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اختیارات قانونی•
شرح وظیفه•
کارکردهای تخصصی حوزه بیمارستانی•
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سابقه

رخ داد1382زلزله بم در سال •
ت ای آموزش و آماده سازی بیمارستانها صوررتالشهای زیادی ب•

گرفته

ترجمه شدICSکتاب •
تالیف گردیدHICSکتاب •
کتاب ارزیابی خطر بالیا بیمارستان ترجمه گردید•
شدکتاب برنامه آمادگی کشوری براساس کتاب سوم تالیف•



بیانیه

پاسخ با توجه به اهمیت ادامه فعالیتهای بیمارستانها در فاز حاد•
ز به حوادث و بالیا و نیاز به افزایش ظرفیت این مراکز و نی

این برنامه با هدف احتمال آسیب به زیرساختهای مراکز درمانی
وز کلی تداوم ارائه خدمات درمانی در بیمارستان ها در  زمان بر

حادثه و بالیا طراحی و تدوین گردیده است



اختیارات قانونی و برنامه های مرجع 

قوانین مرجع ذکر شده در مبانی عملیات این برنامه •
بیمارستانیارزیابی خطر کتاب •
بالیابرنامه آمادگی بیمارستانی در حوادث و کتاب •
ششم کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی جلد •

بهداشت درمان و وزراتبیمارستان ایمن  انتشارات 
پزشکیآموزش 

پرتوییآمادگی و پاسخ مراکز درمانی در حوادث کتاب •



شرح وضعیت موجود کشور
ایــران، وزارت المیاســوریــجمهــه بــه آنکــه در کشــور توجبــا •

و وادثدر حــالمتــی ســمتولکیــپزشوزشــوآمــت و درمــان بهداش
در تالممدیریــت ســدیبنــیمــتقســه بــه توجباشــد و بــا میبالیــا، 
کشــور، کیــپزشومــعلایدانشــگاه هــایهــوزهدر حــوزراتایــن 
درمانــی، دانشــگاهی -ــتان ها در قالــب دانشــگاهی آموزشــیبیمارس

هــایازمانســایرــته بــه ســوابس)ــر دانشــگاهی غیدرمانــی، دولتــی 
ــان زمدرمانــی در اتــه خدمــارائــی متول، خصوصــی و خیریــه (دولتــی

ــران بحــتان و دبیــر کمیتــه مدیریــت بیمارســس رئی. ــتندهســران بح
رنامــه ــرا و بــه روز رســانی باجــن، تدویــری پیگیئولیتــتان مســبیمارس

ــخ و ــی، پاسآمادگــای پیشــگیری، فازهدر تانیــبیمارســران بحمدیریــت 
ــت تحتانهایــبیمارسدر هــر اســتان، . ــده دارنــدعهــی را بــر بازتوان

ورتــت و درمــان نیــز بــه همیــن صــبهداشهــای بکهپوشــش شــ
ـی مـتانیــبیمارســران بحــرای برنامــه مدیریــت اجــن و تدویبــه زمملــ

.  ندباشــ



گروه های آسیب پذیر

بیمارستانبیماران بستری در •
در سنین بارداری زنان •
سالمندان •
کودکان •
وابسته به مواد افراد •
ذهنیمبتالیان به بیماریهای مزمن جسمی و •



ظرفیت های موجود
بیمارستان در کشور900وجود حدود •
یر از وجود تعداد مناسب نیروهای تخصصی درمانی اعم از پزشک، پرستار و سابرخورداری •

وابستهرشته های 
ادث متولی سالمت در حوبعنواندانشگاه های علوم پزشکی در همه استان های کشور وجود •

و بالیا 
پزشکیوجود ستاد هدایت عملیات بحران در دانشگاه های علوم •
بعنوانکشـورپزشـکیهای علوم دانشـگاهدر رسـانیو اطالع هدایـتسـتادوجـود•

پوشـشهای تحت بیمارسـتانکلیـهدرمانی در پاسـخفرآیند کننـدههماهنگ 
ها های مرتبط با مدیریت بحران در ابزار جدید اعتبار بخشی بیمارستان سنجهوجود •
الینی و ارتقاء کیفی در عملکردهای بیمارستان ها تحت عناوینی مثل حاکمیت بکنترل •
وجود کمیته مدیریت بحران بیمارستانی در تمام بیمارستان ها •
ه تجهیزات و امکانات در شرایط حوادث و بالیا از جمله بیمارستان صحرایی و ذخیروجود •

تجهیزاتدارو و ( دپو)سازی 



نقاط قابل بهبود در برنامه موجود

ی بهبود هماهنگی بین بخشی در حوزه  درمان در دانشگاههای علوم پزشک•
حمایت و مشارکت بخش خصوصی و سایر مراکز غیر دانشگاهی در جلب •

بالیاهمکاری با دانشگاه در زمان بروز حوادث و 
برنامه آموزشی مدون پرسنل در زمینه مدیریت بحران تدوین •
پشتیبانو تدوین تفاهم نامه های برون بخشی با سازمانهای همکاری •
ملی برای تمرین برنامه های تهیه شده سناریوهایتدوین •
تجهیزاتتدوین برنامه پیش بینی و ارتقاء ذخیره دارو و •
مرتبطمباحث مدیریت بحران در دروس دانشگاهی رشته های گنجاندن •
عتبار مرتبط با ا)نحوه ارزشیابی عملکرد بیمارستان در زمینه بحرانارتقاء •

(بخشی



مروری بر آنچه که گذشت



در فاز  پاسخEOPمبانی عملیات مورد نظر 

ساختار مدیریت بحران•

سامانه فرماندهی حادثه•

اعالم شرایط اضطراری و ختم آن•

سطح بندی حادثه•



کارکردهای فاز آمادگی برای پاسخ به بالیا 

عنوان کارکردپیوست

P1هماهنگی راهبردی با ذینفعان
P2ارزیابی ایمنی و خطر
P3 تدوینEOP

P4ذخیره سازی لوازم و تجهیزات
P5آموزش پرسنل
p6تمرین پرسنل



کارکردهای مدیریتی عملیات پاسخ

عنوان کارکردپیوست

M1هشدار و تائید خبر
M2فراخوان پرسنل
M3ارزیابی سریع مشترک
M4ارزیابی دوره ای و مدیریت جامع اطالعات
M5 استقرارICP

M6 تدوینIAP

M7هماهنگی
M8فرماندهی وکنترل



کارکردهای مدیریتی عملیات پاسخ

عنوان کارکردپیوست

M9پشتیبانی و تداوم ارائه خدمت
M10▪ارتباطات
M11ایمنی پرسنل
M12امنیت پرسنل
M13تخلیه واحد بهداشتی
M14اطالع رسانی عمومی
M15و ارزشیابی عملکردپایش



موضوع امروز



کارکردهای تخصصی

عنوان کارکردپیوست

S2-1ارزیابی سریع بیمارستانی

S2-2تریاژ بیمارستانی

S2-3افزایش ظرفیت بیمارستانی

S2-4تیم پاسخ اضطراری بیمارستان

5S2-ارائه خدمات درمانی

S2-6بیمارستانیانتقال بین

S2-7تخلیه بیمارستانی

S2-8آلودگی زدایی در بیمارستان

S2-9ازدحام در بیمارستانمدیریت



بط با ماتریس وظایف سازمانها و نهادهای ذینفع مرت
عملکردهای اختصاصی بیمارستانی
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ارزیابی سریع بیمارستانی

دهاز قبل تیم ارزیابی سریع بیمارستانی تشکیل ش•
آموزش های الزم داده شده•
امکانات و تجهیزات الزم در اختیار قرار داده شده•
فرم های ارزیابی تهیه شده •
تدوین شدهEOCفرآیند های کار و تائید خبر و ارتباط با •
تهیه فرم اعالم وضعیت بخش و بیمارستان•



ارزیابی سریع بیمارستانی

HICSفرمانده حادثه در بیمارستان بر اساس : مسئول واحد •
، معاونت ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•

درمان
:  شرح کارکرد •
حادثــه رخ داده بــر اتحادثــه، تبعــدتو شــوعارزیابــی نــ•

ســانی، ــم از نیــروی اناعــتان بیمارســای نیازهــن همچنیــتان و بیمارس
بــرای ــتانبیمارســی آمادگــان از اطمینــا و کســب فضو  زاتــتجهی

پــس از رخاتاولیــن اقدامــزءــن، جــمصدومیو ارانبیمــرشــپذی
ــا ــی مهیآمادگآن در فــاز اتــه مقدمــالبتدادن حادثــه اســت کــه 

.ودمــی شــ



شرح وظایف واحد مسئول

دانشگاه در EOC، اطالع رسانی به EOCتائید خبر از طریق . 1•
صورت وقوع حادثه در داخل بیمارستان 

: بیمارستان شامل HICSفعالسازی•
نوع، شدت، محل رخداد و : مانندحاثهکسب اطالعات اولیه (  الف•

(  وسعت حادثه و همچنین تعداد احتمالی آسیب دیدگان          ب
اعالم آماده باش و اطالع رسانی به مسئولین بخشهای مهم مانند

اورژانس بیمارستان  
(  اطالع رسانی به مدیریت و مسئول حراست بیمارستان          د(  ج

پذیرش کسب اطالع از وضعیت موجود بیمارستان شامل ظرفیت فعلی
مصدوم و خسارات و نیازهای احتمالی یا ستاد هدایت و اطالع رسانی

دانشگاه



شرح وظایف واحدهای همکار

ارسال مستمر اطالعات مربوط به حادثه به بیمارستان•
ل مداومکسب اطالعات وضعیت بیمارستان و مصدومین به شک•



بیمارستانیچک لیست ارزیابی سریع 







بر حسب شرایط تریاژ دو گونه است

تریاژ در شرایط عادی 

تریاژ در حوادث غیر مترقبه

تریاژ در صحنه حادثه
در اورژانس بیمارستانتریاژ 

تریاژ در صحنه حادثه 
تریاژ در بیمارستان 

تریاژ در سالن قبل از جراحی



پدیده دو موج

• درصد 80تا 50دقیقه پس از وقوع حوادث و سوانح حدود 30حدود 
ا مصدومین در موج اول مراجعه میکنند و اینها کسانی هستند که یا ب

پای خود به مرکز درمانی مراجعه نموده اند یا به سرعت توسط 
دیگران به مراکز درمانی انتقال داده شده اند

• یکساعت پس از حادثه باقی مانده مصدومین توسط گروههای 
ه امدادی به مراکز درمانی انتقال داده میشوند و اینها کسانی هستند ک

آسیبهای جدی دیده اند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند   



بیمارستانیتریاژ

ر اساس شاخه خدمات پزشکی واحد عملیات  در بیمارستان ب: مسئول واحد •
HICS

، ستاد ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•
هدایت و اطالع رسانی 

:  شرح کارکرد •
نی و منابع به معنای اولویت بندی بیماران بر اساس وضعیت بالیتریاژ•

مینیمصدوزمان بحران بر اساس منابع موجود به دنبال در . موجود است
ر زمان که با ارائه حداقل خدمات بیشترین فایده را می برند دهستیم 

اولویت درمانی کامالً . می شوداستفاده saveتریاژحوادث و بالیا از 
نندمشخص کرده و همراه بیمار ارسال کتریاژنوار یا کارت ساده روی 



شرح وظایف واحد مسئول

IAPدریافت اطالعات اولیه حادثه و •
د به بیماران قبل از وروتریاژنظر گرفتن محلی جهت تجمع و در •

اورژانسبخش 
مصدومینو مسیر هدایت تریاژقراری سیستم بر •
بر حضور به موقع نیروهای آموزش دیده در همه محلهای نظارت •

تریاژتعریف شده 
تریاژبر استقرار و استفاده از تجهیزات مناسب نظارت •
تریاژبر مستند سازی و ثبت اطالعات مربوط به نظارت •
ان به مداوم آخرین وضعیت مصدومین وارد شده به بیمارستگزارش •

عملیاتتفکیک اولویت ها به فرمانده 



شرح وظایف واحدهای همکار

ه که قرار است بمصدومینیتبادل اطالعات در خصوص آمار •
یمارستان بیمارستان منتقل شوند و تعداد مصدومین وارد شده به ب

تریاژهمکاری در برقراری فضای •
ل مداومکسب اطالعات وضعیت بیمارستان و مصدومین به شک•



بیمارستانیتریاژفضاهای 

ــس اورژانبیمار در ــام ازدحتوانــد از مــی اژتریــ•
تان ــبیمارسدر ودــه مــی شــتوصی. کنــدــری جلوگی

.  ودــام شــانجاژــه تریــمرحلــل در دو حداق
ه ــل ورود مصدومین به بخش اورژانس کقبــه اول مرحلدر •

بهتــر اســت. ودــام مــی شــانجطحچهــار ســمعموالً در  
.  قرمز)رددگــــل منتقــه ای جداگانــای فضــته بــه دسهــر 
مشکی. سبز . زرد 

که بعداً ابالغ می گردد Saveتریاژ: مرحله دوم •



افزایش ظرفیت بیمارستانی

HICSشاخه خدمات پزشکی واحد عملیات  در بیمارستان بر اساس: مسئول واحد •
، ستاد هدایت و ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•

حراست. توسعه . معاونت درمان ، معاونت غذا و دارو.اطالع رسانی 
: شرح کارکرد •
عــده ای از دندیــیبــر آســخاطو بالیــا بــه وادثتقریبــا در همــه حــ•

اهدــز درمانــی شــمراکــب زیــر ســاخت هــا و تخریــن همچنیو ردممــ
ذالــ. ــتیمهســل حادثــه محاورــمجــز درمانــی مراکــن بــه مصدومیومــهج

ایــش ــر الزم بــرای  افزتدابیــتان ها در برنامــه پاســخ بیمارسالزم اســت 
ـن ـهمچنیو وازمو لــزاتــتجهیهــای نیــروی انســانی، وزهظرفیــت در حــ

امــه در ــه بــه آنکــه ایــن برنتوجبــا . ــدنمایناذــاتخــای فیزیکــی فض
ه ــتان در برنامــبیمارسملــی تهیــه شــده اســت الزم اســت هــر طحســ

ــر ذکــوه افزایــش ظرفیــت را نحاتو بالیــا جزئیــوادثپاســخ بــه حــ
نمایــد



شرح وظایف واحد مسئول
اناز فرمانده عملیات برای اطالع از آخرین وضعیت بیمارستiapونتیجه ارزیابی سریع دریافت •
ــوی نحــا بــر اســاس وضعیــت جدیــد بــهنیروهتقرارــوه اســنحــری بــر پیگیو ارتــنظ•

اریرــاضطرایطــری در شــکمتکــه حجــم کار هاییمتــقساز بخش هــا و نلکــه پرســ
وندشــــل منتقــس اورژانــش هــای مهــم ماننــد بخدارنــد، بــه 

ــا جابجــقطریــس از اورژانــای بخش هــای مهــم ماننــد فضعهــری بــر توســپیگیو ارتــنظ•
ــی تحــترس دســای در فضاهــت در تخردنــه کــاضافــن همچنیو ودموجــارانبیمــودننمــ

ــر درمانــی  غیــا و اتاق هــای راهروه
نیروهابر فراخوان نظارت •
مارستان و شامل پرسنل خود بی)پرسنلی که برای کمک وارد بیمارستان می شوند سازماندهی •

(  نیروهای داوطلب
ندارندثانویه عوارضاحتمال و پیگیری ترخیص بیمارانی که بر اساس تشخیص پزشک نظارت •
اهدانشگو پیگیری بر انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی بر اساس برنامه نظارت •
ـک ـپزشخیصــتشــری بــر لغــو عمل هــای غیر اورژانســی بر اســاس پیگیو ارتــنظ•

شــدهــن تعییهای تورالعملــدســل و عماقــاتئولمســ



شرح وظایف واحدهای همکار

به ارائه اطالعات مربوط به حادثه و مصدومین احتمالی در حال اعزام•
بیمارستان 

رفیت در انتقال بین بیمارستانی بیماران برای افزایش ظهمکاری •
هابیمارستان 

در انتقال پرسنل به بیمارستان همکاری •
نیازهمکاری در تامین نیروی انسانی مورد •
ستانبیمارو تدارک لوازم، تجهیزات، داروها و وسایل مورد نیاز تهیه •



ارستانچک لیست ارزیابی افزایش ظرفیت بیم



تیم پاسخ اضطراری بیمارستان

HICSواحد عملیات  در بیمارستان بر اساس : مسئول واحد •

، ستاد هدایت و اطالع رسانی ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•
: شرح کارکرد •
اژــع و تریــتجمــق مناطراریــه بــه آنکــه مدیریــت صحنــه حادثــه و برقــتوجبــا •

بنــدی ــتاولویســیار بــرای ــتان بیمارسو همچنین ــن، پســت امــداد پیشــرفته مصدومی
ــی درماناتــه خدمــارائــر در موثاتــتان ها از اقدامــبیمارســام در ازدحــن و کنتــرل مصدومی

ــان زمــم گیــری فرماندهــی دانشــگاه درتصمیاســت، بــر اســاس برنامــه هــای دانشــگاه و 
اتــه خدمــارائــتان ها بــرای بیمارستیــم هــای درمانــی از ودــران گاهــی الزم مــی شــبح

ـا و الزم اســت برنامــه ریــزی ترکیــب تیم هـ. وندشــزامــاعدرمانــی بــه منطقــه حادثــه 
ــن ایزامــاعــی اســت بدیه. ــام گیــردانجــی آمادگــه مرحلآنهــا در زامــاعــوه فراخــوان و نح

ــر یدرگتقیمــتان بــه طــور مســبیمارسودکــه خــودــام مــی شــانجرایطیــا در شــنیروه
نیــازراریــاضطاتــه خدمــارائاعزامــی بــرای نلــده باشــد و یــا بــه پرســنشحادثــه 

وزراتر تیــم پاســخ طــی طرحــی دزاتــتجهیــف و وظایرحترکیــب و شــ. ــته باشــدنداش
.ــت تهیــه اســتدســکی در پزشوزشــآمــت و درمــان و بهداش



شرح وظایف واحد مسئول

امه ریزی برای دریافت نتیجه ارزیابی سریع از فرمانده حادثه یا مسئول واحد برن•
اطالع از آخرین وضعیت حادثه 

نیروهااعالم درخواست فراخوان •
اعزامیبرنامه عادی پرسنل و جایگزین نمودن پرسنل تغییر •
شدهبر اساس نوع حادثه و ارزیابی انجام تیم IAPتدوین و ابالغ •
پرسنلو تدارک وسایل و تجهیزات انفرادی و تیمی مورد نیاز تهیه •
منطقهو هماهنگی تامین وسیله انتقال تیم به پیگیری •
حادثهپرسنل به منطقه اعزام •
فعال با تیم در منطقه و دریافت گزارش ارتباط •
ده در عملکرد تیم و انتشار گزارش نهایی با درس های آموخته شارزیابی •

با آن ماموریت و اصالح برنامه مطابق 



شرح وظایف واحدهای همکار

ماعزاارائه اطالعات مربوط به حادثه به بیمارستان قبل از •
اضطراریدر فراخوان و اعزام تیم پاسخ همکاری •
م بر همکاری در تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات مورد نیاز تی•

اساس شرایط حادثه 
نیروهاامنیت و ایمنی تامین •



شرح وظایف تیم پاسخ اضطراری بیمارستانی



تجهیزات و وسایل تیم پاسخ اضطراری بیمارستانی



ارائه خدمات درمانی

ان بر شاخه خدمات پزشکی واحد عملیات  در بیمارست: مسئول واحد •
HICSاساس 

، ستاد ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•
غذا و دارو. توسعه . معاونت درمان . هدایت و اطالع رسانی 

: شرح کارکرد •
و حادثـهقربانیـانبـهمـداومو دقیـقمراقبتهـایارائـهو رسـیدگی•

خش های در بپزشـکیخدمـاتدریافـتمنظـوربـهکـهبیمارانـی
.هسـتندبسـتریبیمارسـتانمختلف 



شرح وظایف واحد مسئول

پذیرش بیماران •
بیماران تریاژ•
بستریخدمات پزشکی به بیماران ارائه •
خدمات پزشکی به بیماران سرپایی ارائه •
خدمات مددکاری و بهداشت روان به بیماران ارائه •
بیمارانترخیص •



شرح وظایف واحدهای همکار

ارائه اطالعات حادثه و نوع مصدومین اعزامی به بیمارستان•
برای همکاری در تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز بیمارستان•

ارائه خدمات درمانی 



انتقال بین بیمارستانی

HICSواحد عملیات  در بیمارستان بر اساس آمادگاهشاخه : مسئول واحد •
، ستاد ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•

هدایت و اطالع رسانی ، معاونت درمان ، توسعه ، غذا و دارو
:  شرح کارکرد •
شرایط انتقال همه یا تعدادی از بیماران به خارج از بیمارستان در برخی•

:بحرانی که این کارکرد شامل موارد زیر می باشد
نیاز به تخلیه بیمارستان 

نیازورد کمبود نیرو و خدمات تخصصی مرتبط و یا تجهیزات و وسایل م
ی افزایش به مراکز درمانی دیگر برابدحالبه انتقال بیماران کمتر نیاز 

ظرفیت بیمارستان



شرح وظایف واحد مسئول

س واحد دریافت گزارش وضعیت حادثه و ارزیابی بیمارستان از رئی•
عملیات 

رئیس واحد عملیات از IAPدریافت•
تاد هدایت و گزارش وضعیت بیمار و علت نیاز به انتقال به سهماهنگی •

اطالع رسانی دانشگاه توسط پزشک یا پرستار مربوطه 
بیماراز اخذ پذیرش اطمینان •
مورد نظرز وسیله انتقال مناسب برای اعزام یا ارجاع  بیمار به مرکتامین •
بیمارستانیخدمات درمانی حین انتقال علمی با پیش ارایه •
بیمارستانیبا پیش تحویل •



شرح وظایف واحدهای همکار

فکیک تهیه لیست مراکز درمانی و تعداد ظرفیت پذیرش آنها به ت•
سرویس های درمانی

قال بیماران که برای انتتجهیزاتیدر تامین وسیله انتقال  یا همکاری •
استالزم 

آمبوالنس و بخش خصوصی برایسازمانهای دارای با هماهنگی  •
بیماران کمک در انتقال 

اپیما، بالگرد، هو) با سازمان های دارای سایر وسایل انتقال هماهنگی •
....(کشتی، قطار و



چک لیست تجهیزات آمبوالنس

وزارت بهداشتBبر اساس چک لیست آمبوالنس تیپ •



فرم انتقال بین بیمارستانی

وزارت بهداشت و درمان ابالغیبر اساس فرم •



تخلیه بیمارستانی

HICSواحد عملیات  در بیمارستان بر اساس :مسئول واحد •
، ستاد هدایت و ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•

اطالع رسانی 
: شرح کارکرد •
ــا ــۀ تمــام یتخلیــن اســت بــه صورتــی رخ دهــد کــه بــه ممکحادثــه •

ــل یــا داخحادثــه و وعبســته بــه نــ. ــتان نیــاز باشــدبیمارساز متیــقس
الزم بــرای اتزمانــی و اقدامــدودۀــمحآن، ودنبــتانیــبیمارسخــارج 
ــازآغحادثــه   ًدایــابتــب، از همــان اغلــاوت اســت؛ ولــی متفاینــکار 

ــامل شــتان صرفــا بیمارسبــرای افزایــش ظرفیــت ــه تخلی.ودشــمــی 
ــل داخ. درامــا هنگامــی کــه حادثــه ودبســتری مــی شــارانبیمــ

و نلــراد شــامل پرســافــد همــه نباشدارد و ایمــن ودــوجــتان بیمارس
وندــه مــی شــتخلیارانبیمــ



شرح وظایف واحد مسئول

دریافت دستور تخلیه از فرمانده حادثه •
کارکنانرسانی نیاز  به تخلیه به اطالع •
شونداولویت تعداد بیمارانی که باید تخلیه تعیین •
شوندمحل بیمارانی که باید تخلیه تعیین •
بیمارانبر اطالع رسانی به خانواده های نظارت •
ا و درخواست انجام هماهنگی الزم با سایر سازمانهدانشگاه EOCبه اطالع •

انتظامی مانند نیروی 
ی با به ستاد هدایت و اطالع رسانی  برای تعیین و درخواست هماهنگاطالع •

مقصدبیمارستانهای 
تخلیهبر تعیین وسایل انتقال  مورد نیاز برای نظارت •
بیمارانمجدد ارزیابی •



شرح وظایف واحدهای همکار

دارندتعیین مراکزی که امکان پذیرش بیمار •
است     ماران الزم که برای انتقال بیتجهیزاتیوسیله انتقال یا تامین •

رای ارتباط با سازمانهای دارای آمبوالنس و بخش خصوصی ب
بیمارانکمک در انتقال 

د وسایل اضطراری برای ارائه خدمات درمانی فوری ماننتامین •
چادر



آلودگی زدایی در بیمارستان

HICSزیر شاخه مواد خطرناک  واحد عملیات  در بیمارستان بر اساس : مسئول واحد •
، ستاد هدایت و اطالع ( EOC)اطاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•

رسانی ، معاونت درمان ، توسعه ، غذا  و دارو
: شرح کارکرد •
ــش آتــل مثازمانهاســایرــام شــده در ســانجاتــل اقدامــمکمــد فراینایــن •

ــای تهفوریو وادثــز مدیریــت حــمرکــل مثواحدهــای دانشــگاه ایرــانی و ســنش
ـی ــت و نیــز بررسـنشعامــل خیصــتشــور منظبــه . ــکی مــی باشــدپزش

مــورد زاتــتجهیــان و کارکنــی قربانیــان، زدایــی آلودگــی قربانیــان و آلودگ
تان ــبیمارســل از ورود بــه قب. ودمــی شــالــفعــی زدایــی آلودگــر تیــم نظ

وزشــآمتوســط کارکنان اکــخطرنوادشــده بــه مــودهآلــاراناصلــی، بیمــ
ــد ونردر . وندــل گرفتــه مــی شــتحویودموجــتانداردهایــای اســبرمبندیــده و 

اصخــاتبــا اقدامــوأمــش تــبخاتــنجــالت مداخــد بایــی، زدایــی آلودگ
و( ــش بســتریبخ)بســتری اتــن مواقعــی، خدمــچنیدر . گیــردورتصــ

اتبخشــهای خدمــ)بالینــی اتو خدمــ( رپاییــش ســبخ)رپاییســاتخدمــ
دونــگ مــی شــهماهنــکی پزشاتــد خدمــواحبــا ( بالینی و پاراکلینیک 



شرح وظایف واحد مسئول
آلودگیفراخوان و سازماندهی نیروهای متخصص بسته به نوع •
قل می که مصدومین آلوده را منتخوردروهاییمسیر ورود آمبوالنس ها، سایر تعیین •

بیمارستاننمایند و افراد برای ورود به 
کردن مسیر تردد مصدومین مشخص •
مسیر ورودی با کاغذ یا سایر لوازم یک بار مصرف پوشاندن •
ن آلوده بر محدود کردن تردد در بیمارستان و بخش های مرتبط با مصدومینظارت •
بر تهیه و استفاده لوازم مناسب حفاظت فردی نظارت •
ی اصلی از ورود به فضاقبلترجیحافضای مناسب برای تحویل بیماران تعیین •

بیمارستانً
ایر بخش ها و ستریاژمتناسب با نوع آلودگی در آشکارسازهایبر استفاده از نظارت •
موجودبر تحویل گرفتن بیماران آلوده شده طبق دستورالعملهای نظارت •



ر پاک انجام آلودگی زدایی برحسب ماده آلوده کننده و نظارت ب•
سازی محل و تجهیزات 

اقدامات درمانی حیات بخش در صورت نیاز انجام •
کارکنان و تجهیزات بیمارستان از آلودگی حفظ •
یا از دانفرمهای مخصوص برای پرسنلی که آلوده شده تکمیل •

اندوسایل محافظتی استفاده نموده 
معاینات الزم برای پرسنل در معرض خطر انجام •
بر دفع صحیح وسایل و تجهیزات آلوده نظارت •
تجهیزاتآلودگی زدایی از ساختمان و •



شرح وظایف واحدهای همکار

بیمارستانتبادل اطالعات با ارشد هماهنگی •
زداییدر تدارک تجهیزات و لوازم آلودگی همکاری •
آلودهدر دفع صحیح زباله و فاضالب های همکاری •



مدیریت ازدحام در بیمارستان

اس شاخه انتظامات  و حراست  واحد عملیات  در بیمارستان بر اس: مسئول واحد •
HICS

، ( EOC)حراست دانشگاه ، اتاق هدایت عملیات بحران دانشگاه:واحدهای همکار•
ستاد هدایت و اطالع رسانی 

: شرح کارکرد •
و انیتــبیمارســس پیــش اورژانبــر الوهو بالیــا عــوادثــان بــروز حــزمدر •

، توســط دوســتاناراناز بیمــادیــداد زیــتعامــدادی، ازمانهایســایرســ
وندشــــل مــیمنتقــتان بیمارسبــه خصیشــیلهــوســوام و همراهــان و بــا اق

ــتان بیمارسدر ارانبیمــالاز حــالعــاطــوام و دوســتان بــرای اقو یــا 
مانــی دراتــه بهینــه خدمــارایدر روهکنتــرل ایــن گــ. ــدیابنــور مــی حض

اســتذارــر گــتاثیبســیار ارانبــه بیمــ



شرح وظایف واحد مسئول
ستان و محوطه بیمارساختمانهاتعیین و اجرای محدودیتهای دسترسی و ورود به •
بیمارستانروشهای شناسایی کارکنان طبق برنامه عملیاتی تعیین •
ردممرسانی محدودیتهای در نظر گرفته شده برای تردد به کارکنان و اطالع •
مسیرهای عبور و مرور بهینه برای شرایط اضطراری تعیین •
تان یا باز کردن ورودی ها و خروجی ها بر اساس برنامه عملیاتی بیمارسبستن •
عالئم و تابلوهای الزم برای نشان دادن تغییرات ورودی و خروجی نصب •
ــتان وبیمارســه محوطبــه دگانکننــاتــمالقــای خودروهــت از ورود ممانع•

الــاحتمکــه در حوادثــی ــا مخصوصــا خودروهنیــاز بازرســی ورتــدرص
ــتیتروریسوادثدارد یــا حــودــوجــی آلودگ

امش آوردن شرایطی برای اطالع رسانی عمومی از وضعیت بیماران برای آرفراهم •
کنندگانخاطر مالقات 

بــرای شــده از حادثــهرشــپذیاراندادن لیســت تمامــی بیمــرارــترس قــدسدر •
ردممــومــعمــترس دسامــکان در ورتــت و در صــحراسنلپرســ



شرح وظایف واحدهای همکار

تبادل اطالعات با ارشد هماهنگی بیمارستان •
در اطالع رسانی در خصوص حادثه و مصدومین به مشارکت •

مردمعموم 
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