17% (34است. اين ميزان كاهش در ارتباط با مصرف گاز حدود 

باشد. در رابطه با برق، ميزان مصرف در طور متوسط در هر سال) مي
% كاهش داشـته اسـت كـه بـه     5/10، 87در قياس با سال  88سال 

هـاي  هاي رشد و گسترش بيمارسـتان در حـوزه  دليل انجام استراتژي
شـاهد افـزايش    89مختلف، اين روند كاهشي ادامه نيافته و در سـال  

% نسـبت  4و افزايش  88% در مصرف برق نسبت به سال 11تقريبي 
 باشيم.  مي 87سال به 
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 هاي مختلفان مصرف انرژي در سال هاي مورد مطالعه بر اساس شاخصميز -1جدول

 ميزان مصرف گاز(متر مكعب) ( كيلو وات ساعت) ميزان مصرف برق (ليتر) ميزان مصرف آب 
به ازاي  هاي مورد مطالعهسال

تخت روز 
 فعال

به ازاي 
تخت روز 
 اشغالي

به ازاي 
مترمربع 
زيربنا 

)40672 
متر مربع 
 زير بنا)

ازاي به 
تعداد 

 بيماران 

به ازاي 
تخت روز 

 فعال

به ازاي 
تخت روز 
 اشغالي

به ازاي 
مترمربع 
زيربنا 

)40672 
متر مربع 

 زير بنا)

به ازاي 
تعداد 
 بيماران

به ازاي 
تخت روز 

 فعال

به ازاي 
تخت روز 
 اشغالي

به ازاي 
مترمربع 
زيربنا 

)40672 
متر مربع 

 زير بنا)

به ازاي 
تعداد 
 بيماران

 87سال
 تخت فعال 187

1000 1393 68/1 210 67 94 113 03/14 18 23 3/30 77/3 
 %72درصد اشغال 

 88سال
 1/3 4/29 21 15 38/12 117 87 60 160 49/1 1063 765 تخت فعال 218

 %72درصد اشغال 

 89سال
 تخت فعال 223

639 888 28/1 130 7/66 7/92 133 07/13 8/11 4/16 6/23 31/2 
 %72درصد اشغال 

 

 3 طـي  فـارابي  بيمارسـتان  مصرفي آب ميزان متوسط مقايسه از
 بيمارستان كه يابيممي در جهاني موجود هاي استاندارد با مذكور سال

 فعـال،  روز تخـت  ازاي بـه  ليتر 6/817 آب مصرف ميانگين با فارابي
 ميانگين همچنين. است اشتهد آب مصرف استاندارد مقدار برابر 63/1

 كيلو 66 با برابر فعال روز تخت ازاي به سال سه اين در برق مصرف
 مصـرف  ميـانگين . باشدمي استاندارد مقدار برابر 2/13 كه است وات
 است بوده مكعب متر 3/15 معادل نيز 89 و 88 ،87 هايسال در گاز
-بيمارستان ساير با مقايسه جهت به تنها استاندارد نيافتن دليل به كه

 .است شده استخراج ها
(بسـتري و   در رابطه با شـاخص تعـداد بيمـاران مراجعـه كننـده     

% و در سـال  24، 87نسبت به سال  88سرپايي) مصرف آب در سال 

% كاهش داشته است. مصرف گاز نيـز در سـال   38، 87نسبت به  89
% 39، 87نســبت بــه ســال  89% و در ســال 18، 87نســبت بــه  88

دهد. همچنين مصرف برق بر اساس تعداد بيمـاران  ان ميكاهش نش
% كـاهش يافتـه   12، 87نسـبت بـه سـال     88مراجعه كننده در سال 

% 7برابـر بـا    87نسبت به سال  89اين ميزان كاهش در سال  است.
 بوده است. 
 شـده  گـزارش  مطالعات بعضي در بيروني الگوبرداري مبناي البته

 و تخت هر ازاي به وات كيلو 15181 با برابر برق مصرف با طهراب در
 اسـت  بـوده  بيمارسـتان  بناي زير مربع متر هر ازاي به وات كيلو 84

 . باشدمي زير شرح به نتايج فارابي بيمارستان مورد در كه .]12[

 به برق مصرف ميانگين دهدمي نشان مطالعه نتايج كه همانطور
 كيلـو  6/23620 بـا  برابـر  نظر مورد سال سه در فعال تخت هر ازاي
 همچنـين  .باشـد مـي  اسـتاندارد  مقدار برابر 54/1 كه است بوده وات

 كيلـو  121 بـا  برابر بنا زير مربع متر هر ازاي به برق مصرف ميانگين
 مصرف ميزان. باشدمي استاندارد مقدار برابر 44/1 كه است هبود وات
 حـدود  87 بـه  نسـبت  88 سـال  در بنا زير مربع متر هر ازاي به برق

 بـا  برابـر  87 بـه  نسـبت  89 سال در ميزان اين داشته كه رشد% 5/3
  دهد.افزايش نشان مي% 6/13 حدود 88 به سال نسبت و% 17

 گيرينتيجه و بحث

 گـاز  و آب مصرف ميزان در نزولي روند يك وجود از حاكي نتايج
ـ  دهنـده  نشـان  كـه  باشـد مـي نظر  مورد هايسال در  مثبـت  ثيراتأت

 هاي مختلفهاي مورد مطالعه بر اساس شاخصميزان مصرف برق در سال -2جدول

هاي مورد سال
 مطالعه

ق به ازاي ميزان مصرف بر
 هر تخت فعال

ميزان مصرف برق به ازاي هر 
متر  40672متر مربع زير بنا( 

مربع زيربنا)(شاخص مصرف 
 انرژي برق)

 كيلو وات 24606 87سال
 تخت فعال) 187(با 

 كيلو وات 113

 كيلو وات 21906 88سال
 تخت فعال) 218(با 

 كيلو وات 117

 كيلووات 24350 89سال
 تخت فعال) 223(با 

 كيلو وات 133
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 مصـرف  كاهش راستاي در انرژي مصرف مديريت به مربوط اقدامات
 مـورد  در گـاز  و آب مصـرف  در شـده  مشـاهده  نزولي روند. باشدمي

 دهنده نشان مطالعه نتايج هرچند و كندنمي صدق كامالً برق مصرف
 روز تخـت  و فعـال  تخـت  نسبت به  88 سال در برق مصرف كاهش

 وجـود  بـا  87 سـال  به نسبت اشغالي و تعداد بيماران روز فعال، تخت
فعـال و   تخـت  تعـداد  افـزايش  دليل به( 88 سال در مصرف افزايش

 تعـداد  روي بـر  هاهزينه شدن سرشكن و تعداد بيماران مراجعه كننده
هـاي  اما با در نظر گـرفتن شـاخص   ،باشدمي) ارتخت و بيم بيشتري

 89 سـال  در برق مصرف افزايش با نزولي روند اين مربوط به تخت،
 مختلـف  هايحوزه در توسعه و رشد هاياستراتژي اجراي راستاي در
 بـه  خـدمات  ارانـه  سوي به بستري خدمات ارائه از حركت سياست و

 افـزايش  بيمارستان برق مصرف ميزان و نيافته ادامه سرپايي صورت
 :برشمرد افزايش اين براي توانمي نيز را زير داليل كه است داشته

  تخت 4 با. C.C.U بخش احداث 

 4 به آن افزايش و دستگاه 2 با زباله امحاي واحد اندازي راه 
  دستگاه

 جانبي سيساتأت و بيمارستان خانه تصفيه سيستم اندازي راه 
   پمپاژ هايايستگاه و آن

   تخته دو عمل اتاق يك افزايش 

  بنيادي هاي سلول واحد اندازي راه 

 گرفته صورت گسترده هايبازسازي و عمراني عمليات انجام 
  بيمارستان قدمت به توجه با

  بهتر خدمات ارائه منظور به پيشرفته پزشكي تجهيزات خريد 

  مناسب گرمايشي و سرمايشي هايسيستم خريد 

 ايـن  در كـاري  سـاعات  و روزهـا  و هادرمانگاه تعداد افزايش 
 درماني واحدهاي

 89 ســال در بســتري بيمـاران  تعــداد درصــدي 15 افـزايش  
  88 سال به نسبت

 ايـن  در كـاري  ساعات و روزها و هاعمل اتاق تعداد افزايش 
  درماني واحدهاي

 يواحــدها بــه مــراجعين تعــداد درصــدي 49 افــزايش 
  88 سال به نسبت 89 سال در تصويربرداري

 89 سال در هادرمانگاه به مراجعه تعداد درصدي 15 يشافزا 
  88 سال به نسبت

 سـال  در آزمايشـگاه  بـه  مراجعين تعداد درصدي 19 افزايش 

  88 سال به نسبت 89

 سال به نسبت 89 سال در جراحي اعمال درصدي 6 افزايش 
88 

چند با در نظـر گـرفتن    البته ذكر اين نكته ضروري است كه هر
مصـرف بـرق نسـبت بـه      89به تخت، در سـال   هاي مربوطشاخص

افزايش داشته است، اما با نگـاهي بـه محاسـبات     88 و 87 هايسال
مربوط به شاخص تعداد بيماران مراجعه كننـده و بـا توجـه بـه سـير      

هـاي  صعودي و افزايش قابل مالحظه بيماران و نيـز انجـام فعاليـت   
بـرق در سـال    هاي گسترده در بيمارستان، مصرفعمراني و بازسازي

كيلو وات به ازاي هر بيمار مراجعه كننده) نسبت به سال  07/13( 89
% كاهش 7وات به ازاي هر بيمارمراجعه كننده)  كيلو 03/14( 87پايه 

 كند.ييد ميأداشته است كه اثر بخشي اقدامات انجام شده را ت
 فـراهم  منظـور  بـه  استانداردها و هاشاخص انواع پژوهش اين در
 نظـر  در هـا بيمارسـتان  سـاير  مصرف ميزان با مقايسه مكانا نمودن
 اسـتانداردها،  و هـا شاخص اين در توجه قابل نكته اما اند،شده گرفته
 انجـام  منظـور  بـه  آنهـا  بيشـتر  نبـودن  مناسب و آنها در موجود تنوع

 تخـت  ازاي بـه  مصـرف  ميـزان  شـاخص  مثال طور به. است مقايسه
 بعضـي  حركـت  به توجه با شغاليا روز تخت و فعال روز تخت فعال،

 سـرپايي  خـدمات  ارائه سمت به بستري خدمات ارائه از هابيمارستان
 كـه  چـرا  بكشـاند،  انحراف به را الگوبرداري و مقايسه انجام تواندمي

 بيمـار  يـك  همانند سرپايي بيمار يك به خدمت ارائه براي بيمارستان
در بيمارسـتان   به طـور مثـال   .باشدمي انرژي مصرف نيازمند بستري

فارابي كه يك بيمارستان فوق تخصصي چشم است، تعـداد بيمـاران   
سرپايي نسبت به بيماران بستري بسيار بيشتر است به طوري كـه در  

مراجعه كننده) از بيماران  415511بيمار از  32803% (8تنها  89سال 
% 92انـد و  مراجعه كننده به بيمارستان فارابي، بيماران بسـتري بـوده  

اقيمانده، بيماراني بوده اند كه به صورت سرپايي مـورد درمـان قـرار    ب
 بـراي  شاخصـي  عنـوان  بـه  بنا زير متراژ نمودن لحاظ اند. البتهگرفته
 باشـد،  مقايسـه  بـراي  مستحكمي مبناي تواندنمي نيز انرژي مصرف

 بيمـار  تعـداد  از لزومـاً  باالتر بناي زير متراژ با ييهابيمارستان كه چرا
 بعضـي  است ممكن و باشندنمي برخوردار بيشتري سرپايي و بستري

 باشـند  كـاربري  بـدون  و فعال غير هاييساختمان داراي هابيمارستان
 بـه  بنـابراين . دهدمي كاهش كاذبي طور به را آنها مصرف ميزان كه
-شـاخص  اساس بر انرژي مصرف ميزان گرفتن نظر در رسدمي نظر

 مبنـاي  كننـده  مراجعـه  بيمـاران  عدادت يا بيمار مراجعه بار چون هايي
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در ايـن   .آورد فـراهم  هابيمارستان بين مقايسه انجام جهت را بهتري
مطالعه نيز هرچند نتايج نشان دهنده افزايش ميزان مصـرف بـرق در   

هاي مربـوط بـه تخـت    بر اساس شاخص 87نسبت به سال  89سال 
عنـوان   ، در نظر گـرفتن تعـداد بيمـاران مراجعـه كننـده بـه      باشدمي

% ميـزان مصـرف بـرق در    7تر، نشان دهنده كاهش شاخصي مناسب
البته قابل ذكر است كه استانداردهاي  .باشدمي 87نسبت به  89سال 

اي از مقـادير بـا   گوناگون در رابطه با مصرف انرژي، طيـف گسـترده  
 سازد.دهند كه عمل مقايسه را دشوار ميپراكندگي زياد را ارائه مي

 تنهـا  دهـد مـي  نشان مطالعه اين در ما هايبررسي كه آنجايي تا
 اسـتاندارد  و فعـال  روز تخـت  ازاي بـه  بـرق  و آب مصـرف  استاندارد
 اسـاس  بـر  برق مصرف براي خارجي الگوبرداري انجام جهت مبنايي
كه با وجود مباحث مطرح شـده   بود موجود بنا زير متراژ و فعال تخت

 بـا  هـا، مقايسـه  ين شاخصدر رابطه با مسائل و مشكالت مربوط به ا
 سـهولت  جهت تنها شده انجام محاسبات بقيه اما گرفت. صورت آنها
 مشـابه  هايساختمان در موجود اطالعات نوع هر با مقايسه انجام در

از اين دست با در نظر گرفتن است و انجام مطالعاتي  پذيرفته صورت
ري را توانـد مبنـاي بهتـ   هاي بهتري مانند تعداد بيماران، مـي شاخص

 براي انجام مقايسه در مطالعات بعدي فراهم آورد. 

 فـارابي  بيمارسـتان  در برق مصرف ميزان مطالعه نتايج اساس بر
 بـوده  روز تخـت  ازاي بـه  كيلووات 66 برابر مطالعه مورد سال سه در

 توسـط  كـه  ايمطالعه در .است استاندارد موجود برابر 2/13 كه است
 مصـرف  ميـزان  مقايسـه  بـا  رابطـه  در همكاران و مسعودي ابو شيخ

 دو دولتــي، بيمارســتان دو( اصــفهان شــهر بيمارســتان 5 در انــرژي
 مقطـع  يـك  در) دولتـي  نيمـه  بيمارستان يك و خصوصي بيمارستان

 ميـزان  ، ميـانگين ]10[ اسـت  شـده  انجـام ) 78-82( سـاله  5 زماني
 ايـن  در مطالعـه  مورد بيمارستان 5 در روز تخت ازاي به برق مصرف
 اسـتاندارد  برابـر  11/4 كـه  اسـت  بوده وات كيلو 57/20 ساله 5 دوره
 نيـز  اسـتاندارد  برابـر  11 تـا  هابيمارستان از يكي در البته كه باشدمي

 بـه  نيز دولتي بيمارستان دو در مصرف ميانگين و است يافته افزايش
 مصـرف  اينكـه  در .است بوده استاندارد ميزان برابر 5/9 متوسط طور

 بـا  رابطـه  در الخصـوص  علـي  كشـور  يهابيمارستان اكثر در انرژي
 وجـود  ايشـائبه  هيچ است استاندارد حد از بيشتر بسيار برق، مصرف
 به نسبت حتي فارابي بيمارستان در برق باالي مصرف علت اما ندارد،

 بـه  تـوان مـي  را الـذكر فـوق  پژوهش در مطالعه مورد يهابيمارستان
مركز  اين با بيمارستان سبز فضاي و چمن ورزشگاه برق شدن سربار

عمـل جراحـي بـا توجـه بـه       50000و نيز انجام ساالنه نزديـك بـه   
هـاي گسـترده و ايجـاد    تخصصي بودن بيمارسـتان و نيـز بازسـازي   

. داد نسبت هاي جديد با توجه به فرسودگي و قدمت بيمارستانبخش
 ميـزان  دهـد، مي نشان نتايج كه همانطور نيز آب مصرف با ارتباط در

 ميـزان  برابـر  63/1 و ليتـر  6/817 معـادل  متوسـط  طـور  به مصرف
-بيمارسـتان  در مقـدار  اين كه است بوده روز تخت ازاي به استاندارد

 ميـزان  برابـر  46/1 و 82/728 معـادل  اصفهان در شده بررسي يها
 كـه  است بوده استاندارد برابر 7/1 دولتي بيمارستان دو در و استاندارد
 اسـتاندارد  برابـر  14/2 هـا بيمارسـتان  از يكـي  در آن مقـدار  بيشترين
 در ميــزان ايــن نيــز گــاز مصـرف  بــا رابطــه در. اســت شــده بـرآورد 

 متـر  18/8 متوسـط  طـور  بـه  اصـفهان  شهر منتخب يهابيمارستان
 سال سه در فارابي بيمارستان كه است بوده روز تخت ازاي به مكعب
 مكعب متر 33/15 روز تخت هر ازاي به متوسط طور به مطالعه مورد

 شـهر  دولتـي  يهـا بيمارسـتان  در ميزان اين كه است داشته مصرف
. اسـت  بـوده  مكعـب  متـر  06/12 بـا  برابـر  متوسـط  طور به اصفهان
 مركـز  در آن يهاهزينه و انرژي مصرف ميزان عنوان با نيز پژوهشي
 دوره يك در فعال تخت 167 با قزوين رجايي شهيد درماني آموزشي
 تفكيـك  بـه  انرژي مصرف ميزان پژوهش اين در. شد انجام يكساله
 نتـايج  طبـق . بـود  شده محاسبه سال يك در اشغالي روز تخت براي

 آب، مكعـب  متـر  63/0 اشـغالي  روز تخـت  هر ازاي به شده گزارش
 .]14[ بود شده مصرف گاز مكعب متر 23 و برق وات كيلو 7/55

ــرژي مصــرف مــديريت اجــراي از كــه گزارشــي در  يــك در ان
 مصـرف  شاخص است، شده ارائه سال در تختخوابي 400 تانبيمارس
 متـر  بـر  سـاعت  وات كيلـو  بر حسـب  برق مصرف( الكتريكي انرژي
 بيمارسـتان  در ميـزان  ايـن  كه ]15[ است بوده 1/111 با برابر) مربع
 اسـت  بوده مربع متر بر وات كيلو 121 با برابر متوسط طور به فارابي

 جـويي صرفه پتانسيل مطالعه اين در همچنين .است بيشتر اندكي كه
 از كـه  است شده عنوان% 37 با برابر بيمارستان اين در انرژي ساالنه

 ايـن . است شده محقق آن% 17 اصالحي اقدامات انجام با ميزان اين
 به طور متوسط برابر با فارابي بيمارستان در ساالنه جوييصرفهميزان 

 در اسـت. البتـه   % در مصرف گـاز بـوده  14% در مصرف آب و 5/15
 مـديريت  راسـتاي  در اصـالحي  اقدامات انجام از كه ديگري گزارش
 ميزان نيز است شده ارائه ژاپن Hiroo بيمارستان در انرژي مصرف
 در همچنـين . ]16[ اسـت  شـده  عنوان% 2/28 انرژي مصرف كاهش
 ارائـه  2009 سـال  در كانـادا  در FINN پـروژه  قالب در كه گزارشي



  و همكاران محمود جباروند مارستانيآن در ب تيريو مد يمصرف انرژ تيوضعبررسي 

 48

% 20 از بـيش  به انرژي مصرف در جوييصرفه به رسيدن است، شده
 .]17[ اندزده تخمين اقدامات انجام از بعد سال 8 تا 6 مدت در را

مل در تمام مباحث صورت گرفته اين است كه بهتر أنكته قابل ت
است بيمارستان فارابي به عنوان يك بيمارستان فـوق تخصصـي بـا    

مصرف انرژي ي تخصصي و فوق تخصصي ديگر از نظر هابيمارستان
مقايسه گردد تا وضعيت مصرف انـرژي در آن را بـه شـكل بهتـري     
نشان دهد، چـرا كـه حجـم عظيمـي از بيمـاران مراجعـه كننـده بـه         

ي تخصصي و فـوق تخصصـي، بيمـاران سـرپايي و يـا      هابيمارستان
نيازمند انجام عمل جراحي هستند به طوري كه ميزان انجـام اعمـال   

قابـل مقايسـه بـا     هـا بيمارسـتان يـل  جراحي انجـام شـده در ايـن قب   
ي عمومي نيست و انجام هر عمل جراحـي نيـز نيازمنـد    هابيمارستان

. البته يكي از نقـاط قـوت ايـن مطالعـه     باشدميصرف انرژي زيادي 

هاي گوناگون به منظـور  نسبت به مطالعات مشابه، استفاده از شاخص
اي از هكـه دامنـه گسـترد    باشدمينشان دادن وضعيت مصرف انرژي 

 اطالعات را به منظور انجام مقايسه فراهم نموده است. 
اقدامات مربوط به مـديريت مصـرف انـرژي در كـاهش ميـزان      
مصرف در بيمارستان فارابي نتـايج مثبتـي در پـي داشـته اسـت، بـه       
طوري كه با در نظر گرفتن شـاخص تعـداد بيمـاران، كـاهش قابـل      

. بـا توجـه بـه    شودميه اي در مصرف آب، گاز و برق مشاهدمالحظه
-در كاهش مصرف انرژي دارند، مـي  هابيمارستانپتانسل بااليي كه 

توان با انجام اقدامات تكميلي در راستاي كاهش مصرف انرژي و بـا  
سازي مصرف انرژي و رسيدن به بـاالترين  گذشت زمان شاهد بهينه

 بود. جوييصرفهحد پتانسل 
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