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 شگفتاریپو  مقدمه

ها را بهه خهود اختصها  دولت یهااز منابع و برنامه یا بخش بزرگیحوادث و بال ،امروزه

 رسانیاطالع ،ایحوادث مختلف در سراسر دنبروز درخصو  ها رسانه ،هر روز. ستا داده

، یفنههاورع یعههت و رشههد سههریبشههر در طب یهههایارکههدسههت و یرات جههو  ییهه. تغکننههدمی

 دهندۀنشهانآمارها خصو ، دراینش داده است. یمردم و بروز حوادث را افزا یریپذبیآس

تلفهات  ،لهسهاا همههیه. حهوادث و بالهستندا ینار دنکووقوع حوادث در گوشهۀ ندیرشد فزا

 حهدود ،١٢٢٢کنند. در سال یل میها تحمها و ملتبه دولت یفراوان یو خسارات مال یجان

  بها متهرثر کهردنن حهوادث یهوسهت. ایوقهوع پشور جههان بههک ٢٩٢در  یعیطبۀ حادث ٩٨٣

 منجربه  و ا را گرفتیهزار نفر از مردم دن ١٣٢ش از یجان ب ،میلیون نفر از جامعۀ جهانی١٢٢

 ارد دالر خسارت شد.یلیم ۲۸0٫3

ت یهششهم جمعکیهحدود  یعنی ،ارد نفر از مردم جهانیلیم۲به  کینزد ،گذشتهۀ در ده

 درصهد٣٢ش از یانهد. بها بهودهیر حوادث و بالیدرگ ،میرمستقیم و غیطور مستقن بهیزمۀ رک

ا یهاز وقهوع حهوادث و بال یناشه ،شهرفتیپمکهتوسعه و درحالِ  یِ شورهاکها در ریوممرگ

گونهاگون  یایهه مسهتعد حهوادث و بالکاست یتوسعه در آسشوری درحالِ کران یشد. ابایم

شهورها در جههان مطهرح کن یتهرریپهذبیاز آس یکیعنوان به ساخت بوده وو انسان یعیطب

جان خهود را از  یعیهزار نفر در اثر وقوع حوادث طب٢٨٢ش از یب ،سال گذشته ٣٢. در است



01  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

 یو اجتماع یروان و یب و صدمات جسمیز دچار آسیعداد نن تیبرابر انیو چند دست داده

 اند. خود را از دست داده یهادارایی شده و

 یمعمهول اجتمهاع یههاتیهه در فعالکهستند  یا اتفاقاتیحوادث و بال، فیبراساس تعر

مقابلهه بهوده و  یده بهرایهدبیآسهۀ ش از توان منطقهیب کنند که این اختاللمیاختالل ایجاد 

رسان بهه بیب و آسن اتفاقاِت مخر  یت مؤثر ایریهمراه دارند. مدبه یو جان یمال یهابیآس

 .۸؛ از وقهوع حهوادث یالت ناشهکعوارض و مش یِ نیبشیقدرت پ. ۲ دو چیز بستگی دارد:

 . هاآن از یالت ناشکپاسخ مؤثر به مش یبرا یزیربرنامه

ن یظور حفظ جوامع و تهرممنبهها آن از یت حوادث و عوارض ناشیریمد ،حاضردرحالِ 

ت حهوادث و یریر در مدیاِن درگکن تمام اریسالمت در ب بخشاست.  یضرور یامر، ثبات

سهالمت ، مهردمۀ ن مطالبهه و دغدغهیترن و مهمیرا اولیز؛ است یاژهیگاه ویجا یدارا، ایبال

ازمنهد ین، لکن شهیتهردر سهاده است کهت حوادث یریمد یان اصلکاز ارنیز  یاست. آمادگ

در  ین آمهادگیهاسهت. ا یابیهن و ارزیآموزش جامعه و تمهر، کارکنانآموزش ، یزیررنامهب

بهبهود نگهرش و  و ش دانشیافزا :یدر سطح فرد. ۲نیازمند شرایطی است:  سطوح مختلف

کردن ن منهابع و مشهخصیتهرم و ن برنامههیتدو :یدر سطح محل .۸؛ الزم یهاسب مهارتک

 یهها و راهنماههادستورالعمل و هااستین سیتدو :یلدر سطح م .0؛ یت محلیریساختار مد

 .یردکعمل

طور بهه یدرمهانیز بهداشهتکهمرا تمهامو  عامطور سالمت به ۀحوز دهدشواهد نشان می

ه بهر منهابع و یکه تکچرا، نندکا آماده یمقابله با حوادث و بال یاست خود را براالزم  ،خا 

، گهریافهت خهدماِت سهالمت از منهاطق دیدر ده و انتظهاریدبیآسۀ انات خارج از منطقکام

از بهه یهن ین آمهادگیها اسهاس،براینخواهد داشت.  دنبالبه یشتریب یِ ر و آالم انسانیوممرگ

 ن منظور باتوجهه بههیبد .ا داردیموفق دنشدۀ یبررس یبراساس الگوها یعلم یفرایندانجام 

ارگروه که، همچنهینو  یکدرمهان و آمهوزش پزشه، وزارت بهداشت یاصل وظایفاز اینکه 

سهطح  یارتقها، وزارت بهداشهت یِ کپزشه یهاتیت حوادث و فوریریز مدکسالمت و مر

بهتهرین ن یتهرمبها ههدف ا یهن پاسخ مؤثر به حهوادث و بالیترم یسالمت برا بخش یآمادگ
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ز کهرد مراکهو اسهتمرار عمل یداریهحفظ پا نیز و، ن زمانیمترکن افراد در یشتریخدمت به ب

ن یتهرم بهرای شهورکدر سهطح  یه دسهتورالعمل واحهدکییو از آنجا ؛ستا یدرمانیبهداشت

از  یمارسهتانیب ین دسهتورالعمل آمهادگیتهدو، وجهود نهدارد یدرمانیز بهداشتکمرا یآمادگ

-فوریهتدر حوادث و  سالمتقات یز تحقکمر راآغاز شد. این دستورالعمل  ۲0۲۲زمستان 

ز کهم مریت مسهتقیهسهفارش و حما بها یو توانبخشه یسهتیدانشگاه علوم بهز های پزشکی

از  یت جمهع بزرگهکوزارت بهداشهت و مشهار یکپزشه یههاتیهت حوادث و فوریریمد

گهردآوری کهرده ا یهت سالمت در حهوادث و بالیریمد بخشتجربه در ن صاحبامتخصص

 است.

ن انظهر متخصصه، ع منابع موجود(یا )مرور وسیحاضر با استناد به منابع روز دنۀ مجموع

 یها یفهرد یافتهسهاختارمههینۀ صورت مصهاحببه یو فرد یات متعدد گروهجلسبرگزاری )

 بهادرارتباطبا استفاده از مطالعات انجام شهده  ( وناو پانل متخصص یز گروهکمتمرۀ مصاحب

ن ین اولهیها ،طهورحتماست. بهشده  ینیبازب ،ن و به دفعاتیا تدویسالمت در حوادث و بال

ن خواهد بود یبر ا یو سع نخواهد بود ینیاصالح و بازب ازاز ینیب و استاقدام در نوع خود 

 . شود ینیبازب ،انهیطور سالبه ،یشیآزما یه پس از اجراک

ت یریز مهدکهنان مرکارکن و امعاون و سیئغ ریدریب یهاتیاست از حما الزمدر اینجا، 

ن دانشهگاه علهوم اس و معاونهیئهر و نیهز وزارت بهداشهت یکپزشه یهاتیحوادث و فور

 .کنم یر و قدردانکتش ،ارکد همیاساتتمام و  یو توانبخش یستیزبه

 یمؤثر بهوده و گهام یدرمانیز بهداشتکمرا یآمادگ یارتقا برایحاضر ۀ م مجموعدواریام

ن حقهوق یترمنیز ا و یو رنج مردم مترثر از حوادث و بال درداهش کز در جهت یهرچند ناچ

 .یمباشبرداشته  یران اسالمیف ایمردم شر
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 ایحوادث و بال در یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامهفصل اول: 

   محتوای فصل

 ؛مقدمه و ضرورت 

 ؛و شاخص ایمنی بیمارستان یمارستانیب یریپذبیو آس یمنیا 

 ؛ریزی آمادگی بیمارستانی، برنامه عملیاتی فوریت و برنامه افزایش ظرفیتبرنامه 

 ها بیمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارستان

 ؛در مقابل حوادث و بالیا

 ؛ناشی از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آن ل خطریتحل 

  ریهزی پاسهخ در حهوادث و بالیها؛و برنامهه ریزی در حوادث و بالیهابرنامهانواع 

 .سناریو

 :  اهداف فصل

 : قادر خواهند بود ،تابک از ن فصلیاۀ خوانندگان پس از مطالع

 .نندکح یرا تشر پذیری بیمارستانی و شاخص ایمنی بیمارستانآسیبایمنی و  .۲

 را ریزی آمادگی بیمارستانی، برنامه عملیاتی فوریت و برنامه افزایش ظرفیهتبرنامه .۸

 ح دهند.یتوض
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ها بیمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارستان .0

 تشریح کنند. را  در مقابل حوادث و بالیا

 بیان کنند. را تحلیل خطر ناشی از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آن .1

 را توضیح دهند. ریزی پاسخ در حوادث و بالیاو برنامهریزی برنامهانواع  .3

 یوهایسهنار از یکهیاسهاس رمارستان خهود انجهام داده و بیب یل خطر را برایتحل .3

 را انجام دهند. پاسخ یزیربرنامه، خطر لیاز تحل شدهاستخراج

 و ضرورت مقدمه
از آن اسهت  یکا حایحوادث و بال ین و فراوانیزمۀ رک یانسان رو یخ زندگیر تحول تاریس

رات و ییهجهاد تغیر بهوده و بها ایناپهذاجتنهاب همچون گذشته،ا یبال ه احتمال وقوع اغلبِ ک

ا قهرار یهدر معرض بال ،یاندهیفزاصورت بهجوامع  ،...و یتیجمع و یطیمح یهایارکدست

 ولِ درطهر یهومبه صهدمات و مهرگ ه منجرک ییهاوقوع حوادث و بالشه از یمردم همدارند. 

 ،گذشهتهبه نسهبت ا امهروزهیهبال .و در ههراس هسهتند رنهدب  یرنهج مه، شودیشان میزندگ

انهد. احتمهال وقهوع حهوادث ردهکهجهاد یا یبشهرۀ جامع یبرا یترار بزرگیبس یهاینگران

ن یچنهافته و همیش یافزا، رندیدر معرض آن قرار گ بسیارین است افراد که ممکرمترقبه یغ

رونهد  یبهاال را دارنهد. بررسه بالقوه با خطر یطیدر شرا یزندگ یبرا یشتریب احتمال ،مردم

زان رخهداد حهوادث یهش میدههد کهه افهزایر نشان میاخ یهاا در سالیوقوع حوادث و بال

حهوادث و ، فیههمهراه اسهت. طبهق تعر یو جان یفراوان مال یهابیبا آس ،بزرگ مترسفانه

ه کهاسهت  زیهادبا شهدت  یط اضطراریشراو  موقعیتا ی ییایجغرافد یشد یختگیگس ایبال

و بها  داردبهه همهراه  یمهاریو ب یجهان و یب و صهدمات مهالیآسه، چون مرگهم ،یجینتا

از بهه یهن ،جههیدرنت ؛نترل کردکتوان آن را یطور مؤثر نمبه ،معمول و منابع موجود یهاروش

 وجود دارد. یخارج یهاکمک

 یِ زات و ابزار محلهیه تجهکداند یم یتیا را موقعیحوادث و بال، یسازمان بهداشت جهان

ن یسهاز از بها انسهانی یعیحوادث طب دلیلبه هاات انسانیو ح یت از زندگیحما یالزم برا
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ون یهلیم۲۱۱زنهدگی حهداقل ، ایر در دنیاخۀ دو ده درطولِ بزرگ  یعیحوادث طب رفته است.

ارد یهلیم3۱ش از یب یب اقتصادیر و آسنفترثیر قرار داده و منجر به مرگ هزاران نفر را تحت

ان کاس، نیزمۀ رکت در مناطق مختلف یم جمعکش ترایدنبال افزابه ،یفازطر دالر شده است.

 ش ازیبه ،هرسهاله ،یلهکطور به ،یآمار ازنظرِ  شتر شده است.یز بیخها در مناطق حادثهانسان

  دهند.از دست می جان خود را ،یعیدر اثر حوادث طب ،اینفر در سراسر دن ۱۱۱.۲۸۲

ۀ ا بر جامعیر حوادث و بالیترث ،۸۱۱۲در سال  ،یبراساس گزارش سازمان بهداشت جهان

 3۱۱حهدود  ،ایهانه در سراسهر دنیسهال ،طهور متوسهطبه زیرا است؛ م بودهیار عظیبس یجهان

، نفهر ۱۱۱.51ت یمصدوم، ون نفریلیم۲۱حدود  بِ یه منجر به آسکشود یثبت م یعیطب ۀحادث

   خود شده است. یون نفر از محل زندگیلیم3 ییجانفر و جابه ۱۱۱.3۱مرگ 

ن یهبهوده و ا« ایسالمت در حوادث و بال» ،۸۱۱3بهداشت در سال  یشعار سازمان جهان

، یزیهربرنامهه ،ن شهعاریا یه در راستاک ساختهعضو خود را متعهد  یشورهاک تمامسازمان 

ت و یههار بههر حماید بسههیههکبهها تر را اقههدامات الزم دیگههرآمههوزش و ، یهمههاهنگ، تیریمههد

درصهورت بهروز حهوادث و  ،ترتیب. بدینانجام دهند یت محلیریمردم و مد یسازتیظرف

ضهمن حفهظ  دهنهد ومیاحسهن انجهام نحو بهه ف خود رایاین مراکز وظا ،یاحتمال یایبال

از یهنمورد تواننهد خهدماتمهی، انهددر بهردهجهان سهالم بهه ،ه از حوادثک یسالمت افراد

 د. کننمدت و درازمدت ارائه وتاهکصورت ازماندگان را بهب

وقهوع حهوادث و  یمستعد جههان بهرابسیار  یشورهاکاز  یکیز و یالخب   یشورکران یا

ران واقهع شهده یهدر ا گونهۀ آن 0۲، شدهشناخته یعیطب حوادثگونه  1۱باً از یتقر ست.ایبال

ت آن در یهجمع درصهدِ 3۱سهت و ز جههان ایشور بالخک ۲۱ وِ ران جزیا اساس،برایناست. 

 ،ایران در آسهیها ،گهرید عبارتبههع قرار دارند. یل وسیاز زلزله و س یناش هایمعرض خطر

 یریپهذبیدارد و آسه یعهیوقوع حهوادث طبازنظر  مقام ششم را ،ایشور و در دنکن یچهارم

 برابر ژاپن است. ۲۱۱ا و کیبرابر امر ۲۱۱۱ ،زلزله دربرابر رانیا

هدر  ،۸۱۱۲در سال  یازمان بهداشت جهانبراساس گزارش س حهدود  ،د سهال گذشهتهص 

ت یمصهدوم، ههزار نفهر۲3۱ه منجر به مرگ حدود کران اتفاق افتاده یبزرگ در اۀ حادث ۲۲۲
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ل و یسه و ون نفهر شهده اسهت. زلزلههیهلیم11ش از یب یدگیدبیهزار نفر و آس۲5۱ش از یب

شهور ک ۲۱ وِ ران جهزیها ،بهراینعالوهران بهوده و یدر ا بسیار فراواناز حوادث  یسالکخش

ران در معرض یدرصد مناطق ا30ون نفر پناهنده است. حدود یلیم۲ا با حدود یر دنیپذپناهنده

مناطق آن در معرض  درصدِ 3۱، است کخش یشورکران یااینکه  زلزله قرار دارد و با وجود

شته شهده کنفر  1۱۱۱انه یسال ،طور متوسط در ایرانبه ،سال گذشته ۲۱. در استل یوقوع س

 یایهت حهوادث و بالیریضرورت توجه به بحث مد، نیبنابرا اند.دهیب دیهزار نفر آس33و 

 ست. یده نیپوش یسکبر  ،شور ماکدر  یعیطب

ا در بخهش سهالمت در حهوادث یهت بالیریمتعهدد مهد یههاان مؤلفهیدر م طورقطع،به

هها مارستانیژه بیوبه ،یو درمان یتبهداش یهاستمین نقش را سیترن و مهمیشتریب، رمترقبهیغ

نند. خدمات سالمت در حوادث کیفا میه ایاول ۀمرحلدر  ،خدماتۀ ارائ یعنوان واحد اصلبه

 بر بهداشهت یریر چشمگیشه ترثیا همی. حوادث و بالستهاانسان یبقا یعامل اصل ،یعیطب

گذشهته تصهور  یههاگذارد. در سهالیجا مده بهیدبیت آسیو رفاه جمع یسالمت عموم و

امها  ؛بعهد از وقهوع حادثهه اسهتۀ سالمت فقهط محهدود بهه دور بخشرد که عملکشد یم

بعهد از ۀ در مرحله یخهدمات سهالمت رِ یهدرگ یِ ردولتیو غ یدولت یهاسازماناینکه  بهتوجهبا

قبهل از  یسب آمهادگک ایار برک موضوع ،نیبنابرا ؛اندداشته یمتعدد یهایناهماهنگ، حادثه

ارائهه  یبهتهر یسالمت مطرح شد تا بتوانند خدمات سهالمت بخشا در یدث و بالوقوع حوا

  دهند.

ت یریمهد یهامترقبه در رأس برنامهغیر دادیدر مقابل رو یآمادگ یالمللنیامروزه شعار ب

ز قهرار دارد. واضهح یخحادثه یهاشورکخصو  در به ،یالمللنیو ب یلحوادث در سطح مِ 

ر ییهامهل تغکطهور هها بههمارسهتانیار در بکه وضعیت ،ایث و باله هنگام بروز حوادکاست 

مقابلهه بها  یهها را بهرامارسهتانیتهوان بیمه یح حوادث احتمالیصح یابیلذا با ارز ؛ندکیم

 .رد را داشته باشندکعملن یبتوانند بهتر ،یبحران یهاا آماده ساخت تا در زمانیحوادث و بال

 یههابیاهش شهدت آسهکهمراقبهت و  و در درمهانهها مارسهتانیب یدیهلکنقش  بهتوجهبا

 یآمهادگ ،رمترقبههیداد غیهب شهوند درصهورت وقهوع روید ترغیها بامارستانیب ،نامصدوم



  02 ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

ها در زمهان حهوادث و مارستانیب ؛ زیراحفظ کنند یبحران وضعیتمقابله با برای ش را یخو

   نند.کیجامعه عمل م یِ درمانیستم بهداشتیاز س یاتیار مهم و حیعنوان بخش بسبه ،ایبال

پاسخ به حوادث  خصو در یدرمانیبهداشت یهاستمیس ،ایدر سراسر دن ،طور معمولبه

رو هستند. حوادث روبه یمتعدد یهابا چالش ،یالمللنیو ب یلمِ  و یا در سطوح محلیو بال

ن یا ازیر ؛هستند یدرمانیز بهداشتکمرا یازمند آمادگین، ه روی دهندک یا به هر علتیو بال

طور معمول بهاما  ؛عهده دارنداز مردم را بهینموردِ  ین خدمات سالمتیترمۀ فیز وظکمرا

ر عمل یبا ترخ ،ایپاسخ مناسب به بالۀ و ارائ یآمادگ آوردندستبهبرای ها مارستانیب

ها مارستانیگاه بینامناسب از جا کدروجود و  یالت مالکاز مش یر ناشین ترخینند. اکیم

ت یش فعالیافزا یها مجبور به ادامه و حتمارستانیبحال، بااینبه حوادث است. در پاسخ 

ه کن است یادهندۀ نشانمتعدد  یا هستند. شواهد علمیخود در زمان وقوع حوادث و بال

از وقوع حوادث  یر ناشیومزان مرگیو م یدرمانیز بهداشتکها و مرامارستانیب ین آمادگیب

 ین آمادگیارتباط ب یبررسمنظور به هک یاوجود دارد. در مطالعه مییارتباط مستق ،ایو بال

مارستان در یب ۸مارستان )یب 1ا در یاز حوادث و بال یر ناشیومزان مرگیها و ممارستانیب

ن یز این صورت گرفتمارستان در ارمنستان( یب ۲ژاپن و ۀ وبکمارستان در یب ۲، ایفرنیالک

قرار  بیشتری یه در سطح آمادگکا کیامر یهاانمارستی. بشد مشخص وضوحبه ارتباط

شده به مصدوم منتقل ۲۸۲۲۲مرگ از مورد ۲۸1رو شدند )ر روبهیومبا حداقل مرگ ،داشتند

مشاهده  یاریر بسیوممرگ اندک،ار یبس یمارستان( و در مقابل در ارمنستان با سطح آمادگیب

ه کژاپن ۀ وبکدر  .ارستان(میشده به بمصدوم منتقل 1۱۱۱۱مرگ از  مورد ۸3۱۱۱شد )

مرگ اتفاق مورد  35۸.1 ،شدهمصدوم منتقل۸13.۲3داشتند از  یمتوسط یها آمادگمارستانیب

 افتاد. 

ش ید با افزایلذا با ناپذیرند؛یریشگیپ یعیطب یایعمدتاً حوادث و بالاینکه  باتوجه به

 از یو صدمات ناشر یوممرگ، هامارستانیخصو  ببه ،یدرمانیستم بهداشتیس یآمادگ

در  کارکنانانات و کام و شامل داشتن برنامه ،صورت عامبه یاهش داد. آمادگکرا ها آن

 یتیریو مد یت مالیازمند حماین یپاسخ مؤثر در زمان مناسب است. آمادگۀ ارائ برای ،محل
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دادن  یبرا یزیرمنظور برنامهبه، ارکهم یهاسازمان دیگرن یمارستان و همچنیدرون ب

ازنظر  ماً از حادثه مترثر شده ویها مستقمارستانیب اقع،مو یمؤثر است. در بعض یاسخپ

لذا  ؛نندیبیب میآس ،یتیریو مد یسازمانده یو حت کارکنان، زاتیتجه، یارسازهیغ، یاسازه

. در داشتنخواهند  را ایاز حوادث و بال ین ناشاموج مصدوم راین خدمات بیترم توانایی

رفعال یاماًل غک یدرمانیز بهداشتکها و مرامارستانیدرصد ب3۱حدود  ،ریزاالج ۸۱۱0ۀ زلزل

در جنوب  ،۸۱۱3سال ۀ ها افتاد. در زلزلمارستانیب یتمام یبرااین اتفاق  ،مدر ب   ؛ اماشدند

ها مارستانیب، التکن مشیرغم تمام ابهب شدند. یاماًل تخرکها مارستانیدرصد ب13 زیا نیآس

. سازمان بهداشت دارندا یدر زمان وقوع حوادث و بال یدیلکس و ار حسایگاه بسیجا

سطح  یارتقا برای ،یجدطور به دیها باه دولتکاست رده کدرخواست  ،به دفعات یجهان

 د.کننمداخله  یدرمانیز بهداشتکها و مرامارستانیب یآمادگ

آمهوزش ، یرفهو یِ دههپاسهخ یهاستمیسکردن فراهم، هامارستانیب یسازهدف از آماده

حفاظهت از ، ینهونکماران یمراقبت از بۀ ادام یاز براینموردِ  زات و اقالمید تجهیخر ،نانکارک

وقهوع حهوادث و ۀ واسهطشهده بههمطهرح یازهایبه ن ییگوپاسخ ،تینهادرنان خود و کارک

مقابلهه بها حهوادث و  یهها بهرامارستانیب یزان آمادگیش میمنظور افزابه ،نیاست. بنابرایبال

 ان گسترش آن باشد.کامبر ، ازیو درصورت ن یداخل یزیرز بر برنامهکد تمریبا، ایبال

 کتبهادل و درۀ بهه توسهع ،ایهقبهل از وقهوع حهوادث و بال یآمهادگۀ برنامه کیداشتن 

م کحها ینظمهیب ،ایرا در زمان حوادث و بالیز ؛ندکیم کمکسازمان  یفرمانده هایدستور

ههدف  کیدن به یرس یگروه برا یاعضاعنوان کردن بهارک یبرا یمترکل یاست و افراد تما

اسهت یس آوریِ فهراهم» :عبهارت اسهت از یمارسهتانیب یآمادگ ،بنابر تعریفمشخص دارند. 

 یتیفهور یههاتیهفعال یاسهتاندارد بهرا یعمل ییو راهنما ییگوپاسخت ین قابلییتع و پاسخ

 یا خهارجی یداد داخلیوقوع روا و یمارستان هنگام بروز حوادث و بالیمختلف ب یهابخش

ر قهرار ینندگان و جامعه را تحت تهرثکمالقات، مارانیب، مارستانینان بکارکتواند یه مکاست 

انهد و داشهته یآمادگۀ ه برنامک ییهامارستانیه بکاست شورها نشان داده کر یساۀ تجرب دهد.

متحمهل  کمتهر ،رمترقبهید غدایهنگام بروز رو، اندردهکن یتمر صورت مداومبهن برنامه را یا
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ه کهبل نیسهت؛اثهربخش  ییتنههاز بههیها نیهمقابله با بالۀ برنام کیاند. البته وجود شده بیآس

در مواقهع  بایدها مارستانیب برای همین،مؤثر خواهد بود.  ،صورت منظمن برنامه بهیا یاجرا

 ین و اجهرایتهدو شهند.نهان داشهته باکارکماران و یبۀ یتخل یبرا ینمدو   یهابرنامه ،یبحران

 یِ لهذا سهطح آمهادگ ؛ستهامارستانیف مهم بیاز وظا ،کارکنانبرنامه و آموزش آن برنامه به 

ا در یه یط فورینان آن بتوانند در شراکارکه کافت یش خواهد یافزا یها در صورتمارستانیب

   د.ف خود را انجام دهنیوظا ،مناسب ییاراکموقع و با به ،گرید یِ ت بحرانیهر موقع

ه کهسهالمت انجهام شهده اسهت ۀ شور در حهوزکدر خارج و داخل  یمطالعات متعدد 

پاسهخ مهؤثر  یبهرا یدرمهانیبهداشهت یهاستمیها و سمارستانیبدر  یآمادگ نبود دهندۀنشان

ط یبهه شهراباتوجهه یاربردکهسهان و کی یین الگویلزوم تدو ست؛ لذاایبالحوادث و هنگام 

 یههامارسهتانیه در بکه یقهیعنهوان ماهال در تحقبهه .اسهتد یهکترموردِ  ،شهورکخا  هر 

ج ینتها، اسهت انجهام شهده ۲0۲0ا در سهال یمقابله با حوادث و بال یتهران برا پزشکیعلوم

ا وجهود یحوادث و بالۀ تیمک، پژوهشموردِ  یهامارستانیب درصد3۸در  :دهدینشان م چنین

نهان کارکران و یمد یا برایله با بالمقاب یبرا یآموزشۀ چ دوریه ها،درصِد آن30نداشته و در 

 یآموزشهۀ چ برنامیها در همارستانین بیا ین واحدهامسئوال درصدِ ۲3و است برگزار نشده 

 ،ا انجهام شهده اسهتیهفرنیالک یههامارسهتانیه در بکه یجهامع یدر بررس اند.ردهکت نکشر

اند؛ داشهتهبحهران  یِ آمهادگ یههابرنامه ،ن مطالعهیننده در اکتکشر یهامارستانیب درصدِ 33

 ۲۱از بیمارسهتان  3ش از یبحهران داشهتند و به یزیهربرنامههۀ تیمکها آن درصدِ 33 همچنین

 یبهاً تمهامیداشهته و تقر یمارستانیبشیت پیبا فور یمتقابل یارکهم ،نندهکتکمارستان شریب

پخهش  مارسهتانیدر ب ،صهورت گسهتردهبحران بهه یهاه برنامهکاند ردهکها اعالم مارستانیب

ههم گهزارش  درصد۲0وجود دارد. ها آن ع بهیسر یدسترس، مختلف یهاشده و در قسمت

هها مارسهتانیاز ب درصد33اند و ردهک یبرنامه را بررس، یتیریو مد ینان درمانکارکه کردند ک

ج یرده و براسهاس نتهاکهن یصورت مانور تمرمقابله با بحران را به یآمادگۀ برنام ،انهیز سالین

قهرار  کارکنهاندر دسترس  ،طور گستردهبهرا ج آن یو نتا نموده ینیخود را بازبۀ برنام ،مانور

 یههاتیهه فعالکه ردوجهود دا یتیفهور یههاها برنامهمارستانین بیاز ا بسیاریدر  دهند.می
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ه که یکارکنهان یت مشخص بهراین مسئولییس در زمان حادثه و تعیئمانند انتخاب ر یاهیاول

را بهه  یان ثهابتکهور مکمهذ یهامارستانیب درصد3۲ .خشی از آن استهستند ب یمرخصدر 

  نترل بحران اختصا  داده بودند.ک

ن یدو بار تمر ،در سال ٢،یدرمانیمؤسسات بهداشت یاعتباربخش کمیسیونبراساس اعالم 

ت یریمدل مد یطراحمنظور به هک ارانکه و همکخانۀ مطالعاز است. یمقابله با بحران نۀ برنام

 نداشهتنیآمادگدهندۀ نشهان، انجهام شهده ١یفهیکرد کهیسالمت در حوادث با استفاده از رو

ن امهر اسهت. یهبه ا یافکشور و لزوم توجه کدر سطح  یدرمانیز بهداشتکها و مرامارستانیب

 زرند یشهرها یهامارستانیاران در بکمه و هکخان ،نهین زمیه در همک یگریدر مطالعات د

 نداشهتنیآمادگ، دادنهدانجام  یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یهامارستانیراز و بیش و

 ین و طراحهیبهر لهزوم تهدو لهذا ؛اماًل مشههود بهودکا یها در مقابل حوادث و بالمارستانیب

 .اندکردها ترکید فراوانی یبال در مقابل حوادث و یمارستانیب یزیربرنامه یواحد برا ییالگو

ها قسمت بسیار کلیدی در ترمین خدمات بیمارستانگفت توان می  ،لئمسااین  بهتوجهبا

به وسعت و . بستههستندنیاز مردم در زمان وقوع انواع مختلف حوادث و بالیا موردِ  سالمتی

ظرفیت بیمارستان و به افزایش ناگهانی خدمات سالمتی بیش از  نیازمعموالً  ،شدت حوادث

نیاز مهردم مورد خدمات ۀارائبرای  و ایمنی این مراکز را شود پیدا میمراکز بهداشتی درمانی 

 کند.تهدید می

 منجر به بروز صدمات جسهمی و روانهی کند و ها را تخریبای که زیرساختهر حادثه

تهیم  ،وضهعیتیچنین درصورت بروز  .است مربوطهای سازمان تمام مشارکت مندنیاز ،شود

 زیهر بنهابراین، مسهائل .کارایی خواهد شهدنادچار اختالل و حتی  ،سرعتهسالمتی محلی ب

  :دههدپهیش نشهان میازبیش ،یرها را برای اقدامات پایه و ضروضرورت آمادگی بیمارستان

و  ههای ارتبهاطیاخهتالل در مکانیسهم ،تقاضای فراوان برای خدمات سالمتی، منابع محدود

                                                                                                                                              
1. Joint Commission on Accreditation of Hospitals ( JCAHO) 

2. Grounded Theory (GT)  
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معضهالت ناشهی از  واکهنش در برابهرآمادگی مراکز بهداشتی درمانی برای  سطحودن بپایین

  .حوادث وقوع

ز کهعنوان مرابه ،ساعته۸1رد کو عمل یتیخدمات فور دلیلبه هامارستانیه بک ییجااز آن 

 ۀشهدارائهه یههامراقبهت یریهگیپ نیز مرکهزو  یدرمان و یصیتشخ یهاتیفعال یبرا یاتیح

 یهها بهرامارسهتانیب یآمهادگ ؛نهدیآیشمار ماران بهداشت و درمان بهکاندران و دستکپزش

 یاماًل ضهرورک ،شدهنیتمرۀ و داشتن برنام یو خارج یمؤثر به مخاطرات داخل ییگوپاسخ

 است.

ش یافهزا، ریهوماهش تعهداد مهرگک، رمترقبهیداد غیدر رو یمارستانیبۀ برنام یهدف اصل

 یو روانه یجسمان ین دردهایکها و تستیعوارض معلول نیافتکاهش ،افتگانیتعداد نجات

 ینهانکارکد بها همهان یها بایههنگام بال یمارستانیب یاتیعمل ی. سازماندهاستدگان یدحادثه

 یسهازمانده ،نیبنهابرا کننهد؛میت یهمارسهتان فعالیدر ب ،یه در زمان عادکپذیر باشد امکان

 ار مهم خواهد بود. یبس یموضوع ،نانکارک یآمادگ یمانور برا یروها و برگزارین

 یههاازیهن نیدر تهرم یدرمهانیز بهداشهتکهها و مرامارستانیت بیت و حساسینظر به اهم

اسهت وزارت یه سکهییا و ازآنجهایهو در حهوادث و بال یعهاد وضهعیتمردم در  یسالمت

ا یهسالمت در مقابل بال بخش یآمادگ یارتقا، یلکطوربه یکدرمان و آموزش پزش، بهداشت

ن مجموعهه یهدر ا .گشاستار راهیل و دستورالعمل واحد بسکپروتۀ ارائ ،ن راستایدر ا ؛دهبو

یهک ، ناو نظهر متخصصه یو خهارج یه باتوجهه بهه مطالعهات داخلهکهن است یبر ا یسع

معرفی ای تبیین اقدامات اساسی و پایه برایبا رویکرد تمام مخاطرات  یشورکدستورالعمل 

ههم و  عمهل کننهدبه حوادث و بالیا  دهیاس آن، هنگام پاسخبراسها بیمارستان هم تا شود

 .کار گرفته شودبه یمارستانیب یسطح آمادگ یارتقا برای

  پاسهخ بهه حهوادث و  یزیهربرنامه یجامع و واحد برا ییالگوۀ ارائ یلکهدف

ر و یهوماهش مهرگکهمنظور بهه شهورک یدرمانیز بهداشتکها و مرامارستانیب تماما در یبال

 ییایهجغرافۀ ا منطقهیهها مارستانیدر ب ایحوادث و بالحاصل از  یو روان یجسم صدمات
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 یماران بسهتریب یت مناسب برایفیکن مراقبت با یمرت باشد. ضمناً ها میمارستانیمرتبط با ب

   است.از دیگر اهداف این برنامه  ،وقوع حوادثدر زمان  ناو مصدوم

ا را بهه یهحوادث و بالت یریمدۀ چرخ یاصلۀ حلمر چهار ن برنامهیااست  الزماساس، براین

 : پوشش دهد ریزشرح 

 بهر  یکپزشه یایهسوء حهوادث و بال آثاراهش ک ی برایشامل اقدامات :٢آثاراهش ک

 و ب و صهدماتیزان آسهیهاهش مکهمنظور بهه رد جامعههکهسالمت انسهان و عمل

 است. یها و تلفات انسانتیمعلول

 مهؤثر و  یپاسهخۀ ارائ یبرا ،رانهیشگیورت پصهه بکاست  یاقداماتشامل  :١یآمادگ

جهامع صهورت  یزیهربرنامهه شهکلمحتمهل بهه یکپزش یایارا به حوادث و بالک

 یابیو ارز یمخاطرات احتمال یل خطر برایتحل فرایندن برنامه براساس یا رد.یگیم

 .شودمی آماده یاحتمال یهابیآس

 بها ههدف حفهظ  یطور واقعههبمقابله با حوادث ۀ ه برنامکست ا یامرحله :٩پاسخ

 یههاسهتمیس یههابیم آسهیاهش و تهرمکه، هیاول یهاکمکۀ ارائ، هاات انسانیح

 شود.یفعال م، انیاز قربانینمورد ن خدماتیمرو ت موجود

 دن یهنت و بازگردایهتاب بهرایه که است یاقدامات تمامشامل  :4سازیباز /یتوانبخش

 یشهامل بازسهاز فراینهدن یها رد.یهگیقبل از حادثه صورت مه وضعیتجامعه به 

ان مجدد جامعهه و کاس، رساختارهایز یبازساز، موجود یها و ساختارهاساختمان

تهاب کد یهکتر باشهد.یبازمانهدگان مه یاز بهداشت روان بهراینمورد ن خدماتیمرت

شهده در جامع ارائه یسطح آن با استفاده از الگو یو ارتقا یسب آمادگکحاضر بر 

 تاب است.کن یا

                                                                                                                                              
1. Mitigation 

2. Preparedness 

3. Response 

4. Rehabilitation/Reconstruction 
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ر در ییهتغ ییشناسها برایرونده شیا و پیپو، مداوم فرایند کی یمارستانیب یآمادگ دفراین

 مهاالً است. منظور از تهدیهدها و مخهاطرات، و تغییرات سطح آمادگی و مخاطرات  هادیتهد

 یکهیدر نزد ییایمیشهۀ ارخانهک کیهشهدن ا فعالیهمارستان یر بید در زیگسل جد ییشناسا

 شهاید کهه اسهت کارکنان ییجاجابه نیز یرات سطح آمادگییتغ ای ازاست. نمونه مارستانیب

 ،ن راسهتایشهود. در همه یهادر بال مبتدیو  ، غیرماهرتجربهمک یکارکنان یریارگکمنجر به به

 ییبه شناسا، شدهانجام یهانیو تمر یواقع یایشده در حوادث و بالداده یهاپاسخ یابیارز

 ند.کیم کمک یگبهبود آماد برای یرات الزم و ضرورییتغ

در  ،اغلهب یوله ؛آمهاده باشهد یمختلف و متنوع یایبروز بال یمارستان برایالزم است ب

، ن تشهابهیل همیدلشود. بهدیده می یمارستانیبه خدمات ب یسانکی یهاازین ،ایحوادث و بال

 مارسهتان دریلهذا ب ؛هر نوع مخاطره وجهود نهدارد یجداگانه برا یهان برنامهیبه تدو یازین

جداگانهه  یههارد. برنامههیگیش میپ را در ٢رد تمام مخاطراتکیرو ،خود یزیربرنامه فرایند

 یجهیو گ یز دچهار سهردرگمین کارکنانه کبل ؛از دارندین بسیار یومال یتنها به منابع انساننه

مختلهف را در نظهر  یاین بالیب کمشتر مسائلد یا بایمقابله با حوادث و بالۀ شوند. برنامیم

از  بسهیاریت یموجب مصهدوم، دیشد یاا تصادف جادهیما یسقوط هواپ ،ماال ؛ برایردیبگ

اژ و یهد بتوانهد تریمارستانی بایهر ب این مواقع، در ؛شودیمارستان میبه بها آن افراد و هجوم

 یآمهادگۀ محور برنام ،نیند. بنابراکن یترمها آن یبخش را براع و نجاتیسر یخدمات درمان

ه ک یامال حادثه ،حوادث خا  خصو در فقط ؛سان استکیا یبالتمام  یبرا یمارستانیب

 است.نیاز  یلیمکتۀ به یک برنام، دارد ١ییزدایم آلودگیاز به تین

 ؛ستین شدنیینیبشیپ ،حادثه کیاز وقوع  یاتفاقات ناشتمام ه کن است یگر ایدمسئلۀ 

فهم ز قابلین کارکنان یه براکبل ،ستین یعملتنها نه دهیچیبسیار پۀ برنام کین یتدو ،نیبنابرا

آن  یسهادگ، یمارسهتانیبۀ برنام کی ویژگین یه بهترکجه گرفت یتوان نتیلذا م ؛نخواهد بود

 است.

                                                                                                                                              
1. All Hazard Approach    
2. Decontamination team 



21  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

  مارستانیب یریپذبیو آس یمنیا. 3-3
ا یهآن در زمان وقهوع حهوادث و بال هایمبودها و ضعفکزان یمارستان به میب یریپذبیآس

ۀ الزمهه ،محتمههل یهههایریپههذبیح و مههنظم مخههاطرات و آسههیصههح یدارد. بررسهه یبسههتگ

 ید بهر مخهاطرات محلهیهبا یزیهربرنامه است؛ همچنین،ت مؤثر خطر یریو مد یزیربرنامه

 ز باشد.کمتمر

از زمهان و در  یان اسهت در محهدودهکهه ممکههستند  یمحتمل هایدیتهد ٢مخاطرات

ب و یهتخر و دیا صهدمات شهدیر یومن اتفاقات معموالً با مرگیمشخص رخ دهند. ا یانکم

منشهر  توفهانل و یس و ها همراه هستند. مخاطرات ممکن است مانند زلزلهفراینداختالل در 

داشهته باشهد. گهاهی  یمنشر انسان ،یکیتراف یایو بال یا مانند انفجارات صنعتیداشته  یعیطب

 ن دو باشند.یاز ا یبیکتوانند تریز مین

مجموعهه در مقابهل  کیهه که یاشهدهشناخته هایضعفعبارت است از  ١یریپذبیآس

 ،ماهالبهرای آن است.  یمارستان مترثر از سطح آمادگیب یِ ریپذبیخا  دارد. آس یامخاطره

آن را در مقابل آن  یریپذبیآس ،به همان نسبت ،مارستان در مقابل زلزلهیب کیاد یز یآمادگ

 ند.کیم مکحادثه 

 بهر مبتنهیخها  و  یااز وقوع مخهاطره یناش ردکلعم ا اختاللیب یاحتمال آس ٩،خطر

ا یهمشهخص اسهت. خطهر و زمهان ان کهآن مخهاطره در مبه نسبت یریپذبیاز آس یسطح

مارسهتان بها یآن ب یت سهازگاریظرف ینهامِ ، یریپذبیمحصول مخاطره و سطح آس ،کسیر

 است. یردکب عملیحداقل آسۀ ا تجربیمخاطره 

 

 

 ،ه احتمهال وقهوع داردکه یاد براسهاس حادثههیهبا یدرمانیتز بهداشکها و مرامارستانیب

منظهور حفهظ و تهداوم خود را ارتقا دهند. بهه یو آمادگ ردهکبررسی  راز کمر یریپذبیآس

                                                                                                                                              
1. Hazards 
2. Vulnerabilities 
3. Risk 

خطرک/سیر = (مخاطره *ی ریپذ)آسیب -ظرفیت سازگاری     
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زان خطهر یهتوانهد میم ،خود یگارساز تیش ظرفیمارستان با افزایب، حادثه کیرد در کعمل

 اهش دهد.کاز حادثه را  یناش

و  یخهارج یریپهذبیتوانهد بهه آسهیمه، یدرمهانیز بهداشتکمرا خصو در 1یریپذبیآس

 ییدادهایهآن دسهته رو از یریپذبیآس ،قتیدرحق یخارج یریپذبیم شود. آسیتقس یداخل

ن یتهرم بهرایمارسهتان و تهوان آن یب بهر یوله ؛افتنهدیمارستان اتفاق مهیه خارج از بکاست 

ت یهفعال، چهون جنه هم ،وادثیحه تهرثیر ،ماهالبهرای گذارنهد. یر مهیترث یخدمات سالمت

از  تعهداد فراوانهیۀ صهورت مراجعهبهه، مارستانیب بر توفانلرزه و نیزم، یسونام، آتشفشان

ا یه شهوندیر مهیمارسهتان سهرازیبهه ب ،افت خدماتیدر یه براکماران است ین و بامصدوم

از یهنمورد زاتیو تجه کارکنانمارستان به یب یه مانع دسترسکاست ط یب محیتخرصورت به

ب یمارستان را تخریماً بیه مستقکاست  یدادیاز رو یناش یداخل یریپذبیآس شود.یخود م

ا یهل یسه، زلزلهه، توفاناز  یب ساختمان ناشیگذارد. تخریت آن اثر میا بر روند فعالیرده ک

 ل هستند.ین قبیاز اهایی نمونه ،آتشفشان

و  یارسهازهیغ و یاه انواع سازهتوان بیمارستان را میب یریپذبیآس، گرید یردکیدر رو

 و مارسهتانیب سهاختمان بیشهامل آسه یاسهازه یریپهذبیآس .ردکم یتقس سازمانیمدیریتی

 و ونیر فونداسهیهنظ ،یکهیزیههای فتیهه به انهواع حماکاست  یو ساختمان یاعناصر سازه

در مواجهه بها مارستان یضعف بتوانند ین عناصر میها نیاز دارد. او ستون یتیحما یوارهاید

 ،یارسهازهیغ یریپهذبیآسه باشهند. توفهانل و یسه و مال زلزله ،مختلف یایحوادث و بال

و  یشیستم گرمایمال س؛ باشندیم یمارستان ضروریرد بکارک یه براکاست  یعناصر بیآس

 . بهرق و...، ونیوراسهکد، سهاتیترس، زاتیتجه، آب، یرسانستم اطالعیس، هیتهو، یشیسرما

 یه بهراکه کنهدمیاشهاره  یت سازمانیریو مد یبه منابع انسان سازمانیمدیریتی یریپذبیآس

 یمارستان ضهروریرد بکعمل یراستا در واگذارشدهف یو انجام وظا یخدمات تخصصۀ ارائ

 است.

                                                                                                                                              
1. vulnerability 
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رغم آسیب و تغییهر در منهابع موجهود در یهک بهتوانایی تداوم عملکرد  ٢یت بافریظرف

یهک جامعهه یها سهامانه بهرای  ظرفیت بافری تهوان ،یارتعببه .استمرکز بهداشتی درمانی 

کاهش تغییر در عملکرد درصورت وجود تغییر در منابع در دسترس اسهت. ایجهاد ظرفیهت 

 اقهداماتی دادنمعنی انجاماست که به ١همان مفهوم افزایش ظرفیت ،سالمت بخشبافری در 

مارسهتان بها یب وضعیت،ن یافزایش خدمات در زمان پاسخ به حوادث و بالیاست. در ا برای

 پیهدامناسهب  یآمهادگ ،در مقابهل حهوادث یریپهذبیاهش آسهکاستفاده از منابع موجود و 

 .کندمی

برای توسهعه و توان آن مرکز  ست ازا عبارت درمانیافزایش ظرفیت یک مرکز بهداشتی

ار و بیم بسیاریکه تعداد هنگامینیاز در مورد ترمین خدمات با هدف ترش عملکرد مرکزگس

کنند. افزایش ظرفیهت یها افهزایش ناگههانی مصدوم ناشی از حادثه به بیمارستان مراجعه می

اتفهاق ، لرزه یا انفجهارمال زمین ،مخاطرهیک دنبال وقوع هب ،تواند بالفاصلهحجم بیماران می

وقهوع هب ،گیری جهانی()همه پاندمیمال یک  ،مدتصورت تدریجی و در طوالنیهب یا افتد

 ندد.بپیو

توانهد معضهالت مهی ،درازمهدت ۀحادثهدرمانی در یهک یک مرکز بهداشتی ٩آوریتاب 

ریهزی دقیهق در کنار برنامه کارکنانبه مشارکت فعال که در این مواقع،  ندرا ایجاد ک فراوانی

مرکهز مهدیریت منهابع و خهدمات سهالمتی  ،برای ماهال؛ استنیاز  بو کسب آمادگی مناس

ترمین توانایی الزم برای درمان و تابیت شهرایط منظور بهرا  نیازمورد افزایش ظرفیت 4مریکاا

 : توصیه کرده است ،به شرح زیر ،هر یک میلیون نفر جمعیت ازایِ بیماران به

 3۱۱ ؛بیمار در حوادث عفونی 

 3۱ ؛بیمار در حوادث شیمیایی 

 3۱ ؛سوزیبیمار در حوادث انفجاری و آتش 

                                                                                                                                              
1 . Buffering capacity 

2 . Surge capacity 

3   . Resilence 

4 . Health Resources & Services Administrators 
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 3۱  پرتوتابیبیمار در حوادث.   

 اسهت؛بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان برای  این اعداد از معیارهای استاندارد آمادگی

بیمار  ۲۱۱۱نیاز مورد خدمات سالمتی بتواندباید  ،میلیون نفر۸شهری با جمعیت  ،ماالبرای 

در حههوادث را بیمههار  ۲۱۱، در حههوادث شههیمیاییرا بیمههار  3۱۱ ،در حههوادث عفههونیرا 

در بعضهی از  ،ترمین کند. براساس اسهتاندارد پرتوتابیر حوادث درا بیمار  ۲۱۱سوختگی و 

بهرای  ؛توان موجود باشد درصدِ ۸۱ ،ها باید حداقلتوان افزایش ظرفیت بیمارستان ،کشورها

 .  کندتخت را در زمان حادثه ترمین  ۲۸۱ بتواندباید  تختخوابی۲۱۱یک بیمارستان  ،ماال

 بیمارستان یریپذبیآس یبررس. 3-3-3
ن یهیل مخهاطرات و تعیشامل تحل ،مارستانیب یآمادگ یارتقا یبرا یزیرو اساس برنامه هیپا

ۀ برنامه یاز عناصهر اصهل یریپذبیل مخاطرات و آسی. تحلاست محتمل یریپذبیزان آسیم

 یاطهور مهنظم و دورهد بههیهبا ،و مخهاطرات هادیهتهد ییشناساکه برای است  یمارستانیب

 .شود یابیارز

بها  ؛هستند یریپذبیل مخاطرات و آسیتحل یدو عنصر اصل ،ریزان ترثیو م٢احتمال وقوع

گر یدکهید با یمارستان و جامعه بایب یریپذبیل مخاطرات و آسیه همواره تحلکح ین توضیا

 همسو باشند.

 : از اندعبارت یریپذبیل مخاطرات و آسیتحل فرایندمراحل 

ر قهرار یتهرث مارسهتان را تحهتیم بیرمسهتقیم و غیطور مسهتقه بهک ین مخاطراتییتع. ۲

، یخیمنهابع تهار، از منهابع و اطالعهات موجهود در جامعههخصهو ، نیدهنهد. درایم

 یمخاطرات و هر اتفهاق یاز تمام یآگاهمنظور به لیس یهانقشه و یاطالعات هواشناس

، مال قطع بهرق، گرددیاستفاده م، شودیم یمارستانیخدمات بۀ ه باعث اختالل در ارائک

 . آب و...، نترنتیا

                                                                                                                                              
1. Probability 
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، ادیهد تمام مخاطرات را براساس احتمهال وقهوع زیبا :ن احتمال وقوع مخاطراتییتع. ۸

 عدد درنظر گرفت. کی ،هر طبقه یکرد و برا یبندم و صفر فهرست و طبقهک، متوسط

 یریپهذبیزان آسهیهم یمارسهتان و بررسهیمحتمهل در بۀ ا چند مخهاطری کین ییتع. 0

، سهالمت، اتید حیر تهدینظ ؛شودمی هادیکه شامل انواع تهدها آن ابلمارستان در مقیب

اعتمههاد جامعههه و اخههتالل ، تیههاسههتمرار فعال، زاتیههامههوال و تجه، یمنههیا، بهداشههت

 .یل قانونئو مسا یداخل یهاستمیس

کهه در بهاال رکهر  هاییدیاز تهد یکمارستان درمقابل هریب یفعل ین سطح آمادگییتع. 1

 شد.

درمقابهل  یسهطح آمهادگ یا ارتقهایه یسب آمادگکمنظور به ت اقداماتیولون اییتع. 3

 ب.رسان و مخر  بیآس، محتمل، شدهشناخته خطرهای

در  یریپهذبیل مخهاطرات و آسهیتحل دادنانجامبرای  یو ابزار متفاوتالگوها  ها وشیوه

نکهات د یهبا ،یریپذبیل مخاطرات و آسیتحل یبرا ،لیکطور به یول ؛دسترس قرار دارد

 : ر در نظر گرفته شودیز

 :مرتبط با خطر عوامل. ۲

 ؛ات و سالمتید حیتهد 

 ؛خدماتۀ اختالل در ارائ 

 ؛یکیزیط فیب ساختمان و محیب و تخریاحتمال آس 

 ؛یاعتماد عمومدادن از دست 

 ؛یر و صدمات مالیترث 

 یقانون یهاینگران. 

 :ا و مخاطراتیمرتبط با احتمال وقوع بال عوامل. ۸

 ؛یسوزآتش ماالً  ،زیادشده با احتمال وقوع ا تجربهیشده ناختهش خطر 

 ؛یخیاطالعات تار 

 زاتیمرتبط با تجه یآمارها. 
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 :یمرتبط با آمادگ مسائل. 0

 ؛موجودۀ ت برنامیوضع 

 ؛ت آموزشیوضع 

 ؛هامهیت بیوضع 

 ؛بانیستم پشتیوجود س 

 ؛یوجود منابع اجتماع 

 0مارستانیب یمنیشاخص ا. 3-3-1
است  ٩ایبال آثاراهش ک یو گروه مشورت ١نکیامرپان یصول سازمان بهداشتن شاخص محیا

و  یزیهربرنامهه یبنهدتیهاولو و یمنهیا یبررسهبهرای  ،ههامارستانیبه ب کمکبا هدف ه ک

شهده اسهت.  یا طراحیدر اثر وقوع حوادث و بال یدرمانیز بهداشتکب مرایاز آس یریشگیپ

توانهد یمارستان مهیه بکن احتمال است یا دهندۀنشان یمارستانیب یمنیشاخص ا ،قتیدرحق

ه کهاست  ین مجموعه ابزاریف خود را انجام دهد. ایو وظاباشد ا فعال یوقوع بالهنگام در 

مارسهتان را یب یاتیهو عناصهر عمل یارسهازهیغ و یاسهازه ازجملهه ،یمارستانیبۀ حوز ۲13

مختلهف  یههاحهوزهو  ههابخشنمهرات  بخهش ن ههرامتخصصاینکه  رد. پس ازیگیمدربر

ۀ نمهر ،تیهد. درنهایهآیدسهت مهمارستان بهیبۀ رتب، کردند رایانهن و وارد ییتع رامارستان یب

ر یهز یههااز حالهت یکیمارستان را در یت بیوضع ،آمدهدستبه یِ مارستانیب یمنیشاخص ا

 :  ندکیمشخص م

رده و قهادر کظت حفا ،ه درون آن هستندک یتواند از جان افرادمارستان مییب ،سطح اول

 باشد.میا یحوادث و بال هنگامرد خود در کعملۀ به ادام

زات و یتجه یول، ا هستیمارستان قادر به مقاومت در مقابل حوادث و بالیب ،سطح دوم

 آن در معرض خطر قرار دارند. یِ اتیخدمات ح

                                                                                                                                              
1. Hospital Safety Index 

2. Pan American Health Organization (PAHO)  
3. Disaster Mitigation Advisory Group (DiMAG) 
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طهر در معرض خ ،هستند در آن ی کهافرادتمام مارستان و یب، در زمان حادثه ،سطح سوم

 قرار دارند.

 یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامه. 3-1
مسهیر د در ین برنامه بایا .باشندداشته د برنامه یها بامارستانیب، ایمقابله با حوادث و بال برای

ل مخههاطرات و یههتحل دادنحاصههل از انجههامشههدۀ و مخههاطرات شناخته هادیههت تهدیریمههد

ن یهبا استفاده از ا ،نی. همچنیمارستانیب یمنیا یهاشاخص بر مبتنی نیز بوده و یریپذبیآس

ا بهر یهحهوادث و بال یاحتمهال اثهراهش کتوانند ضمن یها ممارستانیران بیمد، جامعۀ برنام

ننهد. دو کسهب کمناسهب را  یآمهادگ ،پاسخ به حهوادث برای، مارستانیمختلف ب یهاجنبه

و  کارکنهانمهاران و یب یامن بهرا یطین محیشامل ترم یمارستانیب یسب آمادگکۀ یهدف اول

 آمده است. پیشۀ مؤثر به حادث ین پاسخیترم زمانهم

 : از این قرار است یمارستانیب یآمادگکسب  فرایند

  ؛ایدر حوادث و بال یاست آمادگین سیتدو. ۲

  ؛ایپاسخ به حوادث و بال یزیربرنامه. ۸

   ؛کارکنانآموزش . 0

 .جینتا یابینظارت و ارز. 1

  0تیفور یاتیعملۀ برنام. 3-1-3
 :  باشدیر میت شامل موارد زیفور یاتیعملۀ برنام

 ؛یمارستانیت حوادث بیریمد یهایاستراتژ  

  ؛ایپاسخ به حوادث و بال یزیرچارچوب برنامه 

  ؛بیمارستان کارکنان آموزش 

  ایحوادث و بال دربرابر مارستانیب ١آوریفزایش تابن و ایتمر. 

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Plan (EOP) 
2  .  Resilence 
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 آثارکاهش  یشده برانوشتهمدیریتی  یشامل استراتژ ،ینستاماریت بیفور یاتیعملۀ برنام

بهوده و پهذیر انعطافها ن برنامهیاست. ا یبهبود ۀمرحل و ییگو، پاسخیسب آمادگک بالیا و

حاصهل از  ِج یبراسهاس نتهاها آن طراحیِ  ،نی. همچناست مخاطرات یرد تمامکیرو بر مبتنی

ارائهه  یریهگثبت و اندازهدرخور پاسخی  واندتبوده و میهایریپذبیل مخاطرات و آسیتحل

 ند.ک

 : عبارتند از فوریت یاتیعملۀ برنام یعناصر اصل

 ؛یریپذبیمخاطرات و آس ینیبشین و پیتعی 

 ؛ایت در حوادث و بالیریو مد یزیربرنامه 

 ؛ازینمورد ین خدمات سالمتیترم 

 ؛ن و پس از حادثهیح و قبل کارکنانف ینقش و وظا نیتعی 

 ؛یو خارج یارتباطات داخلاری برقر 

 ؛تیو حما یبانیپشت 

 ؛یمالریزی برنامه 

 ؛زاتیتجهن یترم 

 ؛مارانیب یابیرد 

 ؛ریومت اجساد و مرگیریمد 

 ؛یرفع آلودگ 

 ؛یدرمانیز بهداشتکمرا ۀها و مجموعرساختیز و التیرد تسهکحفظ عمل 

 ؛تیو امن یمنیا یحفظ و ارتقا 

 یخارج یهاو ارگانها با سازمان یهماهنگ.  

ق یهازطر بهه حادثهه یو خهارج یداخل هایپاسخ یازمند هماهنگین یسب آمادگک فرایند

حهوادث  یفرمانهدهۀ ر سهامانیهنظ ،اراکهشهده و رفتههیت پذیریمد ای یستم فرماندهیس کی

 است.  ٢یمارستانیب

                                                                                                                                              
1. Hospital Incidence Command System (HICS) 
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 افزایش ظرفیت ۀعناصر برنام. 3-1-3-3
 ١زاتیهتجهو ( منهابع انسهانی) ٢ننهاکارک افزایش ظرفیت شامل سهه جهزء اصهلیِ  ۀهر برنام

. اسهت (فضهای فیزیکهی) ٩انهات و سهاختارهاکامو  (تخصصی بیمارستانیغیر تخصصی و)

 ۀبهه ارائهتواند هنگام وقوع حوادث می یک مرکز بهداشتی و درمانی درصورتی ،دیگر بیانبه

منهابع  ،هشدشده و تمرینتدوینپیشاز ۀیک برنامبراساس  ادامه دهد که بتواند،خدمات خود

 به این عناصر اشاره خواهیم کرد. به اختصار ،افزایش دهد. در این بخش خود را ۀگانسه

براسهاس  توانهدمی ای است کهبرنامه، ظرفیت افزایش ۀبرنام :(منابع انسانی) نانکارک .۲

کهادر ، پرسهتاران، اعهم از پزشهکان ،نیاز برنامهمورد تمام منابع انسانی ،قبلیۀ یک برنام

ایهن منهابع  تمهامممکهن اسهت  ،طبعهد. بسازمین رپزشکی و نیروهای خدماتی را تپیرا

توانهد مهی ظرفیت افزایش ۀبرنام ،بنابراین ؛هنگام بروز حادثه در اختیار مدیریت نباشند

مراکهز  کارکنهان، خود بیمارسهتان کارکنانمختلف )های راه از نیاز راموردِ  منابع انسانی

 . سازدمین ر( ت...نیروهای داوطلب و، همکار

خهدمات مناسهب بهه  ۀبهرای ارائه :تخصصهی بیمارسهتانیغیر تخصصی و تجهیزات .۸

 به تجهیهزات تخصصهی و ،بر منابع انسانیعالوه ،ن در هنگام وقوع یک حادثهامصدوم

شهده افزایش ظرفیهت طهوری طراحهی  ۀیک برنام .است بیمارستانی نیاز تخصصیغیر

مراکهز و نهادههای  و ز انبارهای موجهود در بیمارسهتانتواند این منابع را امی است که

 سهاختهمین مهواد و تجهیهزات منعقهد رکه با مراکهز تههایی نامهیق تفاهمازطر همکار یا

مین مهواد رته ۀنحهو، مین نیازهای تخصصهیربر تعالوه ،. در این برنامهکندتامین ، است

 است.شده مواد غذایی نیز مشخص همچنین  مصرفی و

واضح است کهه منهابع انسهانی و تجهیهزات  :فضای فیزیکی()و ساختارها  اناتکام .0

افهزایش ظرفیهت  ۀباید در یک فضای فیزیکی مستقر شهوند. برنامه ،خدمات ۀبرای ارائ

شهامل  ،توانهد از تمهام ظرفیهت فیزیکهی بیمارسهتانمهی است کههشده طوری طراحی 

                                                                                                                                              
1. Staff 

2. Stuff  
3. Structure 
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ی قعخصو  در موابه ،ستانو حتی فضای باز بیمارها سالن، راهروها، بستریهای اتاق

د. در کنهاسهتفاده خدمات بهتر  عرضۀبرای  ،ده استکه ایمنی ساختمان اصلی تهدید ش

از  ،کاربری تمامی فضاهای موجود در بیمارسهتان در هنگهام وقهوع حادثهه ،این برنامه

نگهداری ، نابستری مصدوم، بیماران ژنیاز برای تریامورد فضاهای و نیزپیش مشخص 

 است. شده بینیپیش کارکنانمحل استراحت  ،مچنیناجساد و ه

 تدوین برنامه های نیازپیش: اول ۀمرحل. 3-1-3-3-3
ن آنیازههای تهدوین پهیش ،افزایش ظرفیت بیمارسهتانی ۀاولین مرحله برای داشتن یک برنام

 : از اندها عبارتنیازاین پیش است.

ارزیهابی و تحلیهل خطهر براساس  ،دیگری ۀایجاد افزایش ظرفیت همانند هر برنامۀ برنام .۲

باید مخاطراتی کهه بیمارسهتان را  ،قبل از تدوین این برنامه ،بنابراین ؛دشومی تدوین و اجرا

و شهده بیمارسهتان اسهتخراج  پذیریِ آسهیبهای مشخصهه وشوند شناسایی  ،کنندمی تهدید

 . دشوبرنامه تدوین ، تحلیل خطر بیمارستانبراساس  ،سپس

تهدوین و اجهرای برنامهه نیازمنهد وجهود سهاختار  توضیح داده شد، ترپیشطورکه همان .۸

 ۀاز تهدوین برنامه پهیشمعنهی کهه بهدین ؛فرماندهی حادثه( اسهت ۀمناسب سازمانی )سامان

مناسهب  صهورتبه الزم اسهت کهه سهاختار فرمانهدهی حادثهه ،بیمارستانی افزایش ظرفیت

 تدوین شده باشد.

نوع کهاربری همچنین  فیزیکی بیمارستان وهای ظرفیت و نیازموردِ  هایشناسایی کاربری .0

افزایش ظرفیهت اسهت. ایهن  ۀتدوین برنامهای نیازاز پیش ،تواند داشته باشدمی که هر فضا

 : از اندها عبارتظرفیت

  ؛اتاق بیماران 

  ؛بستریهای بخش 

  ؛چندمنظورههای و سالنها راهرو 

  ؛فضاهای باز بیمارستان 

  هاارانب.   



11  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

 اسهت؛ خهدمات ۀبهرای ارائههها بودن آنایمن ،بسیار مهم در استفاده از این فضاها ۀنکت

ها توسط بخش ایمنهی آن یید ایمنیِ رمنوط به تاین اماکن  ۀکه استفاد کردباید توجه  ،بنابراین

همچهون  ،و چه بعد از وقوع حوادثیها چه در زمان ارزیابی خطر و شناسایی ظرفیتاست، 

مواقعی کهه ایهن  ،رضمند .دکنکه ممکن است ساختار فیزیکی اماکن را دچار اختالل  زلزله

دایی و عملیهات گنهدز  ، باید قبهل از اسهتفاده، شوندمی خا  آمادههای اماکن برای استفاده

 نبودنسهتقرمو  یتهوجهبهیهمچنهین  موجود انجام شهود.های کنترل عفونت طبق استاندارد

تواند مجموعه را با چالشی بزرگ می ،بیمارستانی در این اماکن سیستم مدیریت پسماندهای

 سیستم مدیریت پسهماندهای بیمارسهتانی هنگهام اسهتفاده ازبینی پیش ،بنابراین ؛دکنمواجه 

 ضروری است.ها آن

ها د. این ظرفیتشوفیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان شناسایی های غیرظرفیت . دیگر اینکه1

 : از اندعبارت

 ؛و و تجهیزات بیمارستانیدار 

 ؛رابریونقل و تتجهیزات حمل 

 ؛تجهیزات اداری و خدماتی 

 ؛تجهیزات اطالعاتی و مدیریتی 

بازنشسهته و داوطلهب ، کهاربههآمهاده، اعهم از شهاغل ،نیروی انسهانی ۀهای بالقوظرفیت. 3

نهوع و ، شهدهعملکرد تخصصهی شناسهاییتفکیک به بایدها ند. این ظرفیتشوشناسایی 

 :  قرار استبدینهای نیروی انسانی ظرفیت .شودمشخص ها آن یزان مهارتم

 ؛پرستاری کارکنان 

 ؛پزشکی کارکنان 

 ؛آزمایشگاه و داروخانه و شامل رادیولوژی ،پیراپزشکی کارکنان 

 ؛خدماتی و پشتیبانی کارکنان 

 مالی و اداری کارکنان.   
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درمانی در خارج بیمارسهتان بایهد  مرتبط با خدمات بهداشتی و هایپتانسیلو ها ظرفیت. 3

 : از اندها عبارت. این ظرفیتشوندشناسایی 

 شهامل مراکهز  کههاآن هایپتانسیلو  منابعدرمانی موجود و شناسایی مراکز بهداشتی

 شود.... مینظامی و، خیریه، خصوصی، دولتی

 مرکهز شهامل  کهه ههاآن  تهوان مرتبط با خدمات درمانی و میزانهای شناسایی نهاد

صهنفی های سهازمان، حهامی سهالمتهای سهازمان، ههافوریتمدیریت حوادث و 

، شههرداری، بهزیسهتی، احمهرههاللِ ، شناسینظام روان، نظام پرستاری، پزشکینظام

  ... .نیروهای مسلح و

 دارو و تجهیزات پزشهکی وکنندۀ مینرو ت کنندهتولیدهای شناسایی نهادها و شرکت 

 .نیازموردِ  پزشکیغیر

 افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀتدوین برنام: دوم ۀمرحل. 3-1-3-3-1
ارزیهابی و تحلیهل براسهاس  رکر این نکته ضروری است که هر بیمارسهتان ،قبل از هر چیز

 ،هابرنامهه تمهامدر ها امها بعضهی از شهاخص دارد؛ فهردبههمنحصر ایبرنامه ،وضعیت خود

 : اشاره خواهد شدها آن به ،این قسمت و باید مدنظر قرار گیرند که در اندمشترک

 ؛است ٢عملیاتی اورژانسی ۀی بخشی از برنامنمازاد ظرفیت بیمارستا ۀبرنام 

   ؛استسناد باالدستی واژگان و ادبیات این برنامه منطبق با ا 

 کلیدی بیمارستان با ایهن برنامهه آشهنا بهوده و بهرای اجهرای آن آمهوزش  کارکنان

 ؛انددیده

 نگاشهته شهده ،مسهئولیت در برنامهه بهانفعان و افراد کت تمامی ریبرنامه با مشار 

 ؛است

 ؛فرهنگی و اجتماعی بیمارستان است، اقتصادی، برنامه منطبق بر شرایط محیطی 

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Plan (EOP) 
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  دارای ارتباطهات ، اسهت عملیهاتی اورژانسهی ۀکه منطبق بر برنامهبراینعالوهبرنامه

ا مراکز همجوار جههت تهامین کتبی بهای نامهشده در قالب تفاهمتعریف و تدوین

 باشد.می نیازمورد منابع

  آموزش  ،آن دادنو برای انجامشده است ابالغ ها آن افراد مسئول بهتمامی وظایف

 اند.دیده

ههر  .کردابتدا باید اجزای آن را مشخص  ،افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀبرای تدوین برنام

این برنامه  اما معموالً  ؛باشدداشته ختلف تواند اجزای ممی وضعیت خود برحسبِ  بیمارستان

 : را دربردارد زیرهای دستورالعمل

 ها از بیمارستان؛آن خروجیا  ن به بیمارستاناورود بیماران و مصدوم 

 رسهانی بهه تهرخیص بیمهاران بسهتری در بیمارسهتان و اطهالع ۀو نحو بندیسطح

  ها؛ۀ آنخانواد

  ِ؛ن و بیمارانامصدوم سریع پذیرش  

 ؛ن در بیمارستاناجایی بیماران و مصدومهجاب ۀنحو 

 ؛شده از بیمارستانپیگیری روند درمان بیماران ترخیص ۀنحو 

 ؛کارکنانفراخوانی  ۀنحو 

 ؛ناتریاژ بیماران و مصدوم ۀنحو 

 ؛خدمات درمانی خارج از بیمارستانۀ ئارا ۀنحو 

 ؛های مشمول گزارشدهی بیماریگزارش ۀنحو 

 ؛اهبیماریبانی دیده ۀنحو 

 ؛کارگیری نهادهای همکارهب ۀنحو 

 ؛داوطلب کارکنانکارگیری هب ۀنحو 

 ؛مدیریت همراهان بیماران و مردم ۀنحو 

 ؛تحویل تجهیزات و وسایل ۀنحو 

 ؛نیازمورد مین تجهیزاترت ۀنحو 
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 کرد منابع مالیهزینه ۀنحو. 

 افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀاجرای برنام: سوم ۀمرحل. 3-1-3-3-1
عملیاتی اورژانسهی  ۀی از برنامئافزایش ظرفیت بیمارستانی جز ۀاین نکته که برنامتوجه به با

بهه شهرح  ،در ایهن قسهمت شهود؛ لهذامیفرماندهی حادثه اجهرا  ۀو در ساختار سامان است

   شود.می این ساختار اشارهبراساس  مختلف برای اجرای برنامههای وظایف بخش

 :افزایش ظرفیت عبارت است از ۀای اجرای برنامحادثه بر هوظایف فرماند: فرماندهی .۲

 ؛رتباط با مرکز هدایت عملیات و تبادل اطالعاتا 

 ؛قرمز و سفید، نارنجی، زرد ۀچهارگانهای اعالم وضعیت 

 افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀبرنامشدن صدور دستور فعال. 

 :  روابط عمومی .۸

 شهده در تغییرات انجهام  ها درخصونیاز مردم و رسانهموردِ  اطالعاتآوری جمع

 ؛بیمارستان

  و مردم هاموقع این اطالعات به رسانهمناسب و به ۀئارا برایهماهنگی. 

 0. هماهنگی  : 

 هها آن بیرونی بیمارستان و اعالم نیازههای بیمارسهتان بهههای م با بخشائارتباط د

 ؛قبلیهای نامهتفاهمبراساس 

  مین نیازههای بیمارسهتان توسهط تهر برایداخلی بیمارستان های با بخشهماهنگی

 ؛منابع مین تجهیزات ورونقل و تخصو  بخش حملهب ،بیرونیهای بخش

 تبهادل اطالعهات بهرای ارتباط با مرکز هدایت عملیهات محهل حادثهه و دانشهگاه 

 .نیازمورد نیاز و خدماتمورد منابع موجود و و وسعت حادثهدرخصو  

 : ایمنی .1

  ی کهه فیزیهک قعدر مهوا خصهو به ،بیمارسهتانرصد و مدیریت وضعیت ایمنی

یها  یها مهواد خطرنهاک در بیمارسهتان وجهود دارداسهت بیمارستان آسهیب دیهده 

 ست؛ظرفیت در فضای باز بیمارستان در حال اجرا افزایش ۀکه برنامهنگامی
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 های اجهرای اسهتانداردبهر  نظهارت مین وسایل حفاظت فردی ورهماهنگی برای ت

 ؛یایمنی و حفاظت فرد

 ورود و ، ونقلحمل، شامل امنیت پیرامونی ؛ساماندهی و مدیریت امنیت بیمارستان

 ....خروج و

 :  پشتیبانی .3

 ۀنیهاز بهرای اجهرای برنامهموردِ  ساماندهی و مهدیریت فضهاهای فیزیکهی و ترمین 

 ؛ظرفیت مازاد

 ؛پزشکی برای اجرای برنامهغیر و و مدیریت تجهیزات پزشکی ترمین   

 ظرفیهت براسهاس  کارکنهانمحهل اسهتراحت بهرای بیمهاران و  و غذا و آب ترمین

 ؛ایجادشده در بیمارستان

 ؛روزرسانی تجهیزات موجود در انبارهانگهداری و به 

 خیریههای مردمی و نهادهای مدیریت کمک. 

 :  یریزبرنامه .3

 ؛برنامهبه  مربوط و اقداماتها ساماندهی و هدایت تمامی بخش   

 ؛و انتشار مناسب اطالعات رصد و مدیریت انتقال 

 ؛درگیر در عملیاتی هادریافت اطالعات از تمامی بخش 

 ؛مختلفهای اقدامات بخشسازی مستند 

 ؛تجهیزات و نیازها و نیروی انسانی ، ازجملهمنابعدرخصو   دریافت اطالعات 

 اطالعات دریافتیبراساس  ش خدماتمناسب برای افزایهای برنامه ۀتوسع. 

 :  یمالی و ادار .5

 ؛تجهیزات برنامه ۀمین منابع مالی و اعتباری برای تهیرت 

 ؛نظارت بر مالکیت اموال و تجهیزات 

 و مخارج عملیاتها هزینهسازی مستند. 

 :  عملیات. ۲
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 ؛ساماندهی و هدایت اقدامات اجرایی برنامه 

 ؛حادثه هفرماند هایاجرای دستور 

 ؛های عادی و مازاددر بخش خدمات بهداشتی و درمانی ۀئارابر  نظارت هماهنگی و 

 ؛واحدهان و مسئوالها مدیران بخشسازی فعال 

 ؛ظرفیت مازاد ۀبرنامسازی فعال 

  ؛هاجراحیلغوصدور دستور   

  ؛انتخابیصدور دستور ترخیص بیماران 

 مازادهای و فضاها خدمات در بخش ۀارائ. 

 برنامه یارزیابی و ارتقا: چهارم ۀمرحل. 3-1-3-3-4
و بایسهتی  سهتپویا ۀیهک برنامه، دیگهریۀ مال هر برنام ،ظرفیت بیمارستانی یشافزا ۀبرنام

تخصصی یها ترکیبهی ایهن برنامهه و ارزیهابی های شود. اجرای تمرین روزاصالح و به مرتباً 

حهوادث واقعهی کهه ممکهن اسهت در  اجهرای برنامهه در ،همچنهین وهها دقیق این تمرین

منظهور بهدین ؛رتقای میزان آمادگی بیمارستان مفید باشدتواند در ا، میبیمارستان اتفاق بیفتد

بخهش نظهام ارزیهابی و ، افهزایش ظرفیهت بیمارسهتانی ۀبسیار مهم برنامهای یکی از بخش

 :  شودمیاز این اقدامات اشاره نمونه  ندچبه  ،در این قسمت است. ارتقای برنامه

 ؛ندبرای ارزیابی برنامه آموزش داده شو کارکنانتعدادی از . ۲

 شوند؛ چکو  آماده و اعتبارسنجی ،های ارزیابی برنامه در زمان تدوین برنامهفهرست. ۸

 تحههت فرمانههدهی واحههدِ  ارزیههابِ  کارکنههان، ههها و عملیههاتزمههان برگههزاری مههانوردر . 0

 کنند؛ارزیابی  رنامه رامختلف بهای بخش، ریزیبرنامه

ه سهتاد فرمانهدهی حادثه ۀحلیل و در جلسی تریزبرنامه نتایج ارزیابی برنامه توسط واحد. 1

 ؛شود بررسی

 ؛شده اصالح شوندانجامهای رزیابیابراساس  اجراییهای برنامه و دستورالعمل. 3

 ؛دشودر ارتقای برنامه استفاده ها آن شده و ازسازی مختلف مستندهای تجربیات بخش. 3

 .ی میزان افزایش ظرفیت خود باشدهایی برای ارتقابیمارستان همواره به دنبال یافتن راه. 5
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 بیمارستان کارکنانآموزش . 3-1-1
پاسخ مؤثرتر در زمان حهوادث برای  یمارستانیب کارکنانآموزش  برایگوناگونی  یهاروش

 باشد.می یو اختصاص یبیک/ تریعموم یهاه شامل آموزشکا وجود دارد یو بال

 یبیک/ تریعموم یهاآموزش  : 

o ؛یستیحمالت مسلحانه و ترور 

o ٢؛کمواد خطرنا 

o ؛یرفع آلودگ 

o ؛یمارستانیحوادث ب یستم فرماندهیس 

o یمارستانیب یآمادگۀ برنام. 

 یآمهادگ یو ارتقها یزیهربرنامهه ینه را برایزم ،مناسب ییربنایزعنوان به هان آموزشیا

باعهث کسهب دانهش و ، یهیزدایآموزش آلودگ ،ماالبرای  ؛آورندیفراهم م یدرمانیبهداشت

 کعوامهل خطرنها برابهر در یشخصهکننهدۀ ل حفاظتیاستفاده از وسهاۀ نیدرزم یفاکۀ تجرب

 . شود مارستان اضافهیب ییزدایآلودگۀ تواند به برنامیم ،خود، ن دانش و تجربهیا .شودیم

 یاختصاص یهاآموزش  : 

o ؛حادثه یفرماندهۀ سامان یانداززمان راه  

o ؛به حادثه ییگوپاسخ یزمان شروع و چگونگ  

o ؛اژیف تریتعر   

o ؛اژیو محل انجام تر یچگونگ 

o ؛اژیتر یان مناسب براکم 

o ؛مارستانیب ییزدایستم آلودگیاستفاده از سۀ نحو  

o مارستانیب ییزدایستم آلودگیس یاندازراه برایان مناسب کم. 

 یآموزشه یمبود اسهتانداردهاک .وجود دارد فراوانیالت کمعموالً مش ،آموزش بخشدر 

افهراد  ییتوانهابین تناسب نبود  ،های الزمآموزش از کارکنان مندنشدنرهبه، قبول عمومموردِ 

                                                                                                                                              
1. Hazardous Material 
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 یبررسه یبهرا ییاسهتانداردهانبهود نیز  و یآمادگۀ در برنامها آن شده بهواگذارت یبا مسئول

 ل هستند.ین قبیاز ا ییهاماال، هاآموزش یاثربخش

 وضهعیتدر  کارکنهانرد کهمارستان و عملیب یابیارزبرای آزمونی است  ٢ن و مانوریتمر

 زیهنهها آمهوزش یاثربخش یبررس یبرا یروش خوب ،بعد از مانور یابیشده. ارز یسازهیشب

جهز بهه ،همهه ینشده بهراا اعالمیشده ل اعالمکو مانورها معموالً به دو شها نیتمرهست. 

 :  قرارندبدین هانیتمراین . شودمی و اجرا یزیربرنامه، زانیربرنامه

افهراد  یحادثه برا کیوی یمعموالً سنار، ایرایانه یسازهیدر شب :ایرایانه یسازهیشب. ۲

ت یهبهه موقع ،رایانههق تعامهل بها یازطر هاآن شود ویش داده میمدنظر نما یهاو گروه

هها و از نقهش یدرسهت کدر کارکنهانشهود یط باعهث مهین شهرایهدهنهد. ایپاسخ مه

ن یحادثهه تمهر کیان یرا در جر یریگمیتصم فرایندو باشند خود داشته  یهاتیمسئول

 نند.ک

افهراد  یبهرا ،اقتها کیهحادثهه را در  یویسنار، یزیدر مانور دورم :یزیمانور دورم. ۸

خهود و  یافراد از نقش فهرد کن باعث درین تمریدهند. ایش میمارستان نمایب یدیلک

 د.شویحادثه م یستم فرماندهیس یگر اعضایتعامل با د

بهه همهراه  ،یواقعهصهورت بهو یسهنار یاجهرا، یاتیهدر مهانور عمل :یاتیمانور عمل. 0

ه ک ١یتبکبراساس گزارش  ،یان فرضیقربانصورت بها ی است یقربانعنوان به یداوطلبان

 کارکنهاند یهبا، یاتیهان نوشته شده اسهت. در مهانور عملیقربان یمختصات فرض ،در آن

 به حادثه پاسخ دهند. ،یطور واقعبه

ن اسهت کهمم ،ماهالبرای  شود؛میانجام  یدر سطوح مختلفها نیتمر ،تانمارسیب کیدر 

ل که ین است مانور بهراکمم یا کل بیمارستان صورت گیرددو بخش یا  ای کیدر  هانیتمر

و  ٩یمارسهتانیبشیماننهد خهدمات اورژانهس په ،ریهدرگ یههاسهازماندیگهر و باشد جامعه 

ا یهر کهرد یمنطقه را درگ یهامارستانیب یتمام توانیم یز به آن وارد شوند. حتین ینشانآتش

                                                                                                                                              
1. Exercises and drills  
2. Paper Based Victim  
3. Emergency Medical Center (EMS) 
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ا قطهب یهمانور در سهطح اسهتان  یمانور در نظر گرفت. گاه ینظر را برامد مارستانیب فقط

 تهوانمهیکهه  هسهتند یمارسهتانیب یآمهادگۀ برنامجدانشدنی مانورها جزء  رد.یگیصورت م

 ین زمهان الزم بهراییرد. تعک یابیارزصورت کلی یا اختصاصی بهها را برنامه ،هاۀ آنلیوسبه

 یابیهارز و نیهزاژ یهتر یبرا یانکمایجاد ا ی یمارستانیبۀ حادث یاِن فرماندهکم کی یاندازراه

 زیهر مسهائل ،مهانور کیهمعموالً در  .هایی از این قبیل هستندماالمارستان یرد بکجامع عمل

 :  شوندارزیابی می

 ؛حادثه یفرمانده 

 ؛ییزدایآلودگ 

 ؛اژیتر 

 درمان. 
 

ر را در یز یهااب جنبهیارزیک ا یگر یک مشاهده، مختلف مانور یهاجنبه یابیارز برای

 :  کندمی یابیهر منطقه ارز

 ؛یساختار فرمانده 

 ؛یکیزیف یهاو فضا کارکنانت یفاک 

  ؛اطالعات روند تبادلارتباطات و 

 ؛انیقربان و کارکنان ٢یمنیو ا تیامن   

 ؛زداییروند آلودگی 

 ؛نتریاژ و درما 

 زاتیاقالم و تجه و ت منابعیفاک.   

ا افهراد یننده کتکافراد شرتمام ل از کمتش ،یاجلسه درطولِ  ،د یاب بایارز ١بعد از مانور

رد افهراد کعملۀ نیاطالعات درزم یآورن جلسه با هدف جمعی. ارا بررسی کند مانور یدیلک

پاسهخ  فرایندو  آمادگی بیمارستانی ۀمنظور بهبود برنامآمده بهدستاطالعات به یریارگکو به

                                                                                                                                              
1. Security& Saftey 
2. Hot wash session 
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از  ییجهوبیهف و عیافهراد ضهع ییاست که شناسااین نکته ضروری شود. رکر یل میکتش

براساس اطالعهات ، ان جلسهیرود. در پایشمار نماز اهداف جلسه به ،هاآن ردکضعف عمل

 .شودمیو اصالح  ینیبازب مجدداً  برنامه، شدهانجام یهایابیارزۀ جیموجود و نت

 حادثهمقابل من و مقاوم در یمارستان ایب. 3-1-1
تمهام عناصهر  ،افتههیتوسهعه و ههم توسهعه درحهالِ  یشورهاکا هم در یوقوع حوادث و بال

ها در زمهان بیمارستان ،دهد. اغلبترثیر قرار می ها را تحتمارستانیخصو  ببه ،یاجتماع

خهود  یههاتیقادر به انجام مرمور، ز هستاینها آن ه به خدماتکیهنگام یعنی ،ایوقوع بال

ها در زمان وقهوع و پهس از وقهوع حادثهه مارستانیات بیرد و حکلذا تداوم عمل ؛باشندینم

الزم اسههت  ،جهههیاسههت. درنت یاز مههردم ضههروریههنمورد یِ ن خههدمات سههالمتیتههرمبههرای 

هها در مارسهتانیب یآمهادگ یبا هدف حفظ و ارتقها ٢یردکعمل یو راهنماها هادستورالعمل

منهابع و و بها اسهتفاده از هها آن ها براساسمارستانین شوند تا بیتدو یالمللنیو ب یلابعاد مِ 

 دیهن راهنماهها بایه. اکننهد نیتهدو با رویکهرد تمهام مخهاطرات ییهابرنامه ،انات خودکام

دیگهِر  یههاخود را بهه برنامههۀ برنام ،هاآن ها بتوانند براساسمارستانیه بکباشند  ایگونهبه

جامعهه  یلک یرده و موجبات هماهنگکر ملحق یدرگ یهاا سازمانیموجود در سطح جامعه 

 .سازندا را فراهم یدر مقابل حوادث و بال

 یدرمهانیز بهداشهتکهها و مرامارستانیش توان بیافزا ١،هامارستانیب یآمادگۀ هدف برنام

در  یمارسهتانیب یآمهادگۀ امهبرن یههاتیمختلف است. اولو یدادهایبه رو ییگوپاسخ یبرا

 : است بوده زیر مسائلشامل  ،گذشته

 ؛مارانیرش بیت پذیش تعداد تخت و ظرفیافزا 

 ؛ییزدایت آلودگیش ظرفیافزا  

 ؛سازیجدات یش ظرفیافزا 

 ؛ازینموردِ  ییزات داروین تجهیترم 

                                                                                                                                              
1. Guidelines 

2. Hospital Preparedness plan (HPP) 



11  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

  ؛یریادگیآموزش و 

 نیمانور و تمر. 

 :  قرار استبدینها امروزه تین اولویااما 

 و جداسهازی، زدایهیآلودگی، پذیرش بیمار، مانند یمارستانیب یهاتیبود ظرفبه...، 

 ؛ریدرگ یهاسازمانۀ حضور و مداخل موقعیتپاسخ به حوادث در  یبرا

  ؛هاتخت یریگیپنظارت و 

 ؛کارکنانت یریمد 

 ؛شدگانو فوت ت اجسادیریمدۀ برنام 

 و بازگشت به حالت عادی مارستانیبۀ یتخلۀ برنام. 
 

خهود در مقابهل  یزان آمادگیمداوم م یضمن بررس یدرمانیز بهداشتکها و مراارستانمیب

، یشهورک یت از الگویه ضمن تبعک کنندن یا تدویجامع و پو یاد برنامهیبا، ا و حوادثیبال

 یابیهو ارز یا هماهنه  باشهد. بررسهیر در حوادث و بالیدرگ یها و نهادهار سازمانیبا سا

سهطح  یارتقها فراینهد یاز عناصر اصل ،کارکنانو آموزش  بیمارستان یدگآماۀ برنام یِ ادوره

 .است یمارستانیب یآمادگ

 ا یها در مقابل حوادث و بالمارستانیب یسطح آمادگ یارتقا فرایند. 3-1-1-3
ه بها که زیهر یشهنهادیپ فراینهداست  الزم ،شورک یهامارستانیب یسطح آمادگ یارتقا برای

د. شهواجهرا  اسهت شهدهن ین تدواد متخصصییو با تر یعلم یهاافتهین یدتریاستفاده از جد

مهرتبط اسهتخراج و در  یهیِ اجرا یههاو دسهتورالعمل یبررس دقتبهباید  فرایندن یمراحل ا

نهواقص  شهود؛ سهپس،اجهرا  یشیصورت آزمابه ،هااز قطب یکی یهامارستانیاز ب یتعداد

 :  است ترتیببدیناحل ن مریاصالح شود. ا یسراسر یاجرا برای یاحتمال

و  یمارسهتانیالت بیکته براساس تشهیمک یمعرفی اعضا: ایحوادث و بالۀ تیمک یاندازراه. ۲

   ؛یشنهادیپ یهاشاخص

  ؛یا براساس دستورالعمل ابالغیحوادث و بالۀ تیمکمسئول  ر وین مدییتع. ۸
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 :یخارج و یمخاطرات داخل خطر ناشی از منظور برآوردل خطر بهیتحل. 0

 ؛یستخراج مخاطرات براساس دستورالعمل ابالغا 

 ؛یبراساس دستورالعمل ابالغ یریپذبیآس یابیارز 

 یریپذبیاهش آسکمنظور به یاتیعمل یارهاکراهۀ ارائ.   

  :ایحوادث و بال در ییاقتضاۀ ن برنامیتدو. 1

 ؛یبراساس دستورالعمل ابالغ خا ۀ الت محتمل و مرتبط با مخاطرکل مشیتحل 

 ؛بع موجودل منایتحل 

 ؛هاتیمسئول ف ویح وظایتشر 

 یتیریح ساختار مدیتشر. 

 :مخاطره بر مبتنیحادثه  یفرماندهۀ ن سامانیتدو. 3

 ؛بعد از وقوع حادثه ساعت اولِ  ۸تا  ۱: مرحلۀ اقدام فوری 

 ؛ساعت بعد از وقوع حادثه ۲۸تا  ۸ :مرحلۀ میانی 

 ؛هساعت بعد از وقوع حادث ۲۸ش از یب :یافتهمرحلۀ توسعه 

 ؛یت عادیوضعبازگشت به ۀ مرحل 

 ؛موجود یهامارستانیحادثه براساس تعداد تخت در ب فرماندهین چارت یتدو 

 ؛پاسخ یو راهنما یزیربرنامه ین راهنمایتدو 

 ؛هاتیموقعو ف یشرح وظاۀ یته 

 هشدار و اعالم  شامل، یمارستانیب فرماندهی حوادث ۀسامانکردن فعال فرایندن ییتب

 حهوادثت یریز مهدکهمرکردن فعهال، برنامهکردن فعال، تیوضع یبررس، تیوضع

 یافهراد براسهاس بررسه ینیگزیسهامانه و جها یتیریادر مدکفراخوان ، یمارستانیب

 ؛ت موجودیوضع یبراساس بررس پاسخۀ ن برنامیتدو و یقبلۀ شده و برنامانجام

 ر محهل د یز فرمانهدهکهمر و یمارسهتانیب حهوادث یز فرمانهدهکهن ارتباط مرییتب

 .یات محلیت عملیز هداکحادثه و مر
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 ؛برنامه یر در اجرایدرگ کارکنان تمامآموزش  .3

دو بهار  کمدستِ ، ایحوادث و بالۀ تیمکبا نظارت  یاتیو مانور عمل یزیمانور دورم یاجرا .5

   .در سال

 ها آن مخاطرات و احتمال وقوع ناشی از وقوع هایل خطریتحل. 3-1-4
و مسهتندات  یخید بها اسهتناد بهه شهواهد تهاریهامل مخاطرات باکراج استخ ،در این مرحله

صهورت گرفتهه و  یو هواشناس یفرماندار و یمال استاندار مربوط، یهاموجود در سازمان

از  یانمونههعنوان بهه ریهجهدول ز .شهودسالمت بهرآورد بخش در ها آن از یناش هایخطر

ن مخهاطرات براسهاس یده شده است. اآورها آن از یب ناشیمخاطرات موجود و احتمال آس

مستندات موجود و سوابق وقوع در منطقه و با استفاده از تجارب و منهابع موثهق اسهتخراج 

هها آن از یپرخطهر ناشه یههاتین مخاطرات و موقعیسالمت با ا بخشاست  ه الزمک شده

 .کندمقابله 
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 0هامخاطرات و خطر وقوع آن. 3-3جدول 

 مخاطرات
 خطر وقوع

 ،متوسط ،فیخف
 دیشد

 ار احتمالکحدا

 یخسارت مال یب جانیآس
خسارت 

 یشاورزک
خسارت 
 یطیمح

 ادیز ادیز ادیز مک دیشد گردباد

 ادیز مک ادیز ادیز دیشد زلزله

 ادیز ادیز متوسط ادیز دیشد ران آتشفشانو  ف 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ،مک متوسط نیرانش زم
 ادیز ادیز متوسط ادیز متوسط یل ناگهانیس
 ادیز مک مک مک فیخف ساحل ینفت یآلودگ

 متوسط مک متوسط مک دیشد ،متوسط ییروستا، یشهر یسوزآتش

 مک مک مک مک متوسط یصنعت یایبال

 مک مک مک مک متوسط ییایمیش یایبال
 مک - مک ادیز متوسط یاجاده یایبال
 مک مک مک ادیز متوسط ییهوا یایبال

 متوسط هایریگهمه ،هایدمیاپ
اد در یز

 خا  یهایماریب
 مک مک مک

 مک ادیز ادیز مک متوسط یسالکخش
 مک مک مک ادیز فیخف سمیترور

 ادیز ،مک فیخف یساحل یهاتوفان، یسونام
اد یز، متوسط

در مناطق 
 یساحل

 مک
اد در یز ،متوسط
 یساحل مناطق

 ییایحوادث در
 
 متوسط

 - مک ادیز

 ،به حادثهبسته
احتمال اما با 
 یاد آلودگیز

 یساحل

 

 سهازدیمها را قهادر مه، ایهمخهاطرات و احتمهال وقهوع حهوادث و بالخطر ناشی از ل یتحل

. را بیهابیمهها آن حهلراه رده وک ییا را شناساین بالیاز ا یناش یِ سالمتتهدیدکنندۀ  هایخطر

 :  است بارهنیدرا یر ماالیجدول ز

                                                                                                                                              
 آوری اطالعات ذکر شود.یادآوری: برای تمام مراحل ذکرشده، الزم است منبع جمع .1
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 شدهییبا مخاطرات شناسا مراهه یسالمت ۀتهدیدکنند هایخطر. 1-3جدول 

 شدهییشناسا مخاطرات

 محتمل یایبال و

 یسالمت هایخطر

 میرمستقیغ میمستق

 گردباد ،هاتوفان
 یِ روان هایاثر و مدتوتاهک یهابیآس، صدمات

 مدتیطوالن

 ،یسرم   یهایماریب احتمال شیافزا

 منتقله از آب و یهایماریب ژهیوبه

 یروبکین مناقال

 زلزله
، غبار و گرد استنشاق، یخفگ، جراحات و دمهص

 ...و یستگکش

 است منجر نکمم یزندگ روند بیآس

 باعثو غذا شده و  مبود آبکبه 

 .شود ی دیگرهایماریب بروز

 یخفگ فشانآتش رانو  ف  

از ررات  یناش یچشم و یتنفس راثآ

سالمت روان در  یرو ریترث ؛سترکخا

 .یدیاس یهاباران اثر

 نیزم رانش
 و مدتوتاهک ترثیر، یخفگ، جراحات و صدمه

 روان سالمت بر مدتیطوالن

 ریرخا مبودک و آبۀ ریرخ قطع
ن است به کمبود آب ممک ؛ییغذا
 منجر شود. یاسهال یهایماریب

 لیس
 شیافزا، یگرفتگبرق، یشدگغرق، صدمات

 قیازطر منتقله یهایماریب، یسرم   یهایماریب

 یآب منابع یآلودگ زمان در ،آب

 یدر روند زندگ اختالل

 یو روان یبر سالمت جسم ریترث ...و یجسم، یعصب التکمش، صدمه یاجاده تصادف

 ییغذا مواد مبودک یتنفس یهایماریب، دود با تماس، یسوختگ اهانیگ یسوزآتش

 هایریگهمه و هایدمیاپ
 نکمم هک ،ایچون اسهال و ماالرهم ی،یهایماریب

ادامه  نترلک یهایاستراتژ اعمال نزما تا است

 .آب ریرخا یسازکپامانند  یابد؛

 یروان آثار

 یسالکخش

، هایزمغذیر مبودک، ینیئپروتۀ یسوءتغذ

 خطر شیافزا، انتقال قابل یهایماریب

 و دییفویت، وبا، اسهال مانند ،یعفون یهایماریب

 .کسرخ

 اهشک از یناش عوارض شیافزا
 یهاسمیناکم اهشک ؛دیخر قدرت

به  یدسترس کاهش ؛یسازگار
 هیخدمات پا

 ١یسازمان بهداشت جهان ٢تیمخاطرات واحد اقدامات بشردوستانه و فورۀ برگ: منبع

 

                                                                                                                                              
1. Emergency and Humanitarian Action (EHA) Unit  

2. World Health Organization (WHO) 
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 ه احتمهال وقهوعکهرسهان هسهتند بیآس رات،به یعیوقا مخاطرات، ه اشاره شدکگونه همان

ا جامعهه مشهخص یان کمخاطره براساس م کیان و زمان مشخص وجود دارد. کدر مها آن

 ۲. جهدول است مخاطره کیاز  یناش یهابیوقوع آس یم  کا ی یفیکاحتمال ، خطر .شودیم

 یا شهرسهتان محهل زنهدگین است در استان که ممکدهد را نشان می یاز مخاطرات یتعداد

دهد. ینشان م یفیکاس ید و ستون دوم خطر وقوع را با استفاده از مقیخود با آن مواجه شو

   احتمال است. بیشترینۀ دهندنشان ۲۱ه کاستفاده است  نیز قابل ۲۱تا  ۲ یِ م  کاس یمق

ن کمم ،مختلف یایه در حوادث و بالکای هخطرهای تهدیدکنند ۸جدول  ،گرید یازسو

 یبهرا یشهتریاحتمهال ب، حادثهه کیه در ک ین معنیبه ا ؛دهدیجاد شوند را نشان میاست ا

از  یهکن اسهت هرکهمم ،ایهال وقوع حوادث و بالدنبوجود دارد. به یخاص وضعیتوقوع 

 : کنند تجربه زیررا به شرح  یاختالالت و خسارات ،ییایمناطق جغراف

 ؛یخسارات مال   

 ؛یعیط طبیاختالل در مح 

 ؛ریومو مرگ یخسارات جان 

 ت وخدمات آنیمصدوم: یاختالل در سالمت.  

پاسخ مناسهب و مهؤثر بهه  ،گبزرۀ جامع کیعنوان نتواند به یا قطبیاگر استان  ،جهیدرنت

ا یهشهور ک یا حتیخارج از منطقه  یِ تیاز به اقدامات حماین، حادثه دهد و با آن سازگار شود

الب   کیاز  یینما فرایندن یند. اکیدا میضرورت پ یجهانۀ جامع
ن یبه ی. تفهاوت اصهلاست ٢

، منهابع موجهود اسهتفاده از توانهد بهایجامعه نم، آن است. در بال یدر بزرگ ١،تیال و فورب  

در سهطح ، جامعه با استفاده از منابع خود، تیفور کیدر  کهدرحالی ؛ندکت یریحادثه را مد

بهه  ،بحهثشهدن روشن یشود. بهرایسازگار مبا آن و دهد میبه حادثه پاسخ  ،نسبتاً خوبی

 .کنید ر توجهیز یهاماال

                                                                                                                                              
1. Disaster 

2. Emergency 
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جها ر مجهروح بههو دو نفه کنهدن تصهادف یبا ماشه یلتکیموتورس ،روستا کیاگر در  -

 شود. یدگید به آن رسیه باکحادثه است  کی ،ت در روستاین موقعیا، بگذارد

ت یهت فوریهموقع کی ،هاز آن دو به در   یکیون و اتوبوس و سقوط یامک کیتصادف  -

در  ،انتقهال مصهدومان یم امهداد بهرایاست ته ه الزمکاست  یمل قطبی/ ت استانی/یبا مسئول

 ند.کدا یصحنه حضور پ

در  .ال در نظهر گرفتهه شهودب ه کیهن است کشهر بزرگ مم کیز در ین ییهواۀ سانح -

 با حادثه استفاده خواهد شد. ییارویروبرای  ،یز از منابع ملین وضعیتین یچن

تهوان بهه یت مهیهال و فورب ه، خطر، مخاطره یِ اهیپاۀ چهار واژ یمعنشدن حال با روشن

ۀ نهیدرزم یوتهاهکن یتمهر، دن بحهثکرروشهن یبهرا ،م و اصول پرداخت. پیش از آنیمفاه

 شود.یم خطر ارائه میترس
 هیا ناحیشهر ، مخاطرات استانۀ م نقشیترس: یفرد /یارگروهک

  یهاشده در سازمانق ثبتخود را براساس اطالعات موث   ییایجغرافۀ مخاطرات منطقفهرست 
 د.یکنه یته ،یو هواشناس یمانند استاندار ،مرتبط
ن مخهاطرات را یها، ۲د. با استفاده از اطالعات جدول ینکم یترس را خودۀ رات منطقاز مخاط یانقشه
، ههر مخهاطره یمختلهف بهرا یههاهیها و سها. با استفاده از رن کنیدم یترس ،تفکیکبه و کردهمشخص 
 یجداگانه برا یهاد نقشهیتوانیشتر است. میه احتمال وقوع مخاطرات در آن بکرا مشخص کنید  یمناطق
د چهه یهنید ببیهتوانیشهما مه ،نجهاید. در ایگر قرار دهیدکی یها را رونقشه ،و سپس بکشیدمخاطره  هر
ه در کهدر جهدول باشهند  ین است مخاطراتکاز مخاطرات دارند. مم یکهر یبرا یشتریخطر ب ،یمناطق
 .نیدک میب ترسیترت همین بهز یرا نها آن ،در آن صورت ؛سکعهافتند و بیشما اتفاق نمۀ منطق
 

 م مخاطرهیگام ترسبهگام یراهنما
 د. ینکجدول مخاطرات را مرور  .۲
سال  3در  ،نظر شماۀ مده در منطقک ییایحوادث و بال یزمان و بزرگ، انکم بارۀدر اطالعات الزم .۸

 .کنید یآورگذشته اتفاق افتاده است را جمع
اطالعهات ، انهدشما اتفاق افتادهۀ در منطق ،یه زمانک ییهایریگهمه یِ زمان و بزرگ و انکم بارۀدر .0
 .  .کنید یآوررا جمع یافک

از جامعهه ، الزم بود اگرد. ینکد یمنطقه را بازد ،ازیدرصورت ن، اطالعات مناسب یآورجمع یبرا .1
 د.یریبگ کمکار کنیا یبرا

 د. ینکه یته مربوط یهاز و سازمانکرا از مرا تانمنطقهۀ یپاۀ نقش .3
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 د. ینکرسم  کیا پالستیطلق شفاف  یه را رویپاۀ حدود نقش، اده از نشانگربا استف .3
  مخاطرات را با رن  و شرح عالئم مشخص کنید. .5

 ا یدر حوادث و بال ییاقتضاۀ برنامتدوین . 3-1
 کیهاز وقهوع  یناشه یاحتمال وضعیت ینیبشیبراساس پ فوریتیۀ برنام کی ییاقتضاۀ برنام

جامعهه و  یآمادگ، زات موجودیتجه، یانسانیمنابع مال، ل خطریتحله براساس کحادثه است 

ه رونهد که ین برنامهه در مهواقعیهشهود. ایه مهیته یالمللنیو ب یمل و یت پاسخ محلیظرف

مقابلهه بها هنگهام الزم  یآمادگ آوردندستبه برای، ند شده باشدکار یبس یمعمول یهابرنامه

ا ی «ب»ۀ برنام یا «بانیپشت»ۀ عنوان برنامبه ،ن برنامهیز ا. گاه اشودمیاستفاده  ایحوادث و بال

 شود. یاد می« وین سناریبدتر»ۀ برنام

حهوادث و  ازآنجاکهه .داشهت یآمادگ موقعیتن یبدتر ید برایهمواره با ،یزیردر برنامه

شهده  یبررسها آن از وقوع یج و عواقب ناشیالزم است نتا ناپذیرند،بینیپیش یا اتفاقاتیبال

 یبهرا یسهب آمهادگکمنظور به لذا شود؛ن یتدواستراتژی مناسب  ،هاآن بارویارویی  یو برا

 یزیهرن برنامههیتهدو، سهالمت بخهش گوییت پاسخیش ظرفیپاسخ مؤثر به حوادث و افزا

 یا اتفاقهاتیمعتقد است حوادث و بال ی. سازمان بهداشت جهاناست یاماًل ضرورکیی اقتضا

ر و آالم انسهانی یوماهش مرگک برای سالمت بخشن الزم است یرابناب ؛ت هستندیریمدقابل

ۀ در حهوز یآمهادگ یی. ههدف نههادسهت آوردبهالزم را  یههایآمهادگ، ایهدر حوادث و بال

ت کهحرگهرفتن و بههخهدمتان بهکو امنیاز مورد ی منابعنان از دسترسیسب اطمک، سالمت

الزم ، ین آمهادگیها آوردندسهتبه بهرای. ستدر زمان وقوع حوادث و بالیاها آن درآوردن

 : ردیر صورت گیاست اقدامات ز

  ؛ن شودیتدو یملو  یاستان و یمحلمحتمل در سطح  یوهایسنار یبرا ییاقتضاۀ برنام. ۲

الزم  یههاآموزش ،مداومطور به کارکنانتمامی  ،ایمؤثر به حوادث و بال گوییپاسخبرای  .۸

 ؛دننیبب

   مند شوند؛بهرهاز ینمورد یهاوزشآماز جامعه و آحاد مردم . 0

 شوند. یابیارز ،شده و مانوریسازهیط شبیجاد شرایابا  ،طور مداوماقدامات به. 1
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پاسهخ بهرای  یزیهربرنامهه، آن ییهدف نها که است یمستمر فرایند یآمادگ ،قتیدرحق

. یابهدمی ارتقا ا مانوری یزیربرنامه و نیتمرکه با  ستایزمان وقوع حوادث و بال مناسب در

از بها اسهتفاده  ،و همهواره داردطهور مهداوم وجهود به یسطح آمادگ یان ارتقاکام ،نیبنابرا

، یت محلهیری. مهددشهومی ریپذانکام ،یا حوادث واقعیها نیاز تمر شدهآموخته یهادرس

ت یریش از تهوان مهدیحادثهه به یِ لذا اگر بزرگ؛ است یپاسخ به حوادث محل یمسئول اصل

ت بهه سهطح بهاالتر یسطح باالتر خهود و انتقهال مسهئولکردن فعال ید آمادگیبا ،باشدمحلی 

 را داشته باشد.  یا قطبی یامنطقه یا یاستان

حادثه  کیمؤثر به  پاسخ یبرا یاملک یآمادگباید  یمارستانیب /یدرمانیز بهداشتکمر کی

خهارج از  یههاسهازمانز اخهدمات ۀ و ارائه کمکافت یدر یرا انتظار برایز ؛را داشته باشد

 /یت محلهیریت مهدیتقو ،نیدهد. بنابرایش میها را افزابیر و آسیومفقط مرگ، مارستانیب

دههد. یش مهیز افهزایت پاسخ را نیظرف، یریپذبیاهش آسکضمن  یا دانشگاهی یمارستانیب

 یشهورکواحهد  ید براساس الگهویبا یمحلۀ ن برنامیه تدوکد در نظر داشت ین را هم بایا

 یالگهو صهورتهبه دیهبا ،ههامارستانیمااًل در سطح ب ،هان برنامهیتدو ،منظوراین  به ؛باشد

 د.شون و ابالغ یتدو یشورکواحد 

 و ههااستین سیتدو ،یدر سطح مل. ۲ اند از:عبارت یآمادگ آوردندستبه یعناصر اصل

هها براسهاس مههبرنا یطراحه ،یدر سطح محل .۸ ؛هافرایند ینیبشیو پ یردکعمل یراهنماها

 ،یدر سهطح فهرد .0 ؛یارات قهانونیهاخت ینیبشیاز و پینموردِ  ن منابعیترم و یشورک یالگو

 نان.کارکنگرش و مهارت  و دانش یارتقا

  ایسالمت در حوادث و بال بخشاهداف . 3-1-3
 ؛مدتیمدت و طوالنوتاهکها در یماریر و ابتال به بیوماهش مرگک 

 ؛از مردمینمورد یانات سالمتکه و امیاول یهاکمکمال  ،یسالمتۀ ین خدمات اولیترم 

 ؛ا محتملیموجود  یهایماریاز گسترش ب یریشگیپ برایالت یخدمات و تسهۀ ارائ 

 ران جامعهین مدیب یانتقال اطالعات ضرور. 
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 هایوضهعیت یاقهدامات بهرا ینهیبشیو پ یطراحیی، اقتضا یزیربرنامه ،خالصهطور به

. اسهت نشهدهینهیبشیط پهیشهرا یبهرا یآمهادگ آوردندسهتبه مهه ون برنایمختلف و تمر

اهش و بهه حهداقل رسهاندن عهوارض و کهبرای  یشامل اقدامات یزیرن برنامهیا ،قتیدرحق

ن یمردم و تهرم یرنج و نگران، صدمات و جراحات، ریوممال مرگ ،حادثه کیاز  یج ناشینتا

داشهته و قهوی ار یبسهۀ زیهاز بهه انگین آن نی. تدواست یماران بستریب یخدمات مستمر برا

 یآمهادگ یارتقها ییاقتضهاۀ موجود است. ههدف برنامه یهابرنامه یبررس ،ن گام در آنیاول

مهاران یب و کارکنهان یههابیاهش مخهاطرات و آسهک، ایدر مقابل حوادث و بال یمارستانیب

 است. یاالبحوادث و ن افراد در زمان وقوع یشتریب ین خدمات برایشترین بیو ترم یبستر

 به حادثه پاسخجامع و مراحل  فرایند. 3-1-1
   یسازفعال ۀمرحل. ۲

 ؛هیو پاسخ اول یسازآگاه 

 نترلکو  یفرمانده و یسازمانده. 
 

  ییاجرا ۀمرحل. ۸

 ؛امداد و نجات 

 یدرمانیز بهداشتکن مریو انتقال به اول کنندهتیتاب ۀیاول یهاکمکخدمات  و اژیتر 

   ؛امن

 ماران و مخاطرات موجودیب یت قطعیریمد. 
 

 یبهبود ۀمرحل. 0

 ؛خروج از صحنه 

  ؛یت عادیوضعبازگشت به 

 یدهندگان خدمات سالمتن و ارائهامصدوم یجانیو ه یاحساسۀ یتخل. 
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 ریزی در حوادث و بالیاانواع برنامه. 3-1-1
 طمربو ندهیآ به را حال زمان ،یلپ   مانند که است تیریمد مهم فیوظا از یزیربرنامه

 و هاهدف حصول یبرا ،هاتیفعال شرفتیپ مسیر در مداوم انیجر کی یزیربرنامه. کندمی

 که شودمی گفته یاقدامات دسته آن به یزیربرنامهدرواقع، . است شدهنییتع شیازپ مقاصد

 باشدن مواجه و راتییتغ با ییارویرو یبرا الزم اقدامات و هاهدف ینیبشیپ بر مشتمل

 را شدههماهن  یتالش یزیربرنامه. است ندهیآ اتیعمل میتنظ قیازطر ،ئننامطم عوامل

 قبول زانیم کاهش ،یریزبرنامه یاساس هدف. دهدمی نشان را ریمس و آوردمی وجودبه

 یهاتیموقع به یابیدست یبرا اهن مه یریتداب اتخاذ و یاحتمال اتفاقاتدر برابر  خطر

 .است یسازمان

 عمل در آن مفهوم لیو اند؛را مطرح کرده یمختلف فیتعار انشمنداند ،یزیربرنامه یبرا

 .است متفاوت ،کاربرد حوزه و موضوعبراساس  ؛ زیراستنی ریتفسقابل و است مبهم

، هایماریب کنترل و یریشگیپ، خانه کی ساختن، مدرسه کی سیسرت یبرا یریزبرنامه

 داشتن رغمبه و است متفاوت همبا ،...و مارستانیب احداث، شهروندان سالمت یارتقا

 در ،هرحالبه. دارد ازین را یخاص یابزارها و هاوهیش و هاروش یکهربسیار،  مشترکات

 : است توجهدرخور  ریز نکات ،یزیربرنامه فیتعر

 ؛موجود منابع از استفاده روش بهترین. ۲

 ؛مندنظام و شدههدایت تالشی. ۸

 .آینده اهداف یا هدف ۀکنندمشخص. 0

 

 از یانبهوه انیهم در ،یریزبرنامهه امها ؛نهدارد وجود ندهیآ قیدقبینی پیش امکان بدون شک،

 ۀاسهتفاد امکهان و اسهت یسازمان اهداف به لین در رانیمد یراهنما، هاموقعیت و هاتیفعال

ۀ همه در یزیربرنامه ،نیبنابرا .کندمی فراهم اهداف به دنیرس یبرا را سازمان منابع از نهیبه

 یاژهیهو تیهاهم، هسهتند منابع از فراتر اریبس ازهاین که ایبال حوادث و در ژهیوبه و ائلمس
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از حادثهه  قبهل برنامهه نیتهدو ،ایهبال بهه موفهق ییِ گوپاسهخ و مقابلهه یبهرا. کنهدمهی دایپ

 ازیهن و دادهایرو کنترل از خارج ریس دلیلبه بحران کی وقوع انیجر در. استناپذیر اجتناب

 ،بنهابراین ؛دارد وجهود شدهنیتدو شیپ ازهای برنامه یاجرا فرصت تنها، یفور اقدامات به

 .باشند دسترس در وشده  نییتع پیش از دیبا ،الزم منابع و ایبال به پاسخ  ۀبرنام

 مارستانیبدر  یابالی حوادث و ریزبرنامه پایه اصول. 3-1-1-3
 قرار است: دینب مارستانیبدر  یابالی حوادث و ریزبرنامه پایه اصول

 باشد؛ بینیپیش قابل   

 ساده باشد؛ 

 منعطف باشد؛ 

 ها داشته باشد؛مسئولیت روشنی از دقیق باشد: یعنی تعاریف 

 جامع باشد؛ 

 سازگار باشد؛ 

 بالیا باشد. حوادث و در سالمت سیستم بالیای برنامۀ از قسمتی 

 

 ههایاثر از ،کارآمهد یانسهان یروین تدارک و زمان حفظ با توانمی یزیربرنامه کمک به

 یبهرا کهه یزمهان درواقع،رساند.  را الزم یهاکمک نیشتریب ،افراد به و کاست ایبال بمخر  

 یبهرا کهه یزمهان بها اسهت یمساو ،شودمی رفص   ییگوپاسخهای برنامه نیتدو و یطراح

 .است شده اندازپس ایبال حوادث و وقوع از پس ۀمرحل

 مفهوم ی دیگر،هانهیزم همچون، ایبال یسالمت و یبهداشت جینتا تیریمد یبرا یزیربرنامه

 یبرا یمتعدد اصطالحات وها واژه از ،ایبال تیریمد در جیرا اتیادب در. دارد یمبهم

 : از اندعبارتها واژه نیا عمدهکه شودمی استفاده ایبال مختلف مراحل در یریزبرنامه

 ٢؛بیمارستان بالیای یریزبرنامه / برنامه. ۲

                                                                                                                                              
1 . Hospital Disaster Plan / Planning (HDP) 
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 ٢؛بیمارستان فوریت یریزبرنامه / برنامه. ۸

 ١؛بیمارستان فوریت عملیات یریزبرنامه / برنامه. 0

 3؛بیمارستان ییاقتضا یریزبرنامه / برنامه. 1

 4؛بیمارستان آمادگی یریزبرنامه / برنامه. 3

 ٣؛بیمارستان گوییپاسخ یریزبرنامه / برنامه. 3

 6؛بیمارستان بازیابی یریزبرنامه / برنامه. 5

 ٢؛بیمارستان فعالیت تداوم یریزبرنامه / برنامه. ۲

 

 بیمارستان بالیای ریزیبرنامه/  برنامه .۲

-ههای بیمارسهتانی را در برمهییزیربرنامهکه سایر  استبرنامه کاملی  ریزی،برنامه این نوع

 در یابیهباز و اثهرات کاهش، پاسخ ،ی، آمادگیریشگیپالزم برای  اقداماتگیرد؛ شامل تمام 

، ریهزیبرنامههنهوع  نیها در .شهودمهی آن از پهس ههاتیفعال ۀارائ تداوم بوده و باعث ایبال

 یههادسهتورالعمل و مشهخص ههادر زمهان حهوادث و فوریهت ههابخش و افراد تیمسئول

 ،یزیهربرنامهه نهوع نیها هدف. شودمی بینیپیش ایبال حوادث و به پاسخ یبرا یاستاندارد

در  مصهدوم تعهداد نیشهتریب بهه مهؤثرسهریع و  یپزشک خدمات ۀارائوضعیت کردن فراهم

 یههابیآس و ریوممرگ رساندن حداقل بهبرای  مؤثر پاسخاست. ارائه  ممکنکمترین زمان 

از سهایر اههداف  کارکنهان و مارانیب یبرا امن طیمح کی تامین و رتلفاتپ  حوادث  از یناش

 یههابخهش و سهطوحتمهام  و مراحهلتمهام  شهامل مهبرنا نیارود. این برنامه به شمار می

 بیتخربوده و باعث  انسان سالمت یبرا یدیتهد کهی مخاطرات مامبوده و در ت یمارستانیب

احتمهال وقهوع  کهه ییایهبالدر  ،معمهول طهورهب اما شود کاربرد دارد؛آنها می طیمح ای اموال

                                                                                                                                              
1 . Hospital Emergency Plan / Planning (HEP) 

2 . Hospital Emergency Operation Plan / Planning (HEOP) 
3 . Hospital Contingency Plan / Planning (HCP) 
4 . Hospital Preparedness Plan / Planning (HPP) 

5 . Hospital Response Plan / Planning (HRP) 

6 . Hospital Recovery Plan / Planning 

7 . Hospital Business Continuity Plan / Planning 
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 ،یمارسهتانیب ههر تیهفور ۀبرنامه .شهوداستفاده بیشتری از ایهن برنامهه مهی ،دارندبیشتری 

 کامهل یِ بسهتگ مارسهتانیب دسهترس در امکانهات و منابعبه  بوده و مارستانیب آن مخصو 

 .دارد

و  اسهت یکل   برنامه نوع نیا که است نیا ،شودمی یریگجهینت مختلف منابع ۀمطالع از آنچه

 در را مارسهتانیب یکل ه یههااسهتیسنیهز  و شهودیمه شامل را های دیگریزیربرنامه انواع

. ایهن افتنهدمی اتفاق مارستانیب خارج ای داخل که ییهاتیفور وها موقعیت و ایبال تیریمد

 تحهت را جامعهه ،درنهایهت و کننهدگانمالقات، مارانیب، کارکنان تواندمی بالقوهبرنامۀ کل ی 

 کهه را یداماتاقهصورت که تمام بدین ؛ردیگدربر یچتر مالرا  مراحل ۀهمو  دهد قرار ریثرت

 از یابیهباز وآثهار  کهاهش، گوییپاسهخ یآمادگ، ایبال وقوع از یریشگیپ یبرا مارستانیب در

، برنامهه نیها. شهودمهی شاملنیز  ایبال از پس را هاتیفعال ۀارائ تداوم وگیرد انجام می ایبال

 یارداسهتاند یههادسهتورالعمل و کنهدیم مشخص یابال هنگام را هابخش و افراد تیمسئول

 ،یزیهربرنامهه نهوع نیها ههدف. کنهدمهی فراهم ایبال حوادث و به پاسخ در ،اتیعمل یبرا

 ممکن نامصدوم تعداد نیشتریب به یفور و مؤثر یپزشک خدمات ۀارائوضعیت کردن فراهم

 و رتلفهاتپ  حهوادث  از یناشه یههابیآسه و ریهوممهرگ رسهاندن حهداقل بههاست برای 

 .ایبال حوادث و در مؤثر پاسخ و کارکنان و مارانیب یبرا امن طیمح کیکردن فراهم

 یمارسهتانیب یههابخهش و سهطوح ۀهمه، احهلمر، مخاطرات تمام شامل برنامه نوع نیا

 و سوانح تمام، مخاطرات تمام از منظور. شودمی هاتیفور و ایبال تیریمد فرایند در مرتبط

 امها ؛باشهد طیمحه ای اموال بیتخر و انسان سالمت یبرا یدیتهد تواندمی که است یعیوقا

 .فتندیب اتفاق است محتملیا  رودمی انتظار که کندمی دیکرت ایبال از یانواع بر ،معمول طورهب

 و منهابع بهه کامهل یِ بسهتگ و اسهت مارستانیب آن مخصو  ،یمارستانیب هر تیفور ۀبرنام

 .دارد مارستانیب دسترس در امکانات

 

 بیمارستانی فوریت ریزیبرنامه/  برنامه .۸
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. است یمارستانیب یایبال در حوادث و یزیربرنامه فرایند یاجزا از یکی برنامه نیا درواقع،

 تیفور، فیتعاربراساس  .استیبال حوادث و فیتعر از یناش برنامه دو نیا تفاوت

 داده یمناسب پاسخ تیفور به کهیدرصورت و است یفور پاسخ ازمندین که است وضعیتی

 در ،آن به ییگوپاسخ که است یوضعیت الب  اساس، براین. شود لیتبد بال به ندتوا، مینشود

 یوقت ،نیبنابرا. است جامعه خارج از هاکمک افتیدر ازمندین و ستین جامعه توان حد

 زین را هاتیفور برنامه نیا خودهخودبدارد،  برنامه ایبال حوادث و یبرا یمارستانیب

  .ردیگیدربرم

، اصول که ای است دشدهییرت و یرسم سنادا   ،یمارستانیب تیفورۀ نامبر، فیتعار در

 شرح را تیفور اتیعمل تیریمد در استفادهمورد یهاروش و اتیعمل میمفاه، هااستیس

 روزبه و ینگهدار، نیتدو یتیمسئول مختلفِ  سطوح ۀوسیلبه برنامه نوع نیا .دهدمی

 .دهدیم شرح را «بالقوه راتمخاط از یمتنوع تعداد به پاسخ» و شودمی

 بلکهه ؛ستین واقعه کی به پاسخ یبرا هبار کی اقدام کی یمارستانیب تیفور یزیربرنامه

 نیها .اسهت شدهانجام اقدامات یِ بازنگر و نیتمر، آموزش، یزیربرنامه از مداوم ۀچرخ کی

 و سهازیباز توانبخشهی/، پاسهخ، یآمهادگ) تیهفور تیریمهد ۀمرحله 1تمام  زین برنامه نوع

 .شودمی شامل را( هاکاهش اثر پیشگیری/

 : دارد مرحله 3 ای قدم 3 تیفوری ریزبرنامه 

 ؛یریزبرنامه تیم یک تشکیل. ۲

 ؛(خطر ارزیابی یا موجود وضعیت بررسی) موقعیت درک. ۸

 ؛اهداف تدوین. 0

 ؛برنامه تدوین. 1

 ؛برنامه دییرت و تابیت، مرور، سازیآماده. 3

 .برنامه ارینگهد و اجرا. 3
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 بیمارستان فوریت عملیات یریزبرنامه / برنامه .0

به روز نگه  را دارا بوده و آن دیبا هامارستانیبازجمله  ،هاسازمان تمام که است یابرنامه

 یچارچوب کند ومی نییتع را مارستانیب یایبال تیریمد یهایاستراتژ ،دارند. این برنامه

آوری تاب به و سازدمی فراهم را نیتمر و آموزش، هاتیرفو ،ایبال یریزبرنامه یبرا

، زاتیتجه مانند ،ازینموردِ  منابع و افراد یهاتیمسئول برنامه نیا. کندمی کمک مارستانیب

 حوادث ودر هنگام بروز  استفاده یبرارا  دسترس در منابعدیگر  و ملزومات، التیتسه

 برای .کندمی معلوم را منابع و هاتیفعالشدن هماهن  یهاروش و کردهمشخص  ایبال

 یهاتیفعال و است مخاطرات تمام کردیرو با سند کی مارستانیب ییابال ۀبرنام ،لاما

 .شود توجهها آن به ،بال ای تیفور کی وقوع زمان در دیبا کهشود یم شامل را یاژهیو

 بهالقوه داتیهتهد یابیهارز و مارسهتانیب خطهر یابیهارزبراساس  تیفور اتیعملۀ برنام

 : این مسائل را دربردارد و شودمی نیتدو

 ؛مدیریت و ریزیبرنامه. ۲

 ؛بالیا از بعد و حین، قبل کارکنان هایمسئولیت و نقش. ۸

 ؛پزشکی خدماتۀ ارائ ۀنحو. 0

 ؛خارجی و داخلی ارتباطات. 1

 ؛لجستیکی / پشتیبانی. 3

 ؛مالی مینرت. 3

 ؛تجهیزات. 5

 ؛بیماران پیگیری. ۲

 ؛ومیرهامرگ دیریتم. 3

 ؛ییزداآلودگی. ۲۱

 ؛هاشریان و هازیرساخت مینرت عملیات. ۲۲

 ؛ایمنی و امنیت. ۲۸

 .خارجی هایسازمان با هماهنگی. ۲0
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 بیمارستان اقتضایی ریزیبرنامه / . برنامه1

قهوع قبهل از و تا دهدیم یافک زمان افراد به ،بوده پاسخ و یسازمانده شامل ییاقتضا یزیربرنامه

 و میزان آمادگی خود را تعیین نمایند. یبررسمختلف  ابعاد از را هاحلراه تمامفوریت 

 بهه ،اغلب اما ؛هستند ییاقتضا یزیربرنامه به پرداختن حال در وقتتمام اندرکاراندست

 بها. هستند ییاقتضا یزیربرنامه ،ینوعبه یسازمانده ناتیتمر یتمام باً یتقر .ستندین واقف آن

 مسهئول را یفهرد، سهاختمان از طبقهه ههر یبهرا ،ارهاکوسبک یسوزآتش خطر از یهآگا

 اجهرا نههیزمنیهادر را ییاههنیتمر ،متنهاوبطور بهه و دهنهدیم قرار قیحر یاطفا اتیعمل

 انهه ویجوزهیسهت یههاحمله با مقابله یبرا ییهاطرح، بزرگ یشهرها در ،نیهمچن. ندکنمی

 انتقهال ۀنحهو و بحهران در هیهاول یهانشکوا ،هاطرح نیا در. شودیم نیتدو یعیطب یایبال

 زاتیهتجه و دارو یحته .شهودتوضهیح داده مهیآنهان  از یکپزشه یهامراقبت و مصدومان

 .نباشند مواجه زاتیتجه و دارو مبودک لکمش با ،زمان نیاز در تا نندکیم رهیرخ را یکپزش

 تها انهدآمهادههها آن هکبل ؛شوندینم نیتدو بحران از پیشگیری یبرا ییاقتضا یهابرنامه

 راتیتهرث تواننهدیمههها آن .نندک تیهدا را دادهرخ هایبحران با مقابله اتیعمل و هانشکوا

 .بازگردد یعیطب حال به زودتروضعیت  تا نندک کمک و دادهکاهش  را هابحران بمخر  

 یویسنار نیبدتر) یفرض ٢یوهایسنار نیتدو و خطر یابیارزبراساس  ییاقتضا ۀبرنام

، یمحل یهاتیظرف و جامعه یآمادگ و دسترس در امکانات و منابع به توجهبا ،(ممکن

 . شوندیم نیتدو.  یالمللبین و یمل، ایمنطقه

 در مؤثر و موقعبه پاسخ به منجر دیباو  شده نیتدو انتظارموردِ  بحران کی یبرابرنامه این 

 آثار و تیفور کی به بهتر پاسخ یبرا سازمان کیازی سآماده .شود ایبال یامداد اتیعمل

 یهماهنگ ۀنحو و یمال و یانسان منابع تیریمد ۀدربار قبلی یریگمیتصم ،آن ۀبالقو یانسان

از اهداف اصلی این برنامه  یفن و یمنطق یهاپاسخ ازای دامنه از یآگاه و ارتباطات و

                                                                                                                                              
 مراجعه شود. 1کشیدن چیزی است که در آینده پیش خواهد آمد. برای اطالع بیشتر به پیوست تصویر. سناریو به1
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 ییاقتضا یریزبرنامه یبراشده رفص   زمان توجه به این نکته ضروری است که .باشدمی

 .ایبال حوادث و وقوع هنگام به شدهرهیخر زماناست با  یمساو

 طیمحه هرچهه یوله؛ اسهت عمهل از شیپه دنیشهیاند بهر مبتنهی ییاقتضها یزیربرنامه

، با آن مواجه هستیم حوادث و بالیا هنگامکه در  یوضعیت مال ،باشد ترنامطمئن یزیربرنامه

 طهورهبه ،یوضعیت  نیچن در. ابدییم شیافزا هاینیبشیپ یا مفروضاتبودن اسبنامن احتمال

 را یزیهربرنامهه در رییهتغ، جههیدرنت و آیندپدید می منتظرهغیر یرخداداها و مسائل ،مستمر

 اگهر کهه شود ینیبشیپ یزیربرنامه زمان در ،همواره است بهتر ،نیبنابرا؛ سازندیم یضرور

یها بهه  شهودایجهاد  ههابرنامههدر  یراتییتغ چه ،نرفت شیپ ،رودمی نتظارا که گونهآن کارها

 .شوند آماده نیگزیجا یهابرنامه منظور جلوگیری از ایجاد مشکالت بعدی

 

 ییاقتضا یزیربرنامه و ایبال به پاسخ یزیربرنامه نیب فرق. 3-1-1-1
 دنیرس یبرا هاتیظرف و منابع یسازمانده و تیتقو، ییشناسا شامل، ایبال به پاسخ ۀبرنام

 عتاً یطب. است بالقوه یبال کی به مؤثر و موقعبه پاسخ یبرا یآمادگ از سطح کی به

 مخاطرات از های قبلیآموختهدرس اساسبربوده و  ییابتدا ایبال به پاسخ یِ زیربرنامه

  .شودنمی شامل را یاختصاص یایبال یویسنار و شودتدوین می

 

 ییاقتضا یریزبرنامه و تیفور اتیعمل ۀنامبر نیب فرق. 3-1-1-1
 کیبا  وبوده  هدف یدارا ، برنامه دو هر چندانی وجود ندارد؛ زیرا فرق برنامه، دو نیا نیب

 کهه اسهت آن، دو نیها نیبه فهرقترین عمهده. کننهدآن را دنبهال مهی بهه دنیرس یاستراتژ

کهه  صهورت؛ بدیناست تیقطعبدون  وضعیت کی در یزیربرنامه، اقتضا یبرا یزیربرنامه

 درامها  .دریهزب برنامهه آنبراسهاس  و کنهد نیتهدورا  ییویسهنار و بسازد یاتیفرض دیبا فرد

 نوع دو .دهدیم پاسخ آن به و کندمی مشاهده راملموس  وضعیت فرد، یاتیعمل یزیربرنامه
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ه به مهدل دوب که در قال دارد وجود یاتیعمل یزیربرنامه و ییاقتضا یزیربرنامه نیب ارتباط

 پردازیم:توضیح آن می

 یریزبرنامهه از قبهل مرحلهه یهک اقتضهایی یریزبرنامه ،در این مدل ٢:کانتینیوم مدل 

 ریهزیبرنامهه، اولیهه هشهدار اعهالم بها صهورت کهه؛ بدینگیردصورت می عملیاتی

، اسهت شهدهانجهام  یریزبرنامهه ،آنبراساس  کهای واقعه و شودمی شروع اقتضایی

 یریزبرنامه ویابد می تغییر سادگیبه یریزبرنامه فرایند ؛ درنتیجه،افتدمی اتفاق واقعاً 

 یها دییهرت اقتضهایی یریزبرنامهه ۀمرحله در فرضهیاتسپس، . شودمی آغاز عملیاتی

 ،واقعهی موقعیتعنوان به ویابد می تداوم عملیاتی یریزبرنامه بعد، ؛دوشمی سازگار

 اسهتایهن  آن مزیت ،شودمی استفاده کمتر این مدل رچهاگ. گیردمی قرار توجهمورد

 یریزبرنامهه پویای طبیعت و کندمی روشن را فوریت ۀچرخ یک مختلف مراحل که

   .دهدمی نشان را اقتضایی

 از بسهیاری در. باشهدمهی مرحلهبهمرحله یرویکرد و هستمدل رایجی  :خطی مدل 

 بعضهیو  گیهردمهی قهرار توجههموردِ  ،عملیات حین در اقتضایی ریزیبرنامه، قعموا

 یریزبرنامهه عناصهر از یکهی اقتضهایی ریزیبرنامه ،بنابراین ؛آن با ترکیب در ،قعامو

 .رودشمار میبه عملیاتی

 
 یاتیعمل یریزبرنامه و ییاقتضا یریزبرنامه نیب ارتباط .3-3 شکل

 

                                                                                                                                              
1. Continuum 
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 ییاقتضا ۀبرنام یاصل عناصر. 3-1-4
 :  است هایی مطرحباره، پرسشدراین

 بیفتد؟ اتفاق تواندمی چیزی چه. ۲

 دهیم؟ انجام را چیزی چه داریم نیاز ما. ۸

 دهیم؟ انجام را آن توانیممی چگونه. 0

  داریم؟ زنیا چیزهایی چه به، آن دادنانجام در. 1

 دهیم؟ انجام توانیممی کاری چه ،آن مقابل در آمادگی برای. 3

 است؟ چقدر آنهای هزینه. 3

 

 نیهیتع ییاقتضها یریزبرنامهه یبهرا را ریز مراحل بهداشت یجهان سازماننی است گفت

 :  است کرده

 ؛محتمل سناریوهای تعریف و شناسایی. ۲

 ؛اهداف تدوین و بندیاولویت. ۸

 ؛فیوظا و هافعالیت تعیین. 0

 ؛منابع تخصیص. 1

 ؛هامسئولیت تفویض. 3

 ؛اجرایی هایالعملدستور تدوین. 3

 ؛فنی هایورودی از اطمینان. 5

 راهکارها. تدوین. ۲

 ییاقتضا یزیربرنامه یایمزا. 3-1-1
 یفرصهتبا ایجهاد  ،شدهبینیپیش یاشده شناخته بحران کی وقوع از قبلریزی اقتضایی برنامه

 بهر تیهظرف شیافهزا و یهمهاهنگ، ههاتیظرف، هایریپذبیآس، هاتیمحدود ییشناسا یبرا

با به تصهویر  هاسازمان شودیم باعث تمرکز کرده، بحران قوعو ازپیش  یاتیعمل موضوعات
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پهیش ازبهیش را خهود یآمادگ کرده و خود را در آن موقعیت تصور کشیدن وضعیت بحران،

 .دهند شیافزا

 ییاقتضا یریزبرنامه فرایند. 3-1-۶
 ؛ریزیبرنامه ۀکمیت تشکیل. ۲

 ؛تحلیل خطر. ۸

 ؛سناریو تدوین. 0

 ؛یریزنامهبر مفروضات تدوین. 1

 ؛هامحرک. 3

 ؛پاسخ هایاستراتژی و اهداف تعیین. 3

 ؛پاسخ در هماهنگی ۀنحو تعریف. 5

 .برنامه تدوین. ۲
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 اقتضایی یریزبرنامه در موینیکانت مدل .1-3 شکل

 

 بیمارستانی آمادگی ریزیبرنامه/  برنامه. 3

 تعداد یبراآنها باید  بالیا، ها در زمان حوادث ومارستانیببه دلیل اهمیت باالی موقعیت 

 مشکالت باً یتقر مختلف یایبالزیرا  ؛باشد آماده دادهایرو و بالیا و حوادث ازبسیاری 

 تصورقابل یبال هر یبرا یاجداگانه ۀبرنام که ستین الزم ؛ اماکنندمی جادیارا  یکسانی

 در را «مخاطرات تمام» کردیرو هامارستانیب که شودیم هیتوص ،نیابنابر .شود نیتدو

  ،مختلف یایبال یبرا جداگانه یهابرنامه ؛ زیرادنده قرار توجهمورد یآمادگ یزیربرنامه

 یهابرنامهبیان دیگر، به. شود محدود منابع و بودجه رفص   موجب و کرده جیگ را کارکنان

. فتدیب اتفاقممکن است  منطقه کی در کهرد یدربرگ را ییایبال انواع مشترکات دیبا یآمادگ

 با دادهایروتمام  اشتراکاتدادن پوشش، یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامه یاصل ۀهست
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 ارعان دیبا ،عالوههب. دارند ازین ژهیو پاسخ به که است یعیوقا یبرا ژهیو ضمائم یرکسِ ی

 .است ممکنغیر باً یتقر ،افتاد خواهد اتفاق بال کی درآنچه تمام  یِ نیبشیپ که کرد

 یمنهیا تیوضهع یبررسه از کهه یمخهاطرات و هادیهتهد تیریمد یبرا دیبا اهمارستانیب

 وآمهاده ننهدک یزیهربرنامهه ،اندشهده حاصهل یمارستانیب پذیریبیآس یابیارز و مارستانیب

 بهه مهؤثر پاسخ و زمانهم طورهب ،مارانیب و کارکنان یبرا امن طیمح کیکردن فراهم. باشند

 .است یمارستانیب یآمادگ هدف دو ،ایبال

 
 ییاقتضا یریزبرنامه ۀشدساده مدل .1-3 شکل

 

 یمارستانیب یآمادگ ۀبرنام نیتدو فرایند. 3-1-1
 ؛نیازها تعیین. ۲

 ؛ریزیبرنامه گروه تشکیل. ۸

 ؛خطر ارزیابی. 0
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 ؛هاخأل و مشکالت تعیین. 1

 ؛نفعانری تحلیل. 3

 ؛منابع شناساییِ . 3

 ؛خطر کاهش استراتژی. 5

 ؛هبرنام تدوین. ۲

 ؛برنامه ریزیبرنامه. 3

 ؛برنامه اجرای. ۲۱

 .ارزیابی و پایش. ۲۲

 یمارستانیب یآمادگ اهداف. 3-1-۸
 پاسخ ظرفیت افزایش 

 ؛شرکا ۀهم هایبرنامه ادغام و مشارکت 

 ؛دارادامه ۀواقع یک در خدمات نگهداری توانایی 

 ؛ومیرهامرگ و هارنج، هاآسیبسازی اقلحد و کاهش 

 بیمارستان بیماران ۀهم به مداومصورت به یفیک خدماتۀ ارائ. 

 

 بیمارستان پاسخ ریزیبرنامه / برنامه. 3

درواقع، . استیبال به پاسخ ۀمرحل، ایبال تیریمد بخشترین توجه قابل و نیوصداتررسرپ  

 نیا. استیبال به مؤثر یپاسخ دادن، هایآمادگ و هایزیربرنامه انواعتمام  هدف نیترمهم

 اریبس نقش هامارستانیب. است تیاهم حائز اریبس ،هامارستانیب خصو در ژهیوبه موضوع

دهد نشان می که داردبسیاری وجود  شواهد و دارند هاتیمصدوم کاهش در یاتیح

 توانمی هامرگ ازدرخور توجهی  درصداز  ،موقعبه و درست خدمات ۀارائ درصورت

 یانتفاع، غیریدولت، یخصوص، یتخصص و یعموم از اعم ،هامارستانیبتمام . کرد یریشگیپ

 اثر بر خودشان دارد احتمال کهبراینعالوه ؛رندیگمی قرار فشار تحت ایبال وقوع از بعد ،...و

 ارائه یدرمان خدماتنیز باید  دیدنآسیب درصورت یحت ؛ امابشوند بیآس دچار ،ایبال
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 این برنامه .شوندمی اجرا و نیتدو ،مؤثر یپاسخ ۀارائ هدف با هاتیفعالتمام  ،بنابراین. کنند

 فیتوص شاملو  هاستتیفور به پاسخ یبرا ،مقدمات از شدهپذیرفته ۀمجموع کی

 یاتیعملهای برنامه و منابع و اطالعات تیریمد، یتیریمد یساختارها، هاتیمسئول

 ۀائار یِ ضرور یهاسیسرو و اموال و یزندگ از محافظت یبراو  شودمی ٢استاندارد

 .کندمی تمرکز طیمح حفاظت و خدمات

  پاسخ ۀبرنام نیتدو لیدال. 3-1-1
 ؛ضروری خدمات و محیط، زندگی، اموال حفظ. ۲

 ؛بازیابی و پاسخ برای شبکه و سیستم ایجاد. ۸

 ؛هاآژانس و هابخش بین هایهمکاری یارتقا. 0

 ؛بازیابی با پاسخ ساختنمرتبط. 1

 .جودمو منابع از اکار ۀاستفاد. 3

 ییاقتضها یریزبرنامهه و تیهفور اتیهعمل ۀبرنامه با تنگاتن  یارتباط گوییپاسخ ۀبرنام

 دیهبا گوییپاسخۀ برنام ،آن شروع از قبل یحت و بال وقوع محضبه که معتقدند یبرخ. دارد

 آن ۀبرنامه یستیبا، بود شده یزیربرنامه آن یبرا پیش، از که بود ییویسنار اگر و شود فعال

 ،بهال ایه خا  موقعیت و یقبلشدۀ نیتدوۀ برنام گرفتننظردر با گرنهو ؛شود شروع ویسنار

 .شود اجرا بالفاصله آن با مناسب ییاقتضاۀ برنام دیبا

 :سازد مشخص را ریز مسائل یدبا هاتیفور و ایبال به پاسخ مۀبرنا

 پاسخ ۀبرنام سازیفعال هایمکانیسم. ۲

 ؛فرماندهیۀ زنجیر. ۸

 ؛امکانات و هاظرفیت. 0

 ؛ارتباطات. 1

 ؛انسانی منابع. 3

                                                                                                                                              
1. Standard Operation Plan (SOP) 
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 ؛لجستیک پشتیبانی/. 3

 ؛مدیریتیهای شیوه. 5

 ؛تریاژ و پذیرش. ۲

 ؛خارجی خدمات و ییزداآلودگی و اجساد مدیریت ۀنحو. 3

 ؛تغذیه مالدیگر،  پشتیبانِ  هایسرویس. ۲۱

 ؛کنندگانمالقات و هاخانواده انتظار مکان. ۲۲

   ؛هارسانه با ارتباط ۀنحو. ۲۸

 .مهم افراد مدیریت ۀنحو. ۲0

  گوییپاسخ ۀبرنام نیتدو مراحل. 3-1-3۱
 ؛یریزبرنامه تیم تشکیل. ۲

 ؛(هاپذیریآسیب و هاظرفیت شناسایی ،مخاطرات تحلیل) خطر ارزیابی و تحلیل. ۸

 ؛منابع تحلیل. 0

 ؛نیازها و هافاصله تحلیل. 1

 ؛نفعانری تحلیل. 3

 ؛هامسئولیت و اهشقن تشریح. 3

 ؛مدیریتی ساختارهای تعریف. 5

 ؛برنامه تدوین. ۲

 ؛برنامه تابیت و آزمایش. 3

 ؛نیاز مواقع در برنامه اجرای. ۲۱

 ؛برنامه ارزیابی. ۲۲

 .برنامه داشتننگه روزبه و اصالح و بازبینی. ۲۸
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 بیمارستان بازیابی ریزیبرنامه / برنامه.  ۷

 بازگشهت یبرا را شیهاتالش ریثرت تحتۀ جامع که شودمی فتهگای دوره به یابیباز ۀمرحل

 .کنهدمهی شهروع ،بهال وقهوع از وضهعیت پهیش از بهتهر یحته ،بال وقوع از پیش ۀمرحل به

 یابیهباز ۀمرحله ،یآرمهان طهورهبه. رودکار مهیبهه مفههوم نیهم زین مارستانیب خصو در

 و دارد یپوشهانههم یامهداد یههاتیهفعال بها و شهودمهی شروع بال وقوع از پس بالفاصله

 قبل حالت به برگشتن ،آن هدف و ندارد وجود یابیباز و پاسخ نیب یمشخص مرز گونهچیه

 .است ممکن زمان نیترعیسر در

 از ییههابخهش و رنهدیبگ قهرار ایهبال ریثرته تحت دارد امکان یدرمانیبهداشت التیتسه

 اثر در ای دوش مصدوم آن کارکنان ای فتندیب کار از وود ش بیتخرها آن زاتیتجه و ساختمان

 زیههن میمسههتقغیر یهههابیآسهه مقابههل در براین،؛عالوهدهنههد دسههت از را خههود جههان ،ایههبال

 که دارد ییهارساختیز به کامل یبستگ آن یهافرایند و فیوظادلیل اینکه به ؛ندپذیربیآس

، یانهرژ، البفاضه دفهع و آب نیمرته التیتسهه مال ؛باشد داشته وجود جامعه در یستیبا

 نیها یبازسهاز و یابیهباز ،بنهابراین . ...و ونقهلحمهل امکانهات و هاجاده، یارتباط خطوط

 .دهندمی قرار ریثرت تحت را مارستانیب یابیباز طور کامل،به زین التیتسه

 و ریهتعم، دیهخر، ههایخرابه یبازسهاز یبهرا یابرنامهه دیبا مارستانیبخصو ، دراین

 کارکنهان یبهازتوان و درمهان، شهدهمصهرف ملزومهات و لیوسا نیمرت، زاتیتجه ینیگزیجا

 نیها مجمهوع. باشهد داشهته رفتهازدست یروهاین یبرا نیگزیجا یروین نیمرت و دهیدبیآس

 یبایهباز ۀبرنام نیتدو از هدف. شود گرفته نظر در مارستانیب یابیبازۀ برنام در دیبا اقدامات

 ایهبال وقهوع از بعهد مارسهتانیب بهاالخره :است سائلم نیا یبرا یشیاندچاره زین مارستانیب

 دستبه کجا از را الزم منابع کند یا میترم را خود به شده وارد یهابیآس خواهدمی چگونه

 زیهن یابیبرنامۀ باز. داد خواهد ادامه را ودخ یهاتیفعال چگونه مدت نیا در و آورد خواهد

 : از اندعبارت کهد دار یمراحل، های دیگریزیربرنامه انواع مال

 ؛نفعانری تمام از متشکل یریزبرنامه گروه تشکیل. ۲

 ؛خطر ارزیابی. ۸
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 ههایتخریهب صرفاً  کمبودها و هاآسیب ؛ البتههافقدان و نیازها تحلیل و هاآسیب ارزیابی. 0

 و جامعهه بهر هشهدههای واردآسیبنبوده و  کارکنان و ملزومات تجهیزاتی و ساختمانی

 ؛شهوندرا نیز شهامل مهی اندهای عادی شدهکه باعث اختالل در روند فعالیت بیمارستان

 . ...و جامعه در آمدهوجودبه تصادیقا مشکالت و ملی درآمد کاهش مال

 ؛هافرصت و امکانات و هاظرفیت شناسایی. 1

 ؛امکانات و نیازها بین فاصله تحلیل. 3

 ؛بازیابی هایاستراتژی تدوین. 3

 ؛هبرنام تدوین. 5

 ؛برنامه بازبینی و مرور. ۲

 ؛برنامه اجرای .3

 .برنامه تکمیل و اصالح، ارزیابی، پایش. ۲۱

 و هیاول وضع به بازگشت ١،یبازساز ٢،یسامانده ۀمرحل چهار را یابیباز احلمر منابع یبرخ

 سهه به ،یزمانازنظر  را یابیباز ۀدور زین منابع یبرخ. دانندمی توسعههای فرصت یریکارگبه

 :  کنندمی میتقس ورهد

 .شودمی گفته بالیا رخداد از پس اول ماه ۲۸ به ٩:گذار ۀمرحل. ۲

 .گویندمی بالیا از پس ماه 03ا ت ۲۸ بین زمانی ۀفاصل به 4:دگرگونی و تبدیل ۀمرحل. ۸

 گفتهه بالیها وقهوع از پهس ماه ۲۸۱ تا 03 بین زمانی ۀفاصل به که تحکیم و تابیت ۀمرحل. 0

 .شودمی

 

 بیمارستان فعالیت تداوم ریزیبرنامه/  رنامهب. ۸

  و ایهبال یابیهباز یزیربرنامه شامل و است یسازمان هر پاسخ ۀبرنام از یضرور قسمت کی

 زمهان نیتهرعیسهر در چگونهه ،بهال کیه از پس دهدمی نشان که هاستتیفعال یریازسرگ

                                                                                                                                              
1. Rehabilitation 
2. Reconstruction 
3  . Transition 
4. Transformation 
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 ههر اتیهئجز و اختارسه ، کهه البتههگرددمیبر معمول حالت به سازمان یهاتیفعال ،ممکن

 متفهاوت گهرید محهل بهه یمحله از و گهرید تیفعال به یتیفعال از هاتیفعال تداوم و برنامه

 : باشد ریز مسائل شامل دیبا ،درکل اما ؛بود خواهد

 ؛مدتکوتاه و اولیه پاسخ 

 ؛درازمدت ریزیبرنامه 

 مداوم سازیآماده. 

 

 :  شودمی نیتدوریل  تیفعال هس تداوم از نانیاطم یبرا هاتیفعال تداوم ۀبرنام

 دنبهالبهه حیهاتی عملیهاتی ههایبخهش فعالیت موقعبه ازسرگیری و سریع بازیابی  

 ؛گسترده هایآسیب

 در یها فقهدان رغهمبهه  ههای حیهاتیفعالیهت موقهعبه ازسرگیری و سریع بازیابی 

   ؛کارکنان نبودندسترس

  مستمر تمرین و آموزش یقازطر اعتمادباالبردن سطح. 

 ،آن ولِ طدر که دانست بیمارستان بازیابی ۀبرنام از بخشی توانمی را فعالیت وماتد ۀبرنام

 تمهام ،بعهدی مراحهل در و ضهروری ههایفعالیهت ،اول ۀمرحله در خواههدمهی بیمارستان

 اعهم ،منابعها ازنظر آن پشتیبانی وها آن تداوم از بتواند و کند اندازیراه را خود هایفعالیت

 ؛ همچنهینکنهد حاصل اطمینان.. .و ارتباطات، حیاتی هایشریان، اطالعاتی، انسانی، مالی از

 مهرتبط هایفعالیتبه  خود،های برنامه تدوام برای، سالمتی الزم خدمات ۀارائ ضمن بتواند

 تجاری واحد یک بیمارستان . گفتنی استبرسد نیازمورد درآمدهای تحصیل و وکارکسب با

 .دارد جریان ،آن در تجاری مختلف هایفعالیت که شودمی محسوب نیز صنعتی و

 

  فعالیت بازیابی ۀبرنام تدوین مراحل. 3-1-33
 ؛بازتوانی و درمان و پیشگیری ، اعم ازسالمتی خدمات ۀارائ: نوع خدمات تعیین. ۲
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، پهول، انسهانی نیهروی ماهل ،خهدمات ۀارائه بهرای نیهازمورد منابع و هازیرساخت تعیین. ۸

 ؛مدیریت و مواد، جهیزاتت، ساختمان

 ؛آن با مقابله یا خطر پذیرش بارۀگیری درتصمیم و خطر ارزیابی. 0

 ؛برنامه تدوین وگیری تصمیم. 1

 ؛اشرک و کارکنان به تصمیمات اعالم. 3

 ؛برنامه اصالح و آزمون. 3

 ؛برنامه انتشار. 5

 ؛برنامه اجرای. ۲

 .زیابیار و پایش. 3

 

 ا یبالحوادث و در مقابل ها مارستانیب ی  زیربرنامه ردکیرو. 3-4

 ٢؛ایمرحله یزیربرنامه 

 براساس وسعت حادثه یزیربرنامه. 
 

در مقابهل  یپاسهخ و آمهادگ یِ زیهربرنامهبرای ها بیمارستانتمام  :یامرحله یزیربرنامه

 :  رندیرا در نظر بگ مرحله 0د یبا ،ایبال

، یسهوزآتهش ؛ مانندافتندمیرستان اتفاق مایدرون بدر ه کاست  یحوادث یبرا مرحلهن یا. ۲

 و نگههداری از مهارانیب و کارکنهانبها نگهاه مراقبهت و حفاظهت از  یدمیزلزله و اپ، انفجار

 ؛اناتکالت و امیتسه

 ید آمهادگیمارستان بایو باست را تحت ترثیر قرار داده  یبزرگۀ منطق حادثهای که . مرحله۸

 ؛ه باشداز مصدومان را داشت یادیرش حجم زیپذ

 شور شده است.کب در سطح یبزرگ بوده و باعث تخر یلیخ حادثهای که . مرحله0

                                                                                                                                              
1. Phasic 
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 و باید استبراساس تحلیل خطر  یزیراین نوع برنامه: حادثه وسعت براساس یزیربرنامه

باشهد.  گوپاسهخهای متفهاوت حادثهه را باشد که نیازهای ایجادشده و گستردگی ایگونهبه

پاسهخی ۀ بینی منهابع و اقهدامات بهرای ارائهپیش ،ریزی در حوادثرنامهکه محور بازآنجایی

 ،حادثهه بها وسهعت متفهاوتبه  پاسخآمادگی باید  ،در این برنامهلذا است،  به حوادث مؤثر

 مدنظر قرار گیرد.

، اما بنابر شهواهد ؛است ه حادثه رخ ندادهکم باشیمواجه  یتیبا وضع ممکن است :تبصره

الزم اسهت  ؛ بنهابراین،احتمال بروز حادثه وجهود داشهته باشهد، رسیده یهاقرائن و گزارش

بهاش خهود را ت آمهادهیز برنامه داشته باشد و بتواند وضعین وضعیتین یچن یمارستان برایب

براساس احتمهال رخهداد حادثهه بهه را  ییگوپاسخسطح  یآمادگ، و براساس آن کردهن ییتع

 حداکار مطلوب برساند.

 یمارستانیب یزیردر برنامه یصلعناصر ا. 3-4-3
د روان و بهاز یهبا ،صیتهرخ و یبسهتر و ورود ، هنگاممارستانیماران در بیان بیجر. ۲

 باشد.

ع و ید سههریههبا ،صیتههرخ و یبسههتر و ورودهنگههام مارسههتان یمههاران در بیان بیههجر. ۸

 مشخص باشد.

ود خهدمات وجهۀ و ارائه یت بسهتریهش ظرفیافهزا ین برایگزیمناسب و جا یفضا. 0

 داشته باشد.

 

 ییو مراحل اجرا : فرایندسالمت بخش یآمادگ یزیربرنامه. 3-4-1
ت یریمهد ،لهذا، باشهندرسان مهیبیتصور و آسغیرقابل یا اتفاقاتیه حوادث و بالکیازآنجای

و  یمهال و یمانند صهدمات جهان ،هاآن از یر مخرب ناشاثآ کندمی یا سعیخوب و مؤثر بال

ن یتدوها آن پاسخ به یبرا یمناسب یهایژو استرات ینیبشیرا پ یجار یهافراینداختالل در 

ران و یامها مهد اسهت؛ن کرممیهبهاً غیا تقریهاز بال یرات ناشهیترثتمام  ینیبشی. اگرچه پکند
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تجهارب  یبهر مبنها ییهان برنامهیو تدو ینند با طراحکیم یا سعین حوادث و بالامتخصص

یی مناسهب در گوپاسهخ یالزم را بهرا یآمهادگ ،انکامتاحهد  ، یعلم یهاینیبشیگذشته و پ

و رنهج  هادارایی ب اموال ویتخر و ریوماهش مرگکتا باعث  دست آورندبها یحوادث و بال

 .سازدفراهم  معمول را یتر به زندگعیمردم شده و موجبات بازگشت هرچه سر

 یزیهچ فراینهدن یهاست. ا یو عمل یی علمفرایند ،ایدر حوادث و بالپاسخ  یزیربرنامه

کنهد می یسهعپاسهخ ریزی برنامه و معمول است. یعیدر حالت طب یزیرش از یک برنامهیب

جامعه را فعال نگه دارد تا باعث استمرار  ،ا بزرگی کوچک، ایدرصورت بروز حوادث و بال

 . شود یجار یهافرایند

ه که معنا؛ بهدیناسهت یط خاِ  زمهانیشده متناسب با شرانیای تدوبرنامهپاسخ ۀ برنام

 یهها بهراها و دولهتبه سازمان کمک ،ن برنامهی. هدف اباشد حادث شده یاتفاقات ناگوار

 یرساندن صهدمات جهان ثبات و به حداقلیط بیت شرایریو مد یعاد تیوضعبازگشت به 

 .  است یو مال

ه که اسهت رییط متغیبا شرا مواجههبرای الزم ها و اقدامات یشامل استراتژپاسخ ۀ برنام

ها و فراینهدبهر  نظهارت ن برنامهه شهاملیا .ندشویم یالت متعدد و فوریتکباعث ایجاد مش

در پاسهخ ۀ برنامه کین یمنظور تدو. بههست زیدر برنامه ن شدهبینیپیشاقدامات کردن فعال

 : است یضرور زیرداشتن اطالعات  ،ایحوادث و بال یسالمت برابخش 

 ؛ایسالمت در حوادث و بالبخش داشت در وزارت به یهاها و برنامهاستیس  

 ؛ل خطریهمراه تحلنظر بهمد ییایجغرافۀ خطر منطقۀ نقش 

  ؛یخدمات سالمت هایقوت و ضعفشناسایی 

 ؛یدرمانیز بهداشتکت مرایظرف 

 ؛نگرش و مهارت و ر دانشینظ ،یسالمت کارکنانت یها و ظرفیتوانمند 

 پیشین.در حوادث  یخدمات سالمت هایضعف 

منظهور بلکهه بهه ،د اسهتیهو مف یاربردکهار یبسه یزیربرنامه یبراتنها نه طالعاتن ایا

 .کندمی سازمان ارائه هایاز قوت و ضعف ینگاه جامع ،به اهداف برنامه یابیدست
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  0ایدر حوادث و بالپاسخ ریزی برنامه. 3-4-1
وضهعیت بهبهود  ا ویهپاسخ به حهوادث و بال یبرا هااز توافق یامجموعه پاسخریزی برنامه

ف یهها و منهابع را توصهیاسهتراتژ و تیریساختار مهد یهاتیو مسئولاست پس از حادثه 

 :  ر استیبه شرح ز ،ایحوادث و بالدر  پاسخۀ از به برنامیل نیند. دلکیم

  د انجهام یهاری باکهچهه ، بداند هنگام لزوم یسکهرکند تا کمک می پاسخ ریزیِ برنامه

 ؛دهد

  ؛ندکیم ینیبشیا را پیط بالیشرا و مراحل الزم در چارچوب این برنامه 

  هها و رنهج انسهان یمهال و یب جهانیآسه ،انکامتاحد  کند کمک می پاسخریزی برنامه

 یابد.اهش ک

 

ش و یآن را آزمها باشند و د برنامه داشتهیبا هاها و ارگانزماناس ،لیدال همینبه کمدستِ 

ر کهف زیهرا ؛دنهداروجهود نیهازی نند به برنامه کیمر کاز مردم ف یلی. خنندکاجرا  ،درنهایت

، بهدون برنامهه ،داند چه کاری باید انجام دهد. درهرحهالیدر زمان حادثه م هرکس دننکیم

 ینهه را بهرایزم ،ایهحاصهل از وقهوع حهوادث و بال ینظمیب و ستیر نیپذانکام یهماهنگ

 سهند مکتهوب کیه پاسهخۀ مهبرنااسهاس، براینند. کیشتر فراهم میب یو جان یصدمات مال

بها  یسهازگار ینان الزم برایاطم ،ن برنامهی. بدون ااست ت آن حادثهیریمد یچگونگدربارۀ 

رشهده در مقابهل کف پهیشنشهی از کوا پاسهخۀ حاصل از حادثه وجود ندارد. برناموضعیت 

 در سهالمت بخشدر  پاسخ یزیربرنامهۀ یفرض پاشین پیه هنوز رخ نداده. اکاست  یاتفاق

 است.یوادث و بالح

 ایدر حوادث و بال یمارستانیبپاسخ ۀ برنام. 3-4-4
ارتباطهات  یه گهاهکها یهپاسخ بهه حهوادث و بال یِ و مل یمحل یهاستمیوجود سبه توجهبا

 . برنامههکهرد توجهنیز  یزیرن برنامهیمردم در ا یدیلکار یبه نقش بسباید ، دارند یالمللنیب

ه برنامهه کهباشهد  ید متناسب با مردمیبا ؛ لذانندکین میه آن را تدوکاست  یمحصول افراد

                                                                                                                                              
1. Hospital Emergency Response Plan 
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 فراینهدن یمارسهتان در تهدویب کارکنهانت کمشهار، جههین شده اسهت. درنتیتدوها آن یبرا

خهوب  یِ مارستانیب یا یاستانۀ برنام کیبهتر خواهد شد.  یان برنامهیباعث تدو ،یزیربرنامه

، یرفهاه اجتمهاع، ارتباطهات، داد و نجاتام، سیمانند پل ،مختلف یت واحدهاکد با مشاریبا

 یردولتهیو غ یدولت یهاسازمان یبا هماهنگو و آب و فاضالب  یراه و ترابر، نقل و انتقال

د متناسب بها یبا ،شودین میا تدویحوادث و بال یه براک یابرنامه تهیه و تدوین شود.دیگر 

ر محقهق یهز کارههایق یهزطرا ن مههمیهه برنامه در آن اجرا خواهد شهد. اکباشد  یاجامعه

 :  شودمی

 ؛ریزیشروع برنامه یاز ابتدا ،ندگان جامعهیخصو  نمابه ،نفعانیت فعال رکمشار 

 ؛پاسخریزی راستای برنامهشده در تدوینهای برنامهدیگر از  یآگاه 

 ؛های قبلیبرنامه کنندگانبا تدوین یهماهنگ 

 نندگان آنکدن برنامه با استفادهکرمرتبط. 

رنهد. یمارسهتان آن را بپذیب کارکنهاند یهبا، مارسهتانیریهزی در باجرای مؤثر برنامه برای

ن یتهدو و ل خطهریهتحل ، یعنهییدر مراحهل قبله کارکنانت فعال کان مشارکامکردن فراهم

 یراتهیین است این برنامه تغکند. ممکتر میآسانها آن برایرش برنامه را یپذ ،ها و...تیاولو

را  راتییهتغ کارکنهان اینکهه یبرا ؛ندکشنهاد یپ کارکنان یزندگۀ ویو ش یجار یهافراینددر 

 : شودمی هیر توصیات زکت نیرعا بپذیرند،

 ؛هاستنند برنامه متعلق به آنکباید احساس  کارکنان 

 ؛رات اعتماد داشته باشندییباید به تغ کارکنان 

 ؛ر استیپذانکرات امییباید بدانند تغ کارکنان 

 یههاتیهو فعال ههانیرات براساس تمرییعمال تغنند نیاز به اِ کحساس باید ا کارکنان 

 شده ایجاد شده است.انجام
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 ایدر حوادث و بال پاسخ یزیراصول راهنما در برنامه. 3-4-1
وجهود  یزیهربرنامهه یبهرا یانیمستمر باشد. پا یفرایندصورت باید به پاسخریزی برنامه. ۲

 شود. ینیاصالح و بازب و شیآزما ،دائمطوربرنامه باید بهلذا  ؛ندارد

 ؛وقهوع حهوادث اسهت وضعیتها در از نادانسته یآگاه یبرا یفرایند پاسخریزی برنامه. ۸

 یازیه. نکرد رکفها ۀ آنو دربار در نظر گرفت را ط محتملید تمام شرایبا ،لذا در برنامه

هها در نظهر نیتهرله بهتر است محتمهکبل ؛تمام مخاطرات برنامه تهیه شود یست براین

 گرفته شوند.

ن اقدامات مناسب در زمان وقوع حوادث و ییو تعکردن مشخص ،این برنامه یهدف اصل. 0

 دقت مشخص شود.به کارکنانافراد و تمام ف یت و وظایلذا باید مسئول ؛بالیاست

 یویشهده و سهنارمخاطرات ثبت و د براساس احتمال وقوع اتفاقاتیبا پاسخریزی برنامه. 1

 .شودن یتدو، احتمال وقوعبا حوادث و بالیای 

مخهاطرات و  بهارۀدر اطالعهات د براساس دانش و شواهد درست ویبا پاسخریزی برنامه. 3

 موجود باشد. وضعیت

ننهدگان در کتکدر نظر گرفته شود تا مشار یت آموزشیفعال کیعنوان د بهیبا یزیربرنامه. 3

 .دست آورندبهخود سازمان  خصو در یشتریت بعااطال، آن

در  رگهذاریو همچنهین الزم اسهت تمهام افهراد ترث د متناسهب بهودهیبا یزیرگروه برنامه. 5

 ت شود.یحما یخوببه و بهتر است گروه کنندت کمشار یزیربرنامه

ن یبهتهر یکنهد. سهادگ یجهاد سهردرگمیو نباید ا باشدان ساده کامد تاحد  یریزی بابرنامه. ۲

 است است.یس

 استفاده باشد. قابل ،وضعیتیر و در هر یپذد انعطافیمه بابرنا. 3

 باشد.داشته اقدامات پاسخ به حادثه برای شروع ۀ نقط کید یبا پاسخریزی برنامه .۲۱

 را فهراهم یتیاقهدامات فهور مرتبط با یهایاستراتژۀ ان توسعکباید ام پاسخریزی برنامه .۲۲

 .سازد
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 ایدر حوادث و بال اسخپخوب ۀ برنام کی یهایژگیو. 3-4-۶
 توان آن را به حافظه سپرد.ینم ،صورتنیا غیردر ؛توب باشدکم 

 شود.یده نمیفهم ،صورتنیا غیردر ؛ساده باشد 

 افتد.ینم، نندکد آن را اجرا یه باک یبه دست افراد ،صورتنیا ریدرغ ؛ع شودیتوز 

 نخواهد بود. یاتیعمل ،صورتنیا ریدرغ ؛آزمون شود 

 شود.یروز نمبه ،صورتنیا غیردر ؛ودش ینیبازب 

 

 در حوادث و بالیا پاسخ یزیربرنامه فرایند. 3-4-1
 ؛ف پروژهیتعر. ۲

 ؛یزیرل گروه برنامهیکتش. ۸

 ؛وینارس یالت محتمل بر مبناکل مشیتحل. 0

 ؛ل منابعیتحل. 1

 ؛هاتیف و مسئولیح وظایتشر. 3

 ؛تیریح ساختار مدیتشر. 3

 .هاستمیو س هایتژاستراۀ توسع. 5

 

 ف پروژهیتعر .۱

 ؛ح شهوندینیاز تشهرمورد شده و اقداماتانیبۀ برنامۀ نیمحدوده و زم و د اهدافیبا ،ن مرحلهیدر ا

د براسهاس یباپروژه  ۀتعیین شوند. مرحل، ن مرحلهیاقدامات در همبرای از ینمورد منابع ،همچنین

عنهوان رد. بههیصورت گ پیشینمراحل  خطر  در از شدهانجام تجزیه و تحلیلل مخاطرات و یتحل

، داشهتن آنبا ههدف فعهال نگهه یمارستان فرضیب یدر مقابل زلزله برا یآمادگۀ ن برنامیتدو، ماال

بها دار یهپاارتبهاط داشهتن و  یرضهروریغ یههابخشۀ یتخل، درصد3۱تا  یت بستریش ظرفیافزا

 باشد.یف پروژه میاز تعر یاات نمونهیت عملیز هداکمرا
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 یزیرل گروه برنامهیکتش. ۲

ن گهروه یهب ایهکشهود. تریل مهیکتشه یمارستان از افراد مختلفهیب پاسخ یزیرگروه برنامه

 اطالعهات یآورجمهع، یهها در طراحهواحهدتمهام ت کد کهه مشهارشوین مییتع یصورتبه

 بهرایر یهز یارههایار برسد. معکها به برنامه به حداو تعهد واحد ییضمانت اجرا، ازینمورد

 :  شودیمپیشنهاد خاب افراد گروه انت

 داشهته  یا آگهاهیهف و نقش واحد خود در زمان وقوع بالید از وظایگروه با یاعضا

 باشند.

 بازسهازی توانبخشی/، پاسخ، آمادگی)مدیریت حوادث  ۀتمام چرخد در یاین افراد با 

و ه مشارکت فعال داشته و از افراد باسابق یدر حوادث قبل (هاکاهش اثر پیشگیری/ و

 باشند.باتجربه 

 قبهول  یبهرا یمناسهب یگهاه قهانونیاز جا ،ف واحهد خهودازطهر است این افراد الزم

 ت برخوردار باشند.یمسئول

 را داشته باشند. یزیرت در گروه برنامهکمشار ییو توانا ظرفیتاست این افراد  الزم 

ور حضهد زیهر شهامل مهوار یزیردر گروه برنامه یباید افراد، مهم بخش 3از کم، دست

 :  داشته باشند

 انکپزشه، و حراست یم انتظامیت، یر پرستاریمارستان و مدیس بیئشامل ر ،یتیریم مدیت

گهروه .  شهامل آب و بهرق و... ،رساختیسات و زیترس،  نقلوحمل، ارتباطات، انپرستار و

 ،ماهال بهرای .مطلوب برسهدۀ جیباشد تا بتواند در زمان کوتاه به نت کوچک ،انکامد  د تاحیبا

 :  از افراد زیر تشکیل شده باشدد یگروه با، یمارستانیب پاسخ یزیربرنامه یبرا

 ؛مارستانیس بیئر .۲

 ؛ر درمانیا مدیمارستان یب یمسئول فن. ۸

 ؛یر داخلیمد و یس امور اداریئر .0

 ؛یر پرستاریمد .1

 ؛یمهندسیفن دفتر .3
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 ؛بردارنقشه .3

 ؛یکپزش یهاتیت حوادث و فوریریز مدکمر، هدانشگا، وزارت بهداشتۀ ندینما .5

 نند.کیم یارکمارستان همیه با بک ییهاتکها و شرسازمانۀ ندینما .۲

 

 

 

 و یسنار یبر مبنا الت محتملکل مشیتحل .۳

و  ٢ارکها با اسهتفاده از روش بهارش افیحوادث و بالبرای  یزیربرنامهۀ تیمک، ن مرحلهیدر ا

الت کمشه و مشهابه ههایموقعیتا یه یقبل یایبرگرفته از بالات و مستندات یبراساس تجرب

 وییند. بهتر است سنارکینظر را استخراج ممد وییسنار، یک حادثه از وقوع یناش یاحتمال

 رااز آن  یناشه یالت احتمهالکو افهراد گهروه مشهشهود ارائه هست،  ه محتمل نیزکنظر مد

، شهده اسهتل خطر استخراج یتحل رایندفه در کای هر مخاطره یاست برا . الزمکنند تحلیل

صهورت و سهاختار مهدیریتی  فیمنابع و وظها و التکل مشیشامل تحل یزیربرنامه فرایند

جغرافیایی  بخشمخاطرات محتمل در  بر مبتنیشده نیتدو یوهایاست سنار یرد. ضروریگ

 .دهدر قرار مییآن را تحت ترث ه حادثهکباشد  یاا هر نقطهینظر مد مارستانیب

 یههایاسهتراتژ، ههاها و علهل آنیریپذبیآس، مخاطرات ،یشتریات بیئبا جز ،ن مرحلهیدر ا

 یها بررسهین استراتژیا ۀکنندبهبود و عوامل شروع یهایپاسخ و استراتژ یآمادگ، پاسخ محتمل

ل یهتحل ،د. همچنهینشهوین میتهرم یمراحهل بعهد یشهوند و اطالعهات الزم بهرایل مهیو تحل

 یسهوزل و آتهشیسه و ماننهد زلزلهه ،محتمل یوهاید براساس سناریبا ،ن مرحلهالت در ایکمش

 .باشد

 آسال برقیدر زمان س یالت احتمالکل مشیتحلمثالی از . 1-3 جدول

 یالت احتمالکمش مارستانیب یگرفتگآب

ساختمان و استانداردنبودن ارتفاع  یال در مهندسکشمارستان واِ یب نداشتنیآمادگ  لیدال

                                                                                                                                              
1  . Brain Storming 

 ر مهم:کتذ

 .مارستان هستندیب حوادث و بالیای ۀتیمک یهمان اعضاریزی برنامه ۀتیمک یاعضا
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 روآب یهاسطح شهر و رودخانهبه تنسب مارستانیب

، در معرض خطر یهابخشۀ یه و تخلیهشدار اول، مارستانیبند در اطراف بآب یطراح

 آب ۀینده و تخلکم یهاپمپ ینیبشیپ

 یهایاستراتژ

 رانهیشگیپ

نان از یاطم، آبۀ ینده و تخلکم یهااستفاده از پمپ، در معرض خطر یهابخشۀ یتخل

 به مناطق امن کارکنانماران و یانتقال ب، شدههیدر مناطق تخل یمنیمت و ان سالیترم

 یهایاستراتژ

 پاسخ و بهبود

منطقه و  یِ اهیب پوشش گیتخر، مارستان با آبیبۀ ن و محاصریسنگ یبارندگ

 هام رودخانهیدرنظرنگرفتن حر

 کنندهآغازۀ حادث
 

 

رد تها از یهگیار قرار مکه در دستور کاست  یاقداماتتمام  ،رانهیشگیپ یهایمنظور از استراتژ

قبل از وقوع حادثهه ۀ د در مرحلین اقدامات بایند. اک یریشگینظر پمد یل احتمالکوقوع مش

 ،ه در زمهان حادثههکاست  یاقداماتتمام پاسخ و بهبود  یهایمنظور از استراتژ انجام شوند.

نظر مد لکمشوضعیت، ن یود. در اشینظر انجام مۀ مداز حادث یالت ناشکمقابله با مش یبرا

 نشده است. یریشگیپتر پیش

د و شههویت حادثههه اسههتخراج میریمههد یهههایاسههتراتژ، الت محتمههلکل مشههیههبهها تحل

عنوان نیروههای متخصهص به یزیربرنامهۀ تیمک یها توسط اعضاین استراتژیکه ادرصورتی

نو فراهم خواهند کهرد.  یهاهدید ایتول یبرا یانهیو زم است یاربردکار یبس ،استخراج شوند

، یآمهادگ، یریشهگیپ یههایاسهتراتژ یت اجهرایمسئول ،ه چون گروهکن است یمهم اۀ مسئل

ضهمانت ، ههاین اسهتراتژین ایاز ابتدا در تدوها آن تکمشار، عهده داردپاسخ و بهبود را به

 ند.کیشتر میرا بها آن یاجرا

 ل منابعیتحل. ۴

 مسهائل( و بهبودی پاسخ و یریشگیشده )پنیتدو یهایستراتژا یاجرا برای ،ن مرحلهیدر ا

و  یموجهود ،در حهال حاضهر ؟از اسهتیهن یانهاتکچه منابع و امبه : شوندمیزیر مشخص 

 یسهکست و چه یاز و وضع موجود چین نیبۀ فاصل ؟قرار دارد یتیمنابع در چه وضع ۀریرخ

 ن مرحلههیهدر اتوانهد یمهر یهزهای پرسهشهمچنهین  ؟ن فاصهله اسهتیهاکردن مسئول پر

 :  باشد کنندهکمک
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 دام است؟کپاسخ و بهبود ۀ رانیشگیپ یهایاستراتژ 

 از است؟ینچه منابعی  ، بههاین استراتژیا یاجرا یبرا 

 در دسترس است؟ یچه منابع 

 ن منابع است؟یمسئول ا یا فردیواحد  یا چه سازمان 

 رد؟از وجود داینمورد ن منابع موجود و منابعیب یچه تفاوت 

 مبود است؟کن یمسئول جبران ا یسکچه  ،وجود دارد یاگر تفاوت 

 ر؟یا خیط اثربخش هست ین شرایدر ا، ا استفاده از منابع موجودیآ 

 یان اصهلکاز ار ،ایدر زمان وقوع بال شدهبینیپیشاقدامات  یاز براینمورد منابع ینیبشیپ

 .استات آن یراز ضرو یافکمناسب و  یانسان یروین نیبرنامه بوده و ترم

 

 زمان زلزله در یالت احتمالکل مشیتحلمثالی از . 4-3جدول 

 رانهیشگیپ یهایاستراتژ لیدال یالت احتمالکمش
 یهایاستراتژ

 یو بهبود پاسخ

 ۀحادث

 کنندهآغاز

 یتخت خال نبود

 ین فضایترمبرای 

مناسب در  یدرمان

با هدف  بال

به  ییگوپاسخ

 .ازهاین

اشغال تخت توسط 

ه از قبل ک ینمارایب

 ؛اندشده یبستر

از  یب تعدادیتخر

 ؛هاها و بخشتخت

هجوم مردم و 

ن به امصدوم

 .مارستانیب

 3۱ کمدستمارستان یب

مواقع بحران برای تخت 

 شانباره و در یته

 برایو  ندک ینگهدار

در ها آن یاندازراه

در  ،یعاد وضعیت

ن یمارستان تمریاط بیح

 .شود

در فضای جایگزین 

ۀ لیوسبه ،مارستانیاط بیح

 یدر فضا یبانیواحد پشت

جاد ین ایزم یباز رو

 .شود

بسیاری ت یمصدوم

از مردم در اثر زلزله 

ۀ اژ و ارائیترنبود و 

ه در یخدمات اول

 .محل حادثه
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 رانهیشگیپ یهایاستراتژ لیدال یالت احتمالکمش
 یهایاستراتژ

 یو بهبود پاسخ

 ۀحادث

 کنندهآغاز

 کارکنانبودن مک

و  یپرستار

 .اورژانس یکپزش

 یتعدادشدن شتهک

خروج  ؛کارکناناز 

ها آن از یتعداد

 یدگیرسمنظور به

ا یه خانواده ب

بودن زدهوحشت

 .از وقوع زلزله یناش

 کارکنان یسازمانده

موجود و درخواست 

ت یز هداککمک از مر

 .اتیعمل

 یزیربراساس برنامه

 به تعداد کارکنان، بحران

ار در بخش ک برای یافک

 شدهبینیپیشها فوریت

ن یگزیجا کارکنان است.

مارستان مراجعه و یبه ب

 موجود براساس کارکنان

ۀ نزد خانواد یقبلۀ برنام

خود رفته و خدمات 

 .دهندیخود را ادامه م

 وقوع زلزله

 

 ل منابع در زمان زلزلهیتحل. 1-3جدول 

 هایاستراتژ

 پاسخ و بهبود( و رانهیشگی)پ
 انات در دسترسکام ازینمورد منابع

 اختالف

منابع و 

 امکانات

ا فرد یواحد  یا سازمان

 مسئول

ت تخ 3۱ کمدستِ ن یمتر

 یاردنگهمواقع بحران برای 

 یاستراتژ: مارستانیب در

 یریشگیپ

 یمارستانیتخت ب 3۱

 یاندازحمل و راه قابل

 عیسر

 یتخت ،حاضر رحالِ د

با مشخصات فوق در 

 .مارستان وجود نداردیب

3۱ 

 تخت
 یداخل ریمد

 ،یافکبه تعداد  کارکنان

ار در بخش ک برای

و  شده بینیپیش هاتیفور

در دسترس  ،ازیندرصورت 

 باشند.

به حداقل  یدسترس انکام

 کارکنانپرستار و  3۱

ن یمرت برای یکمک

از ینمورد خدمات

 .تین در فورامصدوم

نفر  ۸۱ار کجود حداو

 .ازینمورد نیروی

ن یمتر

 نفر 0۱

برای 

 جبران

مبود ک

 کارکنان

پزشکی، علومانشگاه د

، اتیت عملیز هداکمر

مدیر ، مارستانیس بیئر

 پرستاری
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 ها تیف و مسئولیح وظایتشر. ۵

 براساسد و ون شییتع ،ق و شفافیطور دقف افراد بهین برنامه الزم است شرح وظایدر تدو

 دادنمسهئول انجهام یه در زمان عهادکرد یعهده بگرا به یتیهر فرد همان مسئول، یلک یقانون

عههده دارد و ا بهت رین امنیو ترم یکیزیحفاظت فۀ فیانتظامات وظ ،ماال برای آن بوده است.

د یهجد وضهعیتدر  واگذارشهده راف یوظها ،ت خودیگر هم به فراخور مسئولید یواحدها

 ،ن اصلیت ایخدمات است. با رعاۀ ارائ موقعیتتفاوت فقط در  ؛ بنابراین،رندیگیعهده مبه

 ن زمان ارائه خواهد شد.یتروتاهکدر و شتر ین خدمات به افراد بیشتریب

 

 «.متر استکشتر در زمان یب ار  ک، اصل: نکته»
   

 ها تیف و مسئولیح وظایتشر یهاروش. 3-4-1-3
 ار و اقداماتکبراساس . ۱

 ییارههاک ،ن روشیهانجام دهد. در ا یارکد چه یبا یسکه چه کند کین روش مشخص میا

مختلهف فهرسهت  هایبخشف یا براساس وظایبراساس حروف الفبا  ٢،د انجام شوندیه باک

خهدمات ، نقهل و انتقهال، ارتباطهات، مرتبط بها امهداد و نجهات یارهاک ،ماالبرای شود. یم

ۀ تهیمک یا اعضهایهندگان واحدها یشود. سپس نمایماران فهرست میاژ و انتقال بیتر، تیفور

 یو سهازمان یتخصصهحیطهۀ ه در کهپذیرنهد میرا  ییارههاک ،مارستانیا در بیحوادث و بال

رئهیس ، نند. پس از آنکیرا مشخص م شدهبینیپیش یهاتیفعالتمام  ،نمسئوالهاست و آن

د تها کنهیور ابالغ مکبه افراد مذرا شده اقدامات مشخصکمیتۀ حوادث و بالیای بیمارستان 

 ند. کسب کها آن دادنانجامرا برای انات و توان الزم کام ،ا فرد مربوطیواحد 

ا یهفهرد  کیتوان یم ،شدهبینیپیش یا استراتژیهر اقدام  دادنانجامبرای  ،ن روشیدر ا 

ننده کتیا سازمان هدایفرد/واحد  رد.کبان را مشخص یا واحد پشتیفرد  کیواحد مسئول و 

 فه را داراست.یآن وظ دادنانجام یت قانونیمسئول ،یعاد وضعیتدر 

                                                                                                                                              
 شده در مرحلۀ تحلیل مشکالت محتمل است.های استخراجاین اقدامات همان استراتژی .1
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 ها براساس کار و اقداماتتیو مسئول وظایفکردن مشخص یهاروش ی ازمثال .۶-3جدول 

 فهیوظ
ا واحد یمان ساز

 نندهکتیهدا
 نندهکتیا واحد حمایسازمان 

و براساس  یمارستانیب پاسخ یزیربراساس برنامه

مواقع بحران برای تخت  3۱حداقل ، یفرض یویسنار

 شود. یمارستان نگهداریه و در انبار بیته

 یکزات پزشیتجه

ر یمد، مارستانیب

 یداخل

 یکزات پزشیتجه، دانشگاه یامور مال

ز کمر، مارستانیاست بیر ،دانشگاه

 ات دانشگاهیت عملیهدا

و براساس  یمارستانیب پاسخ یزیربراساس برنامه

ار در کبرای  ،یافکبه تعداد  یکارکنان، یفرض یویسنار

آماده و در دسترس  و دوش بینیپیشبخش اورژانس 

 باشند.

 یدفتر پرستار

پزشکی، علومدانشگاه  یدفتر پرستار

، خدام دانشگاهو امور است ینیارگزک

 ات دانشگاهیت عملیز هداکمر

 انهاتکام، ی دیگهرههابها سهازمان ییهق همهاهنگازطر تواندیات میت عملیز هداکمر: رکتذ

 ن کند.یو ترم ینیبشیپ ،یاز را براساس توافقات قبلینمورد

 

 مارستان یب یبراساس واحدها. ۲

چه  ،ن و بعد از حادثهیح و ند قبل از وقوعکیمارستان مشخص میهر واحد ب ،ن روشیدر ا

ف یوظها ،یاحتمهال یوهایسهناردرخصهو  واحدها  ،ترتیبنیدهد. بدباید انجام  یاقدامات

 نند.کیزمان مشخص متفکیک به خود را

 ها تیو مسئول وظایف نییتع .1-3 جدول

 واحدها یاها سازمان
 فیوظا

 بعد از حادثه ن حادثهیح قبل از حادثه

    اهدانشگ یر پرستاریمد

    یکزات پزشیتجه

    یرداخلیمد

    خدمات

    مارستانیاست بیر

    مدیر پرستاری

    دانشگاه یامور ادار

    است دانشگاهیر
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 وضهعیته قبهل از بهال و در کاست  یفیقاً همان وظایف افراد و واحدها دقیوظا: ر مهمکتذ

 تر خواهد بود.وتاهک یزمانشتر و در یفقط حجم خدمات ب ؛انددادهمعمول انجام می

 

 هاتیو مسئول وظایف نییتع .۸-3 جدول
 فیوظا

 هاسازمان فرد/واحد/
 قبل ازحادثه ن حادثهیح بعد از حادثه

، شههدهزات مصههرفیههن تجهیتههرم

، کارکنههانار کههسههاعات ۀ محاسههب

 کارکنانگزارش جلسه با کردن آماده

نقهاط  واقهدامات  یمنظور بررسهبه

 . و... هاقوت و ضعف

ت در کمشههار، کارکنههان یفراخهوان

حادثهه براسهاس  یفرماندهۀ سامان

ت بخههش یریمههد یاتیههعملۀ برنامهه

 . اژ و...یتربر  نظارت ،تیفور

ل یتحل، کارکنانآموزش 

 ،هههاخطههر در بخههش

 یفراخهوان، یزیربرنامه

 . و... کارکنان

 یر پرستاریمد

 

 ت یریح ساختار مدیتشر. ۶

 یشهورک یمارسهتانیت بیرید به برنامه و ساختار مهدیبا ،ثهحاد یفرماندهۀ سامان یدر طراح

هها مارسهتانیت حهوادث در بیریرد مدکیرو، ت سالمتیریمد یملۀ برنام یرد. الگوکتوجه 

ۀ اسهت سهامان ارآمهد الزمکو  کسهب و کچابه یتیریجهاد سهاختار مهدیا یز هسهت. بهراین

و  فیهتعر یمارسهتانیب حهوادث یفرماندهۀ سامان یشورک یحادثه براساس الگو یفرمانده

ف یهامهل و جهامع تعرکطهور ف هر پست آن بهین سامانه و شرح وظایگاه هر فرد در ایجا

اسهت در  یهیرنهد. بهدیالزم خهود قهرار گ یهاتحت آموزشنقش  یفایا یبراشود و افراد 

و  کنهدیخهود عمهل مه یوجهاریمارستان براساس ساختار ساریت بیریمد، یعاد وضعیت

را  یمارسهتانیبۀ حادثه یفرمانهدهۀ سهامان ،مارستانیس بیئاست ریالیا به رحوادث و بۀ تیمک

حادثه اقدام  یفرماندهۀ سامان کیجاد یا ،بیهرترتکند. بهیم یریگیرا پ ن و آموزش آنیتدو

ی ن مفههومیتهرمههمهمهاهنگی . شهودمحسوب می ت حادثهیریان مدکه از ارکاست  یمهم

 . شودتوجه آن به  دیبا یتیریدر ساختار مدکه  است

ن اطالعهات مهرتبط یمنابع موجود و ترم ا ویبال اصولیل منظم و یتحل یمعنبه یهماهنگ

 یآورجمهع ،ماهال یبهرا ؛گهر اسهتید یههاافراد و سهازمان و اجزا و عناصر سازمان یبرا
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، ههازان صدمات و جراحهتیم، یخدمات سالمت ۀدهندز ارائهکت مرایوضعبارۀ در اطالعات

و  سالمت بخشمرتبط با  یها و واحدهان اطالعات به سازمانیانتقال ا ،آماده نکارکناتعداد 

 .شودانجام میات یت عملیز هداکتوسط مرهای الزم هماهنگی

 یاسهتفاده از الگهو، یمارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ ات سامانیعمل یهموارساز یدر راستا

 کارکنهانران و یار مهدیهدر اخت یتوانهد ابهزار توانمنهدیمه ٢هوشمند یفرماندهشدۀ شناخته

 کنند. یاتیف خود را عملیالکت ،ن نحویبه بهتر ،ن روشیمارستان قرار دهد تا با ایب

 فرماندهی هوشمندۀ گانپنجاجزای . 3-4-1-1
ت و یرا مسهئول ههدا یفرد، هوشمند یفرماندهۀ پنج گان ین جزء از اجزایا ١:یفرمانده. ۱

مات خود یدهد تصمیبه او اجازه م، املکار یض اختیتفوات قرار داده و با یل عملک یراهبر

هها بخهش ی. تمهامکند درستی اعمالبه، است یافتیل اوضاع و اطالعات دریتحلۀ جیه نتکرا 

ت افهراد توسهط یباشهند. ههدا گوپاسهخو بهه او کننهد اجرا  خوبیبه د دستور فرمانده رایبا

 شههامل یفرمانههده م اینکهههالکههۀ . خالصههگیههردصههورت می یصههورت عمههودبههه، فرمانههده

 یدر تمهام هادسهتورکردن اجراات و ینترل عملک، مقتدرانه هایو صدور دستور یریگمیتصم

 است. یاتیعمل یهارده

. در ایهن اتیهعمل فراینهدل کهبهر  یرگهذارینظرگرفتن و ترثعبارت است از تحت: نترلک .۸

 یو حته یهردمهدنظر قهرار گ ییگوپاسهخرها در زماِن یتحوالت و متغتمام الزم است  راستا،

م مناسب یتصم، اتیرگذار بر روند عملینشده و ترثینیبشیپ یرهایمتغ یبرا ،درصورت لزوم

ن گهام در یاوله، ن موضهوعیگسترش بحران است و اکردن متوقف شامل نترلک. گرفته شود

وقهوع و مههار  یههاافتن علهتیه، نتهرلکاینکهه  المکۀ شود. خالصیقلمداد م نترل بحرانک

نتهرل کنتوانهد  ینتهرل اسهت. اگهر فرمانهدهکدر  یاساس رکنالت است. سرعت عمل کشم

کهه  اسهت یه قطعهیهاز بحران اول یناشۀ یثانو یهاجاد بحرانیا، کندعمال بر حادثه اِ  یمناسب

                                                                                                                                              
1. Command,Control, Communication, Computers and Intelligence (C4I) 
2. Command  



  91 ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

رتهر ظهاهر یتر و فراگدهیچیتواند از خود حادثه پیه میبار ثانوانیآثار ز ،گاهی ،صورتنیدرا

 د.شو

 ن سهتاد و صهفیاطالعهات بهۀ یان مؤثر و دوسهویارتباط مناسب مستلزم جر 1:تارتباطا. 0

ن یهد. اسهباب و ابهزار اشهویم یزیرهیپا یسازمانصورت درون و برونن ارتباط بهی. ااست

ارتبهاط ، هیال کیتا درصورت اختالل در شود  یطراح یاهیصورت چندالد بهیبحِث مهم با

به مهردم از  یرسانو اطالع یجمع یهاد. ارتباط با رسانههای دیگر دچار مشکل نشودر الیه

ۀ یهثانو یههاش بحهرانیهو از زا باشهد مؤثربحران ۀ نترل دامنکتواند در یم، ت بحرانیوضع

 .پیشگیری کنده یناشی از بحران اول

م ینهه و مسهتقیهزمک و عیسر یتواند باعث ارتباطیمطمئن م یاانهیراۀ کجاد شبیا ١:انهیرا. 1

توانهد در یمه یوران فن هیهاسهتفاده از ا شهده و یو فرمانهده یاتیمختلف عمل یهاهیالن یب

 ار مؤثر واقع شود.ید اطالعات بسیو تول ٩هادادهتحلیل و  یبنددسته

ده بهه یرسه یههال دادهیتبهد، در بحهران یریهگمیتصهم ین اساسهکر 4:یهوش اطالعات. 3

ت یریت بحران را مدیریه مدکت دارد یاهم یحدن موضوع بهیهوشمندانه است. ا یاطالعات

 یههاتیرا از وضهع ههاد اطالعات و دادهیبا ،حیصح گیریمیتصم یاند. برااطالعات دانسته

ن و مسههئوال یهههاو خواسههته یار عمههومکههن از افیهمچنهه، انیههجر داده و درحههالِ رخ

ههوش  جهادیا ی. بهراکهرد بندیآوری و جمعجمع ،رامونیط پیل محیگذاران و تحلاستیس

 : د چهار اصل را مدنظر قرار دادیبا ،یاطالعات

 ؛هاداده یدهجهت. ۲

 ؛هاداده یآورجمع. ۸

 ؛هاپردازش داده. 0

 .ان به حادثه و مردمیگوپاسخن و ن مسئوالیع اطالعات بیتوز. 1

                                                                                                                                              
1.Communication    
2. Computer 
3. Data 
4. Intelligence 
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حهل ن راهیافتن بهتهریه یت بهرایت و موقعیشناخت وضع، یهوش اطالعات ،طور خالصهبه

ج و شهناخت آن از یهراۀ اشاره به چهار واژ، الن بحرانکت یریبحث مد الت است. درکمش

 .بسزایی داردت یاهم

 ایر در پاسخ به حوادث و بالیدرگ یهاسازمان. 3-4-1-1
. براساس نوع بحهران استمحور تیفعال، شور ماکبه حوادث در  ییگوۀ پاسخسامان یطراح

ههر  طبهق را گوپاسهخ یههاازمانسه، اسهتا ضهروری یه در حوادث و بالک ییهاتیو فعال

 :  نندکمی میهای زیر تقسبه دسته ،یت تخصصیفعال

ن سهاختار یترانات و گستردهکام و ن متخصصیشتریه بکاست  یسازمان: مسئولسازمان  .۲

ز مشهغول یهن یعهاد وضعیتخود دارد و در  یت تخصصیفعالدرخصو  شوری را ک

درمان و آمهوزش ، وزارت بهداشت ،لاام ی. برااست خصو نیاخدمت در دادنانجام

ا بهداشت و درمان در زمان حوادث است و یسالمت  یت تخصصیمسئوِل فعال یکپزش

در موضهوع  ،بعهد از بحهران ن ویحه و ها را قبهلیزیرها و برنامهیگذاراستیستمام 

 عهده دارد.سالمت به

بهه ، ت سازمان مسئولیفعال ۀنیتوانند درزمیه مک ندسته ییهاسازمان تمام: ارکسازمان هم .۸

ار نداشهته باشهند. یهدر اخت یریهرو و ساختار فراگین و اناتکاگرچه ام ؛او یاری رسانند

احمهر و هاللِ  و ین اجتماعیمانند سازمان ترم ییهاسازمان، در بحث سالمت ،لامابرای 

 شوند.های همکار در نظر گرفته میعنوان سازمانبه ،یستیسازمان بهز

سهازمان عنوان بهه یاناتکا امیچ تخصص یه هکشود یم گفته یبه سازمان: بانیپشتسازمان  .0

ا یه نیافتنحضور یول ؛ار نداردیسازمان مسئول در اخت یت تخصصیفعالۀ نیار درزمکهم

 ؛رگذار باشهدیترث رد سازمان مسئولکبر فعالیت و عمل ،شدتتواند بهیم، آن یناهماهنگ

دچهار اخهتالل  رد نظهام سهالمتکعمل، ندکت برقرار نیه اگر امنک یانتظام یرویمانند ن

ا یهمارسهتان یکهه اگهر سهوخت ب ینفته یههاا سهازمان پخهش فهرآوردهیه خواهد شد

نشهدنی حلالت کبها مشه یتیخدمات فهور ،ندکن نیها را در زمان بحران ترمآمبوالنس

ن د شهفاف و روشهیهبامارستان یت در بیریساختار مد ،طور کلیرو خواهد شد. بهروبه
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تعریهف  یدرسهتبهه ،ایها در زمان بالواحدها و سازمان و افرادباشد تا جایگاه مدیریتی 

 .دشو

 

 هاستمیها و سیاستراتژۀ توسع .۷

برنامهه هسهتند و  یات اصلیمحتو ،قتیدرحق یپاسخ و بهبود یهایاستراتژ ،ن مرحلهیدر ا

تمهام اسهت  لذا الزم ؛شوندیها مشخص مین استراتژیا یبرا یتیحما یهاستمیس ،همچنین

، ییگوپاسهخ یدر راسهتا، تیهفورهنگهام ت سالمت یریر در مدیدرگ یهاحوزهو  هابخش

تمهام اقهدامات و  وضهعیتی،د. در چنهین کننهف یهن و تعریهیرا تع یمشخصه یهایاستراتژ

اسهت  و الزم ودات فهرست شهیئر جزکبا ر ،امل و جامعکطور نیاز باید بهمورد یهاتیفعال

 لذا ؛دشوف یز تعریبان( نیار و پشتکگر )همید یهابا واحدها و سازمان یهماهنگ یهاروش

 ههای الزم صهورت گیهرد.د و بحثوهماهنگی ش یزیرد با گروه برنامهین مسئله بایادربارۀ 

 :  شود نیر تدویز هایبخشاز  یکنظام سالمت در هر یهایاستراتژالزم است 

 یوهایده براساس سهناریدبیآسۀ مردم منطق یتسالم یازهایمرتبط با ن یهایاستراتژ 

   ؛محتمل

 ط و یبهداشهت محه، یسهرم   یههایماریب، یمرتبط با بهداشت همگان یهایاستراتژ

 ؛سالمت آب

 ؛مجروحانۀ یاژ و تخلیتر یهایاستراتژ 

 ؛ر حادثهیترث ت تحتیدگان و جمعیدبیآس یاهیتغذ یهایاستراتژ 

 ؛هاتینجات و فعالشده با امداد و قیتلف یخدمات سالمت یهایاستراتژ 

 ؛بهداشت روان یهایاستراتژ 

 یمارستانیب یایت حوادث و بالیریمد یهایاستراتژ.   

، از وقوع حادثهه یالت ناشکل مشیتحل یها بر مبنایاستراتژتمام  یزیران برنامهیدر جر

ز یهبان نیو پشهت ارکههم و ا سازمان مسئولیو فرد  ینیبشیپها آن ازینمورد استخراج و منابع

د و وشه ینین و بازبیتمر ،دفعاتد بهیبا شدهتدوینۀ و برنام ن مجموعهیشوند. ایمشخص م
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 یار نمونههیههای زه شود. ماالیل خطر تهیاز تحل یمحتمل ناش یهاویسنار، هاتمام آن یبرا

 : هستندا یبه حوادث و بال گوییپاسخمناسب در زمان  یهایاز استراتژ

 شهدهبینیپیشههای از قبهل رش مصدومان در مکانیماران و پذیبۀ یتخل یهاکانم برپایی. ۲

 ؛در اطراف بیمارستان

 ؛ین و اضافیگزیجا کارکنانن یترم. ۸

 ؛مارانیو ب کارکنان یساعت برا 5۸حداقل به مدت ، ن آب و غذایترم. 0

  ؛مارستانیدر ب یاهیچندال یزات ارتباطیستم و تجهیس ینیبشیپ. 1

 ؛کارکنان یتم فراخوانسیس. 3

 ؛ازینمورد یدرمانیکزات پزشیتجه ینیبشیپ. 3

 ؛مارانیو ب کارکنانت ین امنیترم. 5

 یمحله یههات مهردم و سهازمانکبا مشار، حوادث و بالیا در محل یهاتهیمک اندازیراه. ۲

   ؛یمدرسه و شهردار، یالنترک، نظیر مسجد دیگر،

مارسهتان بها ین در مجهاورت محهل بیگزیجها ییصهحرا ا درمانگاهیمارستان یب اندازیراه. 3

 ؛بان(یار و پشتکهم یهامحل )سازمان یت شهردارکمشار

 ؛درصورت نیازدیگر،  یز درمانکبه مرا هاآن و انتقالمصدومان ان موقت کاس .۲۱

 یالنترک، احمرهالل، یشهردار، مانند مخابرات ،یمحل یهابا سازمان ییردادهاقرا بستن .۲۲

  .یارکهم ، برایینفت یهاوردهآان پخش فرو سازم

 سهطح  یارتقها یههایاستراتژباید  مارستانیب یآمادگۀ تیمک ،جلسات ولدرط: ۲رکتذ

 ند. ک یابیرا ارزشها آن به یابیزان دستیم نیزو  سازداستخراج  را یآمادگ

 و مهدیریت ، ریهزیبرنامهۀ کمیت ،توانند به دو شکلدرمانی میمراکز بهداشتی: ۸تذکر

 : پاسخ به حوادث را تشکیل دهند

o ٢؛پاسخ به مشکل خا  برای موقت ۀتشکیل کمیت 

o ١.دائمی ۀتشکیل کمیت 

                                                                                                                                              
1  . Ad Hoc planning Committee 
2 . Permanent committee 



  99 ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 کیخدر  بخه حخوادث گوییجامع پاسخخ ۀبرنام یح استانازطر اینمونه. 3-1 

  یاستان فرض
 نهیزم 

 ۲1ل از کمتشه ،نفهر ۲۱۱.۱۱۱ت یبا جمع یاستان مرز ،یاستان فرض: ییایف جغرافیتوص. ۲

ز در معهرض یهخن استان زلزلهی. ااست ز استانکساعت از مر ۸با فواصل متوسط  ،ستانشهر

 قرار دارد. یفصل یهالیو س یستیحمالت ترور، یمحل یهاتوفان، یسالکخش

 وجود دارد.نطقه م ۀنقش. ۸

، یمحله یهاتوفان، نیزلزله و رانش زم ، مانندانده در استان رخ دادهک ییایحوادث و بال. 0

 .یفصل یهالیو س یستیت ترورحمال

 : اند ازعبارت یداد قبلیالت و موانع پاسخ مؤثر به روکمش

   ؛خطرۀ نداشتن نقشیا ل خطر در منطقه یو تحلبررسی نبود  •

   ؛یمناسب بال توسط مقامات محل یفورپاسخ نبود  •

  ؛ایمقابله با حوادث و بال یقطب، یاستان، یمحلۀ نداشتن طرح و برنام •

 . و مردم و... کارکنانعدم آموزش  •
 

 ن برنامهیاهداف تدو 

o  ساختو انسان یعیطب یایبال دربرابر سازی مردم استانمصون :یلکهدف. 

o ی: ئاهداف جز 

 ؛ا در استانیحوادث و بالۀ تیمک یاندازراه •

  ؛ایبال یبرا یاربردکواضح و  یاتیطرح عمل کین یتدو •

 ؛یران محلیمد یهماهنگ یبراۀ ن برنامیتدو •

 کیخحخوادث در هنگخام ت سخالمت یریمخد یح استانطر از یامونهن. 3-۶ 

 مارستان یب
 نهیزم 
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ه کاست  یارجاع در استان فرض یمارستان اصلیب، یزکمارستان مریب: ییایف جغرافیتوص. ۲

 یمارستان در جنهوب شهرقیز شهر قرار دارد. بکساخته شده و در مر 5۱ۀ اواسط دهدر 

هشهده سهاخته ت یی شلوغ و پرجمعاهیشهر در ناح  یههابها خانهه ،یمت شهرقو در س 

. ساختمان استباز  یو غرب یارمندان احاطه شده است. فضای اطراف در سمت جنوبک

بهدون  یمتعدد یهاه ساختمانکاست طبقه کیو  یساختمان چندقسمت کیمارستان یب

   اند.برنامه به آن اضافه شده

 .وجود ندارد: هنطقمۀ نقش. ۸

حمههالت ، زلزلههه، رتلفههاتتصههادفات پ  : انههده در اسههتان رخ دادهکهه ییایههحههوادث و بال. 0

 .ییایمیشۀ ارخانکمارستان و انفجار یدر ب یسوزآتش، یستیترور

 : اند ازعبارت یبه حوادث قبل مؤثر الت و موانع پاسخکمش

 ؛یدرمان کارکنانازجمله  یوحشت همگان   

 ؛یدرمانیز بهداشتکها و مراسازمانهماهنگی نا   

 ؛سالمت بخش کارکنانن دانش و مهارت نداشت 

  و یکزات پزشیاستفاده از تجهامکان نبود... .  
 

 ن برنامهیاهداف تدو 

o  و مقابلهه بها ههر کردن آمهاده و یریشهگیپ یمارسهتان بهرایبهه ب کمک :یلکهدف

 .مارستان و منطقهیدر ب یآت یت بحرانیموقع

o یئاهداف جز: 

 ؛تانمارسیحوادث و بالیای بۀ تیمک اندازیراه •

 کارکنهانت و یریمهد کارکنانف یرد بیمارستان و شرح وظاکعمل یراهنماۀ یته •

 ؛یتیت فوریآمادگی و مقابله با هر نوع موقع و یریشگیپ یبرادیگر 

مارسههتان و یب یایههحههوادث و بالۀ تههیمکن یبهه یسههم و همههاهنگیانکم ایجههاد •

   ؛مرتبط یهاسازمان
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  .ازینمورد منابعۀ یته •

 

 سناریو بر مبتنی یالت احتمالکل مشیحلت ی ازمثال. 1-3جدول 
 تالکمش

 یاحتمال
 کنندهآغازۀ حادث پاسخ یاستراتژ انهریشگیپ هاییاستراتژ دالیل

 یسوزآتش
در 

 مارستانیب

، فیضع کیترکستم الیس
، از گاز یناش یسوزآتش
، یبازآتش ه،آشپزخان دود

 .یمبود آگاهک

آموزش ، آتشکنندۀ خاموش
ستم یس، ستم آبیس، کارکنان

دادن یآگاه، هشدار
، یسوزعلل آتش خصو در

، یاضطرار یخروج
 .هیتخل یهاسمیانکم

ستم هشدار و یس
تماس ، قیاعالم حر
، ینشانبا آتش

، یخروج اضطرار
 .ییجاه و جابهیتخل

 

، کارکنان یدقتیب
افراد  یدقتیب

 .جامعه

 لیس
پخش ، فیضع ۀیستم تخلیس

 .مارستانیباتالق در ب
 دیشد یهاباران ییجاه و جابهیتخل ناقصۀ یستم تخلیس

 .گردباد، زلزله بیتخر
م یترم، هارساختیز یابیارز

 .ازیر درصورت نیو تعم
 ییجاه و جابهیتخل

، گردباد، زلزله
 انفجار بمب

احتمال 
گسترش 

 یماریب

سترس یسندرم د، ایماالر
 حاد یتنفس

ۀ یمحل تخلکردن جاجابه
نترل ک، یزباله از محل فعل

بردن نیباز، در و پنجره قیدق
 آموزش بهداشت، هاپشه
 قابل یهایماریب خصو در
 ،یمنیار و اکبهداشت ، انتقال
 نترل عفونتکستم یس

، شروع درمان
کردن محدود
 ،هانندهکمالقات

 کاستفاده از ماس

، هاپشه ،حشرات
از بیماری انتقال 
، ماریبه ب کارکنان
از بیماری انتقال 

  .کارکنانمار به یب

ش یازدحام ب
 از حد

 مارستانیگسترش ب مکت یظرف

احتمال ارجاع 
ماران به یب
ی هامارستانیب

 دیگر

متعدد  یهابیآس
 کیاز  یناش

 حادثه

 



010  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

 3پیوست 

 سناریو چیست؟
معنای بهه نمایو س یشینما ین واژه در هنرهایاست. ا ییگوو برگرفته از هنر قصهیسنار ۀواژ

 یو متنهیسنار، دیگر عبارتبهکند. را مطرح می یوضوع اصلم ،در آن سندهیه نوکاست  یمتن

 راهها آنخها   ۀجهیگر و نتیدکیبه  مربوط دار ویاز حوادث منظم و معن یاه دستهکاست 

متنی اسهت کهه ، منظور از سناریو، . در آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیاکندمی حتشری

باعهث اخهتالل در ، دنبال حهوادث و بالیهاهد که ممکن است بشودر آن وقایعی توصیف می

بیماران و کارکنان را بهه خطهر  و بیمارستان شود یا سالمت و احیاناً جان مردمۀ امور روزمر

ن کهاتفاقهات مم ۀاز هم یریتصو، وی آمادگی بیمارستانی در بالیایسنار کیدرواقع، اندازد. 

 پس از وقوع بالیاست. ، و محتمل مرتبط با بیمارستان

 ای اساسی یک سناریواجز
 : به شرح زیر استای اساسی آن هبخش کهدارد سناریو اجزای مختلفی 

 فرضی ۀو آثار حادث هاویژگیتوصیف  .۱

 مشهخص شهود. ، ی که روی داده اسهتااولیه ۀباید نوع حادث ،در سناریو: نوع حادثه

 ۀیهک حمله وزی اتفاقی یهاسآتش، سیل، اصلی زلزله ۀمااًل باید معلوم باشد که حادث

 تروریستی است. 

 مشهخص ، ی که اتفهاق افتهاده اسهتاباید وسعت حادثه ،در یک سناریو: ابعاد حادثه

با ابعاد کوچک یا متوسط یها  ایحادثه، که حادثه شودباید معلوم  ،دیگر بیانبهباشد. 

وانهد تحادثهه مهی، وزی شده باشدسدچار آتش ایاگر مغازه ،ماالبرای  بزرگ است.

 حادثهه، وزی در یک مجتمع تجهاری روی دههدسولی اگر آتش ؛قی شودکوچک تل

 بزرگ خواهد بود.

 در یک سناریو باید معلوم باشد که حادثه در اثر یک اتفهاق معمهول : پیچیدگی حادثه

انفجار کپسهول گهاز  ،لامابرای پیچیده است.  ایهواقع ۀوجود آمده یا نتیجو ساده به
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ذاری گهحاصهل از یهک بمهب ولهی انفجهارِ  ؛اسهتاتفاقی سهاده  ،در بازار یک شهر

 ود.شپیچیده محسوب می ایهواقع ،تروریستی

 جغرافیهایی کهه  ۀباید محهدود ،در سناریو: درگیر حادثهۀ محدوده و مشخصات منطق

بایهد معلهوم باشهد کهه  ،دیگر بیانبهمشخص باشد. ، یردگتحت ترثیر حادثه قرار می

ۀ منطقهههای ویژگییهرد. آن دسهته از گرمهیدرگیر حادثه چه حهدودی را دربۀ منطق

بایهد در ، واند عملیات پاسهخ را تحهت تهرثیر قهرار دههدتدچار حادثه که می فرضیِ 

سدی ، است ی که زلزله رخ دادهاروشنی توصیف شود. مااًل اگر در منطقهبه ،سناریو

یهن چون شکستن ا؛ باید به وجود این سد نیز اشاره شود ،در سناریو، هم وجود دارد

بر آمادگی بیمارسهتانی در آن منطقهه  ،ازجمله واند بر پاسخ ما وتمی، سد بر اثر زلزله

اجتماعی و سیاسی منطقهه نیهز بایهد در ، اقتصادی، ترثیر بگذارد. مشخصات جمعیتی

 سناریو رکر شود.

  در سناریو رکر شود.  وضوحبه پیامدهای احتمالی حادثه باید: آثار و پیامدهای حادثه

 ،حادثهه ۀناشی از خود حادثه است و همچنین آثار ثانویه ،حادثه که مستقیم ۀولیآثار ا

مصهدومان ، اسهت اصلی در سهناریو ۀحادثزلزله اگر  ،ماالبرای  د.شوباید مشخص 

ولهی چهون  ؛یافته از زیر آوار خواهند بودافراد نجات، اصلی ۀاحتمالی ناشی از واقع

ای ناشهی ههاز افراد نیز با آسیببسیاری ، وزی نیز همراه استسبا آتش اغلب،زلزله 

 به بیمارستان مراجعه خواهند کرد.  ،از سوختگی

زیهر کهه از آثهار  مسهائلنظیهر  شوند؛نیز معی ن باید موضوعاتی  ،در سناریوگفتنی است 

 :  شوندمحسوب می حوادث

  ِ؛های حادثهزخمیها و کشته تعداد تخمینی  

 ؛شدهتخلیه یا جاشدههتعداد جمعیت جاب   

  ؛آلودگی منطقه نبودوجود یا 

 ؛هامیزان صدمه به زیرساخت   

 ؛همسرمیزان احتمال وقوع حوادث متعدد و پشت   
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 یدهدحادثهۀ بازیابی منطق بینی زمان الزم برایپیش. 

 

 توصیف عوامل اساسی مؤثر در آمادگی و پاسخ .۲

و عملیهات پاسهخ تهرثیر  باید به عوامل دیگری که بر آمهادگی، در سناریوی حوادث و بالیا

 : از اندعبارتذارند نیز توجه داشت. بعضی از این عوامل گمی

 فرضی در چهه فصهلی از  ۀدر سناریو باید مشخص شود که حادث: زمان وقوع حادثه

 در فتد. بهدیهی اسهت آمهادگی و پاسهخاروز اتفاق میسال و در چه ساعتی از شبانه

ی که در تابسهتان و اهد با حادثهدب رخ میشمهی که در زمستان و در نیاحادثه برابر

 متفاوت است.، فتدادر روز اتفاق می

 بایهد بهه ، ودشهدر سناریویی که در حهوادث و بالیها تهیهه مهی: امکانات و پشتیبانی

در اغلهب، سهناریوها  ازآنجاکههای قبلهی اشهاره شهود. ههامکانات موجود و آمادگی

. در دارداین قسمت از سناریو اهمیت خاصهی ، شوندمیاستفاده  تمرینات و مانورها

 ۀسناریو باید معلوم باشد که منابع انسانی و مادی موجود ما برای مواجههه بها حادثه

امکانهات  ،حالتی است کهه در آن، در چه حدی است. بهترین حالت، فرضی سناریو

 شده در سناریو با وضعیت واقعی منطبق باشد.فرض

 اشاره شود باید به وقایع و اتفاقاتی ، ین بخش از سناریودر ا: سناریو ۀدینامیسم توسع

 :وقهایع و اتفاقهاتی ماننهد ؛شهودمهی اصهلی ایجهاد ۀبه دنبهال حادثه، سرهمکه پشت

فهرار ، ازدحهام مهردم، انفجارهای ثانویه در منطقهه، شت مواد خطرناکن  ، سوزیآتش

ابتهدای حادثهه تها ده بهرای امهداد از شهای فعالسازمان، امدادرسانی و نجات، مردم

 . خدمات پزشکی و بهداشت و...، آلودگی منطقه، جمعیتۀ تخلی، مراحل نهایی

 بیان اهداف فرضی و موانع احتمالی .۳

 ولِ طهدرکه قهرار اسهت مشخص باشد باید اهدافی  ،در سناریو: انتظارمورد نوع پاسخ .۲

ه ههدف از تهدوین باید مشخص باشد ک ،لامابرای  ؛عملیات پاسخ فرضی به آن دست یابیم
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فزایهی بیمارسهتان بهرای پهذیرش ااضهطراری بیمارسهتان اسهت یها ظرفیهت ۀتخلیه، سناریو

 افتاده.فرضی اتفاق ۀن حادثامصدوم

کهه ممکهن توجه شود در سناریو باید به عوارض احتمالی : عوارض و موانع احتمالی .۸

مهال دارد بهر سهر راه به مهوانعی کهه احت ،و همچنین شده ناشی شوداست از اقدامات انجام

یان بهه حادثهه گوپاسخموجب افزایش آمادگی ، عملیات پیش آید. رکر این عوارض و موانع

 خواهد شد.

 مناسب یهای یک سناریوویژگی
 :  ای زیر را داشته باشدهیک سناریوی مناسب باید ویژگی

 ؛امکان وقوع آن وجود داشته باشد یعنی؛ ه باشدموج   .۲

 ؛داشته باشند یدرون یآن سازگار یاجزا .۸

 را وصف کند؛ یروابط علت و معلول .0

 ؛دیآکار گیری بهمیتصم هنگام .1

 احتمالی اشاره کند.های به چالش .3

   مثال

ود. توضیحات هر بخش از سناریو داخهل پرانتهز شماالی از یک سناریو رکر می، در زیر

 ،ورههای( آمهادگی بیمارسهتانیوانهد در تمرینهات )مانتمی آمده است. سناریوهایی نظیر این

 .شوداستفاده 

ی ادر مجاورت تاالر بهزرگ شههر کهه در منطقهه ،شب )زمان( تیرماه )فصل( ۲۱ساعت 

کنسرتی با ، درگیر مکان حادثه( ۀمشخصات منطق محدوده و)عمدتاً تجاری واقع شده است 

 قیم(عداد جمعیت در معرض آسیب مسهتنفر در حال برگزاری است )ت ۸۱۱۱شرکت حدود 

حدی است که صهدای ود )نوع و پیچیدگی حادثه(. شدت انفجار بهشکامیونی منفجر میکه 

تاالر کهه در مجهاورت خیابهان بزرگ ود. بخش شمهیب آن تا چند کیلومتر دورتر شنیده می

آیهد وجود میی عمیق در محل پارک کامیون بهاکاماًل تخریب شده و چاله، است قرار گرفته
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سهوزی ایجادشهده در محهل حادثهه و صدمه به بخشی از راه مواصالتی(. آتش )ابعاد حادثه

ود که بهه پمهپ بنزینهی کهه در رآن می رو به گسترش است و هر لحظه بیمِ  ،ثانویه( ۀ)واقع

سرایت کنهد )دینامیسهم سهناریو واحتمهال وقهوع حهوادث ، صدمتری محل حادثه قرار دارد

وند و دقایقی شدر محل حاضر می ،از چند لحظه. مرموران امنیتی پس (سرهممتعدد و پشت

. کننهدرا تخلیهه می مصهدومان، نهدابه کمک واحدهای اورژانس که بهه محهل رسهیده ،بعد

بهه  ،زده در حال فرار هستند )دینامیسم سناریو(. در همین حالبسیاری از مصدومان وحشت

یب اشغال متوسهط ای مختلف و ضرهخوابی ما که دارای بخشتخت۲۱۱بیمارستان عمومی 

 ۀفرمانهدهی حادثهۀ ود. سهامانشهاش مهیباعالم آماده، درصد است )امکانات و پشتیبانی(3۱

حداکاررسهاندن ظرفیهت پهذیرش مصهدومان بررسهی بیمارستان فوراً فعال شده و امکان بهه

 علت، بههای بیمارسهتانهانتظار در سناریو(. مترسفانه یکی از بخشمورد ود )نوع پاسخشمی

 هی ندارد )موانع احتمالی(. دامکان سرویس، ات اساسیتعمیر
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  فصلۀ خالص
مرور شهد و  یمارستانیب یآمادگ یزیرضرورت برنامه، با استناد به مطالعات ،فصل یابتدادر 

، شهاخص ایمنهی بیمارسهتانی، مارسهتانیب یریپهذبیو آسه یمنهیا یبررس ، فراینددر ادامه

رنامههه عملیهاتی فوریههت و برنامههه افههزایش ظرفیههت و ریههزی آمههادگی بیمارسههتانی، ببرنامهه

هها در مقابهل حهوادث و بیمارستانی ایمن و مقاوم و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارسهتان

 بحث قرار گرفت. مورد موجود یهابراساس الگو بالیا

در حهوادث و  یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامهۀ ن مرحلیترین و اصلیتره مهمکییازآنجا

بحهث و  ،یوی فرضهیو براسهاس سهنار ینهیبا ماهال ع فرایندن یا، ل خطر استیتحل ،ایبال

عنهوان بهه یریپذبیآس یو بررس یعلم یهااستخراج مخاطرات با روشۀ . دربارشد یبررس

ریهزی یل انواع برنامهصپس از آن به تف. شد طور مبسوط بحثبه ،ل خطریتحل یعناصر اصل

شامل تعریف  یمارستانیب پاسخ یزیربرنامه فرایندر خاتمه د ؛در حوادث و بالیا تشریح شد

تحلیل ، الت محتمل بر مبنای سناریوی فرضیکل مشیتحل، ریزیتشکیل گروه برنامه، پروژه

هها و اسهتراتژیۀ تشهریح سهاختار مهدیریت و توسهع، ههاتشریح وظایف و مسئولیت، منابع

ت سهناریوی کامهل در حهوادث و و با توضیح در مورد مشخصها شدتوضیح دادهها سیستم

 .بالیا فصل خاتمه یافت

 یبراسهاس الگهو پاسهخ یزیرل خطر و برنامهیتحل ۀ فرایندیلکشود یه میتوصدرنهایت، 

 .  شود انجام مارستانیب یشده برایمعرف









 

 

 هشدار سریع بیمارستانی ۀ راهنمای طراحی سامانفصل دوم: 

   فصل محتوای

 ؛تانمارسیع بیهشدار سرۀ سامان 

 ؛آنداشتن  ملزوماتِ و  فرایند 

  ؛عیسر هشدارۀ سامان یسازالفع  تدوین و مراحل 

 ؛/ اتاق فرماندهی حادثه بحرانهدایت عملیات حادثه / اتاق  اتاق 

  ٢دانشگاه؛ هدایت عملیاتز کبه مر گزارشنکات قابل 

 فهرست حوادث داخلی بیمارستان؛ 

 عیت در شرایط بحران.معیار تعیین سطح حادثه ، سناریو و اعالم وض 

  اهداف فصل
 : قادر خواهند بود ،تابکاز  ن فصلیاۀ خوانندگان پس از مطالع

 ؛دکننهشدار سریع را تعریف  ۀسامان .۲

 ؛ندکنح یرا تشر یمارستانیع بیهشدار سرۀ سامان داشتنِ  ملزوماتِ  .۸

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Center (EOC) 

 

 

 

 

 

 



000  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

ن و بعهد از یحهو  ع قبهلیهشهدار سهرۀ سهامان یسازالفع   تدوین و مراحل فرایند .0

 ؛ح دهندیا را توضیو بال حوادث

 / اتاق فرمانهدهی حادثهه بحرانهدایت عملیات حادثه / اتاق ط یمشخصات و شرا .1

 ؛ندکنان یرا ب

 ؛نندکرا فهرست  اتیت عملیهدا ستادبه  گزارشنکات قابل  .3

معیار تعیین سطح حادثه و اعهالم وضهعیت در  فهرست حوادث داخلی بیمارستان، .3

ه فراینهد  ؛را تشهریح کننههد شهرایط بحههران هشههدار ۀ سهامان یسههازالو مراحههل فع 

 د.ننکن یتمر یفرض یویسنار دررا  یمارستانیب

 

موقع در هنگهام رسهانِی بههنشهده، اطالعبینیترین نکته در زمان وقوع حهوادِث پیشمهم

ترین زمان ممکهن، در صهحنه حضهور بروز حادثه است تا مسئوالن مربوط بتوانند در کوتاه

را مرکز هدایت عملیهات  ، وظایفزمینههای الزم را انجام دهند. دراینگیپیدا کنند و هماهن

بهه  هافرستادن آنتهیۀ پوستر و فرم و  .۸ ؛تعریف حوادث ویژه .۲گونه برشمرد: توان اینمی

درصورت تا  درمانی کزامر مرکز هدایت عملیات به تلفناعالم شماره .0؛ تمام مراکز درمانی

 شود.وع آن فوراً به ستاد هدایت عملیات بحران اعالم بروز هرگونه حادثه، وق

د یهبا ،شهورک یههامارسهتانیبدر ع یهشدار سرۀ سامان یطراح یبرا تدوین دستورالعمل

ۀ سهامان، ن دسهتورالعملیههها بتواننهد بها اسهتفاده از امارسهتانیران بیه مدکباشد  ایگونههب

 د.کنن یحطرا های مربوطرستان را براساس ظرفیتمایمخصو  هر ب
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 عیهشدار سرۀ سامان. 1-3
کهه سهازمان بهداشهت طهوریهب ؛سریع است هشدارِ  ۀسامان ،های مهم مدیریت بالیااز جنبه

 ۀده است. سهامانکرهشدار سریع اعالم  ۀسامان پاسخ را داشتنِ  ۀبرنام قسمت ازجهانی اولین 

بها ههه از مواجپیش  ،در معرض خطر کند که جمعیتِ ای عمل میگونههکامل ب هشدار سریعِ 

آن بها پهایش  فراینهد و مخاطرات یکسان اسهتبیشتر شوند. الگوی هشدار در مخاطره آگاه 

 شود.مخاطرات و انتشار خبر برای آمادگی و پیشگیری انجام می

 قسمت دارد: هشدار سریع کامل چهار  ۀسامان

یههابی دانههش کههافی دربههارۀ خطرههها: ارزیههابی خطههر شههامل تحلیههل مخههاطرات و ارز. ۲

 هاست.ظرفیتها و بررسی پذیریآسیب

: پهارامتر مناسهب براسهاس توانمنهدی سهریع . پایش مخاطرات و طراحی سهامانۀ هشهدار۸

 های علمی و تناوب زمانی مؤثر پایش شود.موجود جامعه و با پایه

. انتشار خبر و ارتباطات مؤثر: این نکته هستۀ اصلِی سامانه اسهت. هشهدار بایهد واضهح و 0

 که در معرض خطر هستند، منتشر شود.فهم باشد و برای همۀ کسانیل قاب

شده و آمهاده بهرای اجهرا وجهود داشهته روز و آزمایش بههای پاسخ. ظرفیت پاسخ: برنامه1

 باشد.

بیمارسهتان بهه حادثهه را بها  ای است کهه بتوانهد آمهادگی پاسهخسامانۀ هشدار سریع سامانه

، ماننهد زلزلهه ،برخی از مخاطراتاگر چه  .ن سطح برساندیاالتربه ب ،سهای دردسترقابلیت

 دتوانهکه هشدار بالفاصله بعد از رخداد صادر شهود، میاما درصورتی ؛نیستند پذیربینیپیش

ن آمهاده اتها رسهیدن مصهدوم ؛ مااًل بیمارسهتانداده شود مؤثرترصورت بهپاسخ باعث شود 

ع یهشهدار سهرۀ بهه دو صهورت سهامان مارستانیدر بحادثه  هفرماند همین منظوربه شود.می

 کند: یخود را فعال م

اعالم وضعیت یا سطح بحران ازطریق مراجع باالتر، مال مرکِز هدایِت عملیاِت دانشهگاه، . ۲

 قطب یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
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 ع باالتر. رسانی به مراجو اطالعمارستان یسطح بحران توسط خود ب . اعالم وضعیت یا۸

 

ار و کههم یهاسازمانو  هارسانه، سب اطالعات از مردمکدنبال هتواند بیت مین وضعیا

ه کهد یهوجهود آهبه ٢یتیمارسهتان وضهعیدر باینکهه  ایهافتد یم اتفاق بیطور مستقهب ،بانیپشت

خهود را  یا آمهادگیه گوییپاسهخحادثه و نظام  یفرماندهۀ ستم سامانیس مارستانین بمسئوال

مرکهِز ههدایت عملیهاِت  اننهدی، ممراجهع باالدسهت، نکهن زمان ممیتروتاهکو در  کنند فعال

 را مطلع سازند. دانشگاه

 سریع بیمارستان  ملزومات  داشتن  سامانۀ هشدار. 1-1
 ،ایهپاسخ به حهوادث و بالۀ جامِع برنام داشتنِ  به لزومِ باید مارستان یب کارکنانو  مسئوالن .۲

 ه باشند.جانبه داشتهمه یآگاه

 .شود ینیبشیمهم پ یهاانکمارستان و مین بیب یمناسب یبستر ارتباط کم،دستِ  .۸

در نظهر  کارکنهانف یشهرح وظها در تبطمهر یهادستورالعمل یاجرا ش مخاطرات ویپا. 0

 شود. گرفته

 مارستان وجود داشته باشد.ییی به حوادث و بالیا در بگوپاسخ براینی مدو  ۀ برنام. 1

                                                                                                                                              
1. Internal Disaster   



  001راهنمای طراحی سامانۀ هشدار سریع بیمارستانی : دومفصل 

 
 

 های داخلی بیمارستانشدن سامانۀ هشدار سریع در فوریتفعال.  3-1 نمودار

 عیهشدار سرۀ ن سامانیمراحل تدو. 1-1

 )آمادگی( 0مرحلۀ قبل ازحادثه. 1-1-3
کننهدۀ مخهاطرات و اطمینهان از اینکهه ارتبهاط های پایشارگانها یا سازمان فهرست ۀتهی. ۲

نمهودار مستقیم یا ازطریق اتاق هدایت عملیات دانشهگاه برقهرار اسهت ) طورمناسبی به

 (؛۲

ههای ههر شهدت و نهوع حادثهه و ظرفیتبهه توجه. تعریف آستانۀ اعالم هشدار سهریع با۸ 

 قسمت از بیمارستان؛ 

                                                                                                                                              
1. Preparedness  

 ۀسامانات است و یعمل فرماندۀ ،خود ،زری، سوپروایراداریته: در ساعات غکن

 کند.یرا فعال م یمارستانیب ۀحادث یفرمانده

 

پایش مخاطرات درون 

 بیمارستان مطابق دستورالعمل

 

 کارکنانهرگونه نشانه توسط  ۀمشاهد

 کنندگانیا مراجعه

 

رسانی به اطالع

 وپروایزرس

 

فرماندهی  ۀسازی سامانلفعا

بیمارستان با نظر  ۀحادث

 حادثه ۀفرماند

 

مرکز هدایت عملیات ارتباط با 

 بحران دانشگاه

 

  مانند: ،مخاطرات ۀکنندهای پایشارتباط با سازمان

 ؛نگاری کشورزلزله : مرکز لرزه

 ؛سیل: سازمان هواشناسی کشور

  ؛آموزش پزشکی درمان و ،اپیدمی: وزرات بهداشت

 ؛آلودگی هوا: سازمان هواشناسی کشور

 ؛وزارت کشور و زیستسوزی جنگل: سازمان محیطآتش

 . ...و احمرهالل، پلیس، : اورژانسبسیارحوادث با تلفات 
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تهرین محهل بها فضهای فیزیکهی و امن ترین مکان ازنظر جغرافیاییکردن نزدیک. مشخص0

/ اتهاق  1عنوان اتاق هدایت عملیات حادثهحجم کار بیمارستان، به متناسب با ظرفیت و

 بحران / اتاق فرماندهی حادثۀ بیمارستان؛

 امکهانحهاً بها یترج ،اتیهت عملیز هداکمرمارستان و ین بیه بیچندال یارتباط . تعیین بستر1

 زیر است: شامل موارد که ها ضبط و ثبت امواج صوتی و داده

 تلفن 

o مارسهتانیب یدیهلک یهاانکدر م مرکِز هدایت عملیاِت دانشگاه تلفننصب شماره ،

، حراسهتمدیریت پرسهتاری، دفتر ، مارستانیر بیدفتر مد، اتاق بحرانازجمله در 

مارسهتان و یب یههابخهش یستگاه پرستاریا، مارستانیب یزرهایار سوپرواکمحل 

   ؛مارستانیاورژانس ب

o   کهز ههدایت عملیهاِت دانشهگاهمرتماس با  برای ١یخط تلفن فور یکاختصا .

 المات در زمان بحهرانکم یکار و ترافکبه حجم توجهبا های مناسب،تیظرفباید 

 .شود ینیبشیپ

جز ایهن که بههطوریاست؛ بهارتباط دوطرفۀ دو مکان خا   یخطوط فوری برا

استفاده کند. خهط فهوری  مدنظردو مکان، هیچ واحد دیگری نتواند از خط تلفن 

ی، ریگبه شماره زای است که با برداشتن گوشی تلفِن یک طرف، بدون نیاگونهبه

ن یها یخهط فهورسن ارتباط س. ح  کعهب نیز خورد ویتلفن طرف مقابل زن  م

، مگراینکهه دو طهرف مهدنظر سهتیگهاه اشهغال نچیه یارتباط ن خطِ یا هکاست 

   باشند.با یکدیگر المه کم درحالِ 

 همهراهِ  تلفهنِ هبایهد شهمار، تلفن همراه نهدارد اهمرکز هدایت عملیاِت دانشگاگر 

ی مربهوط نگههدار پزشهکیعلومدانشگاه کنندۀ هماهن  و ارشدِ ز کمراین مسئول 

 یههاانکهدر م کامهیافهت پیارتبهاط و ارسهال و در یبرقرار برای کارشود. این

                                                                                                                                              
1  . Emergency Operations Center (EOC)  
2. Hotline 
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یهن شود. ناگفته نماند بهتر است اپیشنهاد می تلفنبه مربوط  شده در بند اولبیان

 .ردیگ صالح قراریدسترس افراد ر درشماره 

 نترنت یا 

افهت و ارسهال یدر، در زمان حادثه قطهع شهوددیگر  یارتباط یهاه راهکیدرصورت

 خواهد بود. راهگشادانشگاه  یِ داخلکۀ ا شبینترنت یق اازطری هاداده

  یاماهواره همراه  تلفن 

ی، است. درصورت توان مهال یاهماهوار همراه تلفن یهاتیارتباط از مز نشدنقطع

ارتبهاط بها خهارج از  داشهتنِ  یبهرا ،تیهفورزمهان ن نوع تلفن همهراه در ید ایخر

ان اسهتفاده از آن کام، خواهد بود. ضمناً درصورت نصب آنتن مؤثر اریستان بسربیما

 دارد.مارستان نیز وجود یدر ب

  نمابر 

کهه نحویبهانجهام شهود؛  د براساس یک فرم واحهد و اسهتانداردیتبادل اطالعات با

اسهت  بر خطهوط تلفهن، الزمعالوه ا منتقل شود.یصورت خالصه و گواطالعات به

اتهاق بحهران  و اتیهت عملیز ههداکهمرن یوچهارسهاعته بهیک خط نمهابر بیسهت

 .  شوندارسال  قین طریا از یمتن یهاها و دادهامیباشد تا پ آمادهمارستان یب

 میسیب 

بها حفهظ  های مربهوط،توان طبق دستورالعملاصلِی منطقه میهای ستانماریب یبرا

 د.سیم استفاده کرارتباط بی از ی،تیط امنیشرا
 

 یکپ 

د ییههترموردِ  ن ویامهه یاز افههرادشههده، بینیهههای ارتبههاطِی پیشدرصههورت قطههع راه

 شود. استفاده می یکیزیو ف یصورت دستام بهیانتقال پ برایحراست دانشگاه 
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صهورت نیهاز بهه حضهور مسهئوالن در مرکهز اتهاق فرمانهدهی حهوادث؛ درتعیین محل . 3

تهوان از دفتهر فرماندهِی سانحه )اتاق بحهران( و درصهورت نبهودِن فضهای کهافی، می

مدیریت بیمارستان یا سالن اجتماعات استفاده کرد. مشخصات اتاق فرماندهی حهوادث 

 آمده است. ۲در پیوست 

 مرکهز ههدایت عملیهاِت دانشهگاهمشاهده، به سوپروایزر یا محض . فهرست مواردی که باید به3

 .  (۸)پیوست  .های کلیدی بیمارستان نصب شوداطالع داده شود نیز باید درمحل

هها و تیهبخهش فوری و ورود یههامهاران در محهلیبه مردم و ب یرساناطالع یا. تابلوه5

 را دربردارد: ر یز هایگزینهاین اطالعات شود. مارستان نصب یبدیگر  یهابخش

 ؛دشو یرساناطالع ،محض مشاهدهبه بایده ک یموارد فهرست 

 ؛کنند یرسانو اطالع گرفتتوانند با آن تماس یه مک یتماسۀ شمار 

 نندک یرساناطالع توان به آن مراجعه ویه مک یمحل. 

 مرکز هدایت عملیهاتِ شمارۀ تماس مستقیم سوپروایزر و جانشینان وی و اتاق بحران به . ۲

 اعالم شود. دانشگاه

صهورت مهنظم و به مرکهز ههدایت عملیهاِت دانشهگاهبودن خط ارتباط بیمارستان با . فعال3

 روزانه بررسی شود.

خصهو  ای آموزشی برای کارکنان جدید و ضهمن خهدمت، به. مرجِع ترییدشده برنامه۲۱

های مقابلهه لعملکارکنان عملیاتی و اجرایی بیمارستان تدوین کند تا با قوانین و دستورا

بهها بحههران بیمارسههتان آشههنا شههوند. همچنههین، گههواهی آموزشههی و بههازآموزی بههرای 

 دیدگان صادر شود.آموزش

مرکهز . شرح وظایف سوپروایزر یا مسئوِل اعالمِ وضهعیِت هشهداِر سهریع تهدوین و بهه ۲۲

 فرستاده شود.  عملیاِت دانشگاه تهدای

صهورت مهنظم و بها به کز هدایت عملیهاِت دانشهگاهمر. برنامۀ ارتباط فعال بیمارستان با ۲۸

 ها تدوین شود. های ارتباطی و پیگیری رفع آنهدف ثبت کاستی
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یا اعالم وضعیت توسط مرکهز ههدایت  ۸شده در پیوست . درصورت مشاهدۀ موارد بیان۲0

دورۀ آموزشهی مهدیریت بالیها بهرای سهوپروایزرها یها  عملیاِت دانشگاه به بیمارستان،

عنوان مجهری سیسهتم فرمانهدهی حادثهۀ ن اعالم وضهعیت هشهدار سهریع، بههمسئوال

دیهدگان گهواهی آموزشهی و بهازآموزی صهادر برگزار شده و برای آموزش 1بیمارستان

 شود.

های مختلهف . شرح وظایف تمام کارکنان برای اعالم وضعیت هشدار سریع در قسهمت۲1

 ی تعیین شود.ها و اداربیمارستان، مانند ترسیسات، انبار، بخش

. مههانور هشههدار سههریع در دو مرحلههۀ دورمیههزی و عملیههاتی بهها هههدف ارزشههیابی و ۲3

 .به مراجع مربوط برگزار شودبازخورد ارائۀ  ها وکردن ضعفبرطرف

سازی شهده و ا سهناد در مکهان مناسهبی مستند و تشریح شدهاقدامات انجام، مراحلتمام در 

 ارسال شود. دانشگاه مرکِز هدایِت عملیاتِ و برای  یارنگهد

 اقدامات حین بحران. 1-1-1
 مارستانیب 2یداخل یهاتیفور. ۱

انهات موجهود در که با استفاده از امک شودیمگفته مارستان یداخل ب هایتیفورۀ به مجموع

از یهمارسهتان نیاز خهارج ب کمهکان مقابله با آن وجود نداشته و به دریافهت کام ،مارستانیب

. درخصهو  هها بیهان شهده اسهت، تعهدادی از ایهن فوریت0سهت ویپ . در فهرسهتباشد

 .ببیننهدههای الزم را کارکنان باید آمهوزش، زریبه سوپروا شدهبیانع موارد یسر یرساناطالع

، اتیهت عملیز ههداکهمرنان از صحت خبر و انتقال آن به یاز کسب اطم زر نیز پسیسوپروا

 کند.از موضوع مطلع می حادثه را هفرماند

   3مارستانیخارج از ب هایریتفو. ۲

ثیر رتهعملکهرد بیمارسهتان بهر آن  آثهارامها  ،دههدیمارستان رخ مهیه خارج از بک یتیبه فور

مهاران و مصهدومان یرش بیپهذ ماننهد ؛شهودمارستان گفته مییحوادث خارج از بگذارد، می

                                                                                                                                              
1  . Hospital Incident Command System (HICS)   
2. Internal Disasters 
3. External Disasters 
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بها تبهاط ه مسهئول ارکه مرکز هدایت عملیاِت دانشهگاهاز  یبخش وضعیتی،. در چنین حادثه

زر یشهده بها سهوپروابیهان یارتبهاط یهاانالکق یبتواند ازطر یراحتهاست، باید بهبیمارستان

 بحران را بهۀ بحران و خاتم، باشآماده، هشدار یهاتیو وضع برقرار کردهمارستان تماس یب
 کند: فرمانده اعالم 

ق تلفهن یهازطر یهد، بامارستان اسهتیب یهانترل بخشکزر مشغول یه سوپرواکیدرصورت .۲

دسهترس  در یارتبهاط تلفنه یبرقهرار ، برایز تلفنکمناسب به مر یرسانا اطالعیم یسیب

 باشد.

، مرکهز ههدایت عملیهاِت دانشهگاهمحض دریافت اعهالم وضهعیت هشهدار سهریع از به. ١

   ها اقدام شود.مطابق دستورالعملاست،  تریید شده خبر قبالً اینکه  بهباتوجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدن سامانۀ هشدار سریع در حوادث فوریت خارج بیمارستانینحوۀ فعال. 1-1ودارنم

اطالع از وقوع  کسب

ماران و یق بیحادثه ازطر

  دیگر منابع

ز کمرا آی
ت یهدا
، خبر را اتیعمل
 ند؟کید مرییت

طالع از وقوع کسب ا

ز کمرق یحادثه ازطر

 ات یت عملیهدا

 مخاطراتش یپا

 مارستانیزر بیسوپروا

 حادثه هفرماند

 یبل ی مارستانیب ۀحادث یفرمانده ۀسامانشدن فعال

 ریخ
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 ات حادثه / اتاق بحران/ اتاق فرماندهی حادثهیت عملیاتاق هدا. 3وست یپ
ی همهاهنگ یبهراجلسهات خهود را  ،مارسهتان در آنین به مسهئوالکهاست  یانکاتاق ماین 

اطالعهات نیز  نند وکیم برگزار یعیت طببه حال وضعیتت و بازگرداندن یفوریک ت یریمد

 .گذارندک میاشترابه را و منابع خود

ایهن اتهاق بایههد بهه شههکلی طراحهی شههود کهه تسهههیالت مهؤثر و کارآمههد را بهرای ایجههاد 

های الزم در اجرای عملیات داشته باشد. هماهنگی عملیات و آموزش و برگزاری هماهنگی

 است. این اتاق باید شرایط زیر را داشته باشد:  اتاق بحران ترین کارکردجلسات، مهم

  ل یبهه وسها بهودنل جلسهات و مجهزکیتشه برایو مناسب  یافک یفضاداشتن

 ؛...وتر ویامپ، کتورکدئو پروژیو، بوردتیمانند وا ی،آموزشکمک

 ١ی؛منیو ا ٢تیامن  

 ی؛اهیچندال یامل مخابراتکستم یبه س بودنمجهز 

 ی؛رستم برق اضطرایسبه  بودنمجهز 

 یورود یههاراهو  منطقهه یهاشگر نقشهیتورها و صفحات نمایبه مان بودنمجهز 

 ها و ترسیسات بیمارستان؛ زیرساخت و مارستانیب یو خروج

 ی؛المات تلفنکان ثبت و ضبط مکبه ام بودنمجهز 

 و  یورود یهادرو  خصو  اورژانسهب ،مارستانیب یهاع بخشیان ثبت وقاکام

 ؛بستهدوربین مدار ق، ازطریانمارستیبۀ محوط یخروج

 ی.زات رفاهیبه تجه بودنمجهز 

ن یهیتع یمبنها د.کنهیت میهمنابع و ارتباطات فعالو  ت اطالعاتیرین اتاق با هدف مدیا

 یفرمانهدهاِزای هر نفهر از کارکنهان سهتادیع بهمترمرب۲٫3حداقل ی الزم، فضا یاندازه برا

                                                                                                                                              
1. Security 
2. Safety 
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متهر ۸3تها  ، انهدازۀ آنزکهت مریفعال یالذا براساس نوع و محتواست؛ فت یحاضر در هر ش

 باشد.را داشته  هاحداکار ظرفیت دربرابر فوریتد ین فضا بایا .استر یمتغ

و رونهد  کننهد یدائم ۀاستفاد زیدر زمان آرامش و ثبات ن ،ن اتاقیا از نانکارکبهتر است 

فضا قرار باشهد مبود ک دلیلاگر بهاما  در جریان باشد؛ یدائمصورت بهن یو تمر یزیربرنامه

 یِ آمهادگ کارکنهان، ت ویریمهد بایهد، ن فضا اضافه شودیبه ا یگرید یِ اربر، کدر زمان ثبات

 را داشته باشند. یتیفور اتیز عملکمر یکع محل به یر سرییتغ
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ی تیمارسختان و خخدمات فخوریف بازطخر گخزارش قابخل نکخات. 1یوست پ

 دانشگاه تعملیا تهدای ستادبه  یمارستانیبشیپ
 ی؛فوتنفر  0ا نفر مصدوم ی 3بیش از  با یکیحوادث تراف .۲

 ؛بیماری مشابه در بیش از یک نفر هایۀ نشانهصورت گروهی یا مشاهدبه مسمومیت غذاییِ  .۸

 ی؛و آندم یدمیاپ گیری ماننداز هرگونه همه یعالئم. مشاهدۀ 0

 ؛ن با هر شدتیوقوع زلزله و رانش زم .1

 توفان؛ودخانه و ان ریطغ، لیس، سقوط بهمن .3

 ی؛صورت گروه. مسمومیت با گازها به3

 ک؛زا و خطرناو هرگونه انفجار مواد آتش یگذاربمب .5

 ی؛ستیحوادث ترور .۲

ماننهد وقهایع  ٢،ههزار نفهر بهیش ازههای تحصهن و تجمهع، شورش، هرگونه نشست سیاسی .3

 ؛ورزشی

 ؛ما و بالگردیسقوط هواپ انندم یی،داد هوایهرگونه رو .۲۱

   ؛هامارستانیب یداخل یهابحرانتمام  .۲۲

 .بانیا پشتیار کهم یهاف سازمانازطر مارستانیباش به با آمادهیهرگونه اعالم هشدار  .۲۸

                                                                                                                                              
1. Mass gathering 
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 فهرست حوادث داخلی بیمارستان. 1پیوست 
که فعالیت بیمارستان مختهل ینحوهای بیمارستان، بهزات و سازهیتجهو  ساتینقص ترس .۲

 ؛داشته باشد یپای را در یجاد مخاطرهشود یا امکان ا

مارسهتان یت بیهه فعالکهینحومارسهتان بههیب کارکنان ی ازت گروهیا مصدومیت یمسموم .۸

 ؛مختل شود

مارسهتان یت بیهه فعالکهینحوبهه ،مارسهتانیب کارکنانماران و یدر ب یعفون یماریوع بیش .0

 ؛مختل شود

 ؛مختلف یهایریمارستان در درگیحمله به ب .1

 ؛...زلزله وو  لیس . وقوع مخاطرات طبیعی، مانند3

 یههایآلهودگی، ازات هسهتهیهنقهص تجهی، سوزآتش انندم ی،عیرطبیوقوع مخاطرات غ .3

 ؛...و ییایمیش

 یدرمان یروهایع نیاز به اقدام سرین ،وعیاز ش پیشگیری برایه ک یماریاز ب ینوعۀ مشاهد .5

 ؛دارد

 کارکنان؛ا یماران یب بیشترِ تحصن و تجمع  ا کارکنان، مانندجمعی بیماران یدسته ینافرمان .۲

 .سازدخارج  یمارستان را از حالت عادیت بیه وضعکعه یپخش هرگونه شا .3
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 سطح حادثه نییتع اریمع. 1پیوست 
در مرکهز ههدایت عملیهات تواننهد ازطهرف های کشوری، مراکز درمانی میبراساس دستورالعمل

اعهالم وضهعیت هشهدار »نارنجی و قرمز قرار گیرند کهه درصهورت چهار وضعیِت سفید، زرد، 

، فرمانده بیمارستان موظف است براساس دستورالعمل موجود، سطح آمهادگی بیمارسهتان «سریع

علت افتهد و آن ههم بهه، وضعیتی بین سهفید و زرد اتفهاق میرا افزایش دهد. گفتنی است گاهی

ستان است، بدون آنکه اعالم وضهعیت زرد صهورت اعالم وضعیت آمادگی به مدیران ارشد بیمار

 گیرد. در این حالت، مرکز درمانی موظف است وضعیت آمادگی را به مدیران ارشد اعالم کند.

 ؛ بلکهها بحهران نیسهتیه یتیفورۀ وقوع حادث یمعنالزاماً به، مارستانیت به بیاعالم وضع

؛ حتمال وقوع حادثه وجود داردا، و شواهد موجود هاه براساس گزارشکآن است  کنندۀبیان

 گوییپاسهخ یبهرا یسطح آمادگ، ا قرمزی ینارنج، زرد، دیسف یهااز حالت یکیلذا با اعالم 

حهین برگهزاری  در ،ماال؛ برای آورندیدست مالزم را به یروها آمادگینتمام و  یابدمیارتقا 

اعهالم  ات دانشهگاهمرکهز ههدایت عملیهانتظامی و امنیتی بهه  ، مسئوالنورزشیۀ یک مسابق

گذاری در ورزشهگاه وجهود دارد و احتمال بمب ،آمدهدستکنند که براساس اطالعات بهمی

احتمهال رخهداد  شهدتبه پیگیری موضوع هسهتند. بسهته های انتظامی و امنیتی درحالِ نیرو

در یکههی از  ،مرکههز هههدایت عملیههاتف ازطههر ممکههن اسههت بیمارسههتان منطقههه ،حادثههه

 .باشدهیچ اتفاق خاصی رخ نداده  ،تا این لحظه؛ اگرچه نارنجی قرار گیردهای زردوضعیت

 ت حادثهین وضعییتع. 3-1 جدول

سطح 

 بحران

اس یمق

 ییایجغراف

شدت 

 زلزله

تعداد 

 شدگانفوت
 حانتعداد مجرو

تعداد افراد 

 انکازمند اسین

 یخسارت مال

 ال(ی)ر

E1-A محله MMI<5 ۱ ۲اردیلیم ۲متر از ک ۸۱تا۸ ۲۱تا 

E1-B 5 هیناح<MMI<6 ۲اردیلیم ۲۱تا۲ 3۱تا۸۱ 0۱تا۲۱ ۲۱تا 

E2 6 منطقه<MMI<7 ۲۱3۱۱تا3۱ 0۱۱تا0۱ ۲۱۱تا 
 ۲۱ش از یب

 اردیلیم

E3 7 شهر<MMI<8 ۲۱۱؟ 3۱۱۱تا3۱۱ 0۱۱۱تا0۱۱ ۲۱۱۱تا 

E4-A 
شهر و 

 م/حومهیحر
8<MMI<9 ۲۱۱۱؟ 3۱۱۱۱تا3۱۱۱ 0۱۱۱۱تا0۱۱۱ ۲۱۱۱۱تا 

E4-B استان MMI>9 ؟ 3۱۱۱۱ش از یب 0۱۱۱۱ش از یب ۲۱۱۱۱ش از یب 
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 سناریو. 1پیوست 

استان فارس  ینوار جنوب ،شتریر3٫0به قدرت  یازلزله ،۲0۲3مرداد۸شنبه روز سه ۲5:۸۱ساعت  در

در خهورد و مهی کمارستان تریب یوارهاید ،ن حادثهیا با وقوع لرزه درآورد.در شهرستان المرد را به
مارسهتان از تهرس یب کارکنان. آیدمیوجود بهوارها ید یختگیزش سقف و فروریر ،هاقسمت یبعض

مارسهتان یار در بۀ کهو حاضهر بهه ادامه روندمیمارستان یرون از بیبه ب ،شانیهاجان خود و خانواده
دی منطقهه را ی. گردوغبار شداندنفر از آنان بدحال 3و  یمارستان بستریمار در بیب ۲1ستند. حدود ین

مارسهتان وجهود دارد. یبه ب بسیارین ااحتمال انتقال مصدوم ،حادثه شدتبه و باتوجهاست فراگرفته 

 یتختخواب0۱مارستان یباینکه  بهقطع شده است. باتوجهنیز برق و تلفن منطقه ، دیعلت لرزش شدبه

 : دیر را پاسخ دهیز ایهکارمند، پرسش نفر 03با تختخواب را دارد  ۲۱ش به یافزاامکان است و 

 عنوان سوپروایزر یا جانشین فرماندهی بیمارستان چیست؟اقدام شما بهن یاول. ۲

 دهید؟پزشکی مربوط اطالع میعلوم  مرکز هدایت عملیات دانشگاه. از چه طریقی به ۸

. درصورت وقوع حادثه برای اتاق فرماندهی بیمارستان، مقهر  فرمانهدهی جهایگزین را در 0

 کنید؟لی انتخاب میچه مح

 کنید؟کسی فعال میرا به دستور چه سامانۀ فرماندهی حادثه بیمارستانی. 1

 مارستان چگونه خواهد بود؟یب کارکنانبه  یسانر. نحوۀ اطالع3
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 . اعالم وضعیت در شرایط بحران۶پیوست 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

باش زرد، تجهیزات خود را بررسی کرده و کمبودهای های مسئول پس از دریافت پیام آمادهدر این شرایط، سازمان

کنند تا آماده می)آنکال( صورت دردسترس تلفنی کند. همچنین، نیروهای کشیک خود را بهلی را برطرف میاحتما

های کشیک و امداد سرعت فراخوانده و در پستباش بتوانند کارکنان خود را بهدرصورت تغییر وضعیت آماده

 مستقر کنند.

 

به ساختار سازمانی و شرح وظایف، باش نارنجی، باتوجهادههای مسئول پس از دریافت پیام آمدر این شرایط، سازمان

کنند. همچنین، درصد( فراخوانده و تجهیزات خود را برای استفاده آماده می ۵3تا۳3تعدادی از نیروهای خود را )

سرعت، وارد سازند تا درصورت وقوع حادثه بهآماده می)آنکال( صورت دردسترس تلفنی نیروهای دیگر خود را به

  گویی از تمام استعداد و نیرو و تجهیزات خود استفاده کند.عمل شده و برای پاسخ

 

های مسئول پس از دریافت پیام وضعیت قرمز، تجهیزات خود را در وضعیت آماده برای در این شرایط، سازمان

واحدهای اجرایی  ها وعملیات قرار داده و تمامی کارکنان و نیروهای مرتبط با بحران را برای حضور در تیم

 نمایند.های معین نیز اعالم وضعیت نارنجی میها و استانفراخوانده و به شهرستان

 

 اعالم وضعیت در شرایط بحران
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 ۀ فصل خالص
در  ریع ملزومهات داشهتن ایهن سهامانههشهدار سه ۀابتدا ضمن تعریف سهامان ،ن فصلیدر ا

الو  فرایند ،در ادامه ومطرح مارستان یب سازی سامانۀ هشدار سریع قبل و حهین و مراحل فع 

فراینههد تههدوین  همچنههین ،. شههدطور کامههل بررسههی ههها را بهههبعههد از حههوادث و فوریت

ان ریه مهدکهینحوشهور بههک یههامارسهتانیع بیهشهدار سهرۀ سهامان یطراحه دستورالعمل

مارسهتان را یمخصهو  ههر بۀ سهامان ،ن دسهتورالعملیهها بتوانند با اسهتفاده از امارستانیب

اق تهمشخصات و ملزومهات ا و بدنبال آنح یتشر، دکنن یطراح ی موجودهاتیبراساس ظرف

و حهوادث داخلهی ات یهت عملیز هداکمرگزارش به نکات قابل ل و یمارستان تحلیبحران ب

 ح داده شد.یتوضار تعیین سطح حادثه معیهمراه بیمارستانی به

در  یشهنهادیشهود دسهتورالعمل پیه مهیتوص راستای اهداف آموزشی فصلپایان در در 

 ن شود.یتمر یفرض یویسنار



 





 

حوادث در پاسخۀ برنامکردن فعال فرایندن ییتبفصل سوم: 

 یمارستانیب

 محتوای فصل   

 ی.تانمارسیحوادث ب در پاسخ کردن برنامۀفعال فرایند 

  اهداف فصل
 : قادر خواهند بود ،تابکاز ن فصل یاۀ خوانندگان پس از مطالع

 حوادث بیمارستانی را تشریح کنند.در  پاسخکردن سیستم و فرایند فعالمراحل . ۲

را توضهیح داده، منهابع دریافهت بالیا  وحوادث در  باش/اطالع رسانیهشدار/آماده. ۸

 را بیان کنند.و انواع آن  خبر

ال0  سازی و توقف برنامه را توضیح دهند.. فرایند فع 

،  بههاش/اطالع رسههانیهشههدار/آمادهگانۀ . براسههاس سههناریوی فرضههی، فراینههد سههه1

ال  نند.کن یتمر رابرنامه سازی و توقف فع 
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 یمارستانیحوادث بدر  پاسخ کردن سیستمفعال فرایندن ییتب. 1
 ٢رسانی؛اطالع /هشدار/آماده باش

 ١؛یسازفعال

 ٩سازیمتوقف

 رسانی/ اطالعهشدار/آماده باش. 1-3

 هشدار/آماده باش. 1-3-3

ا احتمهال یا یاز وقوع حوادث و بال یا سازمانیاگر فرد  ی،و خارج یداخل یدادهایرو دربارۀ

. ایهن مرکهز فهرسهت افهراد ردیهگیمارستان تمهاس مهیز تلفن بکبا مر ،وقوع آن مطلع شود

 اسهت یار دارد. ضهروریهدر اخت، تمهاس گرفتهه شهودها آن ت باسرعد بهیه بارا ک مسئولی

 درسهت و در یقهالب ام دریهن پیهتها ا شهودف یز تلفن تعرکمر یبرا ینیمع یهادستورالعمل

اسهت بالفاصهله موضهوع را بهه  الزم ،چنهینمه ال یابهد.به فرد مناسهب انتقه ،زمان کمترین

بها  را ۀ ارتباط مسئول بیمارسهتانزمین مارستان منتقل ویب مرکز هدایت عملیاتا یزر یسوپروا

 ادامه داشته باشد. ها بایدوجودآمدن ارتباط، تالشبهتا  کرد؛ همچنین،برقرار  منبع خبر

د ییتر و تیق موقعیدق یابیارز یبرای، باید ریگیمارستان ضمن پیبات یت عملیز هداکمر

امکان،را  ریهاطالعهات ز، گریا منابع دی مرکز هدایت عملیات دانشگاهخبر از  از فهرد  تاحهد 

افهت اطالعهات یدر یرا برا یمسئول ،فردنبودِن مطلعا درصورت یند کافت یرنده دریگتماس

 : از اندعبارتن اطالعات ید. افراخوان  

 ؛رندهیگنام و سازمان فرد تماس   

 ی؛بعد یهاتماس یبرا یگریا هر روش دیتماس ه شمار  

 ؛ات حادثهئیشرح جز 

                                                                                                                                              
1. Notification  
2. Activation 
3. Deactivation 
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 ت یوضهعتفکیک بهه بهتهر اسهت ،انکدرصورت ام ؛انیقربان یبیگزارش تعداد تقر

ۀ ضهربی، سهوختگ، یعنهی بینهوع آسهتفکیک بهه ایسبز و  زرد، قرمز، یعنی اژیتر

  ؛شودبیان و یتکواینشت مواد خطرزا و مواجهه با تشعشع و مواد رادی، مغز

 ؛مارستانیان به بیدن قربانیرس یِ بیزمان تقر  

 ؛انیانتقال قربانۀ ویش   

 شتریافت اطالعات بیدربرای  ،گریا سازمان دیمشخصات فرد  نام و.  

و  ی کهردهابیهشهدت و وسهعت حادثهه را ارز، برنامهه کردنش از فعهالید پین بامسئوال

. کننههدم یخههود را تنظهه یهههاتیههن و فعالیههیبرنامههه را تعکردن وسههعت فعههال، براسههاس آن

طالعهات بسهیار ارداشهتن ایراختسرعت و بها دد بهیمعموالً با ،تین وضعیدر ا یریگمیتصم

 ییم نههاید تصهمیه باکمارستان است یبۀ حادثه فرماند تنها ،تیدرنها اندک صورت گیرد؛ اما

 :  ندک کمک یریگمین تصمیتواند به ایر میاطالعات ز یآور. جمعبگیرد

 ؛انیاز تعداد قربان یبرآورد   

 ؛انیا جراحت قربانی یماریاز شدت ب یبرآورد   

  ؛زاتیو تجه ، کارکنانخش اورژانسب ینونکتوان   

  ؛مارستانیحاضر در ب کارکنانتعداد   

  ؛های مراقبت ویژهها و بخشحاضر در اتاق عمل کارکنانتعداد  

 ههای ن ناشهی از اشهعهامصهدومنیهاز ماننهد  ی،تخصصه یهاان به درمانیاز قربانین

 ؛پرتوزا

  ز اشهباع یه و نیتخل الِ ا درحیشده هیمارستان تخلیمانند ب ،مارستانیخا  بوضعیت

 ؛انیمارستان از قربانیب

 گسترش یا توقف حادثهاطالع از روند روبهآوردن دستبه. 

و  ؛مارسهتان وجهود داردیا خهارج بیهداخهل  ،تیها فوریحادثه  یکه احتمال وقوع ک یزمان

شهود در چنهین بهاش ایجهاد مهییا آماده هشدارۀ مرحل باشداطالعات کافی در دسترس نمی
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عنوان بهه ن مرحلههیهاولهی مهدیران  میتواننهد از سهتیصالح نه برنامه ب کردنفعالتی موقعی

 .  استفاده کنند یزیرو برنامه هاازین یابیارز یبرا یفرصت مناسب

 بهرایمارسهتان یخهارج از ب یههاسهازمانو  مرکز هدایت عملیات دانشهگاهحفظ ارتباط با 

 ، ازمقابلهه بها حهوادث و بالیها یان بهرامارسهتیبکردن تهر و آمهادهامهلکافت اطالعات یدر

 شهدهبیاندن بهه اههداف یرسه یر بهرایمشخص ز یهاتیفعال هستند. یضرور یهاتیفعال

 : شودیه میتوص

 ؛مارستانیبۀ حادثه انتصاب فرماند   

 ؛مارستانیبۀ حادث یز فرماندهکمر کردنفعال  

 ستمِ یتوسط س یدیلک کارکنان یفراخوان  ِ    ؛جیپ

 ؛یمارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ سامان یاه اصلگیانتصاب هشت جا   

 ؛هاتیف و مسئولیم و مرور شرح وظایتقس، نیتدو   

 نیهز و یزیرتوسط مسئول برنامه یمارستانیب یهاو تخت کارکنانت یوضع یابیارز 

  ؛حادثهه گزارش آن به فرماند

 از  هها و مراجهع خهارجسازمانو  مرکز هدایت عملیات دانشگاهارتباط با  یبرقرار

 یفرمانهدهۀ سهامان یو روابهط عمهوم یهمهاهنگرابهط و مارستان توسط ارشهد یب

 حوادث بیمارستانی

 ی رساناطالع. 1-3-1
مارسههتان توسههط واحههدها و یههها بههه بتیههحههوادث و فور یِ رسههاندر کشههور ایههران، اطههالع

 : ازاند عبارتها ن سازمانیرد. ایگیصورت م یمختلف یهاسازمان

 ؛۲۲3ا اورژانس ی یمارستانیبشیپ یتیخدمات فور 

 ؛احمرت هاللیجمع 

 ی؛و انتظام ینظام یروهاین 

 ؛مایو صداوس یجمع یهارسانه 
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 ی؛ا فرمانداری یشهردار ت بحرانیریسازمان مد 

 درمهان و آمهوزش ، وزارت بهداشت کیپزش یهاتیفور ت حوادث ویریز مدکمر

 ؛وزارت بهداشت( اتیت عملیز هداکمر) کیپزش

 مرکهز ) پزشهکیعلوم یههادانشهگاه کیپزش یهاتیوادث و فورت حیریز مدکمر

 ؛(دانشگاه تهدایت عملیا

 ی؛نشانسازمان آتش 

 ی.مردم یروهاین 

 

 

 

 افت اطالعات و اخباریمنابع در. 1-3-1-3

 یمارستانیمنابع خارج ب. ۱

 یا اورژانس؛ یمارستانیبشیپ یتیخدمات فور   

 ؛دگانیدحادثه 

 ی؛و انتظام ینظام یروهاین 

 ؛احمرهالل 

 ؛رانیا یاسالم یجمهور یمایسوو صدا یجمع یهارسانه 

 ی؛نشانآتش 

 ی؛ا فرمانداری یشهردار ت بحرانیریسازمان مد 

 درمهان و آمهوزش ، وزارت بهداشت کیپزش یهاتیت حوادث و فوریریز مدکمر

 ؛وزارت بهداشت( مرکز هدایت عملیات) کیپزش

 مرکهِز )پزشهکی علوم یههاانشهگاهد کیپزش یهاتیت حوادث و فوریریز مدکمر

 ؛(هدایِت عملیاِت دانشگاه

د خبر ییتأ ،مارستانیمقابله با حوادث ب ۀشدن برنامفعال یی  نها کر مهم: مالکتذ
 خواهد بود. اتیت عملیز هداکمرازطرف 
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   ٢.حادثه یست فرماندهپ 
 

 یمارستانیمنابع داخل ب. ۲

 ۀ فرمانهدهی اصهلی سهامان یههاسهای شهاخهؤق رازطری افت اطالعات و اخباریدر

ۀ سهامانبودن و فعهال گوییپاسهخ یابیهفعهال ارز ههایباکس و بیمارسهتانیۀ حادث

   ؛یارستانمیبۀ حادث یفرمانده

 هها و ن بخهشسرپرسهتاران و مسهئوال، مدیر پرستاری، زریافت خبر از سوپروایدر

 ؛بروز حادثه یا ابتدای یدر زمان عاد ،مارستانیب یواحدها

 ؛مارستانیداخل بۀ تجربکسب اطالع از افراد با 

 ؛مارستانیداخل ب یو حراست یتیامن یروهایافت اطالعات از نیدر 

 هاا همراهان آنیمارستان یدر ب یران بسترمایافت اطالعات از بیدر. 

 ایبال و حوادث با مقابله یبرا مارستانیب داتیتمه. 1-3-1-1
 باش برای پاسخ به حوادث؛ سازی و آمادهدستورالعمل فعالبودن مشخص. ۲

 رسانی؛سازی و اطالعهای فعال. داشتن برنامۀ مشخص و شاخص۸

 های همکار و پشتیبان؛با سازمان ایهای ارتباطی چندالیه. داشتن روش0

های وزارت . داشتن برنامۀ مشخص برای کسب اطالع از مرکز مدیریت حوادث و فوریت1

وزارت بهداشههت( و مرکههز هههدایت عملیههات بهداشههت، درمههان و آمههوزش پزشههکی )

( بهها رعایههت مرکههز هههدایت عملیههات دانشههگاهپزشههکی کشههور )های علومدانشههگاه

 مراتب؛سلسله

 ن برنامۀ مشخص محافظت از کارکنان در مقابل عوامل خطرزا؛. داشت3

 :  مانند ،ایمرتبط با حوادث و بال یمحل یهانسازمانامه با تفاهم ها و. داشتن برنامه3

 ؛۲۲3ا اورژانس ی یمارستانیبشیپ یتیخدمات فور 

 ؛ا پاسگاهی یالنترک 

                                                                                                                                              
1. Incident Command Post (ICP) 
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 ی؛محل یهارسانه 

 ؛یا فرمانداری یشهردار ت بحرانیریسازمان مد 

 ی؛محل ینشانآتش 

 ؛سوخت(ۀ نندکنیمرگاز و ت، برق، )آب رسانخدمات یهاسازمان 

 احمریت هاللجمع. 
 

 :  قرار استبدین اعتماد خبر قابل ویژگی

 ؛استناد باشدقابل  معتبر و   

 مشخص و واضح باشد. 

اسهت کهه از منبهع معتبهر و قابهل  اعتماد و ارزشهمند آن ا اطالعات قابلیخبر ۀ مشخص

 مشخص و شفاف از حادثه باشد. یاطالعات یافت شود و حاویستناد درا
 

 خبر یا پیام خوب حاوی اطالعات زیر است: 

 ی؛سوزآتش و آوار، لیس، انفجار، زلزلهها، مانند تعیین نوع حوادث و فوریت 

 انفجهار  ی یهاگهذاربمبیا  نیلرزش زم، نظیر تیعامل حادثه و فور کردنمشخص

 ی؛ انگارسهل علتهفشار ب مخزن تحت

  ؛تیمحل وقوع حادثه و فوراعالم 

  ؛دهیدبیتعداد افراد آسگزارش 

 ی و نیهز سهمدلیل نشهت گهاز های واردشده، مانند مسمومیت بههانواع آسیب بیان

 ماندن زیر آوار؛ ی وسوختگ

 ۀ مارسهتان خهود را آمهادید انجهام شهود تها بیهه باکه ینوع اقهداماتکردن مشخص

 سازد؛ گوییپاسخ

 ؛مارستانیبه ب ی رسیدن اولین آمبوالنسبیگزارش زمان تقر 

 انبحر گسترش توقف یا کردنمشخص. 
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 ا درخواستیخبر  انواع

 ونهد کیافهت میمارستان از مراجهع بهاالتر دریب هه فرماندکاست  یخبر ٢:باشآماده 

ه پاسهخ به یحادثه و آمهادگ یفرماندهۀ سامان یسازالاز به فع  یاحتمال ن ،براساس آن

   ،شودیر مکحادثه را متذ یک

 

 

 و ار محتمهل یا بسهی یو پاسخ قطع یسازالاز به فع  یل نیدلهب یش آمادگیافزا ١:هشدار

 .الوقوع به حادثهبیقر

نیاز بهه  این اقدام ی.مارستانیب یهاتیحوادث و فور سیستم مدیریت یسازفعال ٩ی:سازالفع  

   دیده برای اقدامات اولیه دارد که شامل موارد زیر است:و کارکنان آموزشریزی برنامه

 ؛هاتیدر ساعت اول حوادث و فور اثرگذاربه افراد  یرساناطالع 

 ؛نیگزین و جایجانشو  موظف کارکنان یرساناطالعۀ سامان یسازفعال 

 4ی.مارستانیباندازی مرکز فرماندهی حوادث راه 

                                                                                                                                              
1. Advisory  
2. Alert  
3. Activation 
4. Hospital Command Center (HCC)  

 جدول اعالم وضعیت

 قرمز

 نارنجی

 زرد

 سفید
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 سازی فعال. 1-1
مارسهتان رخ داده و یب از ا خهارجیه حادثه داخل کرد یگیصورت م یبرنامه زمان یازسفعال

 است.  کردها مختل یمارستان را مترثر یرد بکعمل

توان سه سطح یم ،ماال یبرا؛ ردیگ صورتتواند در سطوح مختلف یبرنامه م یسازفعال. ۲

 :  ردکف یر را تعریز

 منهابع موجهود در بخهش که درصهورتیسازی برنامه در سطح بخهش اورژانهس: فعال

اورژانس برای مقابله با فوریت کافی باشد و این بخش بتواند بدون مشهکل، بها حمایهت 

های دیگِر بیمارستان، حادثه و فوریت را مهدیریت کنهد، برنامهه در سهطح بخهش بخش

 شود.اورژانس فعال می

 موجهود در  منهابعه کیدرصهورت حهوادث بیمارسهتان: پاسخبرنامۀ  جزئیِ  سازیِ فعال

بها افهزودن منهابع  یول ،نباشد یافکجادشده یا تِ یمقابله با فور یبرا ،بخش اورژانس

 ئهیطهور جزبرنامه به، ان فراهم شودکن امیا ،آن شترِ یز بین بخش و تجهیبه ا یاضاف

 شود. یفعال م

 ن زایها میهان یهکه تعهداد قربانزمانی حوادث بیمارستان: پاسخسازی کامل برنامۀ فعال

رد کهمنهابع و عملدر چشهمگیری طهور به باشد کهای اندازهبهاز حادثه  یناش بِ یآس

 مارستان اتفاق خواهد افتاد. یامل بک یسازفعالگذارد، ثر امارستان  یب

 

شهدن برنامهه را حادثۀ بیمارسهتان دسهتوِر اعهالمِ فعال هسازی، فرماند. پس از تعیین سطح فعال۸

طور کامهل فعهال کند. مرکز عملیات فوریت بههشدار صادر می پِیج و عالئم سیستمازطریق 

شهوند؛ سهپس، شده و کارکنان کلیدی توسط مرکز تلفن، به مرکهز عملیهات فراخوانهده می

شهود. های اختصاصهی خهود، اجهرا میحوادث بیمارسهتان طبهق دسهتورالعمل پاسخبرنامۀ 

 : ردیگیمصورت در سه سطح  ،برنامه یسازفعالرسانی درزمینۀ اطالع
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  سطح اول 

در د یهه باکه شهودیه میته یاز افراد ایشدهروزامل و بهکفهرست  رسانی مرکز تلفن:اطالع

مارسهتان یاز داخهل و خهارج ب ،ز تلفهنکهتوسهط مر ی،برنامه در هر سهطحشدن فعال زمان

 اتِ یهعمل تِ یههدا اتهاقِ برنامهه از شهدن افهت فرمهان فعالیز تلفن با درکشوند. مر یفراخوان

ن افهراد تمهاس یهموظف است بها ا ،مارستانیبۀ اتاق فرماندهی حادث یا اتاق بحران یا حادثه

 رد. یبگ
 

 سطح دوم  

 کند هیته ی از کارکنان خودد فهرست مشابهیمارستان بایب از بخش هر ها:رسانی بخشاطالع

 برای مارستانیب د.کنن یین را تعیگزیز افراد جایو ن بگیرد تماسها با آن ،تیاولو ترتیببه و

فراخهوان  یطراحه ای عمل کند که بهاگونهبه دیبا Offفت و یخارج از ش یروهاین یفراخوان

خهود را  یانسهان یرویهتمهام ن، ن زمان ممکهنیتروتاهکدر  یافراخوان خوشه انندم، روهاین

 .دفراخوان  
 

 سطح سوم 

فوریت بیمارسهتان بایهد  مرکز هدایت عملیات ،رسانی در سطح جامعه: با پیشرفت عملیاتاطالع

ها و مراجهع خهارج از بیمارسهتان بها سهازمان، مرکز هدایت عملیات دانشگاهضمن هماهنگی با 

 ها و نیازهای احتمالی آگاه سازد. ها را از جریان وقوع حوادث و فوریتارتباط برقرار کند و آن

  متوقف سازی. 1- 1
و  مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاهن بها حادثۀ بیمارسهتا هبا هماهنگی فرماند برنامه توقف

آمده از وضهعیت صهحنۀ حادثهه اِعمهال دسهتبراساس وضعیت بیمارسهتان و اطالعهات به

 که روال آن، با رعایت نکات زیر خواهد بود: شود می
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مارستان با مشهورت یبۀ حادث هفرماند، نباشد پاسخات یعملۀ به ادام یازیگر نیه دک یزمان. ۲

، برای مرکز هدایت عملیات دانشگاهدایت عملیات و هماهنگی با مرکز ه یگر اعضاید

 گیرد.توقف برنامه تصمیم می

. مرکز تلفن پیام توقف برنامه را از مرکز هدایت عملیات بیمارستان دریافت کهرده و آن را ۸

 کند.با عالئم هشداردهنده یا کدهای مربوط اعالم می

های بیمارستان و مسئوالن حاضر در سای بخش. پس از اتمام عملیات و توقف برنامه، رؤ0

 یههاتیهات و فعالیهاز عمل را یاملکگزارش  ،ساعت 5۸ار تا کاند حداعملیات موظف

حهوادث و ۀ تهیمکبهه های پیشنهادی خود، حلی و راهالت احتمالکمشو  گرفتهصورت

ل و یهتحل بهرای از گهزارش را یانسهخه دهند. همچنهین، بایهد مارستان ارائهیبالیای ب

 .بفرستند مرکز هدایت عملیات دانشگاهبه  ،الن حادثهکت یریمد یبندجمع
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  فصلۀ خالص
 یمارسهتانیحهوادث بدر  پاسهخسهتم یسکردن فعال فرایندمراحل و ح یبه تشر ،ن فصلیدر ا

انهواع منابع دریافت اطالعات و خبهر و  اطالع رسانی،باش/هشدار/آمادهفرایند  پرداخته شد.

توضهیح داده سازی تشریح شد و در انتها نیز متوقف سازی برنامه به تفضیل نحوۀ فعال  آن،

  ن شود.یور تمرکمذ فرایند ی،فرض یویشود براساس سناریه میتوص .شد
 



 





 یمارستانیحوادث ب یفرماندهۀ سامانفصل چهارم: 

  فصل محتوای
 ی؛مارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ سامان یو طراح ، خاستگاهخچهیتارو  مقدمه 

 ؛ایدر زمان حوادث و بال یتیریمد یهاردکعمل 

 ی؛بانیو پشت یمالیاداری، زیربرنامه، اتیعمل یهاواحد یتیریرد مدکعمل 

 عمومی، ایمنی، هماهنگی و مشاور تخصصی.های روابطعملکرد ارشد 

 سازی سامانهشرایط و فرایند فعال   

  وظهایف مسهئوالن و طراحی سامانۀ فرمانهده حادثهۀ بیمارسهتانی و تهدوین شهرح

 ها ؛جانشین

  اهداف فصل

 : قادر خواهند بود ،تابک از ن فصلیاۀ خوانندگان پس از مطالع

 تاریخچۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی را توضیح دهند؛ضرورت و . ۲

 های مدیریتی فرمانده حادثه را تشریح کنند؛. عملکرد۸

مالی و پشهتیبانی را توصهیف اداریریزی، های عملیات، برنامه. عملکرد مدیریتی واحد0

 کنند؛

 های روابط عمومی، ایمنی، هماهنگی و تخصصی را توضیح دهند؛. عملکرد ارشد1
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 را تشریح کنند؛ سازی سامانه. شرایط و فرایند فعال3

. سامانۀ فرمانده حادثۀ بیمارستانی را برای بیمارستان خود طراحی کهرده و مسهئوالن و 3

 ایف را تدوین کنند؛ها و شرح وظجانشین

 ند.کنن یسامانه را تمر ی،فرض . در سناریویی5

 یمارستانیحوادث بمعرفی سامانۀ فرماندهی . 4-3
 یایحوادث و بال مقابله با برایباید  ،شورکدر سراسر ها مارستانیو ب یدرمانیز بهداشتکمرا

ت و پاسهخ بهه یریددر مه یار مهمیها نقش بسمارستانیب زیرا ؛داخلی و خارجی آماده باشند

 یعیمات سهریه تصهمکهاز دارد ین یرانیبه مدحوادث و بالیا مقابله با ا دارند. یحوادث و بال

و  یریهگمیتصهم یبهرا یچهارچوبی، عمله یهاو تجربه یت علمیریه بر مدکیبا ت و رندیبگ

 یو آمهادگ یزیهربرنامهه عبارت است از:ا یحوادث و بال ت مؤثریرینترل فراهم سازند. مدک

 یها بهرامارستانیب یهایاز استراتژ یکی ن آن.یهمراه پاسخ مؤثر حبه ،وقوع حوادثبل از ق

حهوادث  یفرمانهدهۀ سامان حوادث است. یفرماندهۀ سامان یاجرا، مقابله با حوادث و بالیا

 یو ارتباط بهرا زاتیتجه، اناتکامکارکنان،  یدهسازمان برای یتیریمد یستمیس یمارستانیب

، عنهوان فرمانهده، یهک فهرد بههن ساختاریتحت ا .ستی مؤثر به حوادث و بالیاۀ پاسخارائ

 رد.یگیعهده محادثه را به یت و فرماندهیریمد

ه ننهدکمراجعهدو گهروه  هنگام وقوع حهوادث، بها افهزایش فهراوان هامارستانیمعموالً ب

انهد و کردهی مراجعهه افهت خهدمات درمهانیدر که برای شوند: گروه اول، افرادیمواجه می

 انهد.حضور یافته نابه مصدوم کمکامداد و  گروه دوم، افرادی که از نهادهای مختلف برای

د و کندا یمارستان استقرار پیحوادث در ب یستم فرماندهیس، ایاگر قبل از بروز حوادث و بال

تعهداد ارآمهد بهه ک مهؤثر و کمهک یزات را بهرایروها و تجهین خوبیبه توانیم ،فعال باشد

از  یناشه یو سهردرگم یهمهاهنگ، نهاصهورتنیها ریهغیشتری از افراد ساماندهی کرد. درب

ی، اههر حادثهه شود.یارها مکشرفت در یو عدم پ یارکوجودآمده، باعث موازیبهت یوضع

 از دارد.یهن یمشخصه یتیریرد مهدکهبهه عملی اضهطرار یتیعنوان موقعکوچک یا بزرگ، به
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مهرج و وهرجی، فیلکبالتی، از سردرگم یریل جلوگیدلبه ثهحاد یفرماندهۀ ساماناستفاده از 

آن عهوارض کهردن مکبه حادثه و  گوییپاسخزمان کردن وتاهکن یهمچن، خودسرانه یارهاک

 یراهبهرح و سازنده در یت صحیریتواند به مدیم ،یدرمانیز بهداشتکدر مواقع بروز در مرا

ز نظهر اصهرف ،ههامارسهتانیبۀ هم یبرا ستفادهاقابل  ن سامانهی. اشودمنجر حوادث و بالیا 

و پاسهخ بهه  یزیهربرنامه ،ن سامانهیا کمکبه ،قتیدرحق هاست.اندازه و ظرفیت مراقبتی آن

دارد بها  یسهعدکوشمیراهنمها  تهابِ کن یشود. ایر میپذانکمارستان امیمخاطرات در بهمۀ 

 یفرمانهده گهوی یکسهانی بهرایاحد و استاندارد، الو فرایندیاصطالحات و و  میمفاهبیان 

همههۀ کارکنههان شههاغل در  ،ن سههامانهیههبراسههاس سههاختار ا ارائههه دهههد. یمارسههتانیبۀ حادثهه

و خهدمات  بپذیرنهدت یمسهئول تواننهدمیران یمهد و پرستارانو  انکپزشها، مانند بیمارستان

ۀ و سهامان ها با برنامههردهۀ همدر  دهند. بنابراین ضروری استانجام  را یا مراقبتی یتیریمد

ن یمهنظم تمهرطور بهه ده ویهف خود را آموزش دیوظاشوند و امل آشنا کطوربه یمارستانیب

ا در یهها تیه در زمان حوادث و فورکز ین یو مردم یدولت یها و نهادهاسازمان دیگرنند. ک

و  باشهندآشهنا  یمارسهتانیب یآمهادگۀ د با برنامیبا، دارند یارکمارستان همیبا ب یعاد مواقع

 مارستان را بشناسند.یبۀ حادث یفرماندهۀ امانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سههرعت، اصههول به تواننههدیتههاب مکن یههخواننههدگان ا

رنهد. یرا فراگ یارتباط و هماهنگ ،هاتیفور ریزی، پاسخ و فرماندهی حوادث،برنامه

از  یاه مرحلههکهبل ؛سهتیمقابهل حادثهه ن در یمارستانیب یآمادگ ۀبرنام ،ن سامانهیا

 .ناسب و مؤثر به حادثه استخی من پاسیمنظور ترمبه یسب آمادگک
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  0حوادث یفرماندهۀ خاستگاه سامان خچه ویتار. 4-1
ن یتهدو یسهوزمقابله با آتشمنظور ، بهایکامری ایفرنیالایالت کدر  ۲35۱ن سامانه در سال یا

رف معه ی،قات درخصو  پاسخ به حوادث و بالیهای قبلهیتحق، ن سامانهی. قبل از تدوشد

 : بود زیر کمبودهای

 م و اصهطالحات نادرسهت و ناآشهنا توسهط یاستفاده از مفاه دلیلی بهافکارتباط نا

ن یبهنبهود زبهانی مشهترک ، عبهارتیهبه؛ و بالیهار در حهوادث یهدرگ یهاها و سازمانواحد

 گو؛پاسخ یهاسازمان

 ی، فرمانهدهی دیگهر، ههاق با سهازمانیتلف منظوربهاستاندارد  یتیرینبود ساختار مد

 ؛و بالیاحوادث یاز برای مقابله با نی موردهاتیفعال زیادت حجم یرینترل و مدک

  ؛و بالیابه حوادث موقع بهمناسب و  گوییپاسخنبود 

  حوادث و بالیابرای رویارویی با  یزیربرنامه یکستماتیس فرایند یکنبود. 

 ،یار ههر نهوع و انهدازهد حوادث و بالیها، گریدبسیار ص یالت و نقاکن مشیاۀ جیدرنت

های متعهددی در بخهش سهالمت و مهدیریت بهه آسهیبت نشهده و یریمد خوبی، بهاغلب

ۀ سهامان، ن معضهالتیهدر پاسخ بهه ا شود.یم زیاد منجر یمؤثر منابع و صدمات اقتصادغیر

 :  تا شد یطراح هاتیحوادث و فور یفرمانده

 در ابعهاد  و بالیها ادثبرای مدیریت همۀ حهو یروشن و واضح ۀ فرماندهیریزنج

 های متفاوت تنظیم شود؛مختلف و اندازه

  ه که ساختاری واحد ملحهق شهوند هب اجازه دهد یا واحدیهر سازمان  کارکنانبه

 ؛باشدرا داشته الت موجود کپاسخ مؤثر به مشۀ و ارائ توانایی تفویض مسئولیت

 ؛ندکاد جیا یاتیعمل کارکنان یالزم برا یبانیو پشت یتیریمد یهاتیحما 

 شوداجتناب  یارکو از دوباره اقدامات ضروری انجام شده. 

                                                                                                                                              
1  . Incidence Command System (ICS) 
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 ایدر زمان وقوع حوادث و بال یتیریمد یهاردکعمل. 4-1
 یسهتمیسایهن سهامانه ه کهن اسهت یها حادثهه یفرماندهۀ سامان بارۀار مهم دریبسۀ مسئل

دیریتی مه ردکهوه و عملیمسهتلزم شه یحادثه و اتفاقهر  .ینه چارت سازمان ،است یتیریمد

دقت ارزیهابی شهده و موجهود بهه التکاسهت مشه الزم ایاست. در هر حادثهخود  خا 

آن  یاجهرا یبهرا ازیهنمورد و منهابع وجودآمهده تهدوینهالت بکمتناسهب بها مشه یابرنامه

و شهامل  دف، از عناصر اصهلی ایهن سهامانه بهودهه مبتنی بر تِ یریص داده شود. مدیتخص

 .استبه اهداف  یابیدستبر نظارت  ترل ونی و کاتین اهداف عملیتدو

مارسهتان یب یتیریمعمول مهد شرایطبا ساختار و  ی،ادیحوادث تاحد ز یفرماندهۀ سامان

ش و در کهاهاسهت ن سهامانه هدفمنهد یهنهدارد. ا یخوانهمدارد،  یادهیچیپ یراسکرووه بک

ع به حادثهه یسر گوییپاسخساختار در کردن کو چاب ین شغلیعناوکردن ها و شفافگاهیجا

 .کاربرد دارد

حادثهه فعهال  وضهعیتی از ی اسهت کهه همیشهه و در ههرگهاهیحادثه تنها جا یفرمانده

ها و تراتژیاسهکردن مشهخصو  ن اههدافیتهدوی، بهر فرمانهدهگاه عالوهین جای. اشودمی

گهر ید یتیریرد مدکست عملچهار پ  ، حادثه ینار فرماندهکعهده دارد. در ها را نیز بهاولویت

ی، واحدهای خهود را ههدایت رنظر فرماندهیات زیعمل یبا رهبر زمانهمه کز وجود دارد ین

 :ندکنمی

 مهارانیمراقبهت از ب، اژیهتر تاکتیکی، مانند اقدامات: هدایت عملیات ٢رئیس واحد ،

 نیز هدایت منابع موردنیاز؛برنامه و شدۀ نییاهداف تع در راستایدرمان 

 هها بهرایی آنابیهاطالعهات و ارز، ههاداده یآورمهعج: ریزیرئیس واحد برنامهه 

حهوادث  یاتیهعملۀ مستندات برنامیۀ ته، منابعۀ از دربارینمورد ن اطالعاتیترمی، ریگمیتصم

   ها؛ۀ گزارشارائ یۀ مستندات الزم برایو بالیا و ته

                                                                                                                                              
 . واحد: مجموعه افرادی که مأمور اجرای عملیات مشترکی هستند.1
 عهده دارد.ای را بهبخش: واحدی از سازمان که مسئولیت اجرای کار ویژه 
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 یاز براینی و موردگر اقالم ضرورین منابع و دیترم، تیحما: رئیس واحد پشتیبانی 

 شده توسط فرماندهی حادثه؛ ینتدو یاتیبه اهداف عمل یابیدست

 ثبهت زمهان ، مرتبط با حادثه یهانهیهز ینظارت و بررس: اجراییرئیس واحد مالی

   .ل مخارجیها و تحلنهیبازپرداخت هز، ارک

 

 

 

 

 

؛ گهاه را پوشهش دههدیهر پهنج جا یی،تنهاتواند بهفرمانده حادثه در حوادث کوچک می

 یههاگهاهین است الزم باشهد جاکو شدت آن مم یبراساس بزرگ ،ترادث بزرگدر حو یول

 .شودز فعال ین حادثه یفرماندهۀ ساماناز  یگرید
 

 
 یاصل یهاگاهیجا ،یمارستانیحوادث ب یفرمانده یشنهادینمودار پ. 3-4نمودار 

خصوص بهران، یهای امارستانیب م برکحا یتیریبه ساختار مدر مهم: باتوجهکتذ

ادغام  باهم یو مال یبانیپشت ۀتخت، دو شاخ ۲33متر از کتعداد  با ییهامارستانیب

 .شوندمی
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نهد بهه توانیمه یاصل یهاگاهیاز جا یکهر، ازیبراساس ن، در زمان وقوع حوادث و بالیا

از دارد. یهن یمتهرک ، کارکنهانترکوچۀ کم و فعال شوند. حادثیتقس یترکوچک یهاگاهیجا

رکیهب در تهیم ن تییتع یاصل هایگزینهز از یسترس نر دد کارکنانمنابع و و  البته نوع حادثه

ای کمک یا جهایگزینی بر ییهانیجانش ی،اصل یهاگاهیاز جا فرماندهی حادثه است. هریک

تواننهد مهی ،گهاهیههر جا ینفر بهرا پنجتا  سهحداقل  ماالً  دارند؛حضور خود عدمدر مواقع 

 ،ط حادثههیتوانهد براسهاس شهرایمه یفرمانده همچنین، الزم را دریافت کنند. هایآموزش

 : ردیار گکهو ب کندانتخاب  زیر یهاگاهیجا یرا برا یافراد

 و  یران داخلهیو مهد ارکنانک یاطالعات مرتبط با حادثه را برا عمومی:ارشد روابط

 گو دارد.و نقش سخن کردهن یمرت یخارج یهاها و سازمانرسانه همچنین

 الزم  یمنهینهان از ایاطم یرا بهرا کارکنهانت یا محل فعالیمحل حادثه : ارشد ایمنی

 ند.کیم یبررس کارکنان همۀ

 دانشهگاه ومرکهز ههدایِت عملیهات مارسهتان بها یرابهط ب: ارشد رابط و همهاهنگی 

الزم موقعیهت د براسهاس یمارستان است. شهایرون از بیب ۀنندکهای حمایتسازمان

کز هدایت عملیهات ا مریدانشگاه  مرکز هدایت عملیاتبه  یگریباشد ارشد رابط د

 رد.یگعهده را به آنجا، مسئولیت هماهنگیو در  محلی اعزام شود

 فرمانهده  یعنهوان مشهاور تخصصهبهه ،برحسب موقعیت: متخصص فنی و پزشکی

یک، ولوژیبهمچون  ی،نان متخصصیب از ،داتیبه نوع تهدبستهکند و حادثه عمل می

ا بعهد ین یحن فرد یا شود.میست انتخاب یولوژیدمیاپ یی وایمیشی، اهسته کیپزش

 دهد. ارائه میفرمانده   هب راالزم  یهاهیتوص از حادثه
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ۀ حادث یفرماندهۀ سامانلف مخت یهاگاهیجا یبرا یشنهادیافراد پ. 3-4جدول 
  یمارستانیب

 سامانۀ فرماندهیهای جایگاه افراد پیشنهادی

 بیمارستان . رئیس۲

 )مدیر خدمات پرستاری( مترون. ۸

 مدیر بیمارستان. 0

 بالینی سوپروایزر. 1

 درمان مدیر. 3

 اورژانسسرپرستار . 3

 فرمانده حادثه
 

 عفونت کنترلسوپروایزر . ۲

 شت محیطکارشناس بهدا. ۸

 مدیر داخلی. 0

 حراست سئولم. 1

 نگهبانی مسئول. 3

 عمومی مدیر امور. 3

 مهندسیدفتر فنی . رئیس5

 یمنیا ارشد
 

 عمومیارشد روابط عمومیروابطمسئول 

 سوپروایزر آموزشی. ۲

 مدیر پرستاری. ۸

 بیمارستان مدیر. 0

 مدیر امور عمومی. 1

 ارشد رابط و هماهنگی

 صنعتی بهداشت. ۲

 عفونی متخصص. ۸

 ستاپیدمیولوژی. 0

 عفونت کنترل سوپروایزر. 1

 ایهسته پزشکی. 3

 یپزشکیفن متخصص
 

 درمان عاونم. ۲

 پرستاری مدیر. ۸

 پرستاری سوپروایزر. 0

 سرپرستار بخش اورژانس. 1

اتیعمل مدیر  
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 سامانۀ فرماندهیهای جایگاه افراد پیشنهادی

 تروما مسئول. 3

   مالی اداری معاون. ۲

 مالیاداری  مدیر. ۸
 مالیمدیر اداری

 پرستاریآموزشی  سوپروایزر .۲

 مدیر امور عمومی. ۸

 مدیر اداری. 0

 ریزیمدیر برنامه

 تدارکات مدیر. ۲

 پشتیبانی خدمات مدیر. ۸

 تجهیزات مدیر. 0

 انبار ولئمس. 1

 مدیر پشتیبانی

  0اتیواحد عملی: مارستانیحوادث و بالیای ب یفرماندهۀ سامان. 4-4
دنبال دارد، بههمهار یده و بیهدبیافراد آسه اد زیادیها که تعدیتادث و فوروح در اغلبِ 

حادثهه را فرمانهده شهده توسهط نیهیتع یکیتکت اههداف تهایریت مدیمسئول، اتیواحد عمل

ۀ ن واحهد سهامانیتهربهزرگ ی،ت و همهاهنگیریمدازجنبۀ  ن واحدیعهده خواهد داشت. ابه

 لِ یت و تسههیریمهد لقابه نظهارتِ ۀ طین حیترماست. این واحد که برای حوادث  یفرمانده

شهود و سهیم میتق یتهرکوچهک یههابهه بخهش ی تشکیل شهده اسهت،دهان سازمانیجر

 و در موقعیهتبهه  ١یفرمانهده یههاتیهموقعشهدن د. فعالکنهواحدهای جدیدی ایجاد می

ع قههدرت و یههر توزیههل زکدارد. شهه یارآزموده بسههتگکههباتجربههه و  بودن کارکنههاندسههترس

 ۀوها یها خالصهین سهناریتمهر و ییآشنا برایدهد. ینشان م اتیت را در واحد عملیمسئول

 پاسهخ در حهوادث و یهها و راهنمهاتیهحهوادث و فور یزیهربرنامه یبه راهنما، هابرنامه

 .کنیدها مراجعه تیفور
 

                                                                                                                                              
1. Operation Section 
2. Command Position 
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 های کامل در سامانۀ فرماندهی حادثهجایگاه. 1-4نمودار 

 هاهزینه

 هااختسزیر
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 تهای پیشنهادی شاخۀ عملیاجایگاه. 1-4نمودار 

 
 

 

خ

و

ا

ن

ن

د

گ

ا

ن

 

ا

ی

ن

 

ک

ت

ا

ب

 

م

ی

ت

 



016  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

 اتیت در واحد عملیع قدرت و مسئولیتوز. 4-1
 ها، خهدماترسهاختیزک، مهواد خطرنهاحراست، انتظامات و ، ردکاستمرار عمل یهاشاخه

عملکردههای حفهظ ۀ فهیرود و وظیشهمار مه، جهزو واحهد عملیهات بههو آمادگاه کیپزش

 .کند یبانیپشت ها راآن گرید یواحدهاعهده دارد و الزم است بیمارستانی را به

از یهنمورد ن خهدماتینان از تهرمیاطم برای بخش،ن یدر ا یدرمانکارکنان مراکز بهداشتی

 .  دهندیانجام م زیرف خود را به شرح یوظا ،حادثه برای

رد کهعملاز  ینگههدار برایاطالعات  یاورفن   کارکنانحفظ نظم و  یبرا یتیامن کارکنان

 .مارسهتان مسهتقر هسهتندیمختلهف ب یاحدر نهو ،تبادل اطالعات جهت ایرایانه یهاستمیس

ا اخهتالل یه رایانههستم یس یخراب، برق آب و باعث قطع یو خارج یاز حوادث داخل یبرخ

از  یا تعهدادیه یکت یفعال. بنابراین، شودیمارستان میب ییربنایو ز یفن یهاستمیگر سیدر د

 است. یمارستان ضروریرد بکبازگرداندن عمل برایها رشاخهیز

مهواقعی، اگرچهه در ؛ شودیاز حوادث فعال نم یاریدر بس ٢کمواد خطرناشاخۀ معموالً 

حهوادث  یفرمانهدهۀ سهامان. شهودمیل یت حوادث و بالیا تبدیریدر مد یاتیح یابه شاخه

ماهال  طور کامهل دارد؛ بهرایهمنابع موجهود را بهبر نظارت  و یریگارکمجوز به یمارستانیب

منظور ترمین پاسهخ ، بهن مواقعیضربت در ا یهاا گروهی یتخصص یهاگروهکارگیری کارهب

 ارستان در زمان پاسخ به حادثه، ماننهدمیانات موجود در بکاز ام مؤثر ضروری است. هریک

مارسهتان بها یرا بیهزشود؛ میاستفاده ی اتیح یعنوان عنصربه ،ییارت داروکا ی ١ششک یک

ۀ دیهدپرسهتار آمهوزش ۲برای ماال،  روست.هروب یمتعدد و منابع محدودفراوان و  یهاازین

نهار ههم جمهع شهده و که کاز همان بخش  یمنش ۲ن و یسینکت ۸های ویژه، بخش مراقبت

 هسهتند. ٩ارگروهکه ، یهکدهنهدیرا انجام م یف خاصیزر وظایسوپروا یک یتحت سرپرست

های بخش مراقبتپرستار  ۲؛ مااًل است سانیکبا تخصص  یاز افراد یگروه 4گروه ضربت

 ت هستند.یمشغول فعال یزر عادیسوپروا یکه تحت نظارت ک ویژه

                                                                                                                                              
1. Hazard Material   
2. Stretcher  
3. Task force 
4. Strike team 



 017 یمارستانیحوادث ب یفرمانده ۀفصل چهارم: سامان 

ۀ فرمانهده عههد، بههتیهموررم مبتنی برف براساس اهداف یم وظایت ادغام و تقسیمسئول

، ن اههدافیهبهه ا یابیمحض دسته بهک است کیر قسمت خدمات پزشیا مدیات یواحد عمل

 یگهاه ی،اضطرار مواقعدر  .کندمیعال غیرف رایا تیم  گذاردمیم یتۀ عهدبه یدیف جدیوظا

فرمانهده مسهتقیم و دسهتور  یقبلۀ فه را براساس برنامین وظیچند اجرایت یمسئول یک فرد

 رد.یگیعهده مخود به

 در سطح دپارتمان یات فرماندهیعملواحد . 4-۶
. در اسهتمارسهتان یب یلهکاز پاسهخ  یدرواقهع بخهش مهمه، در سطح دپارتمهان یفرمانده

ههر گهروه در  یههاتیهها و مسهئولد بهه نقهشیهبا ،حهوادث و بالیها یاتیعمل یزیربرنامه

ۀ توجه شود. براسهاس برنامه ل مخاطراتیتحل و هیآمده از تجزدستهگوناگون ب یهاویسنار

ان کهام باید د وون شییروز تعساعت شبانه ۸1روز هفته و  5ای د بریرهبر هر گروه با، گروه

ر باشهد. س  یخانه و بخش متلفنو  مارستانیبهدایِت عملیات ز کرق مازطری ن فردیتماس با ا

 : ردیقرار گ کارکناندسترس سرعت، درزیر درصورت نیاز، باید به اقالم ،عالوههب

 ؛فیشرح وظاۀ برگ 

 ؛گریارجح د یهاا روشیت یهوۀ قیجل 

 ؛میسیب، تلفن، ویراد 

 ی؛مارستانیب یهاتیحوادث و فور یفرماندهۀ سامان یدههای مناسب گزارشفرم 

 یراهنماههاو  تلفهنۀ دفترچهشهده بهرای ههر وظیفهه، ماننهد ز قبل طراحیمنابع ا 

 .ردیکعمل

ب تهرس و اضهطرا، نانکارکارتباط مداوم با  باید ازطریقها ران واحدیافراد مسئول و مد

آن دسهته از مسهائل  .ارهها شهوندک یدر اجهراهها آن تهوان ها را کم کنند و باعث ارتقایآن

ات حهوادث بهه مسهئوالن یهعملۀ براساس برنامباید  ،ستین شدنیحله در گروه ک یتیریمد

مارستان بهه یا بخش در بیع هر گروه یسر یدسترس همچنین، .داده شودسطوح باالتر ارجاع 

 ،قطهع آب و بهرق ماننهد ی،حهوادث داخله بهه گوییپاسخ برایاز ینمورد لیانات و وساکام
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فقهط بهه ایهن  ه البتههکه اسهتر یز هایگزینهانات شامل کامل و ی. وسافراوانی داردت یاهم

 : دشووسایل محدود نمی

 ؛چراغ قوه 

 ؛آب یبطر 

 ؛مصرفرباو یکحمل استاندارد ی قابلهاتوالت   

 کننده؛یضدعفون یهاا دستمالیدست  یشووشست یهافوم 

 مارانیبیۀ تخلبرای ل مخصو  یگر وسایدار و دچرخ یصندلو  دارکبران. 

وسهایل هها و درخواسهت ت شهده ویریمهد خوبیبهه دیهاز بایهزات موردنیرار تجهاستق

 موقعیهتان یهمحهض پامارسهتان گهزارش شهود. بههیبۀ حادثه یبه بخش فرمانده ازینمورد

 رد.یل صورت گیمجدد وساکردن و آماده ینیگزیجا براید اقدامات الزم یبا ی،اضطرار

 واحد عملیات شاخۀ آمادگاه. 4-1
هها و داروبهرای گهردآوری وسهایل نقلیهه، تجهیهزات،  یان بزرگهکه مک یزکردر قرارگاه م

ت یحضهور دارد و مسهئول ٢ا ارشد آمادگهاهیم یارشد تقس، مارستان استیب همچنین کارکنان

ه کهمارسهتان یاز ب ییهابه بخشها آن عیو توز ١میز تقسکانات موجود در مرکام یریارگکبه

ازهها و ین یابیهارز بهرایآمادگهاه ۀ مدیر شهاخ .عهده داردرا به اندردهکرا درخواست  یاقالم

ماً یمسهتقی بانیواحهد پشهت رئهیس ابه ،شهدهموقع اقالم درخواستهنان از ارسال بیسب اطمک

 افهت اقهالمیه و دریهته بهرایات پهس از تهالش کبخهش تهدار ،ند. درعوضکیم یارکهم

براسهاس  ،حادثه شرح داده شده تیفور یاتیعملۀ برنامدر ی آنچه ن اقالم را برایا، ازینمورد

ه اقهالم ک یدهد. در مواقعیل میتحودر آمادگاه  عیبه مسئول توز آمادگاه،درخواست مسئول 

ههر  یبرا مدیر آمادگاه باشد، مندازین یان خاصکدر م ینگهداربه ا یم بوده یشده حجعیتوز

ل یع وسهایم توزیمسئول تکارکنان، ع یم توزیمسئول ت: ردیگیواحد درنظر م یمسئول ،قسمت

 .داروهاع یم توزیمسئول تقسیم تجهیزات و مسئول ت، هینقل

                                                                                                                                              
1. Staging manager        
2  . Staging area 
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 خدمات پزشکیۀ ات شاخیعملواحد . 4-۸
مارسهتان بها هجهوم یو ب شهوندمیصهدمه  دچهار بسهیاریافهراد  بهزرگ،حوادث  در اغلبِ 

 قیهدق یهامراقبتکی مسئول رسیدگی و ارائۀ خدمات پزشۀ شاخ شود.ن مواجه میامصدوم

در  کیپزشه یههاافهت مراقبهتیدر منظوربههه کهاست  یسانکان حادثه و یو مداوم از قربان

در بخهش اورژانهس مسهتقر  ،طهور معمهولهن شهاخه بهیمسئول ا .هستند یمارستان بستریب

ی درمان یهاتیاژ و فعالیتربه کردن کارهای مربوط هماهن  برای ،ازیو درصورت ن شودمی

د یهبا ین اقهداماتیچن .ردیگیمکار به ده و باتجربه رایدآموزش نان، کارکنامصدوم الزم برای

 آن باشد. یردکعمل یمارستان و راهنمایب یاتیعملۀ براساس برنام

و  بگیرنهداژ قهرار یهات تریهتحهت عمل ،مارسهتانیمحهض ورود بهه بهبه باید مصدومان

خهدمات ئهۀ را دریافهت کننهد. اراناسهب ههای درمهانی مسریع و صحیح، مراقبتصورت به

د یهبارا مهاران یب یدرمهان اولویتر افتد. یبه ترخ یدرمانۀ انتظار در منطق دلیلی نباید بهدرمان

مهار ارسهال یو همهراه ب کهردهاژ مشخص یارت ترکا ینوار  یرو ،اماًل سادهک ،اژین ترمسئوال

ال بهه احتمه کنهد،میمارستان منتقهل یبه ب ۲۲3ه اورژانس را ک مصدومانیاست  گفتنی .کنند

 دارنهد.اژ یهارت ترکهو  گیرنهدمیقهرار  یمارستانیبشیپ کارکنان ٢اژ استارتیترتحت  قوی،

از سهوابق  یبخشهعنوان بهه آن نگههداریدر  ،ارتکن یمارستان ضمن توجه به ایب کارکنان

ماران یر در مراقبت از بیاجتناب از ترخ برای همچنین،ژه دارند. یو یاو توجهۀ مار و پروندیب

 .مصدومان انجام گیرد اعتمادی ازقابل ع و ینام سراست ثبت الزمها آنی و سردرگم

 کارکنهاند یهبا ک راشده به مهواد خطرنهاماران آلودهیبی، مارستان اصلیقبل از ورود به ب

 رونهد. در بگیرنهدل یهموجهود تحو یاسهتانداردها یمبنهادیده حفاظهت کننهد و برآموزش

ن یدر چنه .ردیهش توأم با اقدامات خا  صورت گبخد مداخالت نجاتیبا ١یی،زدایآلودگ

و خهدمات  (یی)بخهش سهرپا ییخدمات سهرپاو  (ی)بخش بستر یخدمات بستر مواقعی،

هماهنه   کی( الزاماً با واحهد خهدمات پزشهیکنیلکو پارا ینیخدمات بال یها)بخش ینیبال

 .شودمی

                                                                                                                                              
1. Simple Teriage & Rapid Treatment (START) 
2. Decontamination  
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 ید بهه راهنمهایهحادثهه با ینهان فرمانهدهکار، کدر حادثهه ٢تیش ظرفین افزایترم یبرا

ۀ جامع راهنمایی برنام یکنند. کمارستان مراجعه یب یاتیعملۀ شده در برناممهیضم یردکعمل

 یدرمهانانهات کنهان و امکارکت و تعهداد یهش ظرفیافهزا، یخدمات درمانۀ توسع یبراالزم 

 .ندکیفراهم م را شتریب

 یراهنمهها ١مارسهتانیب یز فرمانهدهکهها مریه یمحلهههدایِت عملیههات ز کهمرالزم اسهت 

خهدمات همچنین، ارائهۀ . کندن یتدورا  ازینمورد درخواست اقالم برایهر واحد  یردکعمل

 .دارد ییسزاکیفیتی مناسب و یکسان اهمیت ببا  یو مراقبت کیپزش

بههاره را دراختیههار هههای الزم دراینمرکههز هههدایت عملیههات دانشههگاه یهها قطههب، راهنمایی

طهوِل جلسهات حضهوری یها تلفنهی بها مرکهز فرمانهدهی دهد. درهای منطقه قرار میبیمارستان

 های بیشتری صورت خواهد پذیرفت.منطقه، هماهنگی و استانداردسازی هایبیمارستان
 

  2هارساختیمرتبط با زۀ شاخ ؛اتیعمل واحد. 4-1
منظهور بهه کارکنهانمهاران و حفاظهت از یب برایاز ینی موردن خدمات سالمتیت از ترمیحما

ها در واحد ترساخیزۀ شاخۀ عهدهت بین مسئولیاست. ا یارستان ضرورمیرد بکحفظ عمل

ز کههمر یاتیههت عملیههحفههظ ظرف عبههارت اسههت از: ی فههوقهههاتیمسههئول عملیههات اسههت.

آب و   ،(ییبهرق و روشهناۀ رشهاخی)ز ییل برق و روشنایمارستان ازقبیبی در درمانیبهداشت

ر یهن و تعمیهیتع، مربهوط(ۀ شاخ)زیر ارزیابی مخاطرات، فاضالب(، آبۀ رشاخیفاضالب )ز

 کیپزشه یگازها ،ساختمان(ۀ های وارده به محوطآسیبۀ های وارده )مسئول زیرشاخآسیب

و  ییه )گرمهایهتهو، (کیل پزشیوساۀ رشاخی)ز کیل پزشیوسا ،(کیپزش یگازهاۀ رشاخی)ز

ههای مهاران در زمانیرش بیت پهذیهش ظرفیافزا، مارستانیمحوطه و ساختمان ب 4،(ییسرما

 .  ایاز و خدمات تغذیهینوردم

                                                                                                                                              
1. Surge Capacity 
2. Hospital command Center (HCC)  
3. Infrastructure Operations      
4. Heating,Ventilation&Air Conditioning (HVAC)  
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زات مهرتبط بها یهم تجهیو تهرم و نیهز نگههداری ازیهنمورد زاتیدرخواست اقالم و تجه

اوری فن هۀ رشهاخیت مسهئول زیهبها حما ٢،ردکاستمرار عملۀ مدیر شاخ رااوری اطالعات فن  

 ریمهد، شهودیمارستان منجر میب بیه به آسک یدر زمان بروز حوادث .دهدمیاطالعات انجام 

بررسهی مشهکالت و اصهالح  بهرایرا  یابیهارز، گروه ضربتی با تجربۀ هارساختیزۀ شاخ

ان تهداوم خهدمات کهد امیهبا . همچنهین،نهدکین میهیمارسهتان تعیب یسهاختهای زیرآسیب

 .را فراهم کند مارستانیب

 

 مواد خطرناکۀ شاخ ؛اتیعمل واحد. 4-3۱
ممکهن  ،خلهی و خهارجی وجهود داردکه احتمال نشت مواد خطرناک از منابع دا مواقعیدر 

ۀ عملیهاتی مربهوط مواد خطرناک را براساس برنامهۀ حادثه تصمیم بگیرد شاخفرمانده است 

زدایهی بررسی آلهودگی قربانیهان و آلهودگیمنظور تشخیص عامل نشت و نیز بهکند و  فعال

سهیار مههم آن بۀ کار گیرد. مسهئلهر خود را بظنمد   و تجهیزات ، کارکنانقربانیان و تجهیزات

نشهانی باشهد. یا آتش ی دیگرهاشده در بیمارستانمکمل اقدامات انجام فرایند،است که این 

ن و پهذیرش شهدی مناسب با امکان فعهالفضای، براین، ضروری است که قبل از حادثهعالوه

هها دردسهترس ها و روشتمهامی فراینهد اسهت . همچنهین الزمدرنظر گرفتهه شهود بیماران

  قرار داده شود. کارکنان

 

  ١حراستانتظامات و ۀ ات شاخیعمل واحد. 4-33

 ها آمد و دسترسیوکردن رفتمحدود. 4-33-3
در  کارههااز  بزرگهید بخش یباخود را دارد، خا   یتیمالحظات امن یاهر حادثه ازآنجاکه

حمهالت ههدف مرکهز عنهوان ها بههمارستانیبه ب ،گذشته حادثه انجام شود. دریۀ مراحل اول

 ،شهد. امهروزهیتوجهه نمه دارد، یاژهیهت ویهاهم یتهیامنازنظهر  هکه یزکهو مرا یستیترور

                                                                                                                                              
1. Business Continuity Operations 
2  . Security Operations   
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 و ارارل یهها. وجود گهروهشوند با حوادث مواجه ،صورت منفعلتوانند بهها نمیرستانمایب

دالیهل آشهکاری اسهت کهه نشهان  ی،ماران بسترینان و بکارک میاناحتمال خشونت ، اوباش

الزم  یههاآمهوزشۀ جامع و ارائ یزیربرنامه یو اجرا یمارستانیت بیامن یربه برقرادهد می

 .وجود دارد یجد یازین

ها و محوطۀ بیمارستان از موضوعات مهمی اسهت کهه محدودیت دسترسی به ساختمان

ها نیز تصمیماتی گرفته شهود. دربهارۀ محهدودیت دسترسهی، بایهد در همهان باید دربارۀ آن

گیری فرمانده و کارکنان ارشد، مال مدیر انتظامهات و حراسهت تصهمیممراحل اولیۀ حادثه، 

سهرعت، براسهاس برنامهۀ عملیهات گیری، اقدامات مربهوط بایهد بهدنبال این تصمیمکنند. به

 حادثه انجام گیرد.

ر ییهتغ، و متعاقبهاً  برسهدنان و مردم کارکبه اطالع  ت،سرعبهد یها بایت دسترسیمحدود

درها کردن شود. قفل یرسانکارکنان و مراجعان و وسایل نقلیه اطالعر محل عبورومرو رِ یمس

نترل شهود تها کدقت د بهیز بایشده ندرهای قفل د انجام شود.یبا یا برقی یصورت دستهز بین

دههد ل و خارج بیمارستان که نشان میداخ یهارد. عالمتیصورت نگ ین مسئله تخطیاز ا

 بهرای. شهودچهه زودتهر نصهب در کجا قرار دارد، باید هری جدید ورودیا ها باز نشوند در

انبهار  سهاخته نصهب وها را روی درههای پهیشقبل، آن از توانمی هان نشانهیع اینصب سر

 این کارها وظیفۀ مسئول زیرشاخۀ کنترل ازدحام است.. دکر

بخهش خهدمات نجهاتدرزمینهۀ ارائهۀ  یا کارکنان باتجربهن متخصص ااستفاده از مهندس

ا ی یسوزمارستان در مواقع آتشیامل بیۀ کنان از تخلیسب اطمک برای ،یزیردر برنامه اتیح

 یشهتریب ین اسهت بهه اقهدامات نظهارتکهمم بهراین،عالوه ار مهم است.یبس گریحوادث د

نترل ک ی،بازرس یهاستگاهیدر ا کارکنانتر قیدق یوارسک، وکمش یهابسته یبازرس همچون

در  یتهیامن کارکنهانارگماردن کهبه و حیصح ییت شناسایکات یدارا نانکارک یافراد حتۀ هم

و  یهیزدایآلهودگۀ از زیرشهاخ ،ازیهدرصهورت نرو، . ازایهناز باشهدیهماران نیمحل ورود ب

 شود.استفاده می ٢ازدحامنترل ۀ کرشاخیز

                                                                                                                                              
1  . Crowd control unit 
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ههدایِت عملیهات ز کهمر، هاداروخانه، ساختمان محل حادثه مانند ی،مشخص یهاقسمت

وجهود دلیل مسهائل امنیتهی و رت خاصی حفاظت شود. بههصوهد بیبا ی،تیامننظر ، ازحادثه

ت یمحهدود بهرایز یهن یاقهداماتی، نان اضهافکارکبه  نداشتنازینا درصورت یناامن  موقعیتی

 رفت.یمارستان صورت خواهد پذینان به بکارکورود 

  1کارکنان امنیتی مکمل. 4-33-1
ۀ مکمهل )زیرشهاخ یاست به همکاری کارکنان امنیته نکبه نوع و طول مدت حادثه ممبسته

ن یا. از باشدیانتظامات و امنیت نۀ به مدیر شاخ منظور کمکبههمکاری با واحدهای امنیتی( 

ر یسها ی، کارکنهانرانتظهامیغ یرویهن یریارگکها بهیانتظامات  کارکنان یق فراخوانازطری ازین

 شود. ی برآورده میگرفتن از پلیس محلکمکا با یداوطلبان ، هاقسمت

 ِس یاست پله الزم یشود چه زمانبر اینکه مشخص عالوهد یبا یمارستانیب یزیردر برنامه

س ین پلینامه بالزم درخصو  انعقاد تفاهم یهاینیبکند، پیش یارکمارستان همیبا ب یمحل

ضهی و بنها گیرد تا در زمان مقتنیز انجام  دیگر مراجع مسئولرستان و ماین بو مسئوال یمحل

حهوادث  در. کنهدمارستان مداخله یت بیامن یبرقرار منظوربهس یپل، مارستانیدرخواست ببه

ن یهو امطهرح کهرده دانشهگاه مرکز ههدایت عملیهات  را تیامن یدرخواست برقرار ،بزرگ

 یا انتظهامیه ینظهام یروههایبهه ن یا فرمانداری یت بحران استانداریستاد هدا را درخواست

مارستانی یحوادث ب یفرماندهۀ د براساس سامانیبا یمحل ِس یارتباط با پلۀ نحو. کندمیابالغ 

 ، فهرسهتارکاصول  مانند گویی،ه باشد. وظایف مربوط و نحوۀ پاسخحادث یاتیعملۀ و برنام

د یبا، مارستانیمختلف ب یهابه واحد یو دسترس کارکنان یل محافظتیوسا، ازینمورد لیوسا

 .شود بررسیها آن از ورود پیش

مبهود کدر زمهان  کهیمک یرویهعنهوان نبر استفاده از پلهیِس محلهی بههالوهع همچنین،

 یهاید قراردادها و هماهنگیبا، ده در زمان حادثهیدآموزش کارکنانن یترم منظورکارکنان، به

 یریارگکد شهامل بههیهبا یزیررد. برنامهیز صورت گین یخصوص یتیامن یهاسسهؤالزم با م

                                                                                                                                              
1  . Supplement Security Staffing 
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همهراه  ،ههاو خانواده یماران بستریبکارکنان و نظارت و حفاظت از  برایاز یندمور اناتکام

 مرتبط باشد. یهانهیبا برآورد هز

 1وآمدهاکنترل رفت. 4-33-1
سههتم خههدمات یس را ان حادثهههیههقربان ی،انههدهیل فزاکشههاحتمههاالً بههه، تیههبههه موقعبسههته

بهه ها آن از دوستان و اقوام راوانیفتعداد  همچنین،و  یامداد یهاسازمانی و مارستانیبشیپ

مخصهو   یانکرده و مکدا یمواقع حضور پ یز در برخیها ن. رسانهکنندمیمارستان منتقل یب

ن کهمم، به نوع حادثه. بستهکنندمیا پخش زنده درخواست یرون ساختمان یمصاحبه ب یبرا

 داشهته باشهد.از ین یرسبه باز، شودیمارستان میبۀ ه وارد محوطک یاهیل نقلیاست تمام وسا

از یهنمورد لیآمدها( و وساونترل رفتۀ کرشاخی)زی اضاف کارکنانازمند یخود نی، ن بازرسیا

 یدرمهانیز بهداشهتکمرا دیگرخود را با ۀ محوطکه  مارستانیت بیامن باید دربارۀخواهد بود. 

 یو همهاهنگ یارکهم همچنین دربارۀو است  گذاشته کاشترامرتبط به یهاسازمان دیگرا ی

 شود. یریگمینه تصمیصورت بههب یاقدامات ارتباط دادنو انجام کمشتر

 ، مصهدومان،مهردم، کارکنهان، هیهل نقلیآمد وسهاورفت یهاوهیالح شصن است به اکمم

شده و تهیه هایو گزارش کمدار، ثبت اسناد یبرا یتیاستقرار افراد امن منظوربه یعیین محلت

 ه نیاز باشد.یل نقلیوسا یستم بازرسیا به سهن کیتجهیز تمام پار

خصو  ک، بهوکمشۀ رهاشدیۀ ل نقلیوسا همچون یی،هاتید به موقعیبا یزیردر برنامه

ۀ ل از سهاختمان و محوطهین وسهایهایهۀ تخل یو چگهونگ دارد ییایمیش یه آلودگک ییهاآن

ن است کود. ممدرمعرض خطر توجه شده و اقدامات الزم انجام ش یهاانکر میحادثه و سا

 نیهز مشخصهات مهدل و و شماره ازجملهه یل نقلیمشخصات وسا، انتظامات مستقر در محل

ی، ل اقالم مصرفیتحو براین است کمم ،با گذشت زمان نندگان را خواستار شوند.کمالقات

هنگی دقیقهی و همها یزیهرها به برنامهن برنامهیتمام ا یاجرا. از باشدین یشتریب یبه بازرس

 .شود یتوجهها کمارد و نباید به آنداز ین

                                                                                                                                              
1  . Traffic control unit 
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 مدیریت لوازم شخصی . 4-33-4
و حفاظهت از کردن فهرستۀ نیدرزم ییهان است چالشکمم کارکنانو  انماریب بسیارتعداد 

حفهظ  بهرای ،روزمهره یههاالزم است در برنامهرو وجود آورد. ازاینها بهی آنلوازم شخص

د اقدامات یبا ،لین وسایا ی. درصورت آلودگیردصورت گ یراتییماران تغیب یل شخصیوسا

ن الزم اسههت در ی. بنههابراانجههام شههود یاز انتقههال آلههودگ پیشههگیریحفاظههت و  بههرایالزم 

بهه هها آن بازگرداندن یهافرایندماران و یل بیاز وسا نگهداری یچگونگ، حادثه یزیربرنامه

 .شودصاحبانشان مشخص 

 

  1لکردواحد عملیات؛ شاخۀ استمرار عم. 4-31
 ،انهدر حوادث و بالیها قهرار گرفتههیترث ه تحتک ییهاقسمت یرد به تمامکتداوم عملۀ شاخ

رونهد پاسهخ بهه حهوادث، خهود در  یردهاکعمل یا ارتقای نگهداریند تا ضمن کیم کمک

ۀ برنامه همچنینو  یعاد وضعیتبه اهداف و بازگشت به  یابیدست منظوررا به اقدامات الزم

 ا صورت دهند.ارهکشروع مجدد 

 : ر را انجام خواهد دادیز های، فعالیتردکات تداوم عملیعملبه مربوط  قسمت

 وضهعیتمنظور بازگشهت بهه از بهینمورد به منابع یابیو دست یبررس فرایندل یتسه 

 یقراردادههایها  مارانیب کیپزش هایگزارش مانند یارک هایشامل گزارشی، عاد

 ؛دیخر

 گهر واحهد ید یههاو قسهمت یتهیو امن یرسهاختیز یهابه شاخه کمکت و یحما

 ؛ازیدرصورت ن ،اتیعمل

 یو فنهاور یبانیارتباطهات در واحهد پشهت یههارشهاخهیبها مسهئوالن ز یهماهنگ 

 یازههاین یو بررسه یقبله یردههاکبازگشهت بهه سهطح عملمنظور ، بههاطالعات

 یکی؛نولوژکت

                                                                                                                                              
1  . Business Continuity Operations 
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 ی.معمول یهاتیفعال یایمنظور اح، بهدهیدبیآسۀ گر و منطقید یهابه شاخه کمک 

 

 ازیگر براساس نید یواحدهاۀ توسع. 4-31
 ها و واحهدهایجهاد قسهمتین اسهت بهه اکهمم یحوادث داخل همچون یدر مواقع خاص

 یازههاین برخهیبهه  گوییپاسهخ بهراین اسهت کماال مم یبرا ؛از باشدیاضافه ن یردکعمل

 یفرمانهدهۀ ر سهامانه دکهل یا سهیهفعهال  یسهوزآتهشیها  گردبهاد مانند یخا  در مواقع

 همچهون ی،امهور اجرای منظوربه ایژهیو یاتیقسمت عملاست،  نشده ینیبشیپ یمارستانیب

 جاد شود. یان در محل اکن پناهگاه و اسیترمو  هیتخل

ت یریرا بهه مهد ارآزمودهکهسهته و یشا یشخصه ی،مارسهتانیبۀ حادثهفرمانده است  الزم

بها  ،تیهبهه اههداف مرمور یابیدسهت جههترد درن فیند تا اکژه منصوب یات ویقسمت عمل

خها   مواقهعدر  گوییپاسهخ را برایو اقدامات الزم کرده  یارکگر همیفرماندهان ارشد د

 .کند یفرمانده

 یزیرواحد برنامه. 4-34
ی و آوربهه جمهع یزیهرواحد برنامهه، شدف یت حادثه تعریریستم مدیبراساس آنچه در س

از فرمانهده یهنمورد ن اطالعهاتیتهرم حادثهه وبهه مربهوط  تانتشار اطالعها نیز و یابیارزش

اطالعات متنوع های اداری و ارائۀ سازی گزارشآماده مسئول همچنین ،ن بخشی. اپردازدمی

ات اطالعه یدر دسترسه ی،زیهرواحهد برنامهه کهارایی. اسهت ٢ات حادثهیعملۀ برنامیۀ و ته

ر در یهگهر افهراد درگیحادثهه و دمانده فر یاتیو ح یکاستراتژ یهایریگموردنیاز در تصمیم

 هها راآن مسئول واحد یکه ک داردمهم ۀ شاخ 1 یزیردارد. بخش برنامه بسزاییر یحادثه ترث

   .کندمیاداره 
 

                                                                                                                                              
1. Incidence Action Plan (IAP) 
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 ارزیابی وضعیتۀ شاخ. 4-31
و  ین اطالعات درخصهو  حهوادث داخلهیگزارش و ترمیۀ ر این شاخه موظف به تهیمد 

 یریهگیمهاران( و پیب یریگیماران )مسئول پیب یریگیمل پت شاین مسئولیه اک است یخارج

ماران ین محل بییمسئول تع، مارانیب یریگیشود. مسئول پیتخت( م یریگیها )مسئول پتخت

است. الزم به توضهیح اسهت  مارستانیب یز فرماندهکمر کارکنانن اطالعات به یو گزارش ا

ههدایت عملیهات ز کهمرو  ادثههحهدایت عملیهات ز کمربا  یهماهنگ که مسئولیت هرگونه

ها و بیمهاران و منهابع ی، دربارۀ اطالعات موجود از تخترونیب یهاگر سازمانیدانشگاه و د

   .است ٢یارشد رابط و هماهنگ نیاز، بامورد

 

 
 ریزیتوزیع قدرت و مسئولیت در بخش برنامه. 4-4نمودار 

 منابع یابیارزۀ شاخ. 4-3۶
( و مسهئول کارکنهان یریهگی)مسئول پ کارکنانت یموقع یریگیشاخه مسئول پاین ر یمد 

 یهاه در قسمتکزات( است یلوازم و تجه یریگی)مسئول پ یزات مهم و اساسیمنابع و تجه

                                                                                                                                              
2. Liaison Officer  
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م درصهورت لهزو ،و لهوازم کارکنهان یریهگیشهوند. مسهئول پیمارستان استفاده میمختلف ب

 د.شوکار گمارده می انتخاب و به

 

 و ثبت اسناد یگانیباۀ ر شاخیمد. 4-31
ها را کامهل کهرده و های عملیاتی و دیگر اسناد تکمیلی و آرشیوهای آنمدیر این شاخه برنامه

کند. این اطالعات ممکن اسهت بهه حادثهه یها اطالعات مختلفی را در زمان حادثه بایگانی می

سهتان رسانی بیمارستانی یا اطالعات ارسهالی از مرکهز فرمانهدهی بیماریکی از مناطق خدمات

شده برای ثبهت اسهناد اسهت. ریزی، مسئول هماهنگی اقدامات انجامباشد. بخش برنامه مربوط

منظور بایگانی اسناد، با دیگهر اعضهای تهیم مهدیریت حادثهه همکهاری مدیر شاخۀ بایگانی به

کردن نویسهای مختلفی برای بایگانی استفاده شود. دستخواهد کرد. البته ممکن است روش

وشهی مقهدماتی بهرای ثبهت اطالعهات اسهت. هریهک از اعضهای فرمانهدهی حادثهۀ اسناد، ر

کنهد و مسهئول ثبهت اقهدامات و پیامهدها و امهور بیمارستانی با روش مخصو  خود کار می

بهی کهه در نقش انهد، ابتهدا ههای فرمانهدهی فعالمحوله به خود است. بعضی از کارکنهان مجر 

آورند. ثبهت ها را روی کاغذ میند و سپس آنکنصوت جیبی ضبط میاطالعات را روی ضبط

 ای انجام داد.ترین شیوه[ یا رایانهصورت دستی ]متداولتوان بهاطالعات را می

 یراحتههو به اسهتخواندن آن آسان ؛ ازجمله دارد فراوانی یایسناد مزاا   یوتریامپکثبت 

ت یریمهد یافزارههانهرمۀ نهدیرد. رشهد فزاکهگران منتقل یا به دیتوان اطالعات را اضافه یم

شهده اسهت. منجر ها، ستانماریب یژه برایوهب ،ت اطالعاتیریمد یهابرنامهۀ حادثه به توسع

 یافهراد یان استفاده از مطالب جلسه را براکام، و در جلساتصوت و ویدئاستفاده از ضبط

ا یه ضبط مهداوم خطهوط تلفهن ،نیآورد. همچنیفراهم منیز ند اهه در جلسه حضور نداشتک

 شهدهده و اقدامات انجامیاطالعات رس یمارستان در بازسازیب یز فرماندهکرد مرکعمل یحت

 .استدرطول حادثه مؤثر 
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ت حادثهه یریمهدشدۀ یطراح یهامؤثر از فرمۀ استفاد، ت حادثهیریگر در مدیگام مهم د

هریهک باشهد کهه ویژه دردسترس می فرم ۸۱ ی،مارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ . در ساماناست

 ثبهت قابل از اطالعات یبه انواع مختلف یابیدستنیز  ها ومارستانیرد بکعمل یابیارزمنظور به

 است: ها دو نوع فرماین . استحادثه  هردر طول  و ضبط

 اسهت رده که یطراح یاستاندارد یهافرم در امریکا، ٢سازمان مدیریت بحران فدرال

را هها آن شهود درطهول حادثههیواسته مهدهندگان خنوع حادثه، از پاسخ بهه بستهک

 همراه خود داشته باشند.

 ۀ شهده و براسهاس سهامان یها طراحمارستانیاستفاده در ب برای یمخصوص یهافرم

 شده است.  ها ایجادآن در یراتییتغ ی،مارستانیبۀ حادث یفرمانده

 یهک درطولثبت اطالعات  برای یمارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ در سامان یمختلف یهافرم

 است: ر یز موضوعاتها شامل ن فرمیآمده از ادستهشود. اطالعات مهم بیحادثه استفاده م

 ؛هایماریانتشار ب، مایسقوط هواپی، سوزآتش: ات حادثهئیجز 

 ی؛سازمان یهاتیمرمور 

 ؛حادثه یفرمانده یشده براآمده و اقدامات انجامشیپ یالت اساسکمش  

 ؛مارانیت بیموقع  

  ؛شدهدردسترس و درخواستمنابع   

  آنان؛ گوییپاسخو  کارکنانار کزمان 

 ی؛و خارج یارتباطات داخل  

 زات موجودیو تجه یدرمانیز بهداشتکت مریوضع.  
 

                                                                                                                                              
ها، سازمان پدافندد های مختلفی در ایران، مثل ستادهای حوادث غیرمترقبۀ مستقر در فرمانداری و استانداریسازمان .1

نشانی، نیروی انتظامی و بسیج، متولی مقابله با حوادث و بالیدا هسدتندو ولدی احمر، سازمان آتشغیرعامل، سازمان هالل
( FBI: Federal Bureau of Investigationعهدۀ دو سازمان مهم ادارۀ تحقیقات فددرال  مریکا، این مهم بهدر کشور ا

   .( استFEMA: Federal Emergency Management Agencyو سازمان مدیریت بحران فدرال  
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هها از فرم برخی. بسیاری داردت یاز اهمینمورد تمام اطالعات درجها و ق فرمیل دقیمکت

گهر ید یحادثهه و تعهداد رونهدده در مات اخذشیتصم ی دربندزمان دادن فرایندنشان برای

ههدف و  ،. همهراه ههر فهرمشهودمیاسهتفاده  ا درخواست منابعیگزارش اطالعات  منظوربه

 از ،موجهود ید براساس راهنمایها بال فرمیمکل آن آمده است. بعد از تیمکتۀ نحو یراهنما

صهورت ههها را بهمد فهریهدهندگان باارسال شود. پاسخالزم  یهامکانو به  گرفته یپها کآن

 .  استشده املک یهافرمکردن یپک ،گرینند. روش دک تکمیلز یخوانا و تم

 یدههگهزارش همچنهین،مهرتبط بها خهود و  ههایهای فرماندهی به فرمبودن پ ستآشنا

اعهالم موعهد ارسهال  .فراوانهی داردت یهمناسهب اهمشهده و یبندزمهانای هبراساس برنامه

اطالعهات همچهون  شود، فرستادهد یطور مداوم باهه بی کطالعاتافت ایمنظور دراطالعات به

موقهع به کسب اطمینان از دریافهت بهه ،منابعبودن دردسترسبه  مربوط اطالعاتیا  مارانیب

 شود.یمنجر م کنندهگزارش یهااطالعات از واحد

 رسهتانمایب یز فرماندهکژه در مریوهب ،شدهیآورو اطالعات جمعیآرش، شرفت زمانیبا پ

از تمهام اطالعهات  یاملکهل یهفا نگههداریمسهئول  یزیهرند. واحد برنامهکیدا میت پیاهم

ن یهاز ا یبرداریپکبه  ی،تیل امنین است به دالکمم مواقع، یو در برخ استت حادثه یریمد

 از باشد.یاسناد ن

ۀ از برنامه یاملکهگهزارش  نگههداریمسهئول ثبهت و  و ثبت اسناد یگانیباۀ ر شاخیمد 

 ،بنهابراینۀ بیمارسهتانی اسهت؛ ت حادثهیریمهد یههاگر فرمیو د یمارستانیبۀ حادث اتیلعم

هها و تمهام فهرم، ان حادثههیهننهد. در پاکمراجعهه هها آن توانند بههیز مین یفرمانده کارکنان

 یریهگمیتصهم یهافراینهدو  یمارستانیپاسخ ب یلکش طرح ینما برایشده ثبت هایگزارش

 شود.یار گرفته مکهب
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 یرونیب یهاتبادل اطالعات با سازمان. 4-3۸
ت یا سهتاد ههدایدانشگاه هدایت عملیات ز کن است مرکمم ت و زمان حادثهیماه بهتوجهبا

ه کهد نهنکهها درخواسهت مارستانیاز ب ی،امنطقه یمارستانیب یز هماهنگکا مری یمحلبحران 

 .بفرستند ی خود را در زمان مناسبمارستانیبۀ ات حادثیعمل یهابرنامه

 کمهک یالتکو مش موضوعاتبهتر  کدر ، بهدر حادثه گوپاسخن اطالعات به مقامات یا

   .از باشدینده نین است در آکممنیز آنچه  ها با آن مواجه هستند ومارستانیه بک ندکیم

کارکنهان،  بودن منهابعی همچهونت بیمهاران، دردسهترساطالعها مانند یگریاطالعات د

مرکز ن است از کپاسخ به حادثه ممبه  ی مربوطهانهیهز و نیز داروها ها و، موجودیلیوسا

 ت بحران درخواست شود.یریا سازمان مدیدانشگاه هدایت عملیات 

 یههاق برنامههگویی ازطریهبهه حادثهه و شهیوۀ پاسهخمواقع، اطالعات مربوط  یدر برخ

ز کهبها مر ی،ش تلفنا گزاریس کف همچون ی،گرید هاییا شیوه ت حوادثیریمد یافزارنرم

بودن شهود. آشهنایمبادلهه مه یا استانداری یدانشگاه و ستاد بحران فرماندارهدایت عملیات 

و درصهورت  دارد بسهزاییت یهاهم یدهگزارش یمارستان با متدولوژیب یفرمانده کارکنان

 ،ویعنهوان آلترنهاتهبان بهیپشت یهاستمیس، در تبادل اطالعات یکینکالت تکبا مششدن مواجه

 د.وشمیگرفته کار به  خدماتۀ ارائ برای

 یبانیواحد پشت. 4-31
 ،خهود یههاازیهن نیتهرم و مناسهب یپاسهخۀ ارائه ، بیمارستان برایایدر زمان حوادث و بال

شهامل درخواسهت و ها هماهنگین ی. ادهدانجام می یبانیواحد پشتهای الزم را با هماهنگی

ههدایت ز کهمرهای اسهتاندارد مبا استفاده از فری، و خارج یانات از منابع داخلکافت امیدر

 یههاد با استفاده از فهرمیبا مارستانیهر قسمت از ب هایدرخواست .است دانشگاهعملیات 

زمهان  .گهزارش شهود یبانیبهه بخهش پشهت، حادثهه یردکهعملۀ برنامه در شدهنییتعشیازپ

از  ،ازیهنمورد زان اقالمیمق نوع و یص دقیتشخی و از از منابع خارجینمورد درخواست اقالم
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باید روش ارسال  براین،عالوه. استتر مهم اناتکن امیافت ایدر ینان از چگونگیسب اطمک

 .  یا تلفنس کفیکی یا ترونکالها نیز مشخص شده باشد؛ مااًل درخواست

ۀ شود. شهاخیم میتقس یبانیخدمات و پشت هایبه شاخه یبانیواحد پشت ،درصورت لزوم

 بهرایاز یهنمورد منهابع یمسئول هماهنگ ی،بانیپشتۀ و شاخ یخدمات ارتباط خدمات مسئول

حمایهت از ، نهان(کارکرفهاه و سهالمت ۀ رشهاخی)زها ی آننان و بهداشت روانکارک یسالمت

، (یبانیپشهتۀ رشهاخیاز )زیهنمورد التیافت تسهیدر، حمایت از خانواده(ۀ رشاخیخانواده )ز

و  ینقهل داخلهوحمهل یهمهاهنگ، زات(یهتجهۀ اخرشی)ز یرساختیز یردهاکعمل یبانیپشت

 یابیهارزۀ رشهاخینهان )زکارک یانقل( و ارزیهابی سهالمت حرفههوۀ حملرشاخی)ز یخارج

، کنتهرل و مسئول یک ،ن دو شاخهیاشدن محض فعالباشد. بهمی نان(کارک یاسالمت حرفه

 تهوان، میحادثههاز یهه درصورت نکاست  گفتنیعهده خواهد گرفت. ادارۀ هر قسمت را به

 کرد. اضافه به آن این یگزین مجموعه جایدر ا یگرید یهاشاخه

 

  0یمالیواحد ادار. 4-1۱
گهزارش شهود.  د از ابتدا ثبت ویشده در حادثه بامرتبط با پاسخ و اقدامات انجام یهانهیهز

ل و یامبهود وسهکن یتهرمۀ نهیهزکارکنهان،  یارکر اضافهینظ یادیها شامل موارد زنهین هزیا

د آمهاده یز بایروزانه ن ی. گزارش مالاست یبازساز یهانهیا هزی ییجاهجاب، ریتعم، زاتیتجه

 فرسهتاده یو قطب یه و به مقامات استانیاستاندارد ته یبراساس الگو ،مواقع یشده و در برخ

 فرسهتادن الزم است بهرای یسناد مالدام ا  که کشود  مشخصد یبا یزیرشود. در زمان برنامه

ی، اقهالم مصهرفۀ نهیهز، مهارانیبۀ نهیهز ،عهالوهد. بههل شهویمکتی و قطب یه سطوح استانب

 نیز طرف قرارداد یهاتکا شرینان کارک ینان و ادعاهاکارک یپاداش مالی، افتیدر یهاکمک

 شود. یریگید محاسبه و پیبا

                                                                                                                                              
1. Finance/ Administration Section 
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رده و کهارمنهدان )حضهور و غیهاب( را محاسهبه و ثبهت کار که زمهانِ مالی واحد اداری

ۀ محاسهبۀ هزینهه(. ند )زیر شاخکیم یدگیو قراردادها را رس هامرتبط با سفارش موضوعات

ۀ ز انجهام داده )زیرشهاخیهنان را نآ یهاو خسارت کارکنانمرتبط با  یهاپرداخت همچنین،

 یههاتیهمرتبط با بازگشت بهه فعال یهانهیها و هزتور پرداختکفا و (مطالباتخسارات و 

طهرف  یهاتکشرۀ نیهز کردباید توجه  .ها(هزینهترمین  ۀ)زیرشاخکند می یریگیرا پ یعاد

 .شودمحاسبه  یقبل یهانامهقرارداد براساس توافق

 
  توزیع قدرت و مسئولیت واحد پشتیبانی. 1-4 نمودار
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 مالیتوزیع قدرت و مسئولیت واحد اداری. ۶-4نمودار 

 

 ادغهام شهود.توانهد وقعیهت کنهونی، میر مدمهالی اداریو  یبانیاست واحد پشهت گفتنی

انهات دردسهترس کو ام کارکنهانحادثه و  یبه گستردگ ،طور مجزاهها بن واحدیاکردن فعال

 دارد. یبستگ

 حادثه یفرمانده کارکنان ییشناسا یهاروش. 4-13
سهت ه پ  که بپوشهند ی رامخصوصه یههاد لبهاسیهبا ی،فرمانهده یهانقش یتمام افراد دارا

ا  خه ییههاقههیاز جل ،ههامارستانیاز ب یاریدر بسها روی آن ثبت شده است. سازمانی آن

ت فرد در یعنوان و موقع ،قهیهر جل یپشت و جلو قسمت یرو است کنند. الزماستفاده می

ها براساس رنه  قهین است جلکمشخص شده باشد. مم یمارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ سامان

بهرای  اهیسهو  دیرنه  سهف :شده باشهد یبنددک یارستانمیبۀ حادث یفرماندهۀ و طبق سامان

 کارکنهان مخصهو ی رن  آبه ،اتیواحد عمل برای کارکنان رن  قرمز ی،فرمانده کارکنان

 مهالی.اداری مخصهو  کارکنهان و رن  سبز یبانیپشت برای کارکنان رن  زرد ی،زیربرنامه

ۀ برگهر و کمهار، مهداد، ودار، ویهحمل راد ی برایمخصوصو بزرگ  یهابید جیها باقهیجل

حادثهه راحهت  یز فرماندهکاز مراباید ها قهین جلیبه ا ی. دسترسداشته باشد ٢فیشرح وظا

)مشخصهات رکرشهده(،  هاقههیجلبودن املکنان از یسب اطمک براین مربوط و مسئوال باشد

 .  بررسی کنندرا ها آن طور مرتببه
 

                                                                                                                                              
1. Job Action Sheet (JAS) 
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 حادثه  یز فرماندهکجاد مریساخت و ا. 4-11
و توفهان  ۸۱۱1انادا سال کحاد در  یحاصل از خدمات مرتبط با سندرم تنفس یارب واقعتج

دهد کهه در زمهان نیهاز بهه واکهنش نشان می ۸۱۱3تحده در سال االت میج ایدر خل یساحل

. اسهت ی الزمت فرمانهدهیهههر موقع یده بهرایدفرد آموزش 3تا0ی، مارستانیمدت بطوالنی

 یههاتیموقع در یفرماندهۀ بالقو یداهایاند، کرانیو مد رکنانکا ییانات و تواناکبراساس ام

ۀ است در برنامه الزم . بنابراینردکن ییتع حادثه یفرماندهۀ براساس سامان توانمختلف را می

 یههاتیهاز موقع یهکهر ین اسهت بهراکهه ممکه مارستانینان بکارکاز  ،مارستانیب یآمادگ

همچنین،  داده شود.ها آن الزم به یهاو آموزش تهیه شده یفهرست، مناسب باشند یفرمانده

 یطراحههها آن گهاهیسهت و جاههر پ   ٢نیا جانشی مسئوالن یتوب براکف میشرح وظاۀ برگ

 یههاتیهفعال اجهرای بهراید یبا ،شودیم واگذارفه به او ین وظیه اک یحاً شخصید. ترجشو

 ر بخهشیا مهدیارشد به  ،فیشرح وظاۀ شده براساس برگنییف تعیا وظایشده محول یشغل

 د.کن کمکنظر مد  

 ی،مارسهتانیبۀ نظر در برنامهمهد   ههایسهتپ   بهرای نیازکارکنان مورداست  الزم ،عالوههب

را  کارکنهانه کهباشد  یاگونهها باید بهوزش ببینند. آموزشا جداگانه آمیپارچه یک یصورتهب

م بها أسهته و تهویشا یردکهعمل منظوری، بههتیمهوقع یازههایو ندردسهترس براساس منهابع 

 یههاگذرانهدن دوره رو،ازایهن آمهاده سهازد. یت شهغلیا چند موقعی یکدر  ،نفساعتمادبه

 بهرای ،(ینترنتی)ا یحضوری یا غیرحضورشکل به ١،ت حوادثیریمد یستم ملیبا س ییآشنا

 د. کرخواهد  کمها کآن به یفرمانده یهانقش یفایافراد در اکردن آماده
 

 2ح وظایفبرگۀ شر. 3-11-4
نندگان و کاسهتفاده ییآشهنا بهرایه کهت حادثه اسهت یریمد هایابزار از فیشرح وظاۀ برگ

شهده اسهت.  یطراحههها آن شهده بههمحهول کاری یهاتیموقعدر  مهم یهاجنبه یادآوری

                                                                                                                                              
1. Deputy chief position    
2. National Incidence Management System (NIMS) 
3. Job Action Sheet (JAS)       
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د ک)ی ارکعنوان چنین موضوعاتی است: ف شامل یشرح وظاۀ آمده از برگدستهاطالعات ب

 یبرا ین اقداماتیمالحظات و اقدامات مهم. چن، گزارشۀ گیرند، دفه ٢یی(،ویراد ییشناسا

آنهان  یههاتیهها و مسهئولنقهش ایفای در مسیر ،ت حادثهیریم مدیت یاعضا ییتوانا یارتقا

ری شامل اقهدامات ضهرو یمارستانیب یفرماندهۀ ساماندر  کارکنانف یشرح وظاۀ است. برگ

 وضهعیتستم بهه یماران و بازگشت سیص بیکه زمان ترخهای زمانی مختلف بوده در دوره

  دی نیز به آن اضافه شده است.عا

دههد اقهدامات ینان اجازه مهکارکه به است ک ای طراحی شدهگونهح وظایف بهشرۀ برگ

شهرح ۀ برگه گیری را در آن وارد کننهد. همچنهینمیمزمان تصۀ شده را ثبت و محدودانجام

دههد و بهر صهورت تصهویری شهرح میهب را فرمانهدهیم یته یههاسهتپ  ، دیهجد وظایف

. ضمیمۀ کتاب دارای نمونۀ برگۀ شرح وظایفی است کندمید رکیت یدهمراتب گزارشسلسله

و  )راهنماههای عملکهردی(  که برای سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی طراحی شده است

 .دباشهای شرح وظایف جدید میایجاد برگه برای های الزمدارای دستورالعمل

 0پاسخ در حادثه یراهنما. 4-11
راهنمهای پاسهخ برای واکنش بهینه در برابر حادثهه،  ٩منظور ارزیابی ستاد فرماندهی حادثهبه

ههر  .سهناریوی داخلهی تهدوین شهده اسهت۲0سهناریوی خهارجی و ۲1در حادثه براساس 

ر قالهب گیری مهدیریتی و دراهنمای پاسخ در حادثه فهرستی از مالحظاتی مهم در تصهمیم

کننهدۀ برنامهۀ عملیهاتی محدودۀ زمانی مشهخص دارد. راهنماههای پاسهخ در حادثهه تکمیل

ای بهرای ثبهت اولیهۀ اقهدامات و ابزاری برای راهنمایی صریح و کامل و نیز وسهیله فوریت

 شده است.انجام

                                                                                                                                              
1  . Radio Identifications title 
2. Incidence Response Guide            
3  . Incident command staff 
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  0پارچهیک یبا فرمانده یمارستانیبۀ حادث یفرماندهۀ ق سامانیتلف. 4-14
 ا اتفهاقیهدر ههر حادثهه  یمارستانیه افراد مسئول پاسخ بکاست  یسئله ضرورن میدانستن ا

ن اسهت کهو مهدت حادثهه مم یسهتند و براسهاس گسهتردگین گوپاسخ ییتنهاهب، ناخواسته

 به حادثه نقش داشته باشند. گوییپاسخدر  یمتعدد یهاسازمان

پارچهه یکفعال و صورتی به دیمارستان بایبۀ حادث یستم فرماندهیس ای،حادثه هراز آغاز 

قبهل از وقهوع  یپهارچگیکن یهادرواقهع، ده پاسخ دههد. یدبیآسۀ جامع یدرمان یازهایبه ن

افتد. یها اتفاق منیو تمر هاآموزشسازی و ت فعال در جلسات آمادهکق مشار، ازطریحادثه

ت یریمهد و اصول شدهجاد یگر ایدیک یهاتیها و مسئولفهم متقابل از نقش، ن مراحلیدر ا

 شود.یو هماهن  م یزیربرنامه ،ارتباط مؤثر و تبادل اطالعات، ص منابعیتخص، حادثه

 بهرای ؛ردیعهده گها یک سازمان مدیریت حادثه را بهن است تنکمم تیبه نوع موقعبسته

گهر یو د گیهردمیعههده ، پلهیس مسهئولیت را بهههیهنقلۀ لیتصادف چند وسۀ در صحن ،ماال

پارچهه یک یدگاه فرمانهدهیدی، هرحال گاههنند. بکیعمل م کنندهتیحماوان عنبه هاسازمان

سهازمان  یهکش از یه بهکهی. زمانشهودمیاستفاده  منفرد یسازماندر  یمدل فرمانده یجابه

 یهک ،صهورتنیه. دراشهودمیاسهتفاده  پارچهیک یفرمانده، کنندیعمل م گوییپاسخ برای

کننهد انتخهاب شهده، عالیهت میان فکهم یکه در کر یرگد یهاان سازمانیارشد از مفرمانده 

هدف  یسریکو  گیردمیاطالعات موجود صورت  تحلیلو تجزیه ها براساس یریگتصمیم

 ،ن روشیهن در ایچنه. ههمشودمین ییتع یاتیعملۀ برنامهر طرح  یبرا یو استراتژ کمشتر

 یریهگمیتصهم فراینهدت در کمشارۀ اجاز ها،مارستانیب همچون ،ریدرگ یهابه تمام سازمان

ۀ حادثه ی درفرمانهدهۀ سهامان یههایژگیاز و یکچیهی، فرمانده، ن مدلیشود. در ایداده م

مسهئولیت در حادثهه اجهازه دار هعههد یههادهد و به تمام سهازمانیر نمییرا تغ یمارستانیب

 یانهدهز فرمکز در محل مرین یریگمی. جلسات تصمکنندت کها شریریگمیدر تصم دهدمی

 شود.یل مکیحادثه تش

                                                                                                                                              
1. Integration of HICS with Unified Command 
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 0یخدمات سالمتۀ ارائ یهاستمیبا س یکپارچگی. 4-11
و  یآمهادگ یههاد برنامههیهجامعه با یسالمتکنندۀ نیاز نظام ترم یبخشعنوان به هامارستانیب

ا یهامهر سهالمت در حهوادث و بال یمتهول یهها و نهادههاخود را با سهازمانۀ پاسخ به حادث

هدایت عملیات ز کمرو  یمارستانیبشیستم خدمات پیس، مهم نکاتازجمله  نند.کهماهن  

ز کهمرا یو همهاهنگ یزیهربرنامهه ممکن است الزم باشد بهرایاست.  پزشکیعلومدانشگاه 

ا وزارت بهداشهت در یه یمحل پزشکیعلومرنظر دانشگاه یز کیمشترۀ تیمی، کدرمانیبهداشت

 منظور بحثدرمانی محل باید بهیز بهداشتکها و مرامارستانیندگان بی. نماشودل کیمحل تش

و  کمشهتر یههامهانورو نیهز و پاسخ هماهن  بهه حادثهه  یسب آمادگو ک هابرنامه دربارۀ

انی در سهطوح مارسهتیبۀ حادثه یفرماندهۀ سامان یداشته باشند. وقت یجلسات منظمی، فرد

ت منهابع آسهان یریاطالعهات و مهد یهمهاهنگشهود، استفاده ی درمانباالی سیستم بهداشتی

 ید تمامیسالمت با، بخش مؤثر یپاسخۀ ستم و ارائیل سک ینان از آمادگیاطم برایشود. یم

 درمانی،یستم بهداشتیاز سس یعنوان بخشبه را وابسته یهاها و سازمانمارستانیندگان بینما

پاسهخ  یهاها و روش. استفاده از واژهکندر یها درگنیها و تمرآموزشو  جلسات یدر تمام

 مهدتگر در یدیکهت یهجههت حمادرستم یس یاعضا همۀ ییشود توانایسبب م، استاندارد

 .یابد ارتقا حادثه

 0بلیهچند حادثه و  زمانهمت یریمد. 4-1۶
امها  ؛شوندیمواجه م بسیاریالت کبا مش ،ها اغلبمارستانیب، ایبال در زمان وقوع حوادث و

ۀ دیهدزمانی وقوع زلزله که افراد آسهیب: همدارد ز وجودین یگریمسائل د ،مواقع یاریدر بس

گیری ، با نیاز به اسکان موقهت مهردم و همهههستند یافت خدمات درمانیدنبال درزیادی به

 ز کههههانسههههجام مرا یختگیگسههههاعههههث ازهههههمه بیههههک بیمههههاری عفههههونی کهههه

را  یههبلزمان چند حادثه و همت یریاز به مدین، شودیها مرساختیر زیا سای یدرمانیبهداشت

 ند.کنمایان می

                                                                                                                                              
1. Integration with Healthcare Systems 
2. Managing Simultaneous Events 
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 یههار سهازمانیسهااز  یافهت خهدماتیدربهه مارسهتان یب، تیهبه موقعن است بستهکمم

مهاران توسهط ینهان و بکارکت یهو امن یمنهین ایو تهرم یبررس مانند ؛ازمند باشدین یاجتماع

ههدایِت ز کمرق ازطری ٢ین درخواست را ارشد رابط و هماهنگیای. تیو امن یانتظام یروهاین

از یهصهورت نفرستد و درمحلی می مربوط یهابه سازمان ،میطورمستقدانشگاه یا بهات عملی

منظهور بهه داد.انجهام خواههد  یبانیپشهتۀ ر شهاخیمهد را ههایهمهاهنگ ،ارکمانیحضور پ به

 ین همهاهنگیهجهاد ایا یدانشگاه متولهدایت عملیات ز کمر، متعدد یز درمانکمرا یهماهنگ

خود را داشهته باشهد و ۀ حادث یقالب فرماندهی، ز درمانکهر مر هکن شرط یبا ا ،خواهد بود

ز کهمر .بفرسهتند دانشهگاهمرکز ههدایِت عملیهات خود را به  یهاگزارش ،زکن مرایاتمامی 

در ، در حادثه کنندهتکمشار یواحدهاتمامی  ید ضمن هماهنگیبا دانشگاههدایت عملیات 

 ند.کسالمت تالش در بخش موجود  یازهایو رفع ن یبانین پشتیمرت

                                                                                                                                              
1. Liaison officer 
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 ،مرکز هدایت عملیات وزارت کشور

 سازمان مدیریت بحران

عملیات وزارت بهداشت، درمان  تمرکز هدای

 و آموزش پزشکی

 :قطب مدیریت بحران 3مرکز هدایت عملیات 

 هواز، اصفهان، ساری، تبریزتهران، کرمان، ا

 مشهدکرمانشاه،  شیراز،

 

 دانشگاهی و غیردانشگاهی هایبیمارستان

 بیمارستانیپیشی پزشک هایفوریت

 درمانی دانشگاهییمراکز بهداشت

 مراکز غیردانشگاهی و خصوصی

 عملیات دانشگاه تمرکز هدای

 بهداشتی درمانی هایشبکه

 

 

 

 

 همکار و پشتیبان هاینسازما

 همکار و پشتیبان هاینسازما

 محلی

 هاینواحدهای محلی سازما
 همکار و پشتیبان

مسئول  هاینزماسا 

 هایدر فعالیت

 نیازمورد

 سالمت ۀدر حوز ،شورکت بحران در یریالن مدکح ساختار یتشر

 همکار و پشتیبان هاینسازما

 همکار و پشتیبان هاینسازما

 همکار و پشتیبان هاینسازما

 محلی
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 بیمارستانیپیشنظام خدمات . 4-11

 تاریخچه . 4-11-3
بهه ، برای انتقهال مصهدوم اً صرفای از وسیله بیمارستانیپیشنظام خدمات  ،درطول زمان

ههم در گرچهه هنهوز ؛ اسهت تبدیل شده حادثهۀ خدمات سالمتی در صحن ۀارائ برای نظامی

مصهدوم از محهل حادثهه بهه بیمارسهتان  انتقهالتوسعه، فقط کار درحالِ برخی از کشورهای 

های در زمان جن  ،مصدومانانتقال منظور به استفاده از آمبوالنس .عهدۀ این سیستم استبه

. اولین کرداجرا  آن را ،پزشک مخصو  ناپلئون ٢،و دومینیک ژان الریطراحی شد ناپلئون 

مین ربهرای ته ،۲۲۲5. در شداستفاده  سیناتیو سین در اوهایو ،بیمارستانبه وابسته آمبوالنس

در لنهدن  ١«سهنت جهان» بهاعنواناولهین آمبهوالنس ، خدمات اولیهه و خهدمات آمبهوالنس

رسهمی خهدمات آمبهوالنس یها  نظهاماندازی شد. ایاالت متحده مدعی است کهه اولهین راه

 کهه؛ درحالیانهدازی کهردهراه در ویرجینیا ،۲3۸۲ال در سخود را  بیمارستانیپیشاورژانس 

انهدازی شهده در این شههر راه ،۲۲3۸در سال  نظامکانادا مدعی است که این  یایالت تورنتو

 .است

آمبهوالنس  را بیمارسهتانیپیش ای از خهدماتقسمت عمده ،تا قبل از جن  جهانی دوم

 . ایهن رونهدسپرده شدها نشانیس یا آتشاین خدمات به پلی ،عدها. بدادمی بیمارستانی ارائه

 را در مریلند بیمارستانیپیشاورژانس اولین  ٩دکتر آدامز کولی ،۲35۲سالتوسعه یافت و در 

 .اندازی کردرسمی راهطور به

 از یارتعاشهات ناشه علتبهکه  فرودگاه مهرآباددر ختن سقف سالن انتظار یفرور ۀحادث 

در ، تهن مجهروح ۲۲شته و ک ۲3با  ،وستیپ وقوعهب ۲03۸آرر۲1در  جت هایموتور یصدا

 نظهام، بعهد از آن حادثهه ده اسهت.یبهه ثبهت رسه ایهران شهورکع تلهخ یاز وقا یکیف یرد

ترسهیس شهد. در آن  ۲031سهال  در، مریکهااهای پزشکی کشور با همکاری کشهور فوریت

                                                                                                                                              
1. Dominique Jean Larrey 
2. St John Ambulance Birgade 
3. R. Adams Cowley 
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 ۲۲3بهه  داً بعه هکهتماس با اورژانس اختصها  داده شهد  یبرا ۲۸0 یرقمسه ۀشمار ،زمان

   .یافت تغییر

 تقسهیم عمهده ۀدسهت دو بهه ،دنیها سهطح در بیمارسهتانیپیش یپزشک یهاتیفورنظام 

زات یهتجه ی،آلمانیفرانسو نظام در .یسیانگلییایکمردوم، او  یآلمانیفرانسواول،  :شوندمی

 نظههامشههود. در مههی اسههتفاده مههار بههرده شههده و از پزشههک در آمبههوالنسین بیبههال سههرِ  بههر

در  انهد،هدیرا آمهوزش د ههاتیهفور یمقدماتهای که دوره ییهانیسیتکن ی،سیانگلییایکمرا

 انتقهال درمهانیرا بهه مرکهز  مصهدوم، هیاقدامات اول دادنصحنه حاضر شده و پس از انجام

 .ن دسته بودیاز ا ،اندازیراهران در شروع یاورژانس ا .ددهنمی

، در بیمارستانی در ایخرانپیش ریتفوآشنایی با ساختار عملیات . 4-11-1 
 مواقع بحران

عنهوان اورژانهس  ابه ،ایرانبیمارستانی که در کشور ش٢های پزشکی پیخدمات فوریت

برخهوردار  ایالعهادهفوقاز گستردگی و توانمنهدی  ،های اخیردر سال، شودشناخته می ۲۲3

 بیمارسهتانیپهیشههای تفوریپایگاه  ۲3۱۱به  نزدیک ،حاضرحالکه درطوریهب ؛شده است

دستگاه آمبهوالنس  0۱۱۱نزدیک به  ساعته و با پشتیبانی۸1صورت به ،در سراسر کشور ۲۲3

 ۀمشغول ارائه دستگاه اتوبوس آمبوالنس، آمبوالنس هوایی و موتورالنس ۲۲۸ناوگان ، جدید

ههای تعهداد مرموریت، بهار در تهاریخ کشهوربهرای اولهین نیهز ۲0۲3در سال . است خدمت

ههای پهراکنش پایگهاه. مرموریهت رسهید 553ههزار و 35میلیهون و ۸بهه  ،۲۲3 ه بهاشدجامان

در  ضهروری یابهزارعنوان بهه توانهدمهی آن ۀسهاعت۸1 اورژانس در سطح کشور و فعالیهت

درمهان  نظهام بهداشهت واختیهار  در ،آوری اطالعات اولیه از حوادثارزیابی سریع و جمع

که موفق  کندتواند مدیریت خود را در زمان بحران اعمال می درصورتی این نظامرد. یقرار گ

 و انتقاالت هاجاییهاز جاب وتحت مدیریت خود درآورد  ،شود حادثه را از ابتدا و در صحنه

 نظهامهها و ارتباط بین بیمارسهتان، . برای تحقق این مهمکند پیشگیریضروری مصدوم غیر

ههای فوریهتشناخت سهاختار  رو،ازاین. تاسبیمارستانی بسیار حائز اهمیت خدمات پیش

فرمانهده حادثهه در عنوان بهه ،ههاتوسط مدیران و سوپروایزرهای بیمارستان یمارستانیبشیپ
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ارتبهاط ، عهادی مواقهعدر  رسد.نظر میبه بسیار ضروری، بیمارستان ۀحادث یفرمانده ۀسامان

، مها در زمهان بحهرانا ؛اسهت رایهج موضهوعی ۲۲3ههای فوریت مرکهزو  هابیمارستانبین 

الزم اسهت ایهن  هاو بیمارستان ۲۲3های فوریت مرکزلزوم عملکرد بسیار سنگین  بهتوجهبا

نماینهدگان  صهورت گیهرد.فهوریتی ات یهعمل زِ کیق مرازطر و یافتهسازمانصورتی هارتباط ب

 دانشهگاه مسهتقرهدایت عملیات ز کمر در ،هاو بیمارستان ۲۲3های فوریت ارشد هماهنگی

حادثهه را  ۀاخبهار صهحن ،. همچنهینکننهدمی و هماهنگی این دو بخش را تسههیل شوندمی

بها  ،فیازطر و دهندمی قرار درمانیبهداشتی مراکز ودانشگاه هدایت عملیات ز کدراختیار مر

گیهری را در توزیهع تصهمیم فراینهد، ان تریهاژتشریح امکانات مراکهز درمهانی بهرای افسهر

ضهمن  بیمارسهتانیپیشههای فوریتبیمارسهتان و کنند. بنهابراین، میتر هماهن  مجروحان

 کننهددائمی مبادلهه طور به باید اطالعات خود را، شناخت کامل از ساختار عملیاتی یکدیگر

 .شودجدید فراهم های روشاز گیری تا امکان بهره

 داردرتبطهی اجزای م ،خدمات حیاتی کنندۀنظام ارائهعنوان به خدمات فوریتی ۀنظام ارائ

بیمارستانی، ازجملهه پیشخدمات ۀکنندئهااراست: بخش دو بخش  مشتمل بر ،طورکلیهکه ب

 عملکهرد دههی وسهازمان. بیمارسهتان خدمات فهوریتی در کنندۀانتقال مددجو و بخش ارائه

ههای ویژگی و ههاتفهاوت ،کشورهای مختلهف در بیمارستانیپیشخدمات  ۀکنندبخش ارائه

 .دارد را خا  خود

 بیمارستانیکنندۀ خدمات پیشهای ارائههای مختلف نظاممدل. 4-11-1 
خهدمات  ،مریکهاامال انگلهیس و  ،ی کشورهارخدر ب: دولتی بیمارستانیپیشهای فوریت. ۲

 .کندمیمین ردولت ت را نشانیپلیس و آتش همانند بیمارستانیپیش

 ،ی کشهورهارخدر ب: نشانیها و آتشپلیس همراه و پیوسته با بیمارستانیپیشهای . فوریت۸

نشانی یا پلیس هایی از هند، آمبوالنس با آتشقسمتنیز فرانسه و  و ژاپن و مریکاامال 

بیمارسهتانی در ایهاالت های خهدمات پیشکنندهحدود نیمی از ارائه محلی همراه است.

ارت قوی دولهت یافته و اروپایی و همچنین کشورهایی با نظمتحده و کشورهای توسعه

 .روندشمار میدسته بهاین  مرکزی، مانند چین، از
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خدمات آمبوالنس را مراکز خیریهه  ،ی کشورهارخدر ب: داوطلبانه بیمارستانیخدمات پیش. 0

 ۀاحمر )صلیب سرخ( خهدمات داوطلبانهکنند. هاللمین میرت غیرانتفاعیهای یا سازمان

دههد. در بعضهی ارائهه می مواقهع بحرانهیر آمبهوالنس را د امداد و نجهات و خود مال

ارائهه ی صورت حمایتی خهدماتبه، های دولتیکشورها نیز مراکز خیریه در کنار سازمان

ای ایاالت متحده و همچنهین شهرق اروپها بیشهتر این سیستم در مناطق حومه .دهندمی

نظهام شهود ایهن شود. البته تراکم جمعیت، ازجمله عواملی است که سهبب میدیده می

 .بیمارستانی تغییر کندکنندۀ خدمات پیشهای ارائهسمت دیگر نظامبه

های خصوصی پس از قرارداد با سازمان ،ی کشورهارخدر ب: خدمات آمبوالنس خصوصی. 1

فقهط آمبهوالنس  گهاهیدهند. را ارائه می بیمارستانیدولت محلی یا ملی، خدمات پیش

نیهز خهدمات  ی دیگهری کشهورهارخهب .ه داردعهدبهرا انتقال بیماران  ۀخصوصی وظیف

در  فقهطهها . در مهواقعی نیهز آندهنهدمیارائهه  خوددیگر درمانی را در کنار اقدامات 

 صورت حمایتی واردبهاست، های دولتی فعال تمام آمبوالنسکه در مواقعیها و فوریت

بیمارسهتانی های بسیار قدیمی در ارائهۀ خهدمات پیشاین نظام از نظامشوند. می عرصه

 .است

که بیشتر در شهرهای کوچهک  الگو این: در ترکیبی بیمارستانیپیش هایفوریتخدمات . 3

ههای الزم کهه آموزش دهندنیروهایی ارائه می را بیمارستانیشود، خدمات پیشدیده می

این سیستم در پاسهخ  اند.نشانی و امنیتی پلیس دریافت کردهخدمات آتش ۀرا برای ارائ

وجود آمهده ای، ازنظر ساختار جغرافیهایی و سیاسهی و جمعیتهی، بههیازهای منطقهبه ن

شهود. انهدونزی و ایسهلند و تیمهور است. این نظام در مواقع ب حرانهی نیهز اسهتفاده می

 کننده از این روش هستند.شرقی، ازجمله کشورهای استفاده

 تواننهد درها نیهز مهیمارستانبی: مبتنی بر بیمارستان بیمارستانیپیشهای فوریتخدمات . 3

کارگیری ایهن الگهو در بهه خدمات آمبوالنس ارائه دهنهد. ،خود محدودۀ تحت پوشش

بیمارسهتانی های راحت برای شروع و حفهظ خهدمات پیشهای پیشرفته، از روشنظام

 .خوردچشم میخصو ، در شمال و شرق آسیا بهاست که به
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خدمات آمبهوالنس ، خود نیروهای ارائۀ خدمات بهبرای اهی گ نیزها ها و سازمانکارخانه. 5

 دهند.می ارائه

 بیمارستانیپیش خدمات اهداف. 4-11-4
حفهظ جهان منظور بهه ههای اولیههکمکۀ ارائ، یمارستانیبشیپ هایفوریتهدف ترین مهم 

ههای فوریتبهبود اسهت. محهور خهدمات  تسریع ویشتر بو پیشگیری از آسیب  مصدومان

معهرف یکهی از خهدمات ، ایهن سهتارهۀ که هر شهاخ بوده ٢«حیاتۀ ستار»ستانی، بیمارپیش

 : است زیرشرح به حیاتی

 ؛شناسایی کنندموقع  بهمرتبط باید مشکل را های مردم یا سازمان: تشخیص سریع. ۲

و حادثهه را  گیرنهدمیتمهاس ، اولین افرادی که در صحنه حضهور دارنهد: گزارش سریع. ۸

   ؛دهندمی اطالع

رود و تهرین زمهان بهه صهحنه مهیدر سهریعکنندۀ خهدمات ارائه اولین فرد: پاسخ سریع. 0

 ؛کندخدمات را شروع می

خهدمات مناسهب را در زمهان  بیمارسهتانیپهیش ههای: فوریتخدمات مناسب در صحنه. 1

 د؛دهمناسب در صحنه ارائه می

 به مراکز درمانی.انتقال . 3

 بیمارستانیپیشهای فوریتسطوح خدمات . 4-11-1
در کشهورهای  بسهیاری،و بها تنهوع  یافهراد مختلفه را یمارستانیبشیپ هایفوریتخدمات 

ی کشهورهای رخهب درمحلی و ملهی بسهتگی دارد.  اوضاعبه  کار. ایندهندمی مختلف ارائه

 ۀخدمات مراقبتهی ویهژ و حفظ حیاتبرای کند که خدمات پیشرفته قانون الزام می، اروپایی

این خهدمات  ی دیگر،ی کشورهارخکه در بدرصورتیدهند؛ پزشکی ارائه  نیروهای را ١سیار

 خهدمات ،انگلهیس و اسهترالیا و مریکهاا. در شهمال دهنهدمی ده ارائهیدپرستاران آموزش را

ایهن خهدمات تحهت  ،در اروپها کهدرحالی دهند؛میارائه امدادگران  را حفظ حیات ۀشرفتیپ

                                                                                                                                              
1. Star of life 
2. Mobile Intensive Care Units )MICU( 
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کهه  گرانهیامهدادپرسهتاران و ، فریقهای جنهوبیاانگلیس و  . درشودمی ارائهپزشک  نظارت

 نظهامی، ی کشورهارخدر ب توانند این خدمات را ارائه دهند.می ،اندخاصی دیدههای آموزش

را  حفظ حیهاتدر خدمات اولیه  ،بیشتر و کندخدمت میۀ ارائ «یت از زندگیماح» عنوانبا

و  عناوینی مال تکنیسهین آمبهوالنس ،یرستانمایبشیپ واحدهایافراد شاغل در  .دعهده داربه

 دارند. امدادگرو ها فوریتتکنیسین 

 بیمارستانیعوامل انسانی در فرایند خدمات پیش. 4-11-۶
 مین خدمات رتۀ رسد و وظیفحادثه می ۀاولین فردی که به صحن ٢:اولیه ۀدهندپاسخ

 فهردی اسهت، ممکهن عههده داردهرا بهی ویر-یقلب یایاححیات مال کنندۀ حفظ

 . همچنهینیا مردم و رهگذران عهادیباشد  یمارستانیبشیپ هایفوریت ازاعزامی 

ههای اولیهه و نشانی یا امهداد و نجهات کهه کمهکآتشیا  باشد پلیسممکن است 

 اند.را آموزش دیده یویریقلب یایاح

  گونههآمبوالنس هیچۀ رانند، هند کشور مانند ،در بعضی کشورها: آمبوالنسۀ رانند 

؛ ولهی عههده داردهدایت آمبوالنس را به ۀآموزش پزشکی ندیده است و فقط وظیف

عهده به هدایت آمبوالنس راۀ وظیف، مبوالنسآسین داخل یتکن دو یکی از ،ایران در

 دارد.

 افهرادی کهه در ،نظامدر این : یمارستانیبشیپ هایخدمات فوریتهای کنندهکمک 

ماهل  ،خهدمات اولیههۀ ارائه زمینۀدر ای الزم راهآموزش، کنندفعالیت می آمبوالنس

انتقهال  ۀو وظیفهانهد ردهکافهت یرا در یویهریقلبه یایهاح و کردن عضوحرکتبی

 عهده دارند.مصدوم را به اصولی

 مریکا و اعنوان تکنیسین آمبوالنس در : این افراد با هاهای پزشکی فوریتتکنیسین

 :  اندشاغلسه سطح در راد این اف ،معمول طوربهانگلیس شاغل هستند. 

o   ؛هین پایسینکبا ت کیپزش یهافوریتسطح 

o ها؛ فوریت کیپزشهای نیسینکت 

                                                                                                                                              
1. First Responder 
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o هاتفوری کیپزش یهانیسینکهمراه ت ٢امدادگران.   

درمهانی و اسهتفاده از مال اکسیژن ؛توانند خدمات وسیعی را ارائه دهنداین افراد می

 .دفیبریالتور

 گیرنهده را توضیح به تمهاسۀ ارائ ۀاین افراد وظیف :کیپزشهای واحد اعزام فوریت

شده های طراحیسؤال ها ومعموالً از فرم و عهده دارندزمان رسیدن آمبوالنس به تا

برخهی  در. دهنهداین افراد را پرستاران تشکیل می بیشتر ،ایران . درکننداستفاده می

 چنان ارتباط خودهم داین واح، رسیدن آمبوالنس به محل تا، سوئد، مانند کشورها

ایهن  ،ایران در دهد.می ارائه های الزم رامایینراه و کندمیمحل حادثه حفظ  با را

 یافته نیست.خیلی سازمان روش هنوز

 فراوانهی دارنهد؛  یههاو مههارت داشهتهباالیی  یاین افراد سطح آموزش: امدادگران

در . ییههوا ردن راهکهبهاز ی،دیهخط ور یبرقرار، داخل تراشه گذاریلوله ازجمله

 بیمارسهتانیپیش یههاخدمات فوریهتۀ سطح ارائ برتریناین افراد معرف  ،امریکا

بیننهد تها مهی های بیشتریآموزش امدادگران، جنوبیمریکایادر انگلیس و . هستند

مسهتقل ارائهه طور بهه را دارو تجهویز ماننهد ،تریبتوانند خدمات پزشکی پیشرفته

 .دهند

 تهازگی ایجهاد شهده اسهت واین سطح تخصصهی بهه: ویژههای قبتامدادگران مرا 

 بیشهترینکننهد. ایهن افهراد مهی مریکها و کانهادا خهدمتامعموالً در بعضی مناطق 

 شوندمیوارد عمل تروما  و قلبی کاتترگذاریمال  مواقعی،تخصص را دارند و در 

 یاز بیمارسهتان راها ، آنبه بیماران بدحال حفظ حیات اولیهخدمات ۀ ارائاز پس و 

 .دهندمی به بیمارستان دیگر انتقال

 توسهعه اسهت.  درحالِ  بیمارستانیپیش خدماتۀ ارائۀ عرص راستفاده از پرستاران د

 در رابلکه پرستاران ؛ کننداستفاده نمی امدادگرانکشورهایی مال فرانسه و ایتالیا از 

مسهتقل یها تحهت ور طبهه این پرستاران ممکهن اسهت گیرند.می کاراین عرصه به

                                                                                                                                              
1. Paramedics  
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 امهدادگران ،روژماهل ن ه ،ی کشهورهای اروپهاییرخهکنند. در ب نظارت پزشکان کار

پرسهتاران افهرادی  .توسهعه اسهت ولی نقش پرستار آمبوالنس درحالِ  ؛وجود دارند

مریکها و ادهنهد. در شهمال تری ارائه مهیچندتخصصی هستند که خدمات گسترده

 کهار یمارسهتانیبشیپه ههایفوریتان در پرستار، مریکایی دیگرابرخی کشورهای 

هها کهار دیهده در آمبهوالنسپرسهتاران آمهوزش ،معمهول طوربهکنند. در امریکا می

 ،ریشتهس و ایسهو، ماهل فرانسهه، ایتالیها ،های اروپهاییدر بعضی کشور کنند.می

 ،دارند. در این کشهورها یمارستانیبشیپهای فوریتپزشکان مشارکت بیشتری در 

در  .وجود نهدارد امدادگرو  دهندمیپزشکان ارائه  راحفظ حیات  ۀرفتشیپخدمات 

 همهراه بها را «تنفسهی ۀآمبوالنس خهدمات ویهژ» عنوانبا یهایآمبوالنس، ستانانگل

 تمامی افراد واحهد تقریباً  ،ایران . دراندبخشیده توسع، فوریتپزشکان متخصص 

 کنندۀهای ارائهسینیتکن زا درصد1۸ حدود بیمارستانی وپیش یهافوریت اعزام در

 دهند.می پرستاران تشکیل این خدمات را

 بیمارستانیهای ارائۀ خدمات پیشالگو. 4-11-1
 : وجود دارد بیمارستانیپیشهای ت فوریتاخدم ۀارائ یبرارایج  الگویدر دنیا دو 

 بیشهتر پزشهکان را زبهان و فرانسههخدمات تخصصی در کشورهای آلمانیرهبر:  کپزش. ۲

ولی تحهت دهند؛ امدادگران ارائه میپرستاران و  نیز را خدمات وابستهکنند. میهدایت 

 .نظارت پزشکان

یکهایی وجهود امر ساکسهونبیشتر در مناطق آنگلواین الگو  1بیمارستانی:. متخصصان پیش۸

 .شودمی استفاده گرهاامدادمختلفی از  حوسط ،و در آن دارد

کننخخدۀ خخخدمات هخخای ارائهنظاممقایسخخۀ اجخخزای مشخخترک . 4-11-۸

 بیمارستانی پیش
خههدمات  ۀارائههۀ عرصهه امریکههایی در نظههام اصههلی اروپههایی و دو ابتههدایی، ینگههاه در

 ترکیبهی وجهود ینظهام، مانند چین نیز برخی کشورها در بررسی است.بیمارستانی قابلپیش
                                                                                                                                              
1. Pre-hospital specialists 
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نظام .  ...و آلمان و الیاایتو  های کشورهای ایاالت متحدهنظام ترکیبی است از. این نظام دارد

نیروهای متخصص  به استفاده از مریکایی بیشترانظام  و ٢عرصه به مراقبت در اروپایی بیشتر

 ۀئهاههای ارنظاماین  بهتر ۀمقایسبرای  است.معطوف بیمارستان مبتنی بر خدمات  ۀارائ برای

 .کنهیممقایسهه  هابرخی کشور درها را آن های مهملفهمؤاست  بیمارستانی بهترخدمات پیش

، ییگوپاسهخزمهان ، کنندگان خهدماتارائه، اولیهۀ دهندتوان به پاسخمی هالفهمؤمیان این  از

 تجهیزات اشاره کرد. ترکیب نیروی انسانی و

 در بررسهی ایهن عامهل انجهام نشهده اسهت.ۀ درزمین چندانیمطالعات : اولیهۀ دهندپاسخ. ۲

دهند. در یشترین افراد را در این دسته تشکیل میب ،توسعه، مردمِ ناظرکشورهای درحالِ 

توسههعه، اغلههب، مههردم و نههاظران، بیشههترین بخههش از بسههیاری از کشههورهای درحالِ 

شوند؛ برای ماال، مطالعات در غنها و پاکسهتان نشهان های اولیه را شامل میدهندهپاسخ

 سته هستند.ترین افراد در این دبوس، اصلیهای تاکسی و مینیدهد که رانندهمی

ها را بهرای های مناسب تکنیسینکنندگان خدمات: برخی مطالعات اثربخشِی آموزش. ارائه۸

انههد. در کشههورهایی ماننههد مکزیههک و ایههران، متخصصههان کههاهش تلفههات نشههان داده

اند، ارائۀ خهدمات را بیمارستانی که درزمینۀ عملیات حفظ حیات پایه آموزش دیدهپیش

های استرالیا، نیوزلند، هلند، انگلستان و ایاالت که در بیشتِر بخشلیعهده دارند؛ درحابه

انهد، بیمارستانی که درزمینۀ عملیات احیای پیشهرفته دوره دیدهمتحده، متخصصان پیش

هایی از کانادا، یونان، آلمان و لنهدن نیهز عهده دارند. در بخشوظیفۀ ارائۀ خدمات را به

زمینه هستند، ایهن خهدمات را دیده دراینکانی دورهبیمارستانی که پزشمتخصصان پیش

هها های فوریتبیمارستانی تکنیسینکنندگان خدمات پیشدر ایران، ارائه .دهندانجام می

دهنهد. در کانهادا، و پرستارانی هستند که زیرنظر پزشکان خا ، خهدمات را ارائهه می

ای پایهه و همچنهین پزشهکان، ریوی پیشرفته و احیدیده درزمینۀ احیای قلبیافراد دوره

بیمارسهتانی را کنند؛ اما فقط پزشکان مجاز هستند خهدمات پیشزمینه فعالیت میایندر

دیده درزمینۀ خدمات احیای در آلمان و استرالیا، پزشکان دوره .به مصدومان ارائه دهند

                                                                                                                                              
1. Field Care 
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رائهۀ دیهده بهه اکهه در هلنهد، پرسهتاران آموزشکننهد؛ درحالیپیشرفته ارائۀ خدمت می

 .بیمارستانی مجاز هستندخدمات احیای پیشرفته در عرصۀ پیش

رسان تا رسیدن به محل رسانی به واحد کمکاین زمان از لحظۀ اطالع 1گویی:. زمان پاسخ0

موقع بر که نتواند بهشود. حتی بهترین تیم ازنظر تجهیزاتی، درصورتیحادثه محاسبه می

موقع و مناسبی ارائه دههد. نسهبت یهک دمات بهتواند خبالین مصدوم حاضر شود، نمی

دقیقهه،  3تها1و رسیدن به زمهان  2سواینمک هزار نفر براساس مطالعۀ3۱اِزای هرتیم به

های ناکامل شهری، ناآشهنایی افهراد شود. ترافیک، نقشهگویی پایین تلقی میزمان پاسخ

فزایش این زمان در شود اها و تجمع مردم، ازجمله عواملی است که سبب میبه آدرس

حوادث ترافیکی افزایش یابد. در مونتاری و مکزیکوسیتی و در شهرهایی که از نسهبت 

 ۲۱گویی حهدود کننهد، زمهان پاسهخهزار نفر جمعیت اسهتفاده می۲۱۱اِزای یک تیم به

اِزای وجهود یهک تهیم بهه 3کهه در ههانویِی ویتنهام،دقیقه محاسبه شده اسهت؛ درحالی

ایهن زمهان  دقیقه افهزایش داده اسهت. 0۱گویی را به ت، زمان پاسخهزار نفر جمعی3۱۱

 ۲۲.۲و لنهدن  ۸۱.3دقیقه، آلمان  3.۲دقیقه، کانادا  5.۲دقیقه، انگلیس ۲۲.5برای استرالیا 

 .دقیقه برآورد شده است

بیمارسهتانی: ترکیهب نیهروی انسهانی در ههای پیش. ترکیب نیهروی انسهانی در آمبوالنس1

هایی دارد؛ بهرای ماهال، در بیمارستانی در کشورهای مختلف تفاوتهای پیشمرموریت

تکنیسین متبحر درزمینۀ عملیات احیای پایه؛ در استرالیا و اوکلنهد و  ۸ایران و مکزیک، 

تکنیسین متبحر درزمینۀ عملیات احیای پیشرفته؛ در مونترال کانهادا و آلمهان  ۸نیوزیلند، 

پزشک  ۲تکنیسین آشنا به عملیات احیای پایه و  ۲و برخی از شهرهای یونان مال آتن، 

تکنیسهین متبحهر درزمینهۀ عملیهات  ۸های ایاالت متحده امریکها، و در برخی از ایالت

 .کننداحیای پیشرفته، ارائۀ خدمت می

                                                                                                                                              
1. Response Time 
2. MAC Souain 
3. Hanoi -Vietnam 
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هها و همچنهین وسهایل . تجهیزات و وسایل ارتباطی: تجهیزات مورداسهتفاده در آمبوالنس3

تلفن، تلفن ثابت و همراه، ازجمله امکاناتی است کهه در ارائهۀ سیم و ارتباطی، مانند بی

ها نشان داد کهه در سهال بیمارستانی نقش دارد. نتایج یکی از بررسیبهینۀ خدمات پیش

 ۲۱۱اِزای خط تلفِن همهراه بهه ۲3خط اصلی تلفن و  ۲3طور متوسط، برزیل به، ۲333

خهط همهراه  ۸0خط تلفهن و  3ان، که این رقم برای آرربایجنفر جمعیت بوده؛ درحالی

خهط همهراه.  5نفر جمعیت بوده است و در کامبوجیا، هیچ خهط تلفهن و  ۲۱۱اِزای به

زمینهه اسهتفاده ای نیهز دراینامروزه، برخی کشهورهای پیشهرفته از تجهیهزات مهاهواره

 کنند.می

ههم در . انتقال مصدوم: انتقال مصهدوم از محهل حادثهه تها بیمارسهتان، ازجملهه اجهزای م3

موجهود در ایهن نظهام مشهکالت هنوز ههم یکهی از  است کهبیمارستانی خدمات پیش

زمینه وجود دارد؛ برای ماهال، هایی دراینشود. در کشورهای مختلف، تفاوتقلمداد می

شهمار چرخ از وسهایل رایهج بهرای انتقهال مصهدومان به ۸های اوی، آمبوالنسددر مول

هها در شههر درصد از مواقع، آمبوالنس۸۱حدود  ای مشخص شد کهرود. در مطالعهمی

تواننهد بهه بهالین مصهدومان برسهند و یابی نمیعلت نبود امکانات جهتکواالالمپور، به

اطالعهات  ب رنهد.مصدومان را تاکسی و پلیس و دیگر وسهایل نقلیهه بهه بیمارسهتان می

فقهط  توسعه،در کشورهای درحالِ  حاصل از مطالعات اپیدمیولوژیک معرف آن است که

 فقهطو  کندمیآمبوالنس به بیمارستان منتقل  رامصدومان حوادث ترافیکی  از درصد۲1

 0. در دهلهی، از ههر کننهدخدمات امهداد و نجهات را دریافهت مهی ،افراداز  درصد۲۱

بهال وظیفهۀ کمهک بهه چرخ ۲۱آمبوالنس، یکی فاقد تکنیسین مجرب است. در یونان، 

هم فقط در ساعات روز. آلمهان و عهده دارند؛ آنکشور به انتقال مصدومان را در سراسر

بهال بهرای انتقهال مصهدومان کمهک استرالیا نیز ازجمله کشورهایی هستند کهه از چرخ

 بیمارستانی فعال هستند. بال در عرصۀ ارائۀ خدمات پیشچرخ 3۸گیرند. در آلمان، می

طور معمهول، ذار است؛ اما بهدهندۀ مصدومان، در کیفیت خدمات اثرگنوع وسیلۀ انتقال

ای دربارۀ تهرثیر اسهتفاده از شود. در مطالعهعاملی جدا از دیگر عوامل درنظرگرفته نمی
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بال در کاهش تلفات حوادث در ایهاالت متحهده مشهخص شهد کهه کهاهش آمهار چرخ

کننهدگان تلفات، بیشتر به استفاده از تجهیزات و خدمات مراقبتهی مناسهب توسهط ارائه

توسهعه بال مربوط بود، تا افزایش سرعت انتقال. در کشهورهای درحالِ ر چرخخدمات د

نکردن از تجهیهزات و کارکنهان مجهرب، ازجملهه عوامهل یافته، اسهتفادهیا کمتر توسعه

 افزایش تلفات حوادث ترافیکی در مرحلۀ انتقال مصدوم بوده است.

توسههعه، رسههیدگی بههه . تسهههیالت بهداشههتی و سههالمت: در برخههی از کشههورهای درحالِ 5

ای و بها سهطح آموزشهی ابتهدایی ارائهه مددجویان را افهرادی غیرپزشهک و غیرحرفهه

دهند. این افراد درزمینۀ رسیدگی به مصدوماِن حهوادث، کهارایی الزم را ندارنهد. در می

کنندگان خهدمات بهه نداشتن ارائهاین مراکز، زمان و همچنین تعداد تلفات در اثر تسلط

 ژ، روندی افزایشی را نشان داده است.مبانی تریا

منظور بیمارسهتانی: بهه. مداخالت درزمینۀ افزایش اثربخشی نظهام در ارائهۀ خهدمات پیش۲

شهناختی، بیمارسهتانی، توجهه بهه عوامهل جمعیتهای ارائهۀ خهدمات پیشارتقای نظام

سهزایی طور کلی، دو عامل اصلی سیاسی و اقتصادی، اهمیت بجغرافیایی، امکانات و به

 دارد.

های حاکی از آن بود که آموزش مردم درزمینۀ کمک 1. آموزش: مطالعات هاسام و دیگران3

 نیهدال وتهری در رحادثهه اسهت.منهاطق پ   کاهش تلفهات در اولیه، ازجمله راهکارهای

تلفهات حهوادث بهه میهزان  شهده اسهت کنندگان خهدمات سهببموزش ارائهآ، توباگو

کهاهش  ایالهت کبهی نیهز نیجریها و درهها این آموزش همچنین، .یابدکاهش  درصد3۱

ههای دوره ،هندوسهتان کشور در موجب شده است. را حوادث ترافیکی تلفات ناشی از

، حهوادث مصهدومان مداخالت بهرای مواجههه بها منظوربه و جامعه خاصی برای افراد

تهی اسهت کهه حموضوع این  فوق حاکی ازهای گزارش شده است. اجرا ی وریزبرنامه

ههای روش اسهتفاده از، وری جدیداامکانات فن   به تجهیزات و نداشتندسترسی باوجود

                                                                                                                                              
1. Husum et al 
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راهکهاری عنوان توسهعه بههدرحالِ کشورهای  در، آموزش مانند ،کیفیت خدمات یارتقا

 شود.میگرفته  کارهحوادث بز کاهش تلفات ناشی ا برای

 کهه درهایی نظام وجود، درآمدکم و توسعهدرحالِ کشورهای  در: هاهزینه دهی وسازمان. ۲۱

ازجملهه موانهع است،  ملزم به پرداخت هزینه بیمارستانیپیشخدمات  کنندۀآن دریافت

شهود. بنهابراین، محسوب میبیمارستانی خدمات پیش از فقیر قشر ۀبرای استفاد موجود

یش افهزا اثربخشی این خهدمات را بومی این مناطق اوضاع متناسب باهایی طراحی نظام

 دهد.می
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 فصلۀ خالص
 یمارسهتانیحهوادث ب ی در عرصۀفرماندهۀ ن سامانیو ضرورت تدو خچهیتار ،ن فصلیدر ا

روابهط ی، منهیا یههاارشهد، سامانه شهامل فرمانهده یعناصر اصلنیز  ح شد. درادامهیتشررا 

و  یبانیپشهتی، زیهربرنامه، اتیعمل یهاو واحد پزشکیمتخصصان فنیو  یهماهنگی، عموم

راهنمهای سهپس، ن شهد. یهیتبهها آن ردکهو عمل یارتبهاطۀ ویو شهشهده  یمعرفمالی داریا

های اصلی توضیح داده شد. درخاتمهه نیهز ریزی و پاسخ و شرح وظایف همۀ قسمتبرنامه

 طور خالصه تشریح شد.به سالمت، بخشساختار کالن مدیریت بحران کشور را در 

شهده از تحلیهل خطهر تهدوین های استخراجشود سامانۀ فوق براساس سناریوتوصیه می

صورت مانور دورمیهزی یها مهانور ها، بهشده و حداقل سالی دو بار براساس یکی از سناریو

 عملیاتی تمرین شود.
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 باش و اخطارهاآماده. 1-3
ه، در قدم فیانجام وظ یدر راستا گوپاسخنظام ، حادثه هر مناسب و مؤثر به گوییپاسخ یبرا

و  یابیسطح بحران را ارز، د اطالعاتیها و تولداده کردنبا فراهم ،انکاماحد  اول الزم است ت

بها سهازد؛ نیهز آمهاده  گوییپاسهخ یخود را برا ،تا بتواند متناسب با سطح بحرانکند ن ییتع

 .  کند پاسخ متناسب با حادثه را ارائه ی،انسان یرویانات و نکج امیبس

ن یدر چنه .اما احتمال بهروز آن وجهود داردست؛ ارخ نداده  یاحادثه ،مواقع یاریدر بس

احتمهال ۀ بهه درجهتوجهه باکشود یاستفاده م« تیاعالم وضع»عنوان  با یاز مفهوم موقعیتی،

زرد ی، نهارنج، قرمز یهاتیگر در وضعید گویپاسخ هایبخشا یمارستان یب، رخداد حادثه

 رند. یگید قرار میسفو 

وضعیت قرمز بیشترین سهطح آمهادگی بیمارسهتان را  وضعیت سفید کمترین سطح آمادگی و

، وضعیت بیمارستان سفید است؛ اما ازطهرف مراجهع بهاالتر بهه دهد. گفتنی است گاهینشان می

سهامانۀ بهاکس اول  ۲شهود. در ایهن حالهت، مهدیران می« باشآماده»بیمارستان اعالم آمادگی، نه 

گیرنهد صورت تلفنی( در دسترس قهرار میکال )بهدر وضعیت هشدارباش و آن فرماندهی حادثه

 تا درصورت تبدیل وضعیت از سفید به سطوح باالتر، به بیمارستان فراخوانده شوند.

باشد ه احتمال وقوع آن وجود داشته کشود یشروع م هنگامی ،مارستان به حادثهیپاسخ ب

روزانهه  یههاتیهعالرد و فکجاد اختالل در عملیه احتمال اکیا وقتی ه وقوع پیوسته استا بی

و از منهابع مختلفهی  اسهتار مهم یت حادثه بسیاعالم وضعبه  د دارد. اطالعات مربوطوجو

ت حهوادث و یریز مهدکهمر، ت بحرانیریسازمان مداند از: منابع عبارت آید. ایندست میبه

ز کهمر، ههارسهانهی، و اطالعهات یتهیامن یههاسهازمان، وزارت بهداشت کیپزش یهاتیفور

 یههاخانهه درمانی روسهتایی ویز بهداشهتکهمرای، محله یههاتیز فورکمرا، ۲۲3نس اورژا

بهر اینکهه رویهداد باشهد، مبنی یتمهاس مردمهی، منبع اطالعاتی ممکن است گاه. بهداشت

ه احتمهال کوهوا گزارش آب خطرناک صورت گرفته است یااز مواد  یا نشت بزرگی خاصی

 ند.کیشر مرا منت کز و خطرنایدآمیط تهدیوجود شرا
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سهازمان برعههدۀ  ت حادثههیاعهالم وضهعبراساس قوانین موجود در کشور مها، مسهئولیت 

های مدیریت بحران کشور یا استان یا شهرستان است. بعد از تعیهین سهطح بحهران، بهه سهازمان

پزشهکی و وزارت بهداشت یا قطهب یها دانشهگاه علوم مرکز هدایت عملیاتتحت امر، ازجمله 

و مراکهز درمهانی،  بیمارسهتانیخهدمات فهوریتی پهیشهای این وضعیت به شبکه تبع آن، ثبتبه

ها در زمهان وقهوع حهوادث، اغلهب، شود. بنابراین، بیمارستانها، ابالغ میخصو  بیمارستانبه

کننهد. اولهین به خود یا دیگر مراکز رسمی دریافت میهشدار را از مرکز هدایت عملیات مربوط 

داد و جزئیات اولیه دربارۀ آن ممکن است ازطریق ارزیابی موقعیتی نیروههای به رویاخبار مربوط 

ارزیاب یا گزارش رادیویی یا اورژانهس فرسهتاده شهود. خبهر فهوری حادثهه ازطریهق رادیهو یها 

های سنگین و مراجعۀ قربانیان و مصدومان فهراوان منتشهر تلویزیون در هنگام واردآمدن خسارت

پذیرد. اطالعهات کارکنهان دربارۀ جزئیات آن نیز در پی آن صورت میشود و انتشار اطالعات می

نشانی در ابتدا، ممکن است ناقص و سطحی باشد؛ اما با ارزیابی موقعیهت، ایهن ها یا آتشفوریت

 تر خواهد شد.تر و کاملاطالعات دقیق

ت از الزم اسه ٢اعالم خطرۀ هشدار بدون درنظرگرفتن زمان و شیوۀ نندکیافتدر کارکنان

 انجام دهند؛ ازجمله: یو اقدامات آگاه شوند یدیلک مهم و کارکنانموقع هب یرساناطالعنحوۀ 

قههادر بههه حفاظههت از خههود و  ،ه براسههاس آنکهه ترسههی بههه وسههایل محههافظتی کارکنههاندس

بهه  فقهطو  گیهرد د بالفاصله صورتیدرخصو  حادثه با یرسانشان باشند. اطالعارانکهم

، پیجهر لیمیآدرس ا، شمارۀ همراه، نانکارکجر یپ خصو ، بایددراین تفا نشود.کمنبع ا یک

 برای برقراری ارتباط نگهداری شود؛ ولی باید حرمانهصورت م  و تلفن منزل باید به شخصی

 در دسترس باشد. طات از راه دور، در زمان نیاز،ن ارتبااران و متخصصیمد

روز رتباطی افهراد همهواره بایهد بههات ااطالعباال،  یهاق روشی ازطریمنظور دسترسبه

ن امتخصصهو  رانیمد یهامارستان به تلفنیز تلفن بکمر نگهداری شود. همچنین بهتر است

 یههایمهاریوع بیر شهیهنظ ی،در حهوادث داشته باشهد. یمارستان دسترسیب ینان اصلکارکو 

دثهه مطلهع ه از وقهوع نابهنگهام حاکههسهتند  یراجعهن م  یهها اولهمارستانیبی، معموالً عفون

                                                                                                                                              
1. Notification 
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ویژه در زمهان آنفوالنزا، بههتعهداد بسهیاری از بیمهاران بها عالئهم شهبه ؛ برای ماال،شوندیم

و  یاعهالم خطهر داخلهمهوقعیتی، ن یدر چنهکننهد. ، به بیمارستان مراجعه میمعمول سالغیر

 مهوقعیتی،ن یه در چنک یخارج یهاافراد الزم است. تعداد سازمان یسازآگاه برای یخارج

ها ی درمجمهوع، ایهن سهازمانوله انهد؛متفاوتموقعیهت بهه بسته ،دارند یرسانبه اطالعاز ین

مرکهز ههدایت عملیهات منطقهه،  ،پزشهکیدانشگاه علوم مرکز هدایت عملیاتاند از: عبارت

های دیگهر، درمانی، بیمارستانبیمارستانی، مراکز بهداشتینشانی، خدمات اورژانس پیشآتش

  بحران. پلیس و سازمان مدیریت

هها  بها آنتماس العات الزم را دربارۀ زمان و نحوۀ اط، مناسبای هبرنامها با این سازمان

ار یهدر اخت ،هاالت و آخر هفتهیتعطی و ادارها در ساعات غیررسانی به آنو چگونگی اطالع

ۀ ناز سهاما یا قسهمتیهتمام  یسازفعال ازپس  ،از حوادث یاریدر بس د.ندهیقرار م کارکنان

کنههد؛ امهها در برخههی میت یرین سههامانه حادثههه را مههدیههای، مارسههتانیبۀ حادثهه یفرمانههده

 یمارسهتانیبۀ حادثه یفرمانهدهۀ و اسهتفاده از سهامان یسهازفعال زین یفورهای غیروضعیت

ر یهنظ ،وههواآببهه مربوط حهوادثو  گهرید یز درمانکماران به مرای. انتقال باست ارزشمند

ۀ فرماندهی . ساماناندلین قبیاز ا هایی، نمونهبزرگ افراد در جامعهتجمعات و  برفتوفان و 

 یاحتمهال یههاتیهت موقعیریمهد توانهاییه کهنهد کدا یهتوسهعه پ یااندازهحوادث باید تا 

 باشد.را داشته  شدهبینیپیش

 تیش موقعیو پا یابیارز. 1-1
ن اطالعهات را یخهرآ، مختلهف یههاحوادث بها اسهتفاده از روش یفرماندهۀ سامان کارکنان

ق ازطریه گهزارش حادثهه را ی معمهوالً مارستانیبشیپ یتیخدمات فور رد.کافت خواهند یدر

در صهحنه یها  حاضهر کارکنهانو  همهراه ، تلفهنویراد، انیمددجو یتلفن یهاش تماسیافزا

 ییویهراد یهابه استقرار فرستندهتوجهبا ،نیآورد. همچنیدست مشده بههمراه بیماران منتقل

ق یدر دقها ،۲۲3سهپچ اورژانهس یدر د ینشهاناحمر و آتشیی، مانند پلیس و هاللهاازمانس

ننههد. کیافههت میحادثههه را دربههه مربههوط  اطالعههات ،میسههیبهه یهههاق فرسههتنده، ازطریههاول
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آوردن اطالعات دربارۀ آنچه اتفاق افتاده یا احتمهال دستبیماران نیز برای به با کردنصحبت

 یگهریز منبع دیحاضردرمحل ن یِ انتظام یروهاین ،نی. همچناستد یمف، وجود داردوقوع آن 

ت یز هداکق مر، ازطریطور متناوبهز بین اخبار نیاطالعات هستند. آخر آوردندستبه یبرا

 شود.یافت میات دانشگاه دریت عملیز هداکنان مرکارک یا یمحلۀ ات حادثیعمل

مرکهز  یهمهاهنگبها  ،بالفاصهلهحرانی، ۀ باز واقع یصورت آگاهارستان الزم است دربیم

. ۀ حادثه کوشهش کنهداطالعات و اخبار صحنآوردن دست، برای بهدانشگاه هدایت عملیات

سهپچ یز دکهمردسهت آورد، هها اطالعهات بهآن از ممکهن اسهتمارستان یه بک یگریمنابع د

 یامانتظه یرویه( و نیا فرمانهداریه ی)شههردار یات محلیت عملیز هداکمر، ۲۲3اورژانس 

دانشگاه است؛ زیرا  هنگام  مرکز هدایت عملیاتآوردن اطالعات از دستبه اما ارجحاست؛ 

های تلفنی مهواجهیم، مگرآنکهه بهه ههر دلیلهی، مکالمه وقوع حادثه با افزایش شدید ترافیکِ 

 .ارتباط با مرکز هدایت دانشگاه قطع شده باشد

داده در بیمارسهتان ارزشهمند اسهت. ی رخهاهای بیرونی به اندازۀ آخرین اخبار اتفاقگزارش

شکلی منظم و سریع، از کارکنان خهود دریافهت حادثه باید آخرین اخبار و اطالعات را به هفرماند

منظور اطمینهان از ادامهۀ کنهد، بههمرکز فرماندهی بیمارستانی را تهرک می که فرماندهکند. هنگامی

ست جایگزین شود. درصورت نیهاز، مشهاهدۀ عملکرد این مرکز، باید یک ارشد موقت در این پ

های مهم مرکز درمانی، اطالعات مناسهبی را در اختیهار مسهئوالن های نظارتی در قسمتدوربین

شهده و گفتههایبهرداری دسهتی در قسمتهای فیلمدهد. روش دیگر، استفاده از دوربینقرار می

بیمارسهتان اسهت. همچنهین، بها لیهات عمها در مرکز فرماندهی یا مرکهز ههدایت دیدن این فیلم

های ملی یا محلی، اطالعات بسیاری دربارۀ محل حادثه یا وضهعیت مشاهدۀ زیرنویس تلویزیون

 دست خواهد آمد.های دیگر بهبیمارستان
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  0ات حادثهیعملۀ برنام یاجرا. 1-1
 ١یردکهلعم یههان پاسهخییتعی، گام مهم بعدکارکنان، باش و هشدار به آماده مپس از اعال

ز کهاز مر یا قسهمتیهتمهام  یِ سهازفعال ،انیمنیدرا .مناسب براساس اطالعات موجود است

در سهاختمان اورژانهس و  یدرمهانیخهدمات مراقبته یبازنگرو  مارستانیبۀ حادث یفرمانده

 . در اغلبِ روندشمار میبهه یمارستان جزو اقدامات مهم و اولیب یردکعمل یهاقسمت دیگر

 سهت.ین یافکه ی،بعهدۀ ن مرحلهیهیتع یبهرا هیهشهده در مراحهل اولت ارائههاطالعا ،مواقع

 ،گهرانید ۀتجرباستفاده از ا یمشابه  موقعیتخود در  ۀفرد مسئول براساس تجربباوجوداین، 

ها ممکن اسهت این پرسش رد.کخواهد  یریگمیتصمهایی گویی به چنین پرسشبرای پاسخ

؟  ای به مرکز درمانی صدمه زده اسهتست؟ چه حادثها افتاده یچه اتفاقباشد:  صورتاینبه

ی تیریمعمهول روزانهه و اقهدامات مهد یههاتیق فعالازطری ن صدمه با منابع موجود ویا ایآ

 ر؟یا خی شدنی استمهار

های ارزیابی عملکرد ایهن افهراد در گیرندگان و شاخصدر برنامۀ عملیات حادثه، باید تصمیم

انهد از: کهار عبارتگیرندگان اصهلی در اینتصهمیم . معمهوالً های حساس تعیهین شهوندموقعیت

رئیس، مدیر، مدیر پرستاری، سوپروایزر و پزشک ارشد بخهش اورژانهس کهه همگهی براسهاس 

شهوند. راهنمهای پاسهخ در حهوادث، راهکارههایی بهرای گیری و برنامۀ قبلی انتخاب میتصمیم

دههد. ایهن راهنمها ی در بیمارستان ارائه میگویی هنگام مواجهه با حوادث داخلی یا خارجپاسخ

به جزئیهات شکل جیبی با ف رم ت کامپیوتری در دسترس باشد و باتوجهباید برای استفادۀ سریع به

 گرفته  قابل استفاده باشد.محتوایی ف رم ت آن برای ثبت اقدامات صورت

 یفرمانهدهۀ سهامانشهدن لهزوم فعال گیری دربهارۀریید خبر حادثهه و تصهمیممحض تبه

عت، اطالعهات را در سهرد بههیهبا ، مسئوالنمارستانیب یز فرماندهکمارستان و مریحوادث ب

هایشهان لسه و حتهی در خانهن جیحیا  ا خارج آنیمارستان در داخل یمهم ب کارکنانار یاخت

 یخوببهه ،مختلهف یهاید با استفاده از استراتژیبا ،موقعبه یهایرسانن اطالعی. اقرار دهند

ا یه یغهام تلفنهیپ، لیمیا، جریپ، ر استفاده از بلندگوینظ ؛و شرح داده شود یطراحو  هماهن 

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Plan (EOP) 
2. Response action 
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د شهامل یات حادثه بایعملۀ برنام براین،عالوهاطالعات.  رسیدننان از یاطم برای یکارسال پ

بهرای ان مناسهب کهم؛ مارستانیبۀ حادث یز فرماندهکع مریسر یاندازراه: باشد هاویِژگین یا

ههای کردن کانالو فعهالکردن آماده؛ ت اطالعاتیریمد یهافرایند یاجرا؛ فرماندهانۀ فاداست

توسط افراد مناسهب د یه باکحوادث ی فرماندهۀ داشتن برنامدر دسترس ارتباطی موردنیاز و

 .سازی شودفعال ،الزم تِ یصالحبا

 مارستانیحوادث ب یز فرماندهکمر یاندازراه. 1-4
 یانکهبهه م یدسترسهشدت، تسهیل خواهد کرد: فرماندهی حوادث را به این عوامل کار تیم

 یو هماهنگ هاهل جلسکیتش منظوری بهمارستانیحوادث ب یت فرماندهیریم مدیت یآماده برا

 ی. مارستانیب یز فرماندهکوجود مر عبارتی،و به اطالعات، منابع، هاتیفعال

 

 ی مشخصات مرکز فرماندهی حوادث بیمارستان. 1-4-3
 : باشد هایی داشتهویژگی چنیند یبا یمارستانیب یز فرماندهکت مریطرح و موقع

 پهذیرامکانمارسهتان یاز تمهام نقهاط بدسترسی به این مرکز بایهد  دسترسی: امکان 

ن یهمارستان قهرار داشهته باشهد. ایو شلوغ ب یعموم یهاانکد در میز نباکباشد. مر

 ی، امکهانراحتهد بهیبا یول شود؛ فادهاست زیمعمول ن وضعیتن است در کان ممکم

 داشته باشد. یاربرکر ییتغ

 م یته یاعضها انکاسهامکهان د یهبا ،حهوادث یز فرمانهدهکهمر بودن: استفاده قابل

زات و یهتجه، مبلمان، لیوسا، فضااشد و از ب، داشته به هر تعدادرا ت حادثه یریمد

درضهمن،   ار باشهد؛برخهوردانهواع حهوادث رویارویی با  منظوربه یافک یِ نولوژکت

 باشد.داشته ساعت  5۸به مدت  کم،را دستِ گوناگون  یهایازمندین نیمتوانایی تر

 یبهرا یبانیمستمر خدمات و پشهتۀ ارائ توانایی دیبااین مرکز  روزی:خدمات شبانه 

 باشد. را داشته روزساعت شبانه ۸1روز هفته و  5اندازۀ ، بهات حادثهیعمل
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 :ههایموقعیتان حفاظت در کامل و امکت ید امنیبا حوادث یز فرماندهکمر امنیت 

 یههاسهتمیل و سید به وسایبا ،زکن مریلذا افراد حاضر در ا؛ باشدرا داشته خا  

 .راحتی دست یابندبهحساس  یو اطالعات یارتباط

 امکهانن یداده و همچنتوانایی تحمل اتفاِق رخ : این مشخصهماندگاری و پایندگی 

ری و پاینهدگی مانهدگا و امکهان گهرید یانکبه م یمارستانیب یندهز فرماکانتقال مر

 د.دهمرکز را نشان می

 ۀ مبادله ینولهوژکت دیهحهوادث با یز فرمانهدهکهمر سهازمانی: عملکرد بین امکان

 ،زکهگهر مرایبهه د معمولاطالعات  دیگر حادثه ودرخصو   را اطالعات حساس

. باشهدداشهته ات حادثهه یهعمل تیز هداکا مرای دانشگاه مرکز هدایت عملیاتمال 

 ی کارههایبرا ییهاانکم ،حوادث یز فرماندهکمردر ه کاست آن ل ئادیاهمچنین، 

 : شود یر طراحیز

o ان کن میا. ت حادثهیریم مدیت یاعضا یهماهنگ منظوربه اتیت عملیاتاق هدا

ن یهیتع پهیشاز  یپست فرمانده یبرا یمحلعنوان ، بهخا  یق عالئمازطری

 ؛شود

o ع یسهر یاستفاده و دسترس قابلی با فضا یفرمانده یهاپست یبرا ییاهانکم

 ؛فیشرح وظاۀ شده در برگنییتع یفرمانده یانات و ابزارهاکبه ام

o  به  یرسانا اطالعی یخصوص هایهجلس برای یکنفرانس محصور و نزدکاتاق

 ؛رانیمد

o ی؛بانیزات پشتیتجه وتلفن و  ویراد یبرا یارتباط یفضا 

o از یهنمورد اعهالم اطالعهات یهها بهرانوشتهدست و یکیترونکال یشگرهاینما

 ی؛ریگمیتصم منظوربه

o اسهتفاده از  یراهنمها، ههابرنامهه، ههانقشهنگهداری  برایمخصو   یمدهاک

ی فرمانهده یههاملزومهات و دسهتورالعمل ،زاتیتجهی، تیریمنابع مد، لیوسا

 شود.یاستفاده نمها آن ه ازک هنگامی
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 ات، تجهیزات و ملزوماتامکان. 1-4-1
سهتان و ماریمختلهف ب یههاارتبهاط مهؤثر بها قسهمت یبرقهرار منظوربهه یز فرمانهدهکمر

 ی و چندالیههل ارتباطید به انواع وسایاطالعات با یآورجمع های خارج از آن برایسازمان

 :شودیاشاره مها آن به زیر،ه در کد دسترسی داشته باش

  ان کو درصورت ام ی، رایانهاتلفن ماهواره، میسیب، نمجهز به تلف یستم ارتباطیس

اطالعهات بهه  منظور اعهالمهای مناسب بههنت و نمایشگرنتریت استفاده از ایبا قابل

 ی؛فرمانده کارکنان

 یههاونیهزیشهامل تلو ی،ون دولتهیزیو و تلویراد یهابرنامه پخش یزات برایتجه 

 یهکه از کن شهبیچنهد زمهانههمپخهش  توانایی هکشگر ینما یهاصفحهو  متعدد

وههوا م و گهزارش آباِ ای و ماِ فانهال اِ ک یدارا یوههایش هستند و رادینما ۀصفح

 ؛ و...

  ر از یتصهاو یهاکنندهاطالعات حادثه شامل پخش یریپخش تصو یزات برایتجه

 ؛هاچارتو  هانقشه، هابردتیوا، پرده

  ؛میسیو ب یتلفن هایهالمکمتمام ثبت و ضبط  امکان 

  درب ورود و خهروج و  اورژانهس ویژهبهه ،مههم یههار بخشیدن تصاوید امکان

 ؛مارستانیبۀ مارستان و محوطیب

 هها و بیمارسهتان و داخهل بخش کهه در کهلِ نحویامکان پخش پیام از این مرکز به

 ؛شنیده شودمحوطه 

 ات یههت عملیز هههداکههمرن ینفرانس بههکدرصههورت امکههان، ایجههاد سیسههتم ویههدئو

 ؛دانشگاه مرکز هدایت عملیاتن و مارستایب

 سهخت یرهایت در مسهکحر داشتن امکان( با یک)پ دستگاه موتور یک ینیبشیپ ،

 ؛مرکز هدایت عملیاتارتباط با  یبرقرار برای
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 ی، مارسهتانیبۀ حادثه یفرمانهدهۀ سهامان یههازات و فهرمیهبر تجهعالوه ،تینهادر

 است.ز کاز در مرینموردِ  لیساز از وین یپکس و فتوکر دستگاه فاینظ هایی،نمونه

 سازماندهی کارکنان. 1-4-1
حوادث  یز فرماندهکمردر  کارکنانن است تعداد کمم، زمان و مدت حادثهو  نوع بهتوجهبا

فعالیت شه یه همکاست  مقامی یگانهو  چیزمسئول همه  ند. فرماندهکدا یش پیمارستان افزایب

ن یهیتع موقعیهت یاز را برمبناینموردِ ی تیریمد یهاد سطح حادثه و پستی. فرمانده باکندمی

وند گاه خود حاضر شهیو دستور فرمانده در جا یقبلۀ د براساس برنامیگر باینان دکارکند. ک

تمهامی نهد. کنت خود را آغهاز یفعال، میر مستقیف با دستور مدیافت شرح وظایپس از در و

 ،نیهابهرعهالوه .کننهد ودداریخهحادثهه  یجاد ازدحام در محهل فرمانهدهید از اینان باکارک

ن اسهت در محهل کهز ممیهگهر نید یههانهدگان سهازمانیو نما کیپزشهی و ن فنامتخصص

 ان داده شوند.کآن اس یک بهنزد یانکا می یفرمانده
 

 مرکز جایگزین  مرکز فرماندهی بیمارستان . 1-4-4
یسهت، بایهد مرکهِز ناسهتفاده  قابلا یمارستان در دسترس یب یفرماندهیۀ ز اولکه مرکهنگامی

بهه  ،ههایزیهرلذا الزم اسهت در برنامهه ؛باشدشده  جایگزین دیگری از پیش، در نظر گرفته

ن یگزیز جهاکهجاد مریا برای آن توجه شود.کار  به شروع ین و چگونگیگزیز جاکان مرکم

مارسهتان یبۀ در محوطه یهکنزد یههاا سهاختمانیهمارسهتان یگر بید یهاتوان از قسمتیم

 اقهالم یسهازرهیهه شهامل رخک دارندع یسر یدسترسۀ ها برناممارستانیب یرد. برخک استفاده

خصو  م یهادر بسته رایانه و ارکخود، اغذ، کات حادثهیعملۀ برنام، قهیمانند جل ،ازینموردِ 

ایگزین انتقهال داده ز جهکهبهه مر ،عیسهراین توانایی را دارند کهه ه در زمان حوادث ک است

 شوند.

 ها از انبار آورده شده و اقهالمن بستهیا ،شودیم یاندازه راهیاول یز فرماندهکه مرکیزمان

ن یها، نیگزیجها یز فرمانهدهکهمر یاندازدر زمان راه ،بیترتناید. بهنشوین میترم ازینمورد
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 قابهلهای کردن رادیوهها و دیگهر دسهتگاهانبهار شوند. گفتنی است برایمیاستفاده  هابسته

 شود.یاستفاده م یاجداگانه یاهحمل از جعبه

 

 حادثه  یستم فرماندهیس یسازفعال. 1-1
 یقبلهشهدۀ نیتمرۀ براسهاس برنامه یمارسهتانیب یفرماندهۀ سامان ،د خبر حادثهییمحض تربه

 یدن مسهئول بهاالتر بها بررسهیتها رسه مارسهتانین مقهام حاضهر در بیو باالتر شودمیفعال 

حهوادث  یفرمانهدهۀ سهامانشهدن فعال کنهد. بهامیحی از سهامانه را فعهال سهطووضعیت، 

ن یهتا براسهاس ا کندن ییه را تعیاول یتیریمد یهاتید اهداف و اولویباه فرماندی، مارستانیب

فعهال شهوند.  یپست فرمانهده یبرا یشتریب یروهاین، ات حادثهیعملۀ ها طبق برنامیابیارز

توسهط ، ارشهد کارکنهاندن ین رسهشده تها زمهافعال یِ فرمانده یهان است پستکمم ،ابتدا

متوسط  یا حتی کوچک یهامارستانیمارستان اداره شوند. در بیدر ب ی حاضرنان معمولکارک

ار کهن یچند دادنمسئول انجام نفر هر کی،مک یروهایدن نیا رسیان حادثه ین است تا پاکمم

 شود.ین میین فرد تعیا زمانهم یهاتیمسئولی، ردکعمل یازهایه براساس نکباشد 

 

 ایجاد ساختار سیستم فرماندهی حادثه . 1-1-3
های فرماندهی گمارده شهوند. دیده باید در پستفقط کارکنان آموزش   در زمان پاسخ به حادثه،

دیده و باتجربه گذاشهته شهود؛ عهدۀ افراد آموزشزمان چندین پست بهممکن است مسئولیت هم

دیهده بهرای ایفهای به گروهی متشکل از کارکنان آموزشها بهتر است همواره بنابراین، بیمارستان

نقش در مواقع لزوم، دسترسی داشته باشند و برای دسترسی سهریع فرمانهدهی، فهرسهت اسهامی 

ها به همراه تلفن و نشانی کامل، در مرکز فرماندهی حوادث نگهداری شود. سیستم جهایگزین آن

وظیفهۀ معمهول شهند. اگهر حادثهه در زمهان انجامبا کالکند که آنها را موظف مینیز اعضای تیم

گو فعال خواهد شد و اگهر عضهوی از گهروه عنوان اولین تیم پاسخگروهی رخ دهد، آن گروه به
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عنوان تهیم های دیگر بهدلیل بیماری یا مرخصی حضور نداشته باشد، افرادی از گروهشده بهتعیین

 کمکی یا شیفت دوم جایگزین خواهند شد.

 کند هیت حادثه توجیریمدیۀ مراحل اول دربارۀ مارستان رایب یعموم کارکناند یبافرمانده 

رسهتان، پاسهخ بهه مشهکالت اولیهه مایب یپاسخ عمهوم یهاتیاولو دربارۀ ،ن برنامهیو در ا

 یدر فواصهل زمهانباید لذا کند؛ ارائه را حات الزم یتوض ،آمدههای پیشها و نگرانیوپرسش

در  .دههدنهان قهرار کارکار یدر اخترا مارستان یرد بکطالعات عملن اخبار و ایآخر ،مشخص

ی، منهیو ارشهد ا یعمهومارشد روابط، ن گامیسرعت و در اولحادثه به هفرماند ،مواقعبیشتِر 

ارشهد ، ازیهنهد. در ادامهه و براسهاس نکین و فعال مییمرتبط را تع کارکنانات و یس عملئیر

ن و فعال ییز تعین یمالیاداری و بانیپشتی و زیرامهبرن یواحدها یو رؤسا یهماهنگ رابط و

 خواهند شد.

ههای عفهونی و حهوادث های بهالینی، شهامل متخصصهان بیماریکارشناسان ویهژه درزمینهه

های غیربالینی، برای مدیریت حادثه و امهور قهانونی شوند. درزمینههای مضر میشیمیایی و اشعه

کهار خواهنهد کهرد. گفتنهی  که درصورت نیاز، شروع بههو ادارۀ بیمارستان گروه دیگری هستند 

مانده برای ارزیهابی موقعیهت و ارائهۀ به فر یرسانکم، کن افرادیا یریگارکهدف از به است

حهوادث در  یفرمانهده یبها سهامانده زمهانهم .اسهت پاسخ بهه حادثههۀ نیدرزم هاشنهادیپ

ده در یهدآمهوزش کارکنهانتفاده از با اسه ،ات حادثهیعملۀ برنامکردن ، ضمن اجرامارستانیب

، نهاماتاق عمهل و واحهد ثبتو  اورژانس ط، مناطق عملکردی دیگری، مانندمربو یهاپست

 .کنند لیمکن و تیید افراد گروه خود را تعیبا

ن فرصهت یمسئول ههر قسهمت موظهف اسهت در اولهی، تیریمد یهاپستشدن با فعال

ی ز فرمانهدهکهمختلهف را بهه مر یههادر پستافراد مشغول  یثبت اسام ی ازتوبکگزارش م

ار یهدر اخت یدیسهشهگر الیا نمایه یواریهد یهاق چارتازطری تا اطالعات مربوط بفرستد

هها آن بها تمهاس یبرقهرار یههاران ارشهد و راهیمهد یاسامۀ همگان قرار داده شود. مشاهد

ار یهد در اختیهز بایهن یدهف و گزارشیشرح وظا یهافرم ،نیبرای دارد. عالوهاژهیت ویاهم

ۀ سهاماندر اسهتاندارد  یههاها براساس رنه قهیدن جلیاست پوشگفتنی رد. یواحدها قرار گ
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 یهافرماندهان رده ییو شناسا یهماهنگشدن ترراحتبه  یانیشا کمکز ین حادثه یفرمانده

و طهور مهنظم هد بهیحادثه با هرد. فرماندکمارستان خواهد یب کارکنانمختلف توسط مردم و 

ات یههت عملیز هههداکههران سههطح بههاالتر در مریار مههدیههاطالعههات الزم را در اخت ،امههلک

 .کند مشورتها آن د بایبا ،و درصورت لزوم دهدا قطب قرار یمنطقه/دانشگاه 
 

 حادثه یاتیعمل یزیربرنامه. 1-۶
عنوان مبنهای معنی وجود هماهنگی در عملکهرد سیسهتم )بیمارسهتان( بههمفهوم عملیات به

ههدف سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ  ،امات در زمان حادثه بهدون درنظرگهرفتن ماهیهت آناقد

م یته ،هیهلذا در همان مراحهل اول؛ هدف است بر مبنایملیات، مدیریت ع بیمارستانی است.

از  یبخشه عنوانبهه ن راهنمهایهل ایهمکت د.کنپاسخ استفاده  ید از راهنمایت حادثه بایریمد

و رفهع موانهع  مهواد موردنیهازل و یوساو  ن اهدافییه در تعکاست  یسند، اتیعملۀ برنام

 ن راهنمهایهاز ا ،نیچنهکنهد. همۀ بیمارسهتانی کمهک میحادثه ینان فرماندهکارکموجود به 

 یز فرمانهدهکهگرفتهه بهه مرقدامات انجامگزارش ا دادنانتقال برای استاندارد یابزارعنوان به

 شود.یمارستان استفاده میب

 

 یزیررنامهب ۀ فرایندچرخ 

ههایی کهه موظهف بهه ارائهۀ برنامهۀ عملکهردی هسهتند، کردن بخشحادثه با تعیین هفرماند

تنهایی یها بها فرستد که بههیا ازطریق ایمیل، دستوری به مدیران واحدها می برگه ،صورتبه

را تکمیل کنند و تا مهلت مقرر، بهه مهدیر واحهد های مربوط فرمهای دیگر، همکاری بخش

را در قالب ها ، آنشدهافتیدر یهاز پس از ادغام فرمین واحد نیا یزی تحویل دهند.ربرنامه

د خهود یطبق صهالحدفرمانده نیز دهد. یل میبه فرمانده تحو ،ات حادثهیعملۀ فرم برنام یک

ارائهه  یفرمانهده کارکنهان هبه یزیهربرنامهۀ را در جلس یینهاۀ برنام، رات الزمییپس از تغ و

 ند.کیم
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 شهودمی جهادیا یاتیعملۀ برنام، شدهانجام یهارات الزم براساس بحثییعمال تغاِ  پس از

پاسخ  منظوری بهمقدمات یهادستورالعملصورت به ی،ز فرماندهکت مریو پس از شروع فعال

 یدر راسهتا یزیهرس واحهد برنامههئهیا ریحادثه  هفرماند ،سپس ؛به حادثه ارائه خواهد شد

ن زمهان یهه اکه کنهدمی مشهخص یاقدامات بعهدعینی را برای ارائۀ فرمانده، زمان م تیفعال

 یزیهرن اقهدام بهه واحهد برنامههیهخواهد بهود. ا یارکفت یان شیساعت قبل از پا ۸ اغلب،

 ،اسهت یافتیدر یهافرم یسازپارچهیکه حاصل کحادثه را  یردکعملۀ دهد برنامیفرصت م

قسمت مههم  .شوداستفاده ی آت یفرمانده نانکارکه یتوج برای ار فرمانده قرار دهد تایدر اخت

 0 کارکنان اصلی است. این جلسهات بهه ی با حضورجلسات یاجرا، ت حادثهیریگر در مدید

 :  شوندیم مینوع تقس

 یزیرجلسات برنامه 

هها و یاسهتراتژو  اههدافی دربهارۀ و فرمانهده یعمهوم کارکنان ریزی،در جلسات برنامه 

اههداف بهودن مبهم درصهورت .ننهدکیم یریهگمیادثهه تصهمدر ح گوییپاسهخ هایتاکتیک

 شود.یبرگزار م یزیربرنامهۀ ها قبل از جلسیکتکتاۀ ژیوۀ جلس، هاو حدود آن یکیتکتا

 اتیه عملیتوج 

مهم  دربارۀ موضوعات و بحث یفرمانده کارکنان یه تمامیو توج رسانیکار برای اطالعاین

 رد.یگیصورت م

 تیریجلسات مد   

 ینیو بهازب یابیهو شهامل ارز ی اسهتبعد یهایزیرمدیریت، آغازگر چرخۀ برنامه جلسات

 برگزاری راحتد بهیجلسات با .است اتیده درطول عملیمجدد اهداف براساس اطالعات رس

سههپس  ؛نندگان براسههاس مباحههث مختلههف خالصههه شههوندکتکشههر هایدیههدگاهو  شههوند

قهرار  یفرمانهده کارکنان دیگر اریر اختد ،لزوم درصورتو شود شده ثبت گرفته ماتیتصم

 رد.یگ
 

 یمارستانیحوادث ب یفرماندهۀ سامان یهافرم 
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هههای سههامانۀ فرمانههدهی حههوادث تههوان از فرمسههازی برنامههۀ عملیههات حادثههه، میبهرای آماده

ها براساس پیشنهاد مرکز مدیریت حوادث تهیه شهده اسهت و بیمارستانی استفاده کرد. این فرم

و  بهودهدسهترس  سهرعت، درها ازطریق ایمیهل، بهشکل الکترونیک آنینی دارد؛ نیز بازبامکان 

ههای پذیر است. گفتنی است که باید فرمدر مرکز فرماندهی حوادث امکانها آنبازبینی مجدد 

 شده برای مواقع ضروری، مانند نبود رایانه یا خرابی آن، حتماً در دسترس باشند.چاپ

 ها یاهنگارتباطات و هم. 1-1
 یمارسهتان ضهرورینان بکارکان یو تبادل اطالعات م یآورجمع، ت موفق حادثهیریمدبرای 

 : شودیر انجام میز یهایمعموالً با استفاده از استراتژ یارتباطات داخل. است

 گهر بها اسهتفاده از تلفهنید یههاها و واحهداطالعات از ساختمانآوردن دستبه ،

   ؛سکفا ول یمیا، نترنتیایک، پ، میسیب

 ؛خا  یهامشخص در قسمت یهاانالکو و یاستفاده از راد 

  شدهچاپ و تکمیلا یل یمیق اازطری شدهتدریاف یهافرماستفاده از. 

جلسهات ، نترنهتیا، ویهق رادازطری ٢پاسخ در حادثه یراهنما ون اطالعات یآخر معموالً 

شهود. ایهن طهور مهنظم منتشهر میسهایل ارتبهاط شخصهی، بهههها و ومیسیب، چهرهبهچهره

عنوان بهه و شهودیمختلهف انجهام م یههان قسهمتیتبهادل اطالعهات به رسانی برایاطالع

ز یهن ییوههای ویهدئها و کنفرانسکنفرانساست. تلهه افت اطالعاتید درییتر برای یالهیوس

 .شداستفاده خواهند، انکصورت امی برای تبادل اطالعات هستند که درگریروش مناسب د

بها  نفهرانسک اتهاقدر  یا جلسهاتیه جلسهه ،ا بعد از آنیفت یقبل از شموقعیت، به بسته

ل کیتشه کیپزشهی و ن فناو متخصص یفرمانده کارکنانژه یوهب ،مارستانینان بکارک حضور

و  شهود رد موجهود عاتیشها ،حیافت اطالعات صحینان از دریخواهد شد تا با حصول اطم

 ند.کدا یاهش پکها ینگران

                                                                                                                                              
1. Response Guidance 



 002 یمارستانیحوادث ب یفرمانده ۀردن سامانکفصل پنجم: فعال  

های دیگهر بیمارستان ایالزم را به مسئوالن باالتر  یهاهشدار ،سرعتهد بیها بامارستانیب

 الزم اسهت ،نیچنهها قرار دهند. همرا در اختیار آند یاطالعات جد ،طورمرتببفرستند و به

 ننهد.کهها ارتبهاط برقهرار مارسهتانیگر بیبا د یدانشگاهیات محلیت عملیز هداکق مرازطری

اتفهاق افتهاده و اقهدامات و هها دربهارۀ آنچهه کننهدگان آنماران و مالقاتیبه ب یرساناطالع

ق اغلهب، ازطریه یرسهاندههد، مفیهد اسهت. ایهن اطهالعمیمارسهتان ارائهه یه بکه یخدمات

درصهورت  ،مارسهتانیب یاختصاصه یونیهزیانهال تلوک و کارکنهان و شدهچاپ یهاهیاطالع

 رد.یقرار گها آن اریو اطالعات در اخت ن اخباریدتریرد تا جدیگیصورت م ،وجود

دانشهگاه  اتیهت عملیز هداکمربا  یپس از هماهنگ ،وقتدراسرع دیاطالعات موجود با

اده شهود. بایهد در مواقهع نیهاز و در حادثهه قهرار د گوپاسهخ یهامارستانیب دیگر اریدر اخت

 حوادثی نظیهر دربارۀنشانی و اورژانس صحیح پلیس و آتش یرساناطالعنبود مواقعی، نظیر 

ایهن سهرعت، بهه ها، گزارش حادثه و هر نهوع درخواسهتی بهگیریآلودگی شیمیایی یا همه

 منتقل شود.ها سازمان

ن و امجروحهو  ههایقربهانۀ رنهدیگلیهتحویعنی  ،در حادثه یمتول   یهامارستانیب یتمام

ت یز ههداکهمرق طریاز و اطالعات خود راکنند  یارکها همیریگمید در تصمیبا ،نامصدوم

ا یههمهراه  تلفهنو  ویهق رادازطریه اطالعهات ی مواقهع،نند. در برخهکباهم مبادله  اتیعمل

 شهدهاینکهه وسهایل ارتبهاطی گفته بههتوجههگیهرد. بار اختیار همگهان قهرار مید یاماهواره

 بینهی شهود.شیپ هیهچندال ،صهورتهب یارتباط ستمیالزم است س، ز دارندین ییهاتیمحدود

اعتمهاد  قابهل چنهدان ی،عمهوم یتهیامن یهامیسیاز ب یاریر بسینظ ی،ارحرفهیغ یهامیسیب

 گفتنهی افهت شهود.ینظر درۀ مهدرنهدیاز گی غیر ارندهیغام توسط گین است پکو مم یستندن

دانشهگاه و در ات یت عملیز هداکرزۀ مو اجا ید با هماهنگیهرگونه تبادل اطالعات با است

 ن نظام سالمت در حادثه باشد.الن مسئوالک یهایهماهنگ یراستا

 یجلسات هماهنگ یبرگزار یراهنما 

o ز کههها و مرامارسهتانیو زمان جلسه بهه ب و نشانی موقع دستورجلسهرسانی بهاطالع

 ؛یدرمانیبهداشت
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o  هههای بخش بههرای بحههث دربههارۀ ایکننههدههماهن  معرفههی شههخص مسههلط و

   ؛درمانیاکز بهداشتیها و مرشده ازطرف یکی از بیمارستانمشخص

o ز کههههها و مرامارسههتانیاز ب یههکف هرازطههر اریههاالختتههام یهههانههدهیحضههور نما 

 ی؛درمانیبهداشت

o ؛نندگانکتکتوسط شر یاجمال یمقتض هایۀ دیدگاهارائ 

o ی؛بعدۀ ن زمان جلسییتع  

o ز کههمراتمههامی  یبههرا فرسههتادن آنن و احاضههر یب مصههوبات بهها امضههایتصههو

 .منطقه یدرمانیبهداشت

 یههابه ارتباطات خود با سهازمان یدرمانیز بهداشتکها و مرامارستانیب، با گذشت زمان

ز کهدهنهد. معمهوالً مریادامهه مه ،احمرهالل و مخابراتی و انتظام یرویر نینظ ،گریمرتبط د

ند. از همهان کیو اجرا م یزیرها را برنامهها و سازمانارگاندیگر ارتباط با ، اتیت عملیهدا

  ههاآن یزمهان ید براساس اقدامات انجام شده و توالیآمده بادستطالعات بها، حادثه یابتدا

نقهل و، کارکنهان، حملر دارویهنظ ی،درخواسهت اقالمه منظورشود؛ همچنین، بهه یبندطبقه

ات دانشهگاه یهت عملیز هداکمر، ازی. درصورت نشوداستفاده  هامارستانیگر بیاز د ،مارانیب

ات حادثهه یهعملۀ ماران و برنامیب یریگیفرم پ هایگزارش ی،مشخص یزمان یهادر محدوده

از و یهنموردی ههاتمام فهرم ،حیصح یزیررد. در برنامهکمارستان درخواست خواهد یرا از ب

 شوند.ین و مشخص مییتعپیش، از ها آن لیمکن مهلت تیآخر

ز کهمر، هارسهانی بهه بیمارسهتانکمکافهت اطالعهات و یدر یبهرا ،شهورهاک یدر برخ

ه کهدر حادثهه وجهود دارد  گوپاسخ عنوان ارگانِ یا قطبی به ٢یمارستانیب یهماهنگ یامنطقه

نظهارت  یدرمان یز بهداشتکها و مرامارستانیب کیخدمات پزشبر ارائۀ  شدنزمان با فعالهم

شهده ی همهاهنگی بهه مرکهز گفتهههازمینه درز ین یمحل اتِ یت عملیز هداکرد. مرکخواهد 

 یکنزد یارکو هم یبه هماهنگ ازین ،زکن دو مریجاد ارتباط مؤثر بیا برای لذاکند؛ یکمک م

و  یرونهیب یههامسئول تماس با سهازمانکننده و رابط و هماهن  ،باشد. ارشدیم ن آن دویب

                                                                                                                                              
1. Regional Hospital coordinating Center (RHCC) 
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منظهور تبهادل ۀ محلهی بههات حادثهیهز عملکهمارستان بها مریب یز فرماندهکمرۀ رابط دوطرف

 یرسهاناطالع برای زین یگرین است افراد دک. مماست الزم یهاینگجاد هماهیاطالعات و ا

 .شونداستفاده  موقع و مؤثرهبو  حیصح

 

 نان کارکرفاه و سالمت . 1-۸
 ییت بسهزایهاز اهم ،ت حادثههیهماه درنظرگهرفتن بهدون کارکنهان، یمنهیحفظ سالمت و ا

 تیهموقع یابیهئول ارزمسه ،حادثهه ینان فرماندهکارکبه همراه  یمنیبرخوردار است. ارشد ا

 .است مارانینان و بکارکمرتبط با  یمنیو ا یسالمتی و الت بهداشتکحل مش برای

 تِ یصهالحدیهده کهه آموزش ، کارکنانو تشعشعات یروبیکمیی و ایمیشۀ در زمان حادث

کننهد. میمهاران مراقبهت یاز ب ی،شخصه پزشکی داشته باشند، با پوشهیدن وسهایل حفاظهت

نهان از یاطم بهرای مداوم یهایو بازآموز یو قطب یز محلکصورت متمربهآموزش افراد باید 

ل یلذا الزم اسهت وسها ؛خصو  باشدنیاز دراینموردِ  تیها و صالحییتواناآوردن دستبه

در  ،ازیهاسهتفاده در مواقهع نبهرای مختلف و  یهاتعداد مناسب و اندازهبه کارکنان یمحافظت

 دسترس باشد.

خطهر یاماًل بک وضعیتی از و درینی موردبه محل احتمال یکنزد یانکم د دریبا ،ن اقالمیا

ی و مهاریبازنظهر  دیهبا ،ل را بهه تهن دارنهدین وسایه اکیسانکشوند و  نگهداریو مطمئن 

 بسهیارت یهاهم ،مناسبۀ لیح وسیدن صحیپوش براین،عالوه. شوند یبررسی ا خستگیب یآس

و  لیو وسها کارکنهان فهرسهتثبهت  ،قهرراتت میهو رعا یاهش انتقال آلودگک برای .دارد

 منظوری بههمنهی. ارشهد ااست یضرور اریبس لیمواد و وسا ین بردن برخیو از ب ییگندزدا

 یتوانبخشه یحته و یبسهترو فضای موردنیاز برای استراحت و انات کنان از وجود امیاطم

اقبهت از نهد. مرکیم یارکههم کو مسئول مواد خطرنها کیبا مسئول خدمات پزش کارکنان،

م حهی و کنتهرل عالئهاسهترس رو، ل قهوایهتحلی، خستگ یهانشانههدۀ شامل مشا کارکنان،

ترسهی اقهالم و د از دسیهبا کیها و مسئول خدمات پزشرساختی. مسئول زهاستی آناتیح



006  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

، نیهمچنهها مطمئن شود. آنمارستان یب یزگکیمنظور حفظ بهداشت و پاوسایل مورِدنیاز به

بها ارشهد ، ا سهازمان معتبهریهتوسط فرد  کخطرنا و دئز انهدام مواد زانان ایحفظ اطم برای

 نند.کیم یارکهم یمنیا

 ،وقهتد دراسرعیبا یسرم   یهانترل عفونتکن امتخصص ی،روبیکهنگام وقوع حوادث م

اط الزم را انجهام یهو احت کننهدمنتقل  کارکنانرا به  یمنیبهداشت و ابه ی مربوط هاآموزش

 ؛ردیهصورت گ الزمۀ رانیشگید اقدامات پیبا، شده باشد مشخصزا عفونت عاملاگر دهند و 

 ،ن منظهورای. بههیر تنفسهیق مسهنکردن ازطریاستنشاقبرای  ،هیتهو ک ومال استفاده از ماس

بها  ،ازیهنموردِ  اطالعهات آوردندستی و بهاقدامات محافظتکردن مشخص ی برایمنیارشد ا

ل مختلهف یاستفاده از وسهاۀ نحو لذا الزم استکند؛ می یارکهم کیو پزش ین فنامتخصص

 ماران ارائه شود.یو ب به کارکنانی مربوط هان آموزشیو آخر زمینهنیدرا

 تیریو مهد یریشگیپ یهاروشزمینۀ در ییهاد دستورالعملیات اورژانس بایعملۀ برنام

 کخطرنها مواد و هاگیریهمه و یعفون یهایماریوع بیر شینظ داشته باشد؛ خا  موقعیت

 یها و اقهالم حفهاظتع و پخش دارویوس ای در سطحهای میکروبی/شیمیایی/هستهآلودگیو 

 :  ر باشدیز نکات د شاملیجامع باۀ ن برنامی. اشوداستفاده  ازیتا در زمان ن ،نانکارکان یم در

 هستند  یه در مرخصک کارکنانی یحت کارکنان،ان یم ون و پخش دارو دریناسیسکوا

 ؛هاآن یهاخانوادهدر میان  ،ازین رتدرصوو 

 ؛سنکا وایافت دارو یبه در یعیرطبیغ یهانشکگزارش وا 

 مقهداریهۀ تهبهرای  ی،محله یبا مقامات بهداشت عموم یارکو هم یریگیپو  ثبت 

 ؛ازینمورد اقالم دیگر سن وکواو  از داروینمورد

نهان کارکدر  یس روانهو اسهتر یبه عالئم خسهتگ ،دقتد بهیحادثه با یفرمانده کارکنان

ات بهه یهس عملئهینهار رکو مسئول خدمات در  یبانیس پشتئیر ،ن راستای. در همکنندتوجه 

م بیماری یا استرس دارند، باید ه عالئک کارکنانیند. کیم یدگینان رسکاربه ککارهای مربوط

رنهد. یخها  قهرار گ هایمراقبت مورد، گرید کارکنان یرو یمنف آثاراز  یریمنظور جلوگبه

زمینهه، اقهدامات الزم را انجهام خواههد داد؛ لهذا مسئول شاخۀ رفاه و سالمت کارکنان دراین
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های اسهتراحت و اطمینهان از تغذیهۀ زمان با دورهها و ساعات کاری، همریزی شیفتبرنامه

 مناسب کارکنان باید در اولویت قرار گیرد.

 کارکنهانبهه  ی،رسهاناطهالعۀ نیدثه درزمحا هفرماند ۀق و صادقانیدق، موقعهب ،روزهاقدام ب

ادامهه ت خهود یهار و فعالکه همچنان بهک، سخت و خطرنا هایدر موقعیت تا کندک میمک

نان کارکدر واحد رفاه و سالمت  ،دهیدبیا آسیمار ینان بکارکموقع همراقبت خوب و بدهند. 

پاداش و مطالبهات به  مربوط امور ی دربارۀاداریر واحد بخش مالیمد .ی دارداریت بسیاهم

 .انجام خواهد داداقدامات الزم  ،نانکارک

  یردکمالحظات عمل. 1-1
و  اسهتمدت هشوند، کوتارو میهها با آن روبمارستانیه بک یامنتظرهغیر از حوادث یاریبس

 آمهادۀ وضهعیتید یههها بامارستانیب ،هرحالت بیش از چند ساعت طول نکشد. بهن اسکمم

 طول کشد. به شتریا بیها هفتهیا  روزها آن به دهیات پاسخیاست عمل نکه ممباشند ک

 

 مسائل و موضوعات. 1-1-3
د در یههه باکههوجههود دارد  یموضههوعات متعههدد ،ات پاسههخیههعملشههدن یطوالن درصههورت

 : ردکر اشاره یز هاینمونه توان بهیمها آن انیم توجه شود. ازها آن مارستان بهیب یزیربرنامه

 کارکنان؛/ دانارمنک 

 ؛حادثه یقربان ارمندانک 

 نیروی انسانی؛مبود ک 

 ی؛طوالن یارک یهافتیش 

  خستگی کارکنان که باعث تهرخیر در ارائهۀ خهدمات یها خهدماتی بها اسهتاندارد پهایین

 شود؛می

 ؛نانکارکبت یغ 

  ؛مارستانینان بکارکترس 
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 ی؛شخص یهاتیا موقعی یخانوادگ یهاینگران 

 ؛منازل خود کارهایبه  یدگیرس برای آزادبه وقت  کارکناناز ین 

 مارستان بها سهاختار یخارج از ب یها و نهادهاسازمان دیگر و ارتباطشدن پارچهیک

 ی.مارستانیبۀ ات روزانیحادثه و عمل یفرمانده

 

 مارانیمراقبت از ب. 1-1-3-3
 ؛ازینموردِ  /افراد متخصصنیروی انسانیمبود ک 

 ؛ازینموردِ  لیو وسا داروو  مبود تختک 

 ؛اژیمفهوم تربه یردیکمراقبت با رو یهار استانداردییاز به تغین 

 از  یعیحجهم وسهخهدمات بههدادن هنگهام  ههایهۀ گزارشو ته کمدارو  ثبت اسناد

 .مارانیب

 

 لیزات و وسایتجه. 1-1-3-1
 ؛ازینموردِ  زاتیل و تجهیمبود وساک 

  ؛لیو مختلف وسا بسیارانواع 

 کند؛ها، وقتی آسانسور کار نمینگین از باال و پایین پلهجاکردن وسایل بزرگ و سبهجا 

 مورِدنیاز؛ ر اقالمیو تعم ینیگزیجا 

 لیبا انواع وسا کارکنان بودنآشنانا. 

 

 یرفتار ،یسالمت روان. 1-1-3-1
 کارکنان؛ها و خانوادهو  مارانین بیب یعیطب یاضطراب و نگران، ترس 

 ؛عاتیشا 

 دثهاز سندرم استرس پس از حا یریشگیپ. 
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 تیامن. 1-1-3-4
 ی؛تیاقدامات امن دادنانجام   

 ؛استفادهی موردِ تیامن یهاها و برنامهنندگان با روشکنان و مالقاتکارکردن کآشنا 

 دلیل نارضههایتی از خههدمات کننههدگان بهههافههزایش خطههر خشههونت بیمههاران و مالقات

 شده؛دریافت

 ؛هاش تعداد آنیها و افزان کینترل پارکاز به ین 

 ی.ونیزیتلو و ییویراد یهاهکشببه  ینترل دسترسک 

 

 ها رساختیخدمات ز. 1-1-3-1
 ی؛نیربالیو غ ینیخدمات بالۀ ارائ یانات الزم براکن امیترم 

 ههای بهرداری موقهت از ظرفیتبازگرداندن ترسیسات بیمارستان بهه حالهت اولیهه و بهره

 ها؛اندک آن

  راتیهتعم، ماهل سهوخت ،ازیهنموردِ  افهت اقهالمیر در دریا تهرخی نبودندسترسدر ،

 ؛و... کیپزش یگازها، دهیدبیآس یهاقسمت ینیگزیجا

 یی؛مواد غذایۀ غذا و تهو  ر آبیاز به رخایش نیافزا 

 ک؛و خطرنا یمعمول یهاو دفع زباله یآورجمع 

 از  یناشه یههاینظمهینتهرل ازدحهام و بهک و یکیزیف یفضاها یسازکنظافت و پا

 .صدمات

 

 بادل اطالعاتت. 1-1-3-۶
 ؛هاماران و خانوادهیبکارکنان و ت به یموقع یِ رساناطالع  

 ؛هاها و انواع دادهپروندهها و گزارشر یو تفس یپارچگیکجاد و حفظ یا 

 ؛اطالعات یاورفن   یدگیدبیهنگام آس یت اطالعاتیریمد یازهایرفع ن   



001  شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

  ی./قطبی/ دولتیمحل هایپرسشپاسخ به انواع 

 

 هارسانه ارتباط. 1-1-3-1
 ی؛بردارفیلمو  کارکنان و بیمارانمصاحبه با ، اطالعاتآوردن دستبه یتقاضا برا 

 ؛مارستانیامن بۀ ورود به منطق یبراها رسانهتالش  توجهی بهبی 

 ی؛و درمان یمسائل بهداشتبه دربارۀ کارهای مربوط به مردم یرسانضرورت اطالع 

 درمانی و مسهئوالن اطالعهات بهداشهتیها و مراکهز یکپارچگی خهدمات بیمارسهتان

 عمومی جامعه.

 

  یزیربرنامه. 1-1-1
بها  ،ازیهو درصهورت ن کنهد یات حادثه را بررسهیعملۀ رد برنامکارکد یبا یزیرواحد برنامه

الزم را  یههایدانشهگاه همهاهنگۀ ات حادثهیت عملیز هداکمنطقه و مر یهامارستانیگر بید

ۀ امها ارائه؛ شهودیت محسهوب مهیهن اولویاول ،ع به حادثهموق. پاسخ مناسب و بهانجام دهد

ه الزم اسهت در امتهداد ک ای داردژهیت ویز اهمیروزانه ن ییو سرپا یخدمات بستر زمانهم

 رد.یصورت گ یز فرماندهکمر یو با هماهنگ یاتیعملۀ اقدامات برنام

شود؛ نظیر لغو  براساس موقعیت حادثه دربارۀ مسائل مختلفی باید تصمیمات الزم گرفته

شهدۀ غیرضهروری، نظیهر ریزیهای غیراورژانس و پذیرش و دیگهر اقهدامات برنامهجراحی

ان کهها و پزشهیهکنیلکار کهن است سهاعات کمم جلسات، راندهای پزشکی و وقایع ویژه.

و وضعیت ن یا یریگیپدربارۀ  دیبا ،قبل از حادثه یزیرلذا در برنامه؛ ندکر ییاز تغیبرحسب ن

 از کارکنهانن آرامهش یترم ی برایزیربرنامهکه . هرچند شودمربوط توجه  یهایریگمیتصم

ز یهحادثهه ن یز فرماندهکدر مر کارکنانگردش  یو اجرا یزیربرنامهاست، مهم  موضوعات

 یزیهراز برنامهه یعنوان بخش مهمهاز بهینموردِ  ل اسنادیمکت ،انیمنیدرابسیار دارد. ت یاهم

 شود.یدرنظر گرفته ممدت مدت و بلندوتاهک
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 مالحظات اخالقی و قانونی. 1-3۱
 گویی بیمارستانی به حادثه با حجهم بسهیار سیاست بیمارستان درطوِل فرایند پاسخ

 مصدومان، سیاست ارائۀ بیشترین خدمت به بیشترین افراد است. 

 هایشهان یها بهه بیمهاران ممکهن اسهت توسهط اعضهای خانواده اطالعات مربهوط

ها درخواست شهود. در چنهین تعدد دولتی و غیردولتی و حتی رسانههای مسازمان

دیهده در دسهترس باشهد و اطالعهات مواقعی، باید ارشد روابهط عمهومِی آموزش

 ها قرار دهد.شدۀ مورِدنیاز را در اختیار آنتریید

 گویی به حادثه؛ درنظرگرفتن مسائل مرتبط با بیمه درطوِل زمان پاسخ 

 زیست؛زیست درخصو  حفاظت از محیطن محیط کردن با سازماتوافق 

 گویی به تقاضاهای غیرمعمهول در زمهان کمبهود ها برای پاسخبازبینی دستورالعمل

 منابع؛ 

 بر ایشان؛  سازماندهی داوطلبان و بررسی صالحیت و نظارت 

 ومیهر، هها، مرگبه بستری مصدومان، تعیین هویت آنقانونی مربوط  بررسی مسائل

 ارجاع؛و ترخیص 

 های دارویی و درمانی که ممکن است نیاز به حهذف یها بهازبینی مالحظات و دستورالعمل

 داشته باشند.

 ریزی در امور کمیتۀ حوادث و بالیا، باید به یک وکیهل منظور برنامهها بهبیمارستان

و یک متخصص درزمینۀ اخالق پزشکی و یک مدیر حادثه دسترسی داشته باشهند 

 ها استفاده کنند.یریت حوادث واقعی، از راهنمایی آنتا در فرایند مد
  

 تخلیه . 1-33
از باشهد. یهمارستان نیاز ب یا قسمتیتمام یۀ ه به تخلک رخ دهد یصورتن است بهکحادثه مم

شهود. یحادثه آغاز م یاز همان ابتدا اغلب، یول است؛متفاوت  کارنیا ی برایزمانۀ محدود

زمهان و  ی دربهارۀمقدمات یزیربرنامه گوی، پاسخصیئول ترخژه مسیوبه ی،زیرواحد برنامه
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و  وضهعیتسهت. ا یینههاۀ رندیگمیحادثه تصم هاما فرمانداست؛ مارستان یبیۀ تخل یچگونگ

 یمالحظهات اساسه یوله ؛گر متفاوت اسهتیت دیبه فور یتیمارستان از فوریبیۀ تخل فرایند

 است:  ریزنکات شامل 

  راحتی، آمهده، بههبه وضعیت پیشای که باتوجهاندازهبهبیماران بستری، کاهش تعداد

 مدیریت شوند.

 ماران وجود داشته باشد.یتعداد بیۀ ش ثانویاحتمال افزا 

 خهود  یعیرد طبکسطح عملمال آب و برق به ،مارستانیبدیگر  یاتیح یهارساختیز

 بازگشته باشند.

ی و نهان فرمانهدهکارکد بها یهبا یی،نها یریگمیاز تصمپیش ز یمارستان نیبیۀ تخل هفرماند

ات دانشگاه یت عملیز هداکر مرینظ ،مارستانیرندگان خارج از بیگمیها و تصمران بخشیمد

 یههاقسهمتۀ ن اسهت همهکهمم، تیهبهه موقع. باتوجههکند مشورت ،هامارستانیگر بیو د

 دادنانجهام رمنظوی بههزیهربرنامه ،نیبنابرا؛ باشندرا نداشته  زمانیۀ همتخل امکان مارستانیب

ارشهد رابهط و ی، ریهگمیمارستان الزم است. هنگام تصهمیمختلف ب یهادر قسمت کار،نیا

ن خبهر را بهه یها ،ح و در زمهان مناسهبید به روش صحیبا یعمومو ارشد روابط یهماهنگ

، ات دانشهگاهیهت عملیز ههداکهر مریهنظ ی،خهارج یهامارستان و سازمانینان بکارکاطالع 

ن اسهت برخهی کهمم .برسهانند یس و عوامهل بهداشهت عمهومیپله، انهساورژی، نشانآتش

 .گیردقرار ها ی آنهاماران و خانوادهیار بیز در اختیاطالعات ن

 یت عادیستم به وضعیبازگشت س. 1-31
بازگشت بیمارستان به وضعیت عهادی، عملهی تهدریجی و چندجانبهه اسهت؛ بنهابراین، در 

شهده بهه بیمهاران، فتن لهزوم و تهداوم خهدمات ارائهبهر درنظرگهرریزی حادثه، عالوهبرنامه

کهه نیهاز بهه ها را نیز داشهته باشهد، بهرای زمانیبیمارستان باید آمادگی افزایش ظرفیت نیرو

و  یابنهدمی اهشکهمارسهتان ین بامراجعه ،با گذشت زمان افزایش ارائۀ خدمات وجود دارد.

ۀ ارائه که بهرای یاضاف یهاقسمت .شودمی قبل فراهم وضعیتمارستان بهیان بازگشت بکام



 002 یمارستانیحوادث ب یفرمانده ۀردن سامانکفصل پنجم: فعال  

اضهافی  یابزار و داروههاو  لیو وسا گردندی بازمیبه حالت قبل ،جاد شده بودندیخدمات ا

 شوند.یبه انبارها بازگردانده م

رسهانی ممکن است گروهی از کارکنان کمکی همچنان، برای ارائۀ خدمات پشتیبانی یا کمک

ها نیهز بهه وضهعیت قبهل از هرحال، این قسهمتشند. بهبه برخی بیماران، در بیمارستان حاضر با

حادثه یا سطح عملکرد معمولی، اما جدید خود بازخواهند گشت. بررسی دقیق کارکنهانی کهه در 

براین، قدردانی و تشکر بهه اند، بسیار مهم است. عالوهعملیات پاسخ به بیمارستان همکاری کرده

های رسهمی و درصهورت امکهان، پرداخهت یرنامها شکال مختلف بسیار ضروری است؛ نظیر تقد

 پاداش مناسب به کارکنان و داوطلبان.

بهه  مربهوط گهرید به مسهائل دیبا ،قبل از حادثه یت عادیدر اقدامات بازگشت به وضع

رده کهمخصهو  اسهتفاده  یمحهافظت یههاه از لباسک ینانکارکشود.  یدگیز رسینان نکارک

 کیپزشه هایه جزو گزارشکنند ک لیمکمخصو  را ت کیپزش یبررس یهاد فرمیبا ،بودند

در ارتبهاط ها آن ه باک ینش به موادکو وا یسالمتازنظر  دیباها ، آننی. همچناست ارمندانک

 .معاینه شوندح و مناسب یصحطور ، بهاندبوده

 هنگهام هکه کارکنهانی کیمراقبت پزشهبه  کارهای مربوط و یشناختروانی و مسائل مال

. اسهت خسهارات و مطالبهاتۀ شهاخۀ عهدبه ،اندشده یدگیدبیدچار آس ،فهیوظ دادنانجام

بایهد اقهدامات ، اندجان خود را ازدست داده ،فهیوظ دادنانجام هنگام افرادی کهدرخصو  

 ی وبانیت واحهد پشهتکه الزم اسهت بها مشهارکه شهودمرتبط انجهام  یقانون یهاتیو حما

ا مهرگ یه یمهاریانجهام شهود. ب یعمومو ارشد روابط یمنیارشد ا یارکو با هم یمالیادار

 در یو خسهتگ یدیهاحساس ناامایجاد و باعث گذارد میافراد  بسیاری بر بقیۀر ینان ترثکارک

درصهورت زیهرا  ؛شهودمبهذول  یافکهد توجهه یهبا ین مسائلیبه چن ،بنابراین؛ شودیمها آن

مبهود کحادثهه دچهار  یفرمانهدهۀ نهان سهامانکارکافراد و ، دیگر ن مهمیبه ا نکردنیدگیرس

مارسهتان رفتهار یخهالف اههداف ب ،جادشدهیا یهایان آشفتگیو در م شوندمی نفسبهاعتماد

 هاینمونهه ایه وضهعیت نیافهراد در چنه یاجتماعیروان یهاتیحما، بنابراین ؛ردکخواهند 

 .داردت خاصی یاهم ،مشابه
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شهغل و  دربارۀ احساس خطرو  ط سخت پاسخ به حادثهیشرااست که  ربه نشان دادهتج

شهود.  یمنتهه کارکنهان یا اسهتعفایهبهت ین است بهه غکمم ،خانوادهبه  ی مربوطهاینگران

و  ارتبهاط صهادقانه؛ امها وجود نهدارد ین اتفاقیجاد چنیاز اپیشگیری  یبرا یار مطمئنکراه

 تیهامن و یسهالمت ی دربهارۀاظهار نگرانه یبرا موقعیتی جادیو ا کارکنانو منظم با  یمیصم

 ولدرطهاسهاس، براین .رسهاندیرا بهه حهداقل مه اسهتعفا یها غیبهت کارمنهدانان کهامها آن

 شهانیهانهان و خهانوادهکارکت و مراقبت از یت حمایبه اهم، از حادثه پیش یهایزیربرنامه

شود. گفتنهی اسهت محسوب می مارستانیب یسازاز آماده یقسمتکار ؛ زیرا ایندشوید مکیتر

گرفتهه توسهط افهراد و ن اقدامات صورتییو تع ییشناساآن،  ه حادثه و بعد ازن پاسخ بیح

بهبود  فرایند عِ یو باعث تسر استمهم ها به آن تعهدات دادندر انجام ی،مارستانیب یواحدها

کارههای  یدر تمهامرا  یمهمهکننهدۀ نقش هماهن  ٢ۀ پشتیبانیرشاخی. زشودها میی آنروان

ازنظهر  دیهبا لهذا مسهئول مربهوط ؛نهدکیفا میشان ایهان و خانوادهناکارکت یحمابه  مربوط

 .کند هین را توجاو داوطلب کارکنانتمام  ی،روان

 ینواح ی. تمامترسیسات در حوادث مختلف متفاوت است بیزان آسیمبد نیست بدانیم 

اوت نهه و زمهان متفهیهزو  به محل ن اقدامیا .ز شوندیاماًل تمکد یزات بایها و تجهقسمتو 

ع بهه یمنظهور بازگشهت سهرهرد. بهیهگدرمانی صهورت مهی زکر مریر نظر مدیو ز دارد  ازین

 یبعضه دربارۀ ت قرار دارد.یمارستان در اولویب یسازکنظافت و پا، از حادثهپیش  وضعیت

صهورت  ههای ویهژهق عوامهل و روشی ازطریسازکپا ی،روبیکا حوادث می کمواد خطرنا

 یآورشود. جمهعین مرتبط ارجاع داده ماا متخصصیها به سازمانز ین ی مسائل. برخگیردمی

 ،دقهتد بههیهبا یهی،زداشده در عملیات آلودگیآورید جمعمواازجمله  ک،د خطرنائمواد زا

 ید بها همهاهنگیهمنهاطق آلهوده با یسازکپابر ، نظارته البتهکتوسط متخصص انجام شود 

ه رد. بنها بهیهخدمات صورت گۀ شاخ یبانیها و واحد پشترساختیزک و مواد خطرناۀ شاخ

، بازرسهان عمهوم مهردم ومهاران یبکارکنهان و بهه  یبخشهمنظور اطمینهاندالیل قانونی و به

                                                                                                                                              
1. Support Branch 
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مارسهتان یب یسازکت و پایامنۀ نیرا درزم یقاتیتحق ،صالحیت صاحبِ بهداشت یا اشخا  

 .  دهندمیانجام 

 منزلهۀ، ممکهن اسهت بهدثههمارسهتان در زمهان حایب یو بازسهاز یسهازکپا یهانهیهز

 ه منهابع مناسهب در دسهترسکهیخصهو  زمان؛ بههشود یگر تلقیدۀ در دل حادث یاحادثه

ابتدای پاسخ بهه باشد. از همان نشده و ثبت  یآورحادثه جمعبه مربوط و اسناد معتبر نیست

 ،هیهاول یهانهی. هزاست مارستانیببه ی مربوط هانهیمسئول ثبت هز یمالحادثه، واحد اداری

 و لیر وسهایتعم و ینیگزیجا، مارانیمراقبت از ببه کارکنان، ی مربوط هانهیهز اعم است از:

ند. پیگیهرِی ایهن شو یریگیپ ،از همان ابتدا ،دقتبه ید،ه باکمارستان یات بیزات و عملیتجه

ات یهلعمۀ شده در برنامهنییتع خا ِ  یهاا دستورالعملیمعمول  یهاهیطبق روها باید هزینه

هههای پرداخههت معمههولی، از روش بهها اسههتفاده ی مواقههع،رد. در برخههیههحادثههه صههورت گ

 شود.یمه فرستاده میب یهاتکشر یماران برایشده به بحساب خدمات ارائهصورت

 کرد و پاسخ به حادثهعمل یابیارز. 1-31
ط بهه مربهوف یو وظا کنندمی تکت آن مشاریرینان در مدکارک یتمام، حادثهوقوع  درطولِ 

، از حادثههپهیش ت یبازگشهت بهه وضهعمهم  یهابخش یکی ازلذا  ؛دهندیخود را انجام م

ن یهمهبهه اسهت. ن افهرادیگرفته توسط اصورتو اقدامات آمده دستبهتجارب  یآورجمع

 شود.برای تدوین این اطالعات استفاده میمختلف  یهایاز استراتژ، منظور

توانند بها اختصها  یا کارکنان سامانۀ فرماندهی حادثه می سامانه ههنگام وقوع حادثه، فرماند

از جریهان کارهها مطلهع شهوند. براسهاس اطالعهات  ٢عنوان توقف یا استراحت کوتهاه،زمانی به

شهده های استفادهشده، ممکن اسهت در سهاختار فرمانهدهی یها سیاسهت یها دسهتورالعملمبادله

ها قهرار باید در اختیار کارکنان و دیگهر سهازمان تغییراتی داده شود. این تغییرات درصورت نیاز،

پیوسهته و وقوعمنظور تبهادل نظهر دربهارۀ اتفاقهات بهدنبال اتمام پاسخ به حادثهه، بههداده شود. به

در سهطوح مختلهف و در  ٩یا تخلیۀ هیجانی١گرفته، باید جلسات بیان احساساتاقدامات صورت

                                                                                                                                              
1. Time out 
2. Debrief 
3. Hot washes  
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عنوان شهده بهههای مطرحات، بایهد دیهدگاهفواصل زمانی مشخص برگزار شهود. در ایهن جلسه

صورت رسمی، ثبت و مهنعکس شهود. دربهارۀ نحهوۀ بخشی از فرایند گزارش پس از مداخله، به

حادثهه یها مهدیر بیمارسهتان  ههای الزم انجام شود و فرماندگیریدهی باید تصمیمفرایند گزارش

ه مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه به نویس گهزارشباید افراد مناسب را برای تهیه و ارائۀ پیش

 پزشکی و مدیران ارشد معرفی کند.علوم

 یآمهادگۀ تهیم، کشنهادشهدهیدنبهال اعمهال اصهالحات پبهه یی،گهزارش نههایۀ پس از ته

و  دههدها انجهام مهیا ضمیات حادثه یعملۀ برنام دربارۀ الزم را یهاینید بازبیبا یمارستانیب

ر در یهعوامهل درگتمهامی  نان برساند. الزم اسهتکارک گردی شده را به اطالععمالرات اِ ییتغ

 یردههاکعمل قهوت و ضهعف دربارۀ خود را های، دیدگاهضمن حضور در جلسات ،پاسخ

 کارکنهانن اسهت بها حضهور کهن جلسات ممین بگذارند. اار مسئوالیدر اخت ،گرفتهصورت

 ههامارستانیبۀ ندیماه نکلذا مهم است شود؛ ل کیتش یشورکا ی ین محلا مسئوالیمارستان یب

و  یهمهاهنگ هدفه به کبل ،ستمیس های خود دربارۀ پاسخ و بهبوددیدگاه تبادل فقط براینه

ن کهمم، به نهوع حادثهه. بستهکنند تکن جلسات شریدر ا طور منظمبه، ازهاینشدن برطرف

یهراد ا ییههایسهخنرانهای محلی، ملی یا قطبهی ها یا نشستفرانسنکها در مارستانیاست ب

. دسهت آورنهدهها بهالزم را دربهارۀ تجهارب آن شور اطالعهاتک یهامارستانیبیۀ تا بق کنند

 یههان اسهت حجهم دعهوتکهمم موقعیهت،به توجهاست که با تجربه نشان داده ،رحالهبه

بنهابراین،  هها شهوند؛آن از برخیها مجبور به انتخاب مارستانیه بکباشد  یقدرهب، شدهانجام

بهرای ایهراد  کنهد کهه از افهراد مختلهف،راهم میان را فکن امیا ،استاندارد یروشاستفاده از 

در  یبهر سهخنرانعالوه انجام شود. یتروتاهکدر زمان نیز  یو سخنران شود استفادهسخنرانی 

تجهارب و  گذاشهتنکاشترابههدر نیهز  یانتشار مطالب در مجالت تخصصهی، مجامع عموم

 د.کنای ایفا میارزنده ر مهم واینقش بس ی،اربردکد دانش یتول
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  فصلۀ خالص
را تشریح کردیم کهه مارستان یبدر حوادث  یفرماندهۀ سامانکردن فعال فرایند ،ن فصلیدر ا

 است:  ریشامل مراحل ز فرایند،ن یا

   ؛باش و اخطارها. آماده۲

 ؛تیش موقعیو پا یابیارز. ۸

 ؛ات حادثهیعملۀ برنام یاجرا. 0

 ؛مارستانیحوادث ب یز فرماندهکمر یاندازراه. 1

 ؛حادثه یفرماندهۀ سامان یساز. فعال3

 ؛حادثه یاتیعمل یزیربرنامه. 3

 ؛هایارتباطات و هماهنگ. 5

 ؛نانکارک رفاه و سالمت. ۲

 ی؛ردکمالحظات عمل. 3

 ی؛و قانون یمالحظات اخالق. ۲۱

 ؛هیتخل. ۲۲

 وضعیت عادی؛ستم بازگشت به یس. ۲۸

 .و پاسخ به حادثهرد کعمل یابیارز. ۲0

ۀ دو بار براسهاس برنامه یسالکم، ای، دستِ صورت دورههب کنیم فرایند یادشدهمیه یتوص

 د.شون یتمر شدهاستخراج یهاویو سنار یمارستانیب یآمادگ





 

 

 





 

 

 ریزی و پاسخ راهنمای جامع برنامهفصل ششم: 

 فرماندهی حوادث بیمارستانی

 محتوای فصل
 ی؛مارستانیحوادث ب یزیررنامهب یراهنما یالگوۀ ارائ 

 ی.مارستانیپاسخ حوادث ب یراهنما یالگوۀ ارائ 

 اهداف فصل
 قادر خواهند بود:  کتاب، ازفصل  نیا ۀپس از مطالع خوانندگان

جهامع  یکمک راهنما به شده،بینییشپ یوهایرا براساس سنار یمارستانب پاسخ ۀ. برنام۲

 کنند؛ یابیارز یزیربرنامه

 براسهاس و ریزیبرنامهه جهامع راهنمهای کمهک به را موردنیاز حادثۀ عملیاتی برنامۀ. ۸

 کنند؛ تشریح مدنظر بخش در خطر تحلیل

، سهاعت ۸تا۱یزمانۀ را در محدود یمارستانیپاسخ ب یرد راهنماکو عمل یعناصر اصل. 0

 .کنند حیتشر وضعیت عادیساعت و بازگشت به  ۲۸ش از یبساعت،  ۲۸تا۸
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 مقدمه
ی، مارسهتانیبۀ حادثه یفرمانهدهۀ سهامان یشهنهادیپ یشده براساس الگو یسع ،لن فصیدر ا

بهه  کمهکمنظهور بهه یزیهربرنامهه یجامع راهنما یالگوو ن امنابع موجود و نظر متخصص

 .شود ارائه مقابله با حادثه یهابرنامه یابیو ارز یطراح

ایۀ الگهوی سهامانۀ ریزی حوادث بیمارستان بر پتدوین راهنمای جامع برنامه ،هدف کلی

براساس تمام مخهاطرات و نیهز  ،فرماندهی حادثۀ بیمارستانی و ارائۀ الگوی عملیاتی و بومی

بهر مبتنهی  ممکهن اسهت ن الگهویها متخصصان اسهت. هایهبر شواهد علمی و تجربمبتنی 

ن افهراد بها یشهترین خهدمت بهه بیشتریب ،نیمررد تیکبه روتوجهیا با ،مخاطرات خا  باشد

خهدمات ۀ ارائه فراینهد ،خها  مواقهع جهز درهبه ،قتیحقده از منابع محدود باشد. درستفاا

تمهامی  یبهرا ی،و آمهادگ یزیهررد برنامهیکداشتن رو لذاکند؛ چندانی نمیر ییتغ یمارستانیب

ههای ل خطریهپهس از تحل ممکهن اسهت هامارستانیب تر است.یو عمل یاربرد، کمخاطرات

مقابلهه بها ۀ برنام ین و طراحیضمن تدوها، آن ت پوششتحبخش ا یمارستان یدر ب محتمل

مهرتبط  یاتیعمل یهان برنامهیخود و تدو یهابرنامه یابیارز یبرانیز  یمناسب یالگو، حادثه

 یبهوم موقعیهتبراساس مخاطرات و  پزشکیعلوم یهاشود دانشگاهیه میداشته باشند. توص

 یزیهرین و گسترش الگوی راهنمهای برنامههبه تدو ،جامعۀ ن برنامیبه ا یلکخود و با نگاه 

 ۀمحهور برنامه ریهد اههداف زیهبا ،ن الگهویاستفاده از ا برای .ی اقدام کنندمارستانیحوادث ب

 : دنریقرار گ مدنظر

  ی؛شنهادیپ یبراساس الگومحتمل حوادث و مخاطرات  یبرا ن برنامهیتدو   

  شهده،بینییوهای پیششهدۀ بیمارسهتان براسهاس سهنارنیتدو پاسهخۀ برنام یابیارز 

 ی؛زیرجامع برنامه یراهنما کمکبه

  ل یهو براسهاس تحل یزیهرجهامع برنامهه یراهنما کمکهای اجرایی بهۀ روشتوسع

 .نظربخش مدخطر در 

، طور مهنظمو بهشده ن یتدو زیر یهابراساس شاخص یمارستانیب یهااست برنامه الزم

 شوند:  یابیو ارز یبررس
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 . هشدار۱

 د رییهستم هشهدار و تیس یسازفعال برای ایشدهتعریف یمارستان شما، فرایندآیا در ب

 دارد؟ ی وجودمتصد یهاز و سازمانکمرا به وسیلۀ افت آنیدر

 برای  ایشدهتعریفع و پاسخ یاعالم هشدار سر یبرا فرایندی ،مارستان شمایا در بیآ

امعهه و دولهت جو  مارسهتانیب یردکت عملیظرف بره ک وجود دارد یحوادث خارج

 ٢؟ترثیرگذار باشد

 

 مارستانیحادثه در بۀ سامان یسازفعال. ۲

 حادثهه و  یفرماندهۀ سامان یسازفعالبرای  یاشدهفیتعر فرایندمارستان شما یا بیآ

 حادثه دارد؟ ییاجرا یزیربرنامه یاندازو راه یاتیعمل یزیربرنامه یاستقرار اجزا

 حادثه و  یفرمانده یسازفعالبرای ع یم هشدار سراعالۀ برنام ،مارستان شمایا در بیآ

 وجود دارد؟ کارکنان یهان پستییو تب یفراخوان

 یههان سهازمانیبه یفرمانهده رویۀجاد وحدت یابرای  فرایندی آیا بیمارستان شما 

 ١ت حادثه دارد؟یریمد یمتصد

 

 تیوضع یابیارز. ۳

 ؟شده است نوشته حادثه جزئیاتبه  یدسترس فرایند ،مارستان شمایبدر ا یآ 

 وسهعت و  ماننهد ،تیع وضهعیسهر یابیارز ی برایا فردیم یت ،مارستان شمایا در بیآ

ت یوضهع، ناتعهداد مصهدوم، شهدگانت حادثهه، میهزان تخریهب، تعهداد فهوتشد

با اسهتفاده از ابهزار مناسهب درنظهر  ،مارانیت بیوضع کارکنان وت یوضع، مارستانیب

 گرفته شده است؟ 

 

                                                                                                                                              
 نک: دستورالعمل طراحی سامانۀ هشدار سریع بیمارستانی. .1
 .کردن برنامۀ مدیریت حادثۀ بیمارستانیتبیین فرایند فعالنک:  .2
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 ارکهم یهالکتشها و سازمان. ۴

  بها  یارکهم ی برایمردم یدر سطح منطقه و مانورهاپاسخ  یبرامارستان شما یا بیآ

 یابرنامهه (یمنطقهه )مسهئول محلهۀ حادثهت یریو مددانشگاه  اتیت عملیز هداکمر

 ؟دارد

 ز کهمر، اتیهت عملیز ههداکهبها مر ارتبهاط یبرقرار و حفظ یمارستان شما برایا بیآ

اطهالع از بهرای  یشهورک )قطهب( و یاا منطقههیه یسهتانا، یات محلهیت عملیهدا

 ؟ دارد یبرنامه و روشحادثه  یلکت یوضع

 دانشهگاه ات یهت عملیز هداکمرکنندۀ حضور ارشد هماهن  یمارستان شما برایا بیآ

 دارد؟ یابرنامه در زمان حادثه یمحل مرکز هدایت عملیاتا ی

 ع و تبهادل مسهتمر اطالعهات یسهر یرسهاننان از اطهالعیاطم برایمارستان شما یا بیآ

هها و سهازمانبها الزم را  یارتبهاط یههاانهال، کحادثهه جزئیهات اطهالع از مربوط و

 ؟ است ردهک ییشناساار کهم یهالکتش

 ی،امهاهواره یههام و تلفهنیسهیبه نظیر ی،گرین دیگزیروش جامارستان شما یا بیآ 

 ؟ددار یارتباط یهاستمیس ینیگزیجا یبرا

  هاسهازمانمتقابهل از  یهاکمکدرخواست  یبرا یروش مشخصتان شما مارسیا بیآ 

 ؟ دارد و مناطق مجاور یمحل ارکهم یهالکو تش

 مهاران یبه ب یخدمات درمانۀ اژ و ارائیتربرای  فرایندیان و کممارستان شما یب در ایآ

 و درمهان در مراقبت، ماالبرای  درنظر گرفته شده است؟ یریخرن و تییت پایبا اولو

   ؟اطراف یهادرمانگاهو  نیگزیجا یهاتیسا

 و  داردالزم  یآگهاه یمارسهتانیبشیت پهیهرد فورکمارستان شما از ساختار عملیا بیآ

و تبهادل  یاتت عملیز هداکمرق ازطری سپچ اورژانسیارتباط با د یاقدامات الزم برا

 است؟ کرده  ینیببیمارستانی پیشبیمارستانی و پیشت ین فوریاطالعات ب
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 ۲۲3های عملیاتی، به نحوۀ عملکهرد اورژانهس یا کارکنان بیمارستان و فرماندهان بخشآ 

را  اسهتارتبیمارسهتانی آشهنا هسهتند و کهارت تریهاژ های تریاژ پیشدر صحنه و روش

   شناسند؟می

 ت یز ههداکهمر پاسهخ مشخصهی در راسهتای رویکهرد یاسهتراتژشما مارستان یا بیآ

 ؟ استنوشته  یمحلدانشگاه ات یعملت یز هداکمر دانشگاه وات یعمل

  ر یهنظ ،منطقهه هایبیمارسهتاندیگر ت ین وضعییتع یبرا یفرایندمارستان شما یا بیآ

 یههاسهتمیو س بیمارسهتانیبیمارسهتانی و پیش کیپزش یهاتیفورخدمات  یبررس

 ؟ دارد اناتکگر امیو د بهداشتکۀ مال شب ،یبهداشت یهامراقبت

  و براساس مقهرارت خهود  ین محلیانوق با، هماهن  وشر یکمارستان شما یا بیآ

 نگهداری اسناد و شواهد دارد؟و  یآورجمع برای

 

 ایمقابله با حوادث و بال یاتیعملۀ برنام. ۵

 مقابله بها  یاتیعملۀ ل برنامیمکشروع و ت یبرا ییهافرم و فرایندمارستان شما یا بیآ

 ا دارد؟یبال

 ن برنامهه یهت موجهود ایاستخراج وضهع یبرا ییاهو فرم فرایندمارستان شما یا بیآ

مارسهتان را یب یههان برنامه تمهام قسهمتیه اکنان حاصل شود یاطم: توجه ؟دارد

 یتیدر چهه وضهعی، در ههر زمهان شدهۀ یاده برنامکو مشخص شود شود میشامل 

 قرار دارد؟
 

 یمنیو ا تیامن. ۶

 یتهیامن یازههایو ن یمنهیا یبراالزم  اناتکام یابیارز فرایند ،مارستان شمایب در ایآ 

 ؟موجود است کارکنان

 ی تهیامن یازههایو ن یمنهیا یالزم برا اناتکام یابیارز فرایند ،مارستان شمایب در ایآ

 ؟موجود است دسترسدر 
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 کردن هها و محهدودپنجره و تمام درها تیامن نیمرت یبرا یمارستان شما روشیا بیآ

 ؟اردشده دنییتعهای ازپیشقسمتبه  یدسترس

 ؟ماران در زمان حادثه داردیمالقات ب فرایندر ییتغ یبرا یروش مارستان شمایا بیآ 

 

 ایجاد پناهگاه/تخلیۀ بیمارستان. ۷

  یمحلمرکز هدایت عملیات با مقامات  همراه یریگمیتصم یبراآیا بیمارستان شما 

 دارد؟  یاشدهفرایند تعریفمارستان یبیۀ ا تخلین سرپناه یمرت ، برایو دانشگاه

 مختلف  هایموقعیت شده درگرفته هایمیمداوم تصم یبررس ، امکانن برنامهیا ایآ

 متفاوت را دارد؟ یازهایو با ن

 جاد پناهگاه در محل دارد؟یا یبرا ییهامارستان شما دستورالعملیا بیآ 

 هایی براساس نوع حادثۀ داخلی یها خهارجی یها ههر دو، برنامهه آیا بیمارستان شما

شهده واع تخلیه، شامل افقی، عمودی، جزئی و کلی، یا تخلیۀ فهوری، کنترلبرای ان

 مدت و جایگزینی مجدد درنظر گرفته است؟یا طوالنی

 شهرکت هها ن برنامهیا در ای نده آگاه هستیتخل یهان برنامهیاز ا ین محلا مسئوالیآ

 ؟کنندمی

 ده اسهتکرمنعقد  یمقرارداد رسدرمانی با دیگر مراکز بهداشتیمارستان شما یا بیآ 

 ؟کند استفادهها ی آنهاتیاز ظرف ،بانیعنوان پشتبه ،حادثهکه هنگام وقوع 

 

 دهی کارکنانگزارش. ۸

 ،ریهز هایدرخصهو  نمونهه کارکنانبه  یرسانارتباط و اطالع یمارستان شما برایا بیآ

 دارد؟ یابرنامه

 ؛ت موجودیات و وضعین اخبار عملیآخری درخصو  دهگزارش 

 کارکنان؛الزم  یهایآمادگکردن گوشزد 
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 درخصهو   اطالعهات الزمدادن  و کارکنهان یبهرا یو محافظت یاطیاقدامات احت

 ؛آمدهوجودبه وضعیتدر  ۀ کارکنانت خانوادیانون حادثه و وضعکمحل و 

 پسهت، تلفهن، ویهرادی، داخلهکۀ ماننهد شهب ی،انات متعدد ارتبهاطکبه ام یدسترس 

   ی.درمان کارکناناطالعات  روزرسانیبه یر براو دورنگا یکیترونکال

 

 یعموم یرسانها و اطالعرسانه. ۹

 ،ریهمخهاطرات زدرخصهو   ههابهه مهردم و رسهانه یرسهانارستان شما برای اطالعمیا بیآ

 دارد؟ای برنامه

  ؛هارسانه یرسانر و اطالعاستقرا یبرامحلی 

 ؛یرسانایی برای فرایندهای اطالعگوها سخنگو یسخن 

  اطالعهات در یپهارچگیک حفهظ یبهرا یمحله اتیهعمل تیهدا زکمر باهماهنگی 

 ؛منتشرشده

  اتینشهر سهیما وصداو ماننهدی، رسانامیپ یبرا یدولت یارسانه اناتکاماستفاده از 

 ؛معتبر

 ی؛محل موقعیتبراساس  ،به چند زبانرسانی پیام 

 در یاتیهملت عیوضهع خصهو در یعمهوم یرساناطالع یمارستان شما برایا بیآ 

 دارد؟ یابرنامه ،حادثه محل

 بها ههدف یارسهانه یههانفهرانسک بهه یص محلهیتخص برایمارستان شما یا بیآ 

 ن برنامههیهاگفتنی اسهت  دارد؟ی امارستان برنامهیت بیوضع ی ازادوره یخبررسان

یی، مراجهع قضهای، محلات یت عملیز هداکمرشده با انجام یبراساس هماهنگ باید

م یتنظ یبهداشت یهاهکدانشگاه و شب کیپزش یهاتیحوادث و فور تیریز مدکمر

 شود.
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 دارد؟ یعمهوم یرسهاناطالعبرای  ی،اشدهتدوینهای ازپیشن شما پیاممارستایا بیآ 

یهۀ ته ،لاماهبهرای  ؟کنهدمیر ییهتغراساس موقعیت و نیاز مخاطبان ب ،هاامین پیا ایآ

 دن.لر زکق ی ازطریدنیآب آشامیۀ روش ته شده دربارۀتدوینپمفلتی ازپیش

 

 اتیعمل. ۱3

 دارد؟ یمناسبۀ ر برنامیز موضوعاتاز  یکهر یبرا، مجزاصورت بهمارستان شما یا بیآ

 ؛هیتخل 

 ی؛گذارد بمبیتهد 

 ی؛سوزآتش 

 یی؛زدایآلودگک و مواد خطرنا  

  ؛مارستانیت بیاز توان و ظرف ۀ بیماران بیشا مراجعیهجوم 

 ی؛ریگگروگان 

 ی؛دزدبچه 

 ؛زکدرون مر یگرفتگآب 

 ؛مارستان(یببودن گرمایش سوزمارستان )دوگانهیبرسانی به بندان و قطع سوختخی 

 ی؛اجتماع یهااغتشاشات و بحران   

 ؛جن  و بمباران 

 ی؛عفون یهایماریگسترش ب 

 ؛هیتهو یهاستمیارافتادن سکاز 

 ؛ستم برقیارافتادن سکاز 

 ی؛رسانستم آبیارافتادن سکاز 

 ؛بد یوهواآب 

  رضۀ توقف  ؛لیت به هر دلاخدمع 

 ی؛و ارتباط یمخابرات یهاستمیارافتادن سکاز 
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   ٢؛رتلفاتحوادث پ 

 ی؛سمیوتروریحمالت ب 

 ؛نزاالآنفو یپاندم 

 ؛لیس 

 . ...زلزله و 

 

 هانندگان آنکنی به بیماران و همراهان و مالقاترسااطالع .۱۱

 د بهه بیمهاران و موجهوت یوضهع درخصو  یرساناطالع برایمارستان شما یا بیآ

 دارد؟ مخاطره برۀ مبتنی برنامها، آن نندگانکهمراهان و مالقات

 ین اجتمهاعیمرز تکمرا دیگر و یستیسازمان بهزی و ارکبا واحد مدد ،ن برنامهیا ایآ 

 هماهن  شده است؟

 مهاران در آن یمشخصهات ب ی دربارۀعموم یرسانان اطالعکام ،ماستان شمایا در بیآ

مربوط  اطالعات ،مارستانیب سایتوبدر  ،ماال برای فراهم شده است؟مارستان یب

 دسترس باشد.ی در ماران بستریببه 

 

 منابع. ۱۲

 منههابع و  و زاتیههش اسههتفاده از تجهیپهها یبههرا فراینههدی ،مارسههتان شههمایا در بیههآ

 ازها درنظر گرفته شده است؟ین یابیو ارز کارکنان یریارگکهب

  ای، منهابع و نیازههای کارکنهان، مسائلی، مانند تجهیزات حادثههآیا بیمارستان شما برای

ای یا اسهتانی درنظهر گرفتهه فرایندی برای ارتباط با مرکز هدایت عملیات حادثۀ منطقه

 است؟

 زات متناسب بها یفضا و تجهکارکنان و  ییجاهجاب یبرا فرایندیمارستان شما یا بیآ

 درنظر گرفته است؟ت یوضع یابیارز

                                                                                                                                              
1. Mass casualty incident (MCI) 
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 کهیمکان کو پزش ، کارکنانمنابع، زاتین تجهیمرتبرای  فرایندیتان شما مارسیا بیآ 

 ییمهاران سهرپایا محهل بیهبخهش اورژانهس  ماالً  ،دهیدبیبان در مناطق آسیو پشت

 درنظر گرفته است؟

 ریهتعم، یعفونۀ صهحیح ضهدنهان از نحهویاطم یبهرا فرایندیمارستان شما یا بیآ ،

 ابع دارد؟زات و درخواست مجدد منیتجه ینیگزیجا

 مهازادو بازگرداندن داروها و منابع کردن ی فهرستبرا فرایندیمارستان شما یا بیآ 

 دارد؟

 ن یمرتبرای به فروشندگان  ،عیسر یابیدست یبرا یو طرح فرایندمارستان شما یا بیآ

 یقهرارداد ،ا از قبهلیهآدرنظهر گرفتهه اسهت؟  کیزات پزشیو تجه ییدارو یازهاین

 ماده شده است؟آ خطر یابیبراساس ارز

 ههای خهود در زمهان تیتهداوم فعال یبرا یمارستان طرحینندگان منابع بکنیمرا تیآ

 ن منابع دارند؟یمرت ین برایگزیجا هایحادثه و روش

 ن آن منههابع و یمرتهه یبههرا ین مشخصههیگزیمارسههتان شههما فروشههندگان جههایا بیههآ

 درنظر گرفته است؟زات در زمان حادثه یتجه

 زین ثبهت ا سهناد را بهرای مهواقعی کهه سیسهتم گیجا یهاروشمارستان شما یا بیآ

 درنظر گرفته است؟دسترس نیست، الکترونیکی در 

 

 ستمیس یو بازتوان یبندتیاولوو  خدماتۀ ارائ. ۱۳

 در  ،معمهول یکینیلک یهاتیم فعالیو تنظ یابیارز یبرا فرایندیمارستان شما یا بیآ

 ییسرپا یهاسیسرو ها وهایی، مانند جراحیر برنامهییا تغیلغو  ، نظیرحادثههنگام 

 دارد؟

 ر یهنظ ،گهریز دکها و مرادر بخش یاتیعمل یهاتداوم طرح یمارستان شما برایا بیآ

ۀ نان از ادامهیمنظور اطممالی، پشتیبانی و مدیریت، بهیادار یهاقسمتیک، نیلکپارا

 دارد؟ یاهبرنام ،الزم و بدون خطر ییجاهان جابکو ام یضرور یهاتیفعال
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 یههاتیهفعال یبنهدتیهاولوبهرای  فراینهدیار مشهخص و یمارستان شما معیا بیآ 

 دارد؟ یبازساز

 یهاتیا لغو فعالی ستان شما معیار مشخص و فرایندی برای مختصرسازیماریا بیآ 

 دارد؟ یرضروریغ

 بازگردانهدن بهرای  یار مشخصهیهمع، مارسهتانیاسهت بیمارستان شما طبق سیا بیآ

 ه دارد؟یت اولیبه وضع یضروردمات غیرو خ یقبت درمانات مرایعمل

 ر دفهع یهنظ ،مارستانیت خدمات خارج از بیفاکنان از یاطم برایمارستان شما یا بیآ

 خون و دارویهیمحصوالت  ینیگزیجا، س البسهیسرو، هیس تغذیسروۀ ارائ، زباله

 دارد؟فرایندی  ،ورهاب در زمان حادثهابیا و

 ه که یدر مهواقع، شدهلیات تعدیانات و عملکامکارکنان و  برایمارستان شما یا بیآ

 دارد؟یی هاطرح، باشدها نیاز به بازتوانی ها و ماههفته ماالً  ی،زمان طوالن

 

 کارکنان. ۱۴

 دارد؟ها ۀ آنو خانواد کارکنانت از یحما برای یمارستان شما طرح فوریا بیآ 

 و  اسهتراحت، ازجملهه نهانکارک ن سهالمتیمرنان از تیاطم برایمارستان شما یا بیآ

 دارد؟ فرایندی ،هید قوا و تغذیتجد

 ا برای ردیابی کارکنان درحال انجام وظیفه، مانند اسهامی و محهل مارستان شمیا بیآ

 دارد؟فرایندی  ،در زمان حالها حضور آن

 روز طور مهنظم بههه بههک دارد کارکنان یفراخوان برای سیستمیمارستان شما یا بیآ

 ؟آزمون با مانور را داشته باشدان شود و امک

 کارکنهانگزارش صهدمات  یریگیل فرم و پیمکت برای فرایندیمارستان شما یا بیآ 

 دارد؟

 نظیهر کارکنان، یزات محافظتیانات و تجهکع امیع سریتوز برایمارستان شما یا بیآ 

 دارد؟ یروش و فرایند یی،دارو یسکالیپروف ی وفرد یزات محافظتیتجه
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   آموزش .۱۵

 ۀ جانبهع و مخهاطرات همههیخصهو  وقهادر آمهوزش بهرایمارسهتان شهما یا بیآ

 دارد؟ فرایندی ،حادثه هنگامل در یدخ کارکناناطالعات کردن روزاضطراری و به

 

   مارانیب یابیرد .۱۶

 ی،ت بسهتریهن موقعیهیتع، مارانیب یابیرد برای یمشخص فرایندمارستان شما یا بیآ 

 یاضهطرار یههاتیهدر موقع ،نیو همچنه یعاد وضعیت درها آن ت درمانیوضع

 دارد؟

 کی ماران و مستندات پزشهیاموال ب یابیرد برای یمشخص فرایندمارستان شما یا بیآ

 دارد؟ها آن

 تیههموقع بههرای ردیههابی وضههعیت درمههانی بیمههاران، ماننههدمارسههتان شههما یا بیههآ 

ز کهبها مرا ی،ز درمهانکهامرها یا دیگر بیمارستانبه  ییجاها جابیص یترخ -یبستر 

های الزم را انجام یهماهنگ دانشگاه مرکز هدایت عملیاتا ی یمحلۀ ت حادثیریمد

 است؟ داده

 

 ت سالمت روانیحماۀ برنام. ۱۷

 روان کارکنهان و ت از سهالمت یهحما بهرای یمشخصه فراینهدمارستان شما یا بیآ

 وتاه و بلندمدت دارد؟ک یهادوره ها، برایهای آنخانواده

 آنهان  یهاماران و خانوادهیب یت از سالمت روان برایحما برایان شما مارستیا بیآ

 دارد؟ یمشخص فرایند

 سالمت روان جامعهه  یهامارستان با برنامهیسالمت روان در ب برای یزیرا برنامهیآ

 الزم را دارد؟ یهماهنگ
 

 هانهیهز یابیثبت و رد. ۱۸
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 ماننهد  ،ههانههیهز یابیو رد ثبت برایمشخص  یهاو فرم فرایندمارستان شما یا بیآ

 زات دارد؟ید تجهیخر ساعات کاری کارکنان و

 ها های هزینههفرستادن گزارش برای یمشخص یهاو فرم فرایندمارستان شما یا بیآ

 دارد؟ صالحریبه مراجع 

 

 ستم ثبت اطالعاتیس. ۱۹

 ههاتیهفعال، ارتباطهات یسهازمسهتند بهرای یمشخصه فراینهدمارستان شما یا بیآ ،

 یالمات تلفنهکستم ضبط میس حادثه دارد؟ ماالً  درهنگام هایریگمیامات و تصماقد

 .مربوط هایهجلسصورتم یا تنظی

 ثبهت ۀ برگه ههایی، ماننهدشخصی بهرای اسهتفاده از فرمم فرایندمارستان شما یا بیآ

 دارد؟ کارکنانیثبت اطالعات  و ارکساعات 

 و ثبت اطالعات در زمهان حادثهه  یگانیبا آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای

 دارد؟ 

 

 یت عادیبازگشت به وضع. ۲3

 بهه وضهعیت بازگشهت  یارههاین معییتع برای یمشخص فرایندمارستان شما یا بیآ

رش و یپهذ ییتواناوضعیت عادی، بازگشت به  یارهایاز مع یکی دارد؟ ماالً عادی 

 .ۀ خدمات به بیمار انتخابی و غیراورژانسی استارائ

 ۀ ت حادثهیریمهدۀ ت سهامانیهو توقهف فعال کردنفعهالستان شما برای غیرآیا بیمار

 دارد؟فرایند مشخصی  ،شدهزات استفادهین مجدد مواد و تجهیمرو ت یمارستانیب

 

 اتیبعد از عمل مرحله. ۲۱

 ات حادثهیگزارش جامع بعد از عملارستان شما فرایند مشخصی برای ارائۀ میا بیآ، 

 ییههاآن، ه خوب انجام شدندک ییها، فرایندپاسخ یها، فرایندحادثهۀ شامل خالص
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ت حادثهه یریمد یزیراصالح برنامه برای فرایندیو  اهنهیهز، از به ارتقا دارندیه نک

 دارد؟

 و  نهانکارک چهون یافهراد ییشناسها بهرای یمشخصه فراینهدمارسهتان شهما یا بیآ

 هنگهامدر  یانرسهای و کشوری که آمهادگی کمهکی و منطقهافراد بومو  ناداوطلب

 ؟ددار، داشته باشندحادثه را 

 یجیو بازگشهت تهدر یهیزدارساسهت بهرای یمشخصه فراینهدمارستان شما یا بیآ 

 دارد؟ یعاد وضعیتامدادگران به 

 ارتقها بهه  یههاات و برنامههیهبعد از عمل یهاگزارشیا بیمارستان شما برای ارائۀ آ

 دارد؟سیاستی  ربطین رمسئوال

 یمارستانیبۀ حادث بهپاسخ  یراهنما. ۶-3
 سوزیماال: آتش

حهوادث ت یریمهد سهامانۀچارت  د ویامل بخوانک صورتبهپاسخ را  یراهنمادستورالعمل: 

نهان از یاطم یبهرا لیسهت،چک عنوانبهه پاسهخ ین راهنمهایه. از اکنیهد را مرور بیمارستان

 د.کنیاقدامات استفاده تمام  املکح و یصح دادنانجام

   .یداخل یسوزآتشۀ خالل حادث در مالی و جانیات اهش تلفی: کلکهدف 

 ئی: اهداف جز

 ؛اهش گسترش آتشک وکردن محدود 

 ؛نانکارکماران و ینجات ب حفاظت و 

 ؛ مرتبط با آتش یداخلۀ ت حادثیریمدۀ برنام یاجرا 

 بیمارستان؛ ئیا جزیامل یۀ کتخل 

 ؛عموم مردم ماران ویبکارکنان و ت به یوضع یرساناطالع   

 حادثه جزئیات یسازمستند و یبررس. 
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 : شودبه شرح زیر اجرا می ،بر مخاطره در چهار مرحله پاسخ مبتنی

 ساعت بعد 1تا1ۀ از لحظ یاتیعملۀ دوری: فوراقدام . 3

 یواحد فرمانده

 حادثه:  هفرماند

 ؛ دکنیحادثه را فعال  یفرماندهۀ ات حادثه و سامانیعملۀ برنام 

 ؛دکنیها را منصوب شن بخمسئوال حادثه و هفرماند 

  توجهه  ینشهاناحد بین بیمارسهتان و مسهئوالن آتهشو یوجود فرماندهموضوع به

   کنید؛

 کنید ه و نوع آن را مشخصیاز به تخلین. 

 

 ارشد روابط عمومی: 

 ؛دکنیبرپا  یخبررسانای برای همنطق 

 اطالعهات ۀ ت حادثهه و ارائهیوضع یروزرسانبه برایرا  یامنظم رسانه هایجلسه

 ؛دینک یارمندان سازماندهکماران ویمناسب ب

 به همراهان  یی،جابهیی که دربارۀ حادثه و تخلیه و جاهاهیاطالع رب، ازیدرصورت ن

 د.ینکنظارت  ،شودیداده م ماریب

 

 ارشد رابط و هماهنگی: 

 دانشهگاهات یهت عملیز ههداکهمر ی،ت حهوادث محلهیریز مدکطور منظم با مربه ،

تمان ارتبهاط برقهرار سهازید و ت سهاخیوضهع بهارۀدر یقانونو مراجع  ینشانآتش

 د. یکن یرساناطالع

 دینکر را مشخص یز موضوعات د ویریتماس بگدیگر  یز درمانکبا مرا  : 

o ؛تیوضع یابیارز 
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o ؛تیش ظرفیافزا 

o مارسهتان و یحضهور در ب برای یمارستانیبدرخواست از سیستم خدمات پیش

 ؛گریز دکومان به مراماران و مصدیانتقال ب ،ازیدرصورت ن

o ی؛خال یهااز تعداد تختآوردن اطالعات دستانتقال مصدوم و به 

o  ازینکارکنان موردِ داروها و ، اتکتدار، زاتیتجهدادن قرضامکان.  

 

 ارشد ایمنی: 

  ؛دینکساختمان نظارت  یِ ثبات فوربر 

 اران مهیب نهان وکارکحفاظت از مکان موقت برای یۀ فوری یا نقلتخل یبرا یمناطق

 ؛دیشنهاد دهیپ

 ه کهرا  ییههاتیموقع ،و بالفاصله کنید نظارتت ساختمان یبر وضع ،حادثه هنگام

 د.یحادثه اطالع ده هبه فرماند کنند،می فوری دیتهدرا و سالمت  یزندگ

 اتیواحد عمل

 یهق و نجهات را حر یات اطفایو انجام عمل کنید را اجرا یسوزطرح پاسخ به آتش

 ؛دینک یرهبر ینشانتشهای آتا رسیدن تیم

 ا آتش یده از دود یدبیآس یهاانکان موقت مناطق مجاور مکما نقلی نیاز به تخلیه

 ؛دینک یابیرا ارز

 ز کهخسهارات از مر یابیهارز ،افهت گهزارشیر را پهس از دریدرگ یهاسازه یمنیا

 ؛دینک یابی( ارزینشان)سازمان آتش ینش اضطرارکوا

 ؛دینک یمجاز خوددارد افراد غیرضروری و غیرکرده و از ورو ساختمان را امن 

  ؛دینکخدمات محدودتر برپا ۀ ن با ارائیگزیشگاه جایآزما ،هاانکمدیگر در 

 دینک یسازت را مستندیرده و وضعکیریگیماران را پیب ده ویدکارکنان آسیب. 

 یزیرواحد برنامه
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 ؛دینک یماندهرا سازها شدن آنیان بسترکمارستان و میماران بیع بیشمارش سر 

 ؛دکنیماران را آغاز یب یریگیروند پ 

 ؛دیداشته باشها آن انکر نام و مکبا ر، ارمندان درحال خدمتکاز  ینیتخم 

 کرده ات را مشهخصیو اهداف عمل یاتیعمل یهاروش ،حادثه هفرماند یارکبا هم

 .کنید نیحادثه را تدو یاتیو طرح عمل

 یبانیواحد پشت

 ؛دینک یارکهم در برآورد خسارت ساختمان 

 ؛دیده انجام دهیدبیمناطق آس ات نجات را دریعمل، انکدرصورت ام 

  مطمئن شوید؛ستم ارتباطات و اطالعات یرد سکارکاز 

 ی،رسهانو در اطالعکرده  ارمندان مجروح را آغازکت یوضع یسازو مستند یریگیپ 

 .دینک یارکشان همیهابه خانواده

 رای همکهاری در عملیهات و تخلیهۀ احتمهالی در صورت نیهاز، کارکنهان اضهافی را به

 فرابخوانید.
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 های کامل سامانۀ فرماندهی حادثهجایگاه. 3-۶نمودار 
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 ساعت بعد 31تا1یاتیعملۀ دوری: انیم مرحلۀ. 1

 یواحد فرمانده

 حادثه:  هفرماند

 ه یهاز بهه تخلیمجدد ن یابیارز ساختمان و هب یسوزآتش یلکمرور خسارات  یبرا

هها ن بخهشوالئمسه حادثهه و هبا فرمانهد ،طور منظمبه، مارانیان موقت بکملا نقی

 د.ینکمالقات 

 

 ارشد روابط عمومی: 

 هها ادامهه رسهانه مهاران ویبو  ارمنهدانک یبرا گزارش راۀ ارائ هایجلسه یبرگزار

   ؛دیده

 دینکجاد یا هماهنگی ارشِد رابط و یارکمار را با همیز اطالعات بکمر. 

 

 و هماهنگی:  ارشد رابط

  های منطقه و مرکز مدیریت بیمارستاندانشگاه و  مرکز هدایت عملیاتهمچنان، با

روزرسانی موقعیت حادثه و درخواست کمک ارتباط داشهته محلی، برای بهبحران 

 باشید؛

 یهۀ رونهد تخلۀ ادامه بهرایمارستان یحاضر در ب یمارستانیبشیاورژانس پ هبا فرماند

 ؛دیر هماهن  باشگیز دکماران به مرایب

 د.ینکجاد یا یعمومبیماران را با همکاری بخش روابط ز اطالعاتکمر 

 

 ارشد ایمنی: 

 کارکنهان و و سهالمت  یمنهیه به مسائل اک یجارۀ پاسخ به حادث یهال روشیتحل

را  یاقهدامات اصهالح وکنیهد  یشهود را سهازماندهیماران و ساختمان مربوط میب

 د.یریگ کاربه التکحل بهتر مش یبرا
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 اتیواحد عمل

 ؛دیرا ادامه ده یتیریمد یهاتیماران و فعالیمراقبت از ب 

 ؛دیده را انجام دهیدبینقاط آس ماران ازیبیۀ ا تخلی ییجااقتضا، جابهبنابه 

 مطمئن شوید؛ماران یب وضعیت ماران از وقوع حادثه ویبۀ خانواد شدنمطلع  از   

 تالش کنید؛ یشگاهیآزما یهاسیمجدد سرو یبرقرار یبرا 

 ؛دیمطمئن شو یاصل یبه نواح یاتیح مهم و یهارساختیخدمات زۀ از ارائ 

 ؛دینک ساختمان را آغاز یسازکپاۀ برنام 

 ؛دینکر ساختمان را آغاز یتعم 

 نهاامن برقهرار  منهاطقِ تمهام در را ت یو امن دهیدت در ساختمان را ادامه یجاد امنیا

 ؛دینک

  نرسهیده  بیآسهها آن املبودن کفعال و یغلمداوم ش یردهاکبه عملمطمئن شوید

 است.

   یزیرواحد برنامه

 ؛دیماران را ادامه دهیو ب کارهای کارکنان یریگیپ 

 ؛دینک روزرسانیو به ینیبۀ عملیاتی حادثه را بازبرنام 

 مطمئن شویدها تیو فعال هامیتصمو  اقدامات یسازاز مستند. 

 یبانیواحد پشت

 ؛دیجات را ادامه دهات نیعمل، اقتضا بنابه 

 ؛دکنین یمررا ت یستاد کارکنان یت روانیحما 

 ؛دینکفراهم  کارکنان یاستراحت برا یهادوره آب وو  غذا 

 هاطالع فرماندرا به دهید. وضعیت ده را ادامهیدبیارمندان آسکت ینظارت بر وضع 

 ؛دیحادثه برسان
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 یات بازسازیمار و عملیل مراقبت از بیتسه یاز را براینمورد زاتیملزومات و تجه 

 ؛دینکدرخواست 

 یمارسهتانیبشیاورژانهس په کمهکشهده را بها هیهشده و تخلجاانتقال بیماران جابه 

   ؛دینک یسامانده

 ۀ ا ارائهیه یانکهم ییجهاقالهب جابهه در یشهگاهیآزما یهاسیمجدد سروۀ در ارائ

 ؛دینک یارکخدمات محدودتر هم

 د. یه دهاز ادامیرا براساس ن یلیمکت یروین نیمرت 

 مالیاریواحد اد

 را  ینهیتخمرفتۀ درآمهد ازدسهت شاملپاسخ به حادثه و بازسازی،  مخارج نه ویهز

 ؛دکنی یریگیپ

 دیهده و بیمهاران را آغهاز کارمندان آسیببه مربوط  سازی و درخواست مطالباتمستند

 ؛کنید

 یبهراالزم را  یسهتاد یروههایخدمات محدود و ن، دارو، زاتیتجه، اتکتداریۀ ته 

 .دینکل یبهتر تسه یپاسخ مؤثرتر و بازسازۀ ارائ

 ساعت 31بعد از  یاتیعملۀ دوریافته: مرحلۀ توسعه. 1

 یواحد فرمانده

 : حادثه هفرماند

  ۀ ت حادثه و ادامهیوضع روزرسانیبه ین واحدها براو مسئوال یفرمانده کارکنانبا

 .دینکماران مالقات یب ییجاها جابیه یتخل

 
 ی: عمومارشد روابط 

 ت و یوضهع دربهارۀ هارسانه و هاخانواده، مارانیبکارکنان، به مناسب  یرساناطالع

 ؛دیادامه دهرا ماران یاطالعات ب
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 د.یاز ادامه دهیمار را براساس نیز اطالعات بکت مریفعال 

 

 ی: ارشد رابط و هماهنگ

 ز کهرما یهدانشهگاه  اتیهت عملیز ههداکهمربه  شدهفرستاده اطالعات یروزرسانبه

حادثهه و  ی دربهارۀ وضهعیتمراجع قهانونی و نشانآتشی و ت حوادث محلیریمد

 د.یه را ادامه دهیشرفت تخلیپ

 ی: منیارشد ا 

 کارکنهان  یو سالمت یمنیه به مسائل اکرا  یجارۀ پاسخ به حادث یهاروش یابیارز

را  یو اقهدامات اصهالحکنیهد  یسهازمانده ،شودیسات مربوط میماران و ترسیبو 

 .ام دهیدانج

 اتیواحد عمل

 ؛دیرا ادامه ده یتیریمد یهاتیماران و فعالیمراقبت از ب 

 مطمئن شوید؛ماران یامن بیۀ ا تخلی ییجااز جابه ،ازیصورت ندر 

 متعلقهاتونهده و داروهها و از انتقهال پر ،اندمنتقل شده یگرید یجاهماران بیاگر ب 

 مطمئن شوید؛همراه او بیمار به

 ؛دیخدمات را ادامه ده ساختمان و ب بهیآس یابیارز  

 ؛دینکنندگان فراهم کمالقات ها وخانوادهو  مارانیب یغذا برا آب و   

 د.یناامن درون ساختمان را ادامه ده یهاانکها و مت در ساختمانیجاد امنیا 

 

 یزیرواحد برنامه

 ؛دینک یزیربرنامه ستمیس یباش و بازسازاعالم اتمام حالت آماده یبرا 

 ؛دروزرسانی کنیبه و ینیحادثه را بازب یاتیعملۀ امبرن 

 مطمئن شوید؛ ها و اقداماتمیتصمو  هاتیفعال یاز مستندساز 
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 د.یماران را ادامه دهیب و کارکنان ی کارهایریگیپ 

 یبانیواحد پشت

 گهزارش را فهراهم ۀ ارائ هایی برایجلسه یبرگزار و کارکنان یت روانیان حماکام

 ؛دینک

 ؛دیرا ادامه ده کارکنان یاستراحت برا یهادوره آب وو  ن غذایمرت  

 هگزارش آن را بهه فرمانهد د ویده را ادامه دهیدبیارمندان آسک وضعیت نظارت بر 

 کنید؛ حادثه ارائه

 وقت، رخهایر و تجهیهزات مات آزمایشگاهی دراسهرعمجدد خد یبه منظور برقرار

 ؛دیا دوباره سفارش دهدیده را جایگزین کنید یآسیب

 دینکاقدام  یاضاف یروهاین نیمرتبرای ، ازیدرصورت ن. 

 مالییادارواحد 

 ؛دیرفته را ادامه دهمخارج حادثه و درآمد ازدست ها ونهیگزارش هز و یریگیپ   

 دیده و به مطالبات و مهدیریت خطهر مهرتبط بها کارمنهدان آسهیب های مربوطگزارش

 بیماران را کامل کنید. 

 یت عادیعبازگشت به وض ۀمرحل. 4

 یواحد فرمانده

 : حادثه هفرماند

 شودیاز ساختمان مشاهده م یا قسمتیهمه  ییبازگشا یالزم برا یهااگر شاخص ،

 ؛دینکماران را صادر یو بازگشت ب ییدستور بازگشا

 کنید؛مارستان نظارت یب یعاد یهاتیبر استقرار مجدد فعال 

 ه که یردولتهیو غ یدولت یروهاین، کارکنان و ناداوطلب ،شده دهفراخوان یروهایاز ن

 د.ینکص یرا ترخها آن و ، قدردانی کردهاندداشته یارکدر حادثه هم
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 ی: ارشد روابط عموم

 ت و یوضهع یابیهد و پهس از ارزیهنکهها برگهزار را با رسانه یینها یهیتوجۀ جلس

رده و اتمهام حادثهه را که هیته یگزارش مارانیاز ب ،دست آوردن اطالعات مناسببه

 د.ینکالم اع

 

 ی: ارشد رابط و هماهنگ

 را از  ینشهانآتهش ی وت حوادث محلیریز مدکمرو  دانشگاه اتیت عملیز هداکمر

 .  دینکمجدد ساختمان مطلع  ییان حادثه و بازگشایپا

 

 ی: منیارشد ا

 دینکماران نظارت یو بازگشت ب یعاد یهاتیفعالبودن منیبر ا. 

 اتیواحد عمل

 ؛دیه برگردانیاول تت را به حالیریمد مار ویمراقبت از ب یهاتیفعال 

 ؛دیگردانها بازاران تخلیه شده را به بخشمیب 

  را مجدداً برقرار کنید؛غیراورژانس و ارائۀ خدمات بررسی 

 مهاران و یبهه ب یخهدمات اجتمهاع ی دربارۀاطالعاتی، ت روانیاز حمایدرصورت ن

 د.ینکها ارائه خانواده

 یزیرواحد برنامه

 ؛دینک ییرا نها یحادثه و اتمام فراخوان عموم یاتیلعمۀ برنام 

 بها  یو بعهد از همهاهنگکنیهد ه یته یگزارشخالصه ،مارانیت بیت و موقعیاز وضع

دیگهر هها و ن بخهشمسهئوالو  یفرمانهده کارکنهان یبهرا، اتیهت عملیز هداکمر

 بفرستید؛ نندهکدرخواست یهاارگان
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 ؛دکنی یآوررا جمع یات بازسازیعملمارستان و یپاسخ بو  حادثه ییگزارش نها 

 مطمئن شوید؛سناد حادثه ا   مناسبِ  یگانیاز با 

 زیهر  ای از نکهاتصورت مجموعههبهرا  یسازبهۀ ات و برنامیگزارش پس از عمل

 : بنویسید

o ؛شدهات انجامیعملۀ خالص 

o ؛داد حادثه و علت آنیاز رو یاخالصه 

o ؛اندودهشده یا دچار نقصان بخوب اجراه ک ییهافرایند 

o ی؛افزارا سختی افزارینرم یسازدرخصو  به ییشنهادهایپ 

o شده و پیشنهاد برنامۀ عملیهات های برنامۀ عملیاتی انجامبازنگری و اصالح ضعف

 آینده؛

o ی.ات اصالحیعمل 

 یبانیواحد پشت

 ت استرس را براساس یریمد هایجلسه وکرده  را فراهم کارکناناز  یت روانیحما

 ؛دینکاز برگزار ین

 نظارت کنید؛ کارکنانت سالمت یبر وضع 

 ؛دینکره یمجدداً رخ طبیعیات را درحد کتدار آب و، غذا، دارو، زاتیتجه   

  و بهه بخهش  بنویسهیدجزء بهرده به تجهیزات و تدارکات را جزءخسارات واتمام

 بفرستید؛ یمالیادار

 ؛دینگرداسازی و ضدعفونی بازکشده را پس از پاگرفتهزات قرضیتجه 

 ۀ ماهال مغهاز یبرا ؛دیه برگردانیرا به حالت اول یضرورۀ خدمات معمولی وغیرارائ

 . و... یفروشهیهد



016  شوریکی : برنامهاآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی 

 

 یمالیادار واحد

 را  ینههیتخمۀ رفتههدسههتخسههارات و درآمههد ازو  پاسههخ یینههه و مخههارج نهههایهز

 بفرستید؛حادثه  هفرماند یبرا ،درییت برایگزارش آن را ۀ خالص و کنید یآورجمع

 هها، ی آنانهدازراه و یساختای و زیرسازی خسارات سازهمستند در یارکمه یبرا

 د. یریمه تماس بگیموران بربا م

 یمارستانیپاسخ بۀ برنامکردن فعال برایمستندات و ابزار الزم 

 ؛مارستانیبۀ ات حادثیعملۀ برنام 

 ی؛سوزآتشۀ پاسخ به حادثۀ برنام 

 ؛مارستانیماران از بیبیۀ تخلۀ برنام 

  ؛ماریب یریگیپفرم 

 ؛مارستانیخسارت ب یبررس یهامرتبط با فرایند یهافرم 

 ؛فیشرح وظا 

 برنامۀ تداوم فعالیت ساختمانی و بخش اداری؛ 

 تلویزیون/ رادیو/ اینترنت برای پیگیری اخبار؛ 

 ارتباط یبرقرار تلفن/ ماهواره/ موبایل ماهواره/ اینترنت برای. 
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  فصلۀ خالص
 یالگهویهۀ حادثهه برپا یزیهرجهامع برنامهه ین راهنمایاربرد تدوکلزوم و  به ،ن فصلیدر ا

و  یاتیهعمل ییالگهوۀ ارائهستانی پرداخته شد. این راهنما برای ماریبۀ حادث یفرماندهۀ سامان

ن ارائهه اات متخصصهیهو تجرب یشواهد علم برمبتنی مخاطرات و تمام  براساس نگاه ی،بوم

ی مخهاطرات خاصه بهرمبتنهی  ممکن است ستانی ماریبۀ ثحاد یفرماندهۀ سامان ی. الگوشد

فهه یوظ ،مخاطراتبیشتر در به اینکه باتوجه ولی ،شودخا  مطرح  یوهایسنار یو برا بوده

ود ن افهراد بها اسهتفاده از منهابع محهدیشترین خدمت به بیشترین بیمرت ،مارستانیرد بکارکو 

تهر یو عمله یاربردکه ،ل مخهاطراتک یبرا یو آمادگ یزیررد برنامهیکداشتن رو لذا، است

 است.

در بیمارستان یا بخهش تحهت  محتمل هایها ممکن است پس از تحلیل خطربیمارستان

پوشش، ضمن تدوین و طراحی برنامۀ مقابله با حادثه، الگوی مناسبی برای ارزیهابی برنامهۀ 

ههای اهشهود دانشهگیه مهی. توصههای عملیهاتی مهرتبط داشهته باشهندخود و تدوین برنامه

بهه  ،جامعۀ ن برنامیبه ا یلکخود و با نگاه  یبوم موقعیت براساس مخاطرات و پزشکیعلوم

ل، الگهوی راهنمهای پاسهخ ن فصهیهن در ایهمچنه .دننهاقدام ک یزیربرنامه یراهنماۀ توسع

ت یریمهد فراینددر ، اقداماتتمام  املکح و ینان از انجام صحیاطم یبرا لیستیعنوان چکبه

ن و یتهدو بهرای یزیرجامع برنامه یشود از راهنمایه می. توصشد ارائه یارستانمیحوادث ب

اقدامات  یابیارز برایپاسخ  یشده و از راهنمااستخراج یهاویبراساس سنار ،برنامه یابیارز

 .شود پاسخ استفاده فرایندشده در انجام



 

 

 ا یبال اهش خطرکدر ه یپا یهاواژه: یواژه شناس

Terminology: Basic Terms of Disaster Risk Reduction  

from Living with Risk ،ISDR Pub. 

 ٢قبول قابل خطر

ی، ط اجتمهاعیشهرا بهتوجهباه کاست ا اجتماع یجامعه  یکبه  شدهخسارت وارداز  یسطح

 یههاواژهدر  شهود.یمه یتلقه قبول، قابل حاضر یطیو مح یفنی، فرهنگی، اسیسی، اقتصاد

ه کهرود یمکار ی بهرساختاریو غ یختارسااقدامات  یابیارز یقبول برال قاب خطری، مهندس

ب یآسه ههادارایی ه به مردم وکدهند یاهش مک یمخاطره را به سطح یکاز  یخسارات ناش

 . شودمی انجام« شدهپذیرفته یهاروش»ا ی« دهاک» یبراساس برخ کارنیوارد نشود. ا

 ١یکپزش یهاتیت جامع حوادث و فوریریمد

و تمهام  اثرهها تمهام، تمهام مراحهل، تمام مخهاطراتتشکیل شده است:  یِ قسمت اصل 1از 

وجهود  بسهیاری تشهابهات ،کیپزش یهاتیپاسخ به تمام حوادث و فور صاحبان فرایند. در

مخاطرات محتمهل تهدوین تمامی  یبرا یجامعۀ برنام تاند کیان را فراهم مکن امیه اکدارد 

 .هاستتیحوادث و فور یزیربرنامهرد قالب در یکروشود و 

                                                                                                                                              
1. Acceptable risk 
2. All Hazard Approach 
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  ٢یستیزۀ مخاطر

منتقهل  یسهتیزن نهاقالۀ لیوس هه بک مواردیا ی یکارگانبا منشر  ییهافرایندمشتمل است بر 

ن دسهته یهدر ا فعهالسهتیزسهموم و مهواد و  زابیآسه یزجاندارهایرمواجهه با . شوندیم

 خسهارت بهه، جراحهتا یه یتلفهات جهانن است باعهث کممشوند و یمخاطرات لحاظ م

، هایماریب یدمیاپ .بشوند یطیب محیا تخری یو اقتصاد یاجتماع یختگیگسازهمها، دارایی

 آفهات ۀحشهرات و هجهوم گسهترد یههایمهاریب، وانهاتیا حیهاهان یگ یسرم   یهایماریب

 هستند. یستیز یهاهاز مخاطر ییهالماا

  ١تیظرف

ه کها سهازمان یهاجتمهاع ، جامعه یکسترس نقاط قوت و منابع در د یاز تماماست  یبکیتر

انات کها و امروش ممکن استت یظرف اهش دهد.کبال را  یک یاها اثری بتواند سطح خطر

 یا گروهههیه یات شخصهیخصوصه ،نیو همچنه یا اقتصههادیه یاجتمهاع، ینههادیکهی، زیف

ز یهن قابلیهت بههممکهن اسهت و یها  نهدک یرا تداع تیریو مد یل رهبریاز قب، افتهیمهارت

  ف شود.یتوص

  ٩یسازتیظرف

ا یهه یانسههان یهههامهههارتۀ توسههع یه بههراکهه ییهههاتههالش :از اسههت عبههارتسههازی ظرفیت

 ازیهنمورد سهطح خطهراهش کهمنظور ، بها سازمانیجامعه  یکدر  یاجتماع یهارساختیز

ماننهد  ،منهابعدیگهر و  یاسیسی، مال، ینهادۀ توسع، ترعیوس یدر مفهوم یسازتی. ظرفاست

 رد. یگیز دربرمیرا ناجتماع  یهار سطوح مختلف و بخشد یفناور

  4بال

، وادمهی، انسانۀ گسترد یهابیه منجر به آسکا اجتماع ی یک جامعهرد کعمل یختگیگسازهم

                                                                                                                                              
1. Biological hazard 
2. Capacity 
3. Capacity Building 
4. Disaster 
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بها  ریتهرث تحتا اجتماع یجامعه  ییتوانافراتر از  ،شود و تطابق با آنیم یطیا محی یاقتصاد

 ،«همخهاطر»ب کیهاسهت و از تر خطهر فراینهداز  یتهابعال ب ه است.استفاده از منابع موجود 

دسهت به خطرۀ اهش عواقب بالقوکو « یافکا اقدامات نایت یظرف» ،«یریپذبیآست یوضع»

   .آیدمی

  ٢ت خطر بالیریمد

، یسهازمان و ییاجرا هایتصمیم کارگیریبه ،فرایند منظم :ست ازا عبارتاین نوع مدیریت 

کارهها و ظرفیهت تطهابق راهها و ا بهرای اجهرای سیاسهتههای عملکردی و ظرفیتمهارت

طبیعهی و بالیهای مهرتبط بها محهیط و ههای همنظور کاستن آثهار مخاطرجامعه و اجتماع، به

انهد از: شهود کهه عبارتهها را شهامل میشهکال فعالیتتمهام ا   مدیریت خطر بالیا. اورزادفن  

کردن )کهاهش ی( یها محهدوداجتنهاب )پیشهگیرختاری و غیرسهاختاری بهرای اقدامات سها

 ات.و آمادگی( آثار ناگوار مخاطرخسارت 

  ١اهش بال(کاهش خطر بال )ک

معهرف اقهداماتی جههت کهاهش یها حهذف مخهاطره، ست کهه ا ییاجزا چارچوب مفهومی

چهارچوب ایهن  باشد.حداقل رساندن عواقب ناشی از وقوع مخاطرات میپذیری و بهآسیب

دفتهر کهاهش خطهر  ،۸۱۱۸سهال منهابع تولیهدیدر وده کهه هایی برای مداخله بحوزهشامل 

، ۸0  در« کهاهش بهالبتکارات جهانی بر ا یخطر: مروریستن با ز»با عنوان  ٩سازمان ملل

   است: شرح ریل آمدهبه 

 ؛تیظرف/یریپذبیل آسیل مخاطره و تحلیشامل تحل ،آن یابیاز خطر و ارز یآگاه 

 ؛اطالعاتق و یتحق، آموزش، لیشامل تحص ،دانشۀ توسع   

 یقهانونی، اسهیسی، شامل اقدامات سازمان ،یسازمان یهاو چارچوب یتعهد عموم 

 ؛یو اجتماع

                                                                                                                                              
1. Disaster Risk Management 
2. Disaster risk reduction (disaster reduction) 
3. The United Nation’s Office for Disaster Risk Reduction 
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 ریزی شههری، شهامل مهدیریت محهیط، کهاربری زمهین و برنامهه ،اقهدامات دادنانجام

سهازی و اوری، مشهارکت و شبکهکارگیری علم و فن ههحرانی، بمحافظت از تسهیالت ب  

   ؛ملزومات مالی

 بینههی، انتشههار هشههدار، اقههدامات آمههادگی و شههامل پههیش ،هشههدار اولیههههههای سیسههتم

 .های واکنشظرفیت

 ٢اعالم وضعیت /هشدار اولیه

بهه افهراد در معهرض کهه  شهدهفیهتعر یههاتوسط سهازمان موقع و مؤثرۀ اطالعات بهارائ

 دههد.یپاسخ مؤثر را مه یبرا یاهش خطر و آمادگکا ی یریشگیپ یان اقدام براکام ،مخاطره

م یشناخت و ترسه: از اندعبارته کمهم هستند  موارداز  یارهیزنح ،هیهشدار اول یهاستمیس

 فهمقابلی و انتشار اخطارها دازشپر، الوقوعبیحوادث قر ینیبشیش و پیپا، مخاطرهۀ نقش

 در پاسخ به اخطارها. ،موقعاربستن اقدامات مناسب و بهکه اران و مردم و بذگاستیس یبرا

  ١تیفورت یریمد

تمهام  هبهپهرداختن  یبهرا ،ههاتیمنهابع و مسهئولت یریمهدو  یسهازماندهمدیریت فوریت 

شهامل  ،ههاتیهفور تیریمد است. یپاسخ و توانبخش و یژه آمادگیوهب، هاتیفور یهاجنبه

 یخصوصه یهاآژانسو  معمول دولت یهاتیه فعالک تمهیداتی استساختارها و  و هاطرح

رد. یهگیار مهکهبها تیفور یازهایپاسخ به تمام ن یبرا ،ر جامع و هماهن طوهرا بداوطلب 

 .  شودیز شناخته میت بال نیریعنوان مدهب ،ن اصطالحیا

  ٩مخاطره

تلفهات ن است سهبب که ممک زاخسارت هبالقو یت انسانیا فعالیده یپدیکی یا زیف یدادیرو

ب یهتخرا ی یو اقتصاد یاجتماع یگختیگساز همیی، به داراخسارت ، جراحتجاد یای، جان

                                                                                                                                              
1. Early warning 
2. Emergency management 
3. Hazard 
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 شود. زیست محیط

د و از نوش یآت هایه منجر به خطرکباشند  یانهفتهط یشراشامل ممکن است  اتمخاطر

ا ی یهسهتیو ز ییههواوآبی و نهیبا منشهر زماست  یعیطبکه یا  ندید آیپد یمختلف یمنشرها

 یههاهمخهاطرو  یطهیمحسهتیب زیهتخراسهت؛ ماننهد جادشده توسط انسان یا یهافرایند

ب باشهد. ههر کا مری یمتوال یا منفردممکن است  ،ریمنشر و ترثازنظر  همخاطرهر  زاد.یاورفن  

 شود.یم مشخصاحتمال آن و  یاوانفر، شدت، انکم بهتوجهبامخاطره 

  ٢ل مخاطرهیحلت

، منشهرقهدرت، ن یهیعمنظور تبه ،هرگونه مخاطرهش یامطالعه و پ و ییشناساست از ا عبارت

 و رفتار آن.ویژگی 

  ١کمواد خطرنا

ه هها کهآن بهاتکیا تریه یمس  ، ویتکوایراد، خوراننده، انفجار، اشتعالقابل  شامل هرگونه مواد

سهالمت  ین مهواد بهرایها معموالً  دارد.ها آن برخورد با یر خا  برایاز به مراقبت و تدابین

 هستند. کناخطر ،ایمنی و محیطو  یعموم

  ٩حادثه هفرماند

ن یهعههده دارد. اه مرتبط با پاسخ به حادثهه را به یهاتیفعال تمام تیه مسئولکاست  یفرد

ت و یت منابع اسهت. فرمانهده مسهئولیریو مدها شیوهها و یاستراتژۀ شامل توسع ،هاتیفعال

اسهت  یگاهین جایاول نیز و ردت و پاسخ به حادثه را دایریاقدامات مرتبط با مد تمام اریاخت

 د.شویه فعال مک

                                                                                                                                              
1. Hazard Analysis 
2. Hazardous Material (HazMat) 
3. Incident Commander (IC) 
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 ٢یمارستانیب یز فرماندهکمر

ع یهن و توزیمردر ته یت و هماهنگیهدا یبرا الزم یه آمادگکاست شده نییتعپیشاز یانکم

 یاورژانسه وضهعیت یهاگونهه حادثهه ۀ پاسخی مناسب به هرگردش اطالعات و ارائو  منابع

 داشته باشد.

 ١یمارستانیفرماندهی حوادث ب سیستم

 بهر مبتنهی یتیریمنعطهف و اصهول مهد یاختار سهازمانل از سهکه متشهک یتیریمد یستمیس

و  یارتبهاط یههاانهالک و ههاتین مسئولییشامل تع ،ستمین سیا شده است.یبررس یهازمان

ق بها یهو تلف یو خارج یمنظور بهبود ارتباطات داخلبه ،ات واحداستفاده از زبان و اصطالح

 ت.هاستیر در پاسخ به حوادث و فوریدرگ یهاسازماندیگر 

  ٩حادثه یپست فرمانده

، ات پاسهخیهت عملیت حادثهه و ههدایریمنظهور مهدی در نزدیکی محل حادثه کهه بههانکم

 ،ریهدرگ یههاسهازمانتمهامی نهدگان ینما یبهرا ،انکن میدر ا شود.یو استفاده م یاندازراه

ن یهیحادثهه تع هفرمانهدرا  ن پستیمحل ا استفاده است. قابل مناسب وجود داشته و یفضا

 یوله ؛رنهدیگیسهاختمان قهرار مه یهکات در یت عملیز هداکو مر یپست فرمانده .کندیم

 .یندگر مجزایدفیزیکی و عملکردی از یک ارک یهاو روشکارکنان 

 4حادثه یفرماندهۀ سامان

 یپاسهخۀ ارائهبهرای  ،طهور خها هه بهک است حادثهۀ استاندارد در صحن یتیریساختار مد

، زاتیهتجه، التیاز تسهه یقیتلف ،ن سامانهیا شده. یده طراحیچیو مؤثر به حوادث پ یقیتلف

 کمهکبهرای ه کاست  واحد یساختار سازمان یکدر  یو ارتباط یارک یهاو روشکارکنان 

 ن شده است.یحوادث تدو هنگام در ،ت منابعیریبه مد

                                                                                                                                              
1. Hospital Command Center (HCC) 
2. Hospital Incident Command System (HICS) 
3. Incident Command Post (ICP) 
4. Incident CommandSystem (ICS) 
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  ٢تااهش خسارک

ی و عهیطب یههاآثار ناگوار مخاطره یمحدودساز یه براک یرساختاریو غ یاقدامات ساختار

 شوند. یاجرا م زاداوریفن   یهاو مخاطره یطیمحستیب زیتخر

  ١تلفاترحوادث پ  

 توانهایی ،و منابع موجهوداست شده  های بسیارت انسانیه منجر به مصدومکهستند  یحوادث

 .را نداردده یدبیآسۀ از جامعین نیمرت

  ٩یعیطب اتمخاطر

 یهیزابیآسهۀ حادث ممکن است دهند ویم یوفر روسیدر به ک یعیطب یهادهیا پدیها فرایند

 شوند: زمینهیمی یبندطبقه خود،منشر  بهتوجهبا یعیطب یهاهمخاطردنبال داشته باشند. هرا ب

، شهدت، و وسهعت یبزرگه نظهرازممکن است زا . حوادث مخاطرهیستیا زی ییوهواآبیا 

 یزمهان یبنهدفاصهلهو  ییفضها ینهدگکسرعت شروع و پرا، طهیگستره و ح، مدتی، فراوان

 متفاوت باشند.

 4یآمادگ

مخهاطرات  آثهارنان از پاسهخ مهؤثر بهه یاطم یبرا ،شیشاپیه پک ی هستنداقداماتها و تیفعال

 موقهت مهردم ویهۀ موقهع و مهؤثر و تخلبههیهۀ رند و شامل صدور هشهدار اولیگیمصورت 

 .  است معرض خطر منطقۀ دراز  هادارایی

 ٣یریشگیپ

امل از وقهوع آثهار نهاگوار مخهاطرات انجهام کاجتناب  یه براک ییهاتیفعالست از ا عبارت

 یِ سهتیزاد و زداقل رسیدن بالیهای محیطهی و فن هاوریحهایی که برای به گیرند و روشیم

                                                                                                                                              
1. Mitigation 
2. Mass Casualty Incident (MCI) 
3. Natural Hazards 
4. Preparedness 
5. Prevention 
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 شوند. یار گرفته مکهمرتبط ب

ت بهر اقهداما یگذارهیسرما، دهی/فا نهیو مالحظات هز یو اجتماع یفن یاجرا امکان بهبسته

ه مناسهب خواههد داشهت. یهتوج، هسهتند ایهر بالیتهرث تحترر کمه ک یدر مناطق رانهیشگیپ

 ،نگرش و رفتهارر ییتغو  اهش خطر بالکمرتبط با  یعموم یهاو آموزش یآگاهه، نیزمایندر

 شود. یم یریشگیفرهن  پ ۀمنجر به توسع

 ٢ یعموم یآگاه

سهطح شهناخت از خطرهها و  یتقهاه منجر بهه ارکاست  یت عمومیجمع یسازآگاه فرایند

 یخصهو  بهراهب موضوع،ن یاشود. یها ممواجهه با مخاطرهاهش ک یبرا ،مناسب ردکعمل

شان در حفظ جان و اموال درصورت وقوع یهاتیامل مسئولک یاجرا ازنظر ی،مقامات عموم

 ت است. یحائز اهم، بال

نهد. کیق میطر را تشهواهش خکفرهن  سوی بهر رفتار ییتغی، عموم یآگاه یهاتیفعال

و و یق رادی ازطریرساناطالع، آموزش، انتشار، یاطالعات عموم: از اندعبارتها تین فعالیا

 یههاتیهو فعال یاطالعهات یهاهکو شبز کمراجاد یا ،نیهمچنو  یچاپ یهارسانه، ونیزیتلو

   .یتکمشارو  یاجتماع

 ١یابیباز

 یزنهدگ وضهعیتا بهبهود یبازگرداندن  یابر ،بال یکپس از  هکاست  یو اقداماتمات یتصم

 یالزم بهرا یههاقیهتطباینکه  ضمن؛ ردیگیت قبل از بال انجام میده به وضعیدبیآسۀ جامع

فرصهت  ی،و بازساز یتوانبخش ی، یعنیابیشود. بازیل میق و تسهیز تشویاهش خطر بال نک

   نند.کیاهش خطر بال را فراهم مک ،اقدامات یریارگکتوسعه و به

                                                                                                                                              
1. Public Awareness 
2. Recovery 
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 ٢ امداد/سخپا

 ،بهال یهکا بالفاصهله بعهد از یهن یا انجام مداخالت حی یرسانکمکن یمرست از تا عبارت

 ممکن اسهتامداد /ده. پاسخیدبیمردم آس یاهیحداقل و پا یازهایها و نمنظور حفظ جانبه

 ده باشد. یشکا طولیمدت وتاهی، کفور

  ١آورتاب /یآورتاب

و  یابیدسهت یبهرا ،در معهرض مخهاطرات جتماعاا یمعه جایا  امانهس یک یت سازگاریظرف

 یآورر اسهت. تهابییهق مقاومهت و تغی، ازطریو ساختار یردکعمل قبولقابل  حفظ سطح

 یایهاز بال یریت فراگیش ظرفیافزا یخود برا یدر سازمانده یاجتماعۀ براساس توان سامان

اهش کهاقهدامات  رتقهایا نهده ویحفاظت بهتر در آ یرین فراگیشود. هدف این مییتع یقبل

 خطر است. 

  ٩خطر

، مهرگشهامل  پهذیر،بینیپیشی ههابیا آسهیهسوء  یامدهایوقوع پاحتمال ست از ا عبارت

ط یا محهیهخته یگسههمزا اقتصادو  شتیت معیب به وضعیآس، اموالدادن ازدست، جراحات

ط یادسهت بشهر و شهرۀ و سهاخت یعهیطب یهاتعامل مخاطرهاز  یه ناشک است ب شدهیتخر

 : شودیان میر بیفرمول زخطر با ی، طور معمول و قراردادبه. ی استریپذبیآس

 خطر= همخاطر× پذیری آسیب-ظرفیت سازگاری

لحهاظ  یریپهذبیآسه یکهیزیف یهااشاره به جنبه یها مفهوم مواجهه را برارشته یبرخ

بخهش  ،ه خطرکت ت اسیار حائز اهمیته بسکن نیایکی، زیب فیآسفراتر از احتمال نند. کیم

ۀ نهیجهاد شهود. توجهه بهه زمیدر آن اممکن اسهت ا ی ۀ اجتماعی استسامان یک یجدانشدن

 ه مردم الزاماً کنیتوجه به ا ،نیار مهم است و همچنیبس ،دهدیه خطر در آن رخ مک یاجتماع

 آن ندارند.  یانهیاز خطر و علل زم کیمشتر کدر

                                                                                                                                              
1. Relief/Response 
2. Resilience/Resilient 
3. Risk 
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  ٢خطر لیتحل /یابیارز

ل یهبراسهاس تحل ،ل خطهریه/تحلیابیخطهر اسهت. ارزۀ ت و گستریماهن ییتع یشناسروش

 ممکهن اسهت هک ردیگیانجام م یریپذبیت موجود آسیوضع یابیبالقوه و ارز یهامخاطره

 فرایند ب بالقوه قرار دهد.یا آسیآنان را در معرض خطر  طیشت و محیمعۀ ویش، اموال، مردم

و احتمهال  یفراوان، شدت، مانند محل ،هاهمخاطر یفن یهاخطر براساس مرور جنبه یابیارز

 و مواجهه یریپذبیآس یطیو مح یاقتصادی، اجتماعیکی، زیفابعاد ل یتحل ،نیهمچنبروز و 

مختلف خطهر توجهه  یوهایانطباق متناسب با سنار ییبه توانا فرایند،ن یرد. در ایگیانجام م

   شود.یژه میو

 ١یرساختاری/غیاقدامات ساختار

 آثهاراز  یریشهگیا پیهاهش کمنجر به ه ک شودیکی گفته میزیبه ساخت ف یراقدامات ساختا

 یرسهاختارهایسهاختارها و ز سهاختِ و  یمهندسهاقهدامات شامل ن مخاطرات شود و کمم

ۀ توسهعی، آگهاه، هااستیبه س یختارساغیراقدامات  است. مخاطره دربرابر مقاوم و محافظ

 یههاسهمیانکشهامل مکهه  گوینهدی میاتیعمل یهانیتمرها و و روشی تعهد عموم، دانش

 اهند. کرا ب آن یامدهایخطر و پ شود و ممکن استرمین اطالعات میو ت یتکمشار

 ٩داریپاۀ توسع

ن یمرنده در تهیآ یهانسل ییخطرانداختن تواناجامعه را بدون به یفعل یازهایه نک یاتوسعه

 ،خصهو هبه« ازههاین»مفههوم رد: دا یاساسهۀ تهکو ند کهارنیاند. کیشان برآورده میازهاین

 یههاتیمحهدود»فههوم و م رنهدیت قهرار گیهدر اولو دیهه باکر یجوامع فق یاساس یازهاین

 یازههاین نیمرته یبهراط یتهوان محهبه  یاجتماع یهاو سازمان یاورتوسط فن  « شدهلیتحم

د سهی، رشهایثبهات و آداب سی، فرهنگهاجتماعیۀ توسع، داریپاۀ اساس توسع. ندهیو آ یفعل

 .  دارند اهش خطر بال ارتباطکبا  یه همگکسازگان است اقتصادی و محافظت از بوم

                                                                                                                                              
1. Risk Assessment/ Analysis 
2. Structural/Non Structural Measures 
3. sustainable Developement 



  069  ایبال خطر کاهش در هیپا یهاواژه: یشناس واژه 

 

  ٢زادیاورفن   یهاهمخاطر

رسهاختارها ینقص زک، خطرنا یهای، فرایندا صنعتی زادفن اوریحوادث ه از کاست  یخطر

، جراحهتجهاد یای، به تلفات جانن است کممشود و یم یناش یانسان یهاتیفعال یا برخی

منجهر  یطهیحمسهتیزب یهتخرا ی یو اقتصاد یاجتماع یختگیگسهمبه دارایی، ازت سارخ

و  یاهسهته یههاتیهفعالی، صهنعت یآلهودگقرار اسهت: هایی از این مسئله بدیننمونه شود.

 ، ماننهدزادونقل، صنعتی یها فن هاوریوادث حملح، ست سدکش، یمس   یهازباله، ویتکوایراد

  نشت.و  یسوزآتشو  انفجار

 ١یریپذبیآس

شهود. یمخاطرات مه آثار ، دربرابرجامعهدر هر  یریپذریترثش یافزاه باعث وضعیتی است ک

 هافراینهد یبرخها یه یطهیو مح یاقتصهادی، اجتمهاعیکی، زیعوامل ف وسیلۀوضعیت، بهن یا

بها  یسهازگار یمهردم بهرا ییش توانهایه باعث افزاک یمابت یتورهاکفا ی. براشودمی نییتع

  د.ینکرا مالحظه « تیظرف»ف یتعر، شودیم مخاطرات

 

 
 

                                                                                                                                              
1. Technological Hazards 
2. Vulnerability 
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 مطالبات خسارات ومسئول پرداخت 
مارستان یب یمطالبات هایگزارشۀ سناد هما   قات ویتحقها و به گزارش گوییپاسخ: تیموررم

 اند.جاد شدهیمارستان ایرد بکا عملیدر اثر حادثه شود یمه ادعا کدرطول حادثه 

 

 .............................: مت...سِ ........: .انی..................... پا: ........................... شروع: .خیتار

 .........................: ..............................امضای.مالیواحد ادار : رئیسبه یدهگزارش

 ....................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندهکمحل مر

 ............یی: وید رادک ..........................: اطالعات تماس ری................................. سا :سکفا

 
حرف اول 

نام 

 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
مبتنی پاسخ 

 مخاطره بر

آن بهه مربهوط  فیشهرح وظها یهاو برگه یدهگزارش یهاافت فرمیدر - •  

 ؛یمالیس بخش ادارئیاز ر ،واحد

   ؛ت حادثهیریمد یمرور چارت سازمان ف ویشرح وظاۀ خواندن برگ - •

 ؛افراد ییشناسا یهاارتکالصاق  - •

 یفرمانهدهۀ سهامانۀ شهدمحهولۀ فهیاز وظ ،زر مربوطیسوپروا کردنمطلع - •

 ؛یمارستانیادث بوح

   ها؛میها و تصماتیعملی و دیلک یهاتیفعالۀ ثبت مداوم و مستند هم - •

 و س بخهشئهیر یارکهبها هم پرداخت خسهارات احدو یانتخاب اعضا - •

 ؛پرداخت خسارات و مطالبات و ف بخشیوظا فهرست لیمکو ت یبانیپشت

 یعملهۀ برنامه حادثهه و یهایو اهداف و استراتژ یت فعلیح موقعیتوض - •

 ی؛بعد یهیتوج ۀن زمان جلسییبه اعضا و تع

انبهار  انکارکنهمارسهتان و یت منهابع بیریبا مهد یهیتوجۀ جلس یبرگزار - •

 ؛ن منابعیو قسمت ترم یزکمر

ل یوسها بهرای فرسهتادنه یهل نقلیع وسایاز مسئول توز کمکدرخواست  - •

 ؛اژیمناطق درمان و تر یسازفعال برایاز ینیۀ موردنقل

   ی؛بانیو واحد پشت یاتین واحد عملیارتباط ب یبرقرار - •

مرحل
 ۀ

اقدام فور
) ی

تا۱
۸ 

ت اول
ساع

هی
) 
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 ممکهنن فهرسهت یهه اکهنوع حادثه برحسب  اموال یتبکن فهرست ییتع - •

 :  ستینها آن اما محدود به ؛ر باشدیز هاینمونه شامل است

ت ، کیههوبیههچسههت ت، پانسههمانی، تنفسهه ییراه هههوابههه مربوط زاتیههتجه •

ۀ ننههدکزیتمی، ریههگل رگیت و وسههاکههویآنژ، هیههل بخیوسههای، سههوختگ

ش و کدسهت، لیراب اسهترکاسهۀ لین و وسینرمال سال، پوست یروبیکضدم

ل یوسها، آتهلی، ریگل گچیوسا، ه آباز بیدست بدون ن یمحلول ضدعفون

ل یراتور وسهایشن و رسپکالتور و سایونت، کماس، ژنیسکا، ارکبران، ششک

 ؛...و کمانند ماس ی،حفاظت

 ازاز یهموردن یو داروهها یاتیهزات حیهتجهیهۀ ته یدرخواست اضهطرار - •

 ؛یبانیمسئول پشت

 ی؛اضاف یزات و اقالم و داروهایافت تجهیدر - •

 ؛دهیو پخش اقالم رس یریگیپ برایحادثه ۀ ول صحنبا مسئ یارکهم - •

در  یسهازمانرونیهو ب یسهازماندرون یههاارتباطات و تماس یثبت تمام - •

 ی.گانینسخه از آن به واحد با یکل یام حادثه و تحویفرم پ

 ایبهر همهاهنگیو ارشهد رابهط و  یبانیس واحهد پشهتئهیبها ر یارکهم -  

 ؛یاز منابع خارج کمکدرخواست 

 ؛ییزات و اقالم دارویق تجهینترل دقک -

و  زاتینترل تجهکنان از یاطم برایت یاطالع به بخش امن ،ازیدرصورت ن -

 ؛منابع و داروها

بعهد از  یدرمهان یههابخهش هها ویدر ترال یمصرف موادکردن نیگزیجا -

 ؛باریکساعت  ۲ا حداقل هر یهربار استفاده 

 .ازیدرصورت ن یبانیس بخش پشتئیطالع به را -

مرحل
م ۀ
انی

) ی
تا۸

۲۸
 

ت
ساع

) 

، ههااد درخواسهتیهبهه حجهم ز گوییپاسخ برای کارکنانمداوم  یابیارز - •  

نهان کارکه یتوجۀ ادام، ازها و ثبت اسنادین، نانکارکت یسالمت و امن یبررس

 ؛ت موجودیموقع خصو واحد در

 یاتیهعمل یههادوره یاز بهرایهنیهی موردوزات و اقالم داریتجه ینیبشیپ - •

 یارکبا هم هادستورۀ ارائکی و ر بخش خدمات پزشیبا مشورت مد یبعد

 ی؛بانیر بخش پشتیبه مد ر خدمات و اطالعیمد

 ؛نیگزینترل فهرست اموال و اقدامات جاۀ کادام - •

در  یبانیبخهش پشهت رئیسبه  فرستادنمات و یثبت اقدامات و تصمۀ ادام - •

 ؛ازیو درصورت ن فواصل مشخص

مرحل
 ۀ

توسعه
ی

افته
 (

بعد از 
۲۸

ت
ساع

) 
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و  یافکهمصهرف آب و  مناسبیۀ خود با تغذ یجسم ینان از آمادگیاطم - •

 ؛ت استرسیریمد یهایکنکاستراحت و ت

عالئم استرس و رفتار ازنظر  نان و داوطلبانکارک یوضعیت تمامۀ مشاهد - •

ننده به مسئول بخش سهالمت و رفهاه کنگرانمسائل  دادننامناسب و اطالع

 ؛نانکارک

 ؛نانکارک برای، استراحت یهادورهکردن همفرا - •

 یبعهد تفیشهاران کههمالت بهه کثه و مشهداطالعات مرتبط با حاۀ ارائ - •

 .فتیر شییهنگام تغ

   - ؛زاتیتجه یفرمانده 

 - ؛یس بخش مالئیبا ر یبازپرداخت هاینمونه یهماهنگ 

 - راتییهو تغدسهت آمهده بهتجهارب  ارۀدربه نانکارک هایدیدگاه افتیدر 

 ؛زاتیاز تجهینمورد

 - بهرایاز یهنمورد مسهائل الت موجهود وکمشهبهه مربوط  اطالعاتۀ ارائ 

 ی؛ریگیپ

 ؛یبانیا مسئول بخش پشتیس ئیر

ها فرم مستندات و یه تمامک ، مطمئن شویدت خودیاتمام مسئول هنگام

ۀ ارائ .قل شدهمنت یبانیا مسئول بخش پشتیس ئیبه ر ،طور مناسببه

ف یمرور توص شامل ،نظری مدبانیپشتمسئول بخش خود به  هایدیدگاه

ر ییتغ یبرا هاشنهادیپی و اتیعمل یهالیستچکت مرتبط و یوضع

ت یریدر مدکردن تکشر، و موضوعات مرتبط مواردی اجرا، جرهایپروس

 یپرسش هایجلسه دیگر ت درکپرسش بعد از شر هایجلسهاسترس و 

 

ازب
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 ابیحضوروغمسئول 
ار کهنتهرل و گهزارش سهاعت کارکنان، کورود و خروج  یهامسئول ثبت گزارش: تیموررم

 کارکنان.ار کمجاز و اضافه
 

 ...........................: مت................سِ : انی........پا................: ...........................شروع: خیتار

 ............................................: امضا ...................یمالیس واحد ادارئیر: به یدهرشگزا

 .................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندهکمحل مر

 ..........................: العات تماسر اطی..... سا.......................: سکفا

 ..................یی: وید رادک

 
حرف اول 

نام 

 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
 مبتنیپاسخ 

 مخاطره بر

   - س ئهیاز از ریهنمورد مهوارد حات الزم ویت و توضهیافت ابالغ مسهئولیدر

 ؛یمالیبخش ادار

 - ؛ت حادثهیریمد میچارت ت یف و بازنگریشرح وظاۀ امل برگۀ کمطالع 

 -  ؛تم  شامل سِ  یی،شناسا ارتکالصاق 

 - ی؛زر دائمیاطالع انتصاب خود به سوپروا   

 - در  هامیهها و تصهماتیهعملی و دیلک یهاتیفعالۀ مداوم هم یسازمستند

 ؛اتیفرم گزارش عمل

 - ف توسههط یل وظههایههمکههها و تنهههین هزیتههرمۀ رشههاخیز یانتخههاب اعضهها

   ،خودشان

 - یههایاههداف و اسهتراتژو  ت موجهودیواحد با وضهع یاعضاکردن آشنا 

ۀ جلسه ین زمهان برگهزاریهیات حادثهه و تعیهعملۀ برنام یلکطرح : حادثه

 ی؛بعد یهیتوج

 - ت یرا رعا یمنیا یجرهایها و پروساستیواحد س یاعضااینکه  نان ازیاطم

 ؛نندکیم

  - ها؛ آن ارکاضافه و کارکنان یار اجبارکنان از ثبت ساعت یاطم 
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 - س ئهین بخهش و رتوسط تمهام مسهئوال کارکناناب یحضوروغۀ د برگییتر

 ؛مربوط

 - ی؛سرشمار یبرا کارکنان،ر یبا مد یارکهم   

 - هها فهرم یپۀ کارائ در فرم مربوط و یو خارج یارتباطات داخل یثبت تمام

 ؛یگانیواحد با در یگانیمنظور بابه
 

   گهزارش ۀ ارائه بهرای اداریمهالیس واحهد ئهینظم با رمالقات م

 ؛تیوضع

 منظور ی بهارک یهابخشکارکنان اب یحضوروغۀ برگ یآورجمع

  ؛ازیساعت و درصورت ن ۲هر ، ثبت

  ر واحهد یبخهش بهه مهد کارکنهاناب یجدول حضوروغفرستادن

   ؛ا درصورت درخواستیساعت  ۲ها هر نهیهز

 ؛ازیدرصورت ن یاداریحد مالس وائیبه ر یاتیعملۀ برنامۀ ارائ 

 درصهورت بهروز  یاداریس واحد مهالئیبه ر یفور یرساناطالع

 .دیحل آن را ندار ییه تواناک یالتکمش
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   و داوطلبهان در  کارکنهانرد کارکساعات ۀ خالصۀ ارائۀ روند ادام

 ؛ازیساعت و درصورت ن ۲هر  ،طول حادثه

  و ر واحهدیبخش بهه مهد کارکناناب یوروغجدول حضفرستادن 

 ؛ازیا درصورت نیساعت  ۲ ها هرنهین هزیترم

 آن بهه  فرستادنو  اقدامات و تصمیمات در فرم مربوط ثبتۀ ادام

 ؛ازیفواصل منظم و درصورت ن در یمالیس واحد ادارئیر

 عهات یماو  مناسهبیهۀ بها تغذ یجسم ینان از داشتن آمادگیاطم

 ؛ت استرسیریمد هایهشیواستراحت و ی و افک

 عالئهم اسهترس و ازنظهر  نهان و داوطلبهانکارک یتمهامۀ مشاهد

 ؛نامناسب یرفتارها

 ؛نانکارکها به واحد سالمت و رفاه یگزارش نگران 

 ؛نانکارک یاستراحت برا یهادورهکردن فراهم 

 تفیشاران کهمالت به کثه و مشداطالعات مرتبط با حاۀ ارائ 

 ؛فتیر شییهنگام تغ یبعد 
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    ؛ت معمول خودینان به مسئولکارکبازگرداندن 

 یبرخه کردنرفعهالینهان و غکارکاهش تعداد کاز به یدرصورت ن 

ا یههههها را ادغههام موقعیههت ی،اصههورت مرحلهههواحههدها بههه

 ؛کردنرفعالیغ

 ر واحهد یبخش به مهد کارکناناب یجداول حضوروغ یتمامۀ ارائ

 ؛هاهنین هزیترم

 و  آمدهدسههتبهتجههارب  دربههارۀ نههانکارک هایدیههدگاه افههتیدر

 ؛گرفتهاز در اقدامات صورتینمورد راتییتغ

 التکمشههو  جرهایرات در پروسههییههتغ خصههو درها دیههدگاه 

 ؛بخشبه مربوط 

 هادیگههر جلسهههت اسههترس و یریمههد هایجلسهههت در کشههر 

 ؛ازیدرصورت ن

  یتمههامکههه د یمطمههئن شههو ،متتانِسههشههدن رفعالیمحههض غبههه 

ارائهه  یاداریس واحهد مهالئهیبه ر یاتیعمل یهامستندات و فرم

 ؛شده است

 را از  یاداریس واحهد مهالئهیر ،متتانِسهشدن رفعالیبه محض غ

 ؛دینکزات مطلع یتجه یریگیمعوقه و پ یارهاو ک عیالت شاکمش

 س واحهد ئهیبها رزیهر، موضهوعات دربهارۀ خود را های دیدگاه

ف مهرتبط بها یشهرح وظها یبهازنگر ؛دیبگذار درمیان یاداریمال

 .یاتیعمل یهالیستچکشغل و 
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 هانهیهزن یمأتۀ شاخمسئول 
شهده و ت اعهالمیبراساس وضهع ،هانهیهزبه  مربوط اطالعات یساز: مسئول فراهمتیموررم

 .حادثه یهانهیهزبه ی مربوط هاگزارشیۀ ته
 

 مت..............................سِ ................: انی............................پا: ..........شروع.............: خیتار

 ....................................: ...........................امضایمالیس واحد ادارئیر: به یدهگزارش

 ................................................: ......تلفن.....................: مارستانیب یز فرماندهکمحل مر

 ..........................: ر اطالعات تماسی.............................. سا: سکفا

 ...............یی: وید رادک

 
حرف اول 

نام 

 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
مبتنی پاسخ 

 مخاطره بر

   - رئهیساز از یهنمورد موارد حات الزم ویتوض ت ویافت ابالغ مسئولیدر 

 ی؛مالیبخش ادار

 - ؛ت حادثهیریم مدیچارت ت یف و بازنگریشرح وظاۀ امل برگۀ کمطالع 

 -  ؛متشامل سِ  یی،شناسا ارتکالصاق   

 - ی؛زر دائمیبه سوپروا ،اطالع انتصاب خود  

 - هامیهها و تصهماتیهعملی و دیلک یهاتیفعالۀ مداوم هم یمستندساز 

 ؛اتیر فرم گزارش عملد

 - ف توسهط یل وظهایهمکهها و تنههین هزیتهرمۀ رشاخیز یانتخاب اعضا

   ؛خودشان

 - یههایاهداف و اسهتراتژو  ت موجودیواحد با وضع یاعضاکردن آشنا 

ۀ جلسه ین زمهان برگهزارییات حادثه و تعیعملۀ برنام یلکطرح : حادثه

 ی؛بعد یهیتوج

 - را  یمنهیا یجرهایهها و پروسهتاسهیس ،واحد یاعضااینکه  نان ازیاطم

 ؛نندکیت میرعا

 - فراینهدههانههیهز یارذدگهکشهامل  ،ههانهیهزبه  مربوط گزارشۀ ارائ ، 
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اطات داخلی ارتب یثبت تمامو  نخواهت  ۀ ریافت و رخیدر، هامهیپرداخت ب

  ی.گانیفرم به واحد ثبت اسناد و با یپۀ کو ارائو خارجی در فرم مربوط 

   - ؛گزارشۀ ارائ برای یاداریارتباط منظم با مدیر واحد مال   

 - ها؛ آن ها و بررسینهیهز یریگیپۀ ادام 

 - ؛زکاز مرا هانهیهز یهاتمام فرم اصل یا کپی یآورجمع 

 - ارائهه بهه مهدیر  یبهرا ،ههانهیهزۀ روزشدگزارش بهۀ خالصکردن آماده

 ؛ا درصورت نیازیساعت  ۲هر  یاداریواحد مال

ۀ ارائه، حادثهه ها فرمانهدی یاداریبا نظر مدیر واحد مال ،درصورت لزوم -

 ؛هان زیرشاخهمسئوالبه  مربوط اطالعات

 ؛ازیدرصورت ن یاداریواحد مال رئیسبه  یاتیعملۀ برنامۀ ارائ -

درصههورت بههروز  یاداریواحههد مههال رئههیسبههه  یفههور یرسههاناطههالع -

 .دیحل آن را ندار ییناه تواک یالتکمش
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 ۲ ههر ،و داوطلبان درطهول حادثهه کارکنانرد کارکساعات ۀ ارائۀ ادام -   

  ؛ازیساعت و درصورت ن

آن  فرسهتادن و یاتیمات در فرم عملیاقدامات و تصم یمستندسازۀ ادام -

  ؛ازیدرصورت ن ،فواصل منظم در یمالیبخش ادار رئیسبه 

ی، افکهعهات یما، مناسهبیهۀ با تغذ کارکنان یجسم ینان از آمادگیاطم -

   ؛ت استرسیریمدهای شیوهاستراحت و 

 یعالئهم اسهترس و رفتارههاازنظر  نان و داوطلبانکارک یتمامۀ مشاهد -

 ؛نامناسب

 ؛نانکارکها به واحد سالمت و رفاه یگزارش نگران -

 ؛نانکارک یاستراحت برا یهادورهکردن فراهم -

 ،یبعهد تفیشهاران کهمالت به کثه و مشداطالعات مرتبط با حاۀ ارائ -

 .  فتیر شییهنگام تغ
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   - و درصهورت  یاتیهمات در فرم عملیاقدامات و تصم یمستندسازۀ ادام

 ی؛ اداریواحد مال رئیسمنظم آن به  و فرستادن ازین

 - بخهش  رئهیسارائهه بهه  هها ونهیهز یبدارحسا یهاگزارش یگردآور

 ی؛مالیادار

 - یههانههیاز هز یگزارشهکردن آماده ها ونهیهزۀ گزارش همکردن املک 

 ؛حادثه

درصهورت  هادیگهر جلسههت اسهترس و یریمد هایجلسهت در کشر -

 ؛ازین

 راتییهو تغآمده دسهتبهتجهارب  دربهارۀ نانکارک هایدیدگاه افتیدر -

 ؛گرفتهامات صورتاز در اقدینمورد

ای، درصورت نیاز به صورت مرحلهها بهکردن موقعیتادغام یا غیرفعال -

 کاهش تعداد کارکنان برخی واحدها؛

مسهتندات و  ید تمهامیمطمهئن شهو ،متتانِسهشهدن رفعالیمحهض غبه -

 ؛ارائه شده است یاداریواحد مال رئیسبه  یاتیعمل یهافرم

الت کرا از مشه یاداریواحد مال رئیس ،متتانسِ شدن رفعالیمحض غبه -

 ؛دینکزات مطلع یتجه یریگیمعوقه و پ یارهاو ک عیشا

 :دیههان بگذاریههدر م یاداریواحههد مههال رئههیسخههود را بهها  هایدیهدگاه -

ف مههرتبط بهها شههغل و یشههرح وظهها یبههازنگر شههامل ،موضههوعاتی

 ی؛اتیعمل یهالیستچک

 التکمشهو  جرهایرات در پروسهییهتغ خصو را در خود هایدیدگاه -

 .دیان بگذاریدر م یاداریواحد مال رئیسبا  بخشبه  مربوط
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 یمالیادار واحد رئیس
ثبهت بر و نظارت  مالی آوردمنظور بربه یمال یهانترل استفاده از منابع و حساب: کتیموررم

 ها.بازپرداختبه مربوط مسائل ها ونهیهز
 

 ...................................: مت............سِ : انی..............پا...........: .................شروع......: خیتار

 .......................: حادثه.....................امضا هفرماند: به یدهگزارش

 ................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندهکمحل مر

 ..........................: ر اطالعات تماسی.............................. سا: سکفا

 ...............یی: وید رادک

 
حرف اول نام 

 یخانوادگ
 مسئولیت زمان

 برمبتنی  پاسخ

 مخاطره

از از یهنئل موردمسا حات الزم ویت و توضیافت ابالغ مسئولیدر -  

 ؛حادثه هفرماند

ت یریم مدیتنمودار  یف و بازنگریشرح وظاۀ امل برگۀ کمطالع -

 ؛حادثه

   ی؛زر دائمیاطالع انتصاب خود به سوپروا -

   ؛مت، شامل سِ ییارت شناساکالصاق  -

 ؛طور مناسببه یواحد مال یساؤرکردن و منصوب یازسنجین -

مهرتبط بها  هفهیشرح وظ یهابرگه و ییشناسا یهاارتکع یتوز -

 ؛ت افرادیمسئول

   ؛فیوظا فهرست کردناملک -

اهداف  و ت موجودیبا وضع مالیواحد اداری یساؤرکردن آشنا -

ن یهیات و تعیهعملۀ برنامه یلک طرح شامل، حادثه یهایو استراتژ

 ؛یبعد یهیتوجۀ جلس یزمان برگزار

 هایجلسهو  حادثه یاتیعملۀ برنام یسازمادهآ فرایندت در کشر -

   ؛درصورت لزوم یهیتوج

ۀ نهینهان از مطابقهت هزیاهداف حادثهه و اطمۀ نیبرآورد هزۀ ارائ -
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 ؛حادثه هشده توسط فرماندنییتعۀ حادثه با بودج یاتیعملۀ برنام

 یسهازنامه و آمهادهمانیا پیاز به هر نوع قرارداد خا  ین نییتع -

   ؛قراردادها هایفرمیۀ اول نویسپیش

 ؛منظم آن روزرسانیو به یبخش مال یساؤاطالعات از ر گرفتن -

وضع  دادناطالع و تمام واحدها یت فعلیاز وضع یداشتن آگاه -

 ؛تیموجود به رهبر واحد وضع

و ها آن ارکاضافه و کارکنان یار اجبارکنان از ثبت ساعات یاطم -

واحهد ) یاتیعملۀ اتمام هر دور در مربوط مسئولن برگه به یاۀ ارائ

 ؛(غیابوحضور

 - توسهط  یمنیا یجرهایها و پروساستیت سیاز رعا شدنمطمئن

  کارکنان؛

 - طور ی بههدیهلک یهاتیاقدامات و فعال و ماتیتصم یثبت تمام

 ؛ یاتیمداوم در فرم عمل

 - ۀارائه در فرم مربهوط وی و خارج یارتباطات داخل یثبت تمام 

  ی.گانیواحد با ثبت درمنظور به هافرم یپک

   ؛گزارشۀ ارائ برای یاداریارتباط منظم با مدیر واحد مال -  

شهده زات مصهرفیتجه نییتعمنظور به یگزارش مالکردن آماده -

 ؛پاسخ فراینددرطول 

ا یهه یهمنظهور تهبهه حادثهه هفرمانهداطالعهات بها  روزرسانیبه -

 ؛واحد یاتیعملۀ برنام روزرسانیبه

، منهابع، کارکنهانبهه  ۀ مربوطحادث یمال یهانهیهزگزارش ۀ ارائ -

 ۲ههر  ههانههیهزن یتهرمواحهد  ریمدتوسط آن ب یمخارج و تصو

   ؛ساعت

منظهور بهه ،ههاقسمتدیگر  رانیمدحادثه و  هبا فرماند یارکهم -

مدت مهرتبط بها مدت و بلندانیم و مدتوتاهکالت کمش ییشناسا

 ؛یمسائل مال

 ؛ازینی موردجرهایها و پروساستیس اجرای -

واحهد در  یافکهزات یهو تجه یانسهان یرویهنان از وجود نیاطم -

 .مالیاداری
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زمهان  ازهها درین سهازیدهبرآور برای ،نانکارکنترل توان ۀ کادام -  

رفهع و  نهانکارک یمنهیسالمت و احفظ  برایتالش ی، ارکم کترا

 ؛یندسازو مست ازهاین

 ؛یمالواحد اداریمنظم اطالعات با  یروزرسانبهۀ ادام -

شده زات استفادهیتجه تعیین برای ،منابع استفاده ازگزارش ۀ ادام -

 ؛پاسخ فرایند در

 یمهالواحهد ادارینهان کارکبا  یزیربرنامه هایجلسه یبندزمان -

 ؛هاتیفعال روزرسانیمنظور بهبه

برگشهت بهه  یجرهایو پروسه واحد یتایعملۀ برنام به یدسترس -

 ؛هیحالت اول

ح و یصورت صهحاز بهینی موردمالیادار ینان از مستندسازیاطم -

   ؛پاسخ فرایندمرتبط با  یتورهاکافت فایدر

حادثهه و سهتاد  هروز شهده بهه فرمانهدبهه یاطالعهات مهالۀ ارائ -

 ؛ازیا درصورت نیساعت  ۲هر  یفرمانده

 ورمهرتبط بها حادثهه یو غ معمولعات اطال ینگهدار نان ازیاطم -

  ؛مارستانیب یمالمسائل ز ین

   ؛یاتیمات و اقدامات در جدول عملیثبت تصمۀ ادام -

واحهد  رئهیسبها  یاورژانسه یههادرخواسهت یسهازهماهن  -

 ؛ینقدۀ ریداشتن رخدردست نگه و یبانیپشت

 تههرمین خصههو مشههورت بهها نماینههدگان دولتههی و محلههی در -

اطمینههان از اینکههه  و بههازپرداختی س قههوانینبراسهها مایحتههاج و

شهده آمهاده شهده مستندات موردنیاز مطابق بها راهنمهای دریافهت

 ؛است

عهات یما، مناسهبیهۀ بها تغذ یجسهم یآمادگ سبکنان از یاطم -

   ؛نانکارکت استرس یریمد هایشیوهاستراحت و ی، افک

عالئهم اسهترس و ازنظهر  نهان و داوطلبهانکارک یتمهامۀ مشاهد -

 ؛نامناسب یارهارفت

 یامور رفاه نان به واحد سالمت وکارک التکمشگزارش  -

 ؛نانکارک

 ؛نانکارک یاستراحت برا یهادورهکردن فراهم -

ت یفت از وضهعیل شهیههنگهام تحو نیگزیفرد جها کردنمطلع -

مرحل
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 .حادثهبه  مربوط گر اطالعاتید ات ویشرفت عملیارها و پک

ازهها در یاهش نکهنگام ، یار عادکنان به محل کارکبازگرداندن  -  

 ؛یمالیواحد ادار

 یبرخهکردن رفعهالینان و غکارکاهش تعداد کاز به یدرصورت ن -

 ؛دینکرفعال یا غیها را ادغام موقعیت ی،اصورت مرحلهبه، واحدها

و  یمهال یواحهدها از یمال یهاداده یل تمامیو تحل یورآجمع -

 ؛هانهیتور هزکو پرداخت فا یبررس نان ازیاطم

 ؛هایپرداخت یریگیبازپرداخت و پ اسنادۀ ارائ -

و دسهت آمهده بهتجهارب  دربهارۀ نهانکارک هایدیهدگاهسب ک -

 ؛گرفتهاز در اقدامات صورتینمورد راتییتغ

الت کرا از مشهحادثهه  هفرمانهد ،متتانسِ شدن رفعالیمحض غبه -

 ؛دینکزات مطلع یتجه یریگیو پ معوقه یارهاو ک عیشا

و  رات در اقهداماتییهتغ خصو در هادیدگاه ان گذاشتنیدر م -

 ،یموضهوعات بهارۀدر حادثهه هبا فرمانهدواحد به مربوط  التکمش

 یههالیسهتچکف مرتبط بها شهغل و یشرح وظا یبازنگر شامل

الت و کمشههو  اقههداماترات در ییههتغ درخصههو  و یاتیههعمل

 ؛واحدبه  مربوط ییاجرا کارهای

 هادیگههر جلسهههت اسههترس و یریمههد هایجلسهههت در کشههر -

 .ازیدرصورت ن
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 اتکتدارۀ شاخمسئول 
 یبهه فروشهندگان دارا یو پرداخته یافتیهدر یههام حسهابیمسئول اداره و تقس: تیموررم

 .قرارداد و بدون قرارداد

 ................................: مت............سِ : انی......................پا......: .......................شروع: خیتار

 .................................: ...........................امضایمالیواحد ادار : رئیسبه یدهگزارش

 .................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندهکمحل مر

 ..........................: ر اطالعات تماسی.............................. سا: سکفا

 ...............یی: وید رادک

 
حرف اول نام 

 یخانوادگ
 تیمسئول زمان

 برمبتنی پاسخ 

 مخاطره

   - رئهیساز  ازیهنمورد حات الزم ویت و توضهیافت ابالغ مسهئولیدر 

 ی؛مالیبخش ادار

 - ت یریم مهدیچهارت ته یف و بازنگریشرح وظاۀ امل برگۀ کمطالع

   ؛حادثه

 -  مت؛، شامل سِ ییارت شناساکالصاق   

   ؛یزر دائمیاطالع انتصاب خود به سوپروا -

 وهها اتیهعملو  یدیهلک یههاتیهفعالۀ مهداوم همه یمستندساز - 

   ؛اتیمات در دفتر گزارش عملیتصم

 شهرحکردن امهلک بهرایاعهالم بهه آنهان  واحد و یاعضا انتخاب - 

   ؛فشانیوظا فهرست

اهههداف و  و ت موجههودیواحههد بهها وضههع یاعضههاکردن آشههنا - 

ن یهیو تعحادثه ات یعملۀ برنام یلکطرح  ، شاملحادثه یهایاستراتژ

 ؛یبعد یهیتوجۀ جلس یزمان برگزار

 - سهط تو یمنهیا یجرهایها و پروسهاستیت سیاز رعاشدن مطمئن

  کارکنان؛

طور خا  با ه بهک ییقراردادها یتمامۀ جداگانۀ نان از محاسبیاطم -

ۀ ه در برنامهکه ییدهایهخر یمرتبط هسهتند و تمهام یتیفورحوادث 

مرحل
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اقدام 
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 ؛ب شده استیحادثه تصو اتیعمل

 یزات بهرایهتجه میبخش تقسهبا مسئول  یخط ارتباط یکجاد یا - 

 ؛هایهماهنگۀ از ادام شدنمطمئن

 رئهیساز  ازینمورد اقالم دیخر یژه برایو اراتیاخت ردنآودستبه -

 ؛اریاخت یندگان دارایا نمای یمالیواحد ادار

 ؛ها و حل اختالفاتنهیاهش هزکمنظور به ییقراردادها انعقاد -

ل یانتقهال وسها و کاشترا یبرا یتیفور یو ثبت قراردادها یبرقرار -

 ؛نهادهادیگر به  ...زات ویو تجه

 یگهانیباا یهمربوط در فرم  یو خارج یارتباطات داخل یمثبت تما -

  ی یادشده.هافرم یپکۀ نسخ

   - ؛گزارشۀ ارائ برای یاداریارتباط منظم با مدیر واحد مال   

 حادثهه و شده دریداریاقالم خربه  ی مربوطهافرم تمام ینگهدار -

   ؛گزارش مربوطۀ ارائ

بها هها دادن آنانطباق یبرا ،سنادگر ا یتورها و دکفا تمام یآورمعج -

 ؛نهیهز نیر ترمیمدآن به  فرستادن د قبل ازیخر یقراردادها

هها نهیر واحد هزیبه مد شدهیداریاقالم خر یگزارش مال فرستادن -

هها درخواسهت نههیر واحهد هزیه مهدک یا در هر زمانیساعت  ۲هر 

 ؛کندیم

ازها ینشدن وردهآاز بر شدنبرای مطمئن ،اتکتدار یسرئبا  ارتباط -

 ؛اقالم یداریخر دنبالبه

  ؛ازیندرصورت ، یمالیواحد ادار رئیسبه  یاتیطرح عملۀ رائا -

درصهورت بهروز  یاداریواحهد مهال رئهیسبهه  یفهور یرساناطالع

 .دیحل آن را ندار ییه تواناک یالتکمش
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 دهنهدۀکهه نشهان (۸33فرم) ادامۀ نگهداری گزارش خالصۀ خرید -   

 ؛بسته شده در طول حادثه است یل قراردادهاک

 و درصورت  یاتیمات در فرم عملیاقدامات و تصم یسازمستندۀ ادام

 ی؛ اداریواحد مال رئیسمنظم آن به  ، فرستادنازین
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عات یما، اسبمنیۀ با تغذ یجسم یآمادگ آوردندستبهنان از یاطم -

 ؛نانکارکت استرس یریمد یهایکنکاستراحت و تی، افک

عالئههم اسههترس و نظههر  از نههان و داوطلبههانکارک یتمههامۀ مشههاهد -

 ؛نامناسب یرفتارها

 بهرای ،نانکارکبه واحد سالمت و رفاه  کارکنانالت کمشگزارش  -

 ؛هاآن یاستراحت برا یهادورهکردن فراهم

 تفیشهاران کههمالت بهه کثهه و مشهدحااطالعات مرتبط با ۀ ارائ -

 .فتیر شییهنگام تغ بعدی

ت معمولشهان یرا به مسئولها ، آننانکارکاهش کاز به یدرصورت ن -  

رفعهال یغیها  ادغهامرا  ههاموقعیهت، یاصورت مرحلهبرگردانده و به

 ؛دینک

هها در رابطهه دیهخرو ها امهنموافقتو  قراردادهاۀ نان از خاتمیمطا -

 ؛یاضطرارۀ با حادث

از یهنمورد راتییو تغدست آمده به یهادرس بارۀدر نانکارکه یتوج -

 ؛زاتیتجه/جرهایدر پروس

مستندات و  یتمامۀ نان از ارائیاطم، متتانسِ شدن رفعالیبه محض غ -

   ؛یمالیواحد ادار رئیسبه  یاتیعمل یهافرم

 یارههاکج یهالت راکاز مشه یمهالیدارواحهد ا رئیس کردنمطلع -

 متتان سِ شدن رفعالیمحض غبه، زاتیتجه یریگیمعوقه و پ

در دادن ا قهراریمباحاه  منظورخود به هایدیدگاه ان گذاشتنیدر م - 

درخصههو   یمههالیواحههد ادار رئههیسبعههد از اقههدام بهها  ،گههزارش

 ،ف مههرتبط بهها شههغلیشههرح وظهها یبههازنگر شههامل ،یموضههوعات

، جرهایرات در پروسههییههدرخصههو  تغ، یاتیههعمل یاهههلیسههتچک

 ؛واحدبه مربوط اتیئالت و اجراکمش

 ه بعهد از اقهدام ویهت اسهترس و توجیریمد هایجلسهت در کشر -

 .ازیدرصورت نهای، جلسه دیگر

 

ازب
ت به 

گش
ضع
و

ی
ت عاد
 ی

 

 

 

 



  092 هاپیوست 

 

 هاتیدرمقابل حوادث و فور یمارستانیب یآمادگۀ برنام ۀ فرایندخالص
 ز کهههههر مر اقههدامات ضههروری از یمارسههتانیب یآمههادگۀ برنامهه یراحههن و طیتههدو

ط یانهات و شهراکام بر مبتنیجامع  یاد برنامهیز باکلذا هر مر؛ است یدرمانیبهداشت

 ید براسهاس الگهویهن برنامه بایا .کند نیبا حوادث تدو ییارویرو برایخود  یبوم

درمهان و ، بهداشهت وزارت کیپزشه یهاتیت حوادث و فوریریز مدکمرشدۀ ارائه

دو بهار  ،نهایو سهالببیننهد آموزش  کارکنان باید آن را باشد و تمامی کیآموزش پزش

 .شود نیتمر

 از حادثهه در  ناشهی یو روانه یصهدمات جسهم و ریهومکاهش مهرگ ،هدف برنامه

ت مناسهب یهفکیمراقبت با ۀ ارائمارستان و یمرتبط با ب ییایجغرافۀ ا منطقیمارستان یب

 .است در زمان حوادث یان بسترماریب یبرا

 شود نینندگان برنامه تدوکت اجراکو با مشارباشد د ساده و باانعطاف یبرنامه با.  

 یآمادگۀ برنام یمراحل اصل
 ایبال ها درمقابل حوادث ومارستانیب یسطح آمادگ یارتقا فرایند 

براساس منابع علمهی  ،های کشورآمادگی بیمارستان یارتقا برایالگوی واحد ۀ منظور ارائبه

فراینهد مراحهل  د.شهوانجهام  زیهرپیشهنهادی  فراینهداسهت  الزم ،ناموجود و نظر متخصص

ایهن  .شهودمیههای اجرایهی مهرتبط اسهتخراج و دسهتورالعملبررسی شده  دقیقصورت به

 موضوعات زیر است: شامل ،مراحل

 :بالیا حوادث وۀ تیمک یاندازراه .۲

 یههاو براسهاس شهاخص یمارسهتانیالت بکیشهتهه براسهاس تیمک یاعضها یمعرف 

، مانند رئیس بیمارسهتان، مهدیر، مهدیر هاتیت حوادث و فوریریز مدکمر یشنهادیپ

 .ازیافراد براساس ن دیگرته و یمک یاصل یاعضا، حراست پرستاری، رئیس

شهود توصهیه مهی .حوادث و بالیا براسهاس دسهتورالعمل ابالغهیۀ مسئول کمیت تعیین مدیر و. ۸

   .داردکارها  دادنتجربه و قدرت قانونی برای انجام، توان، که وقت شود ی انتخابفرد
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  :یخارج و یمخاطرات داخل خطر ناشی از برآورد منظوربه ل خطریتحل. 0

 ( یابالغ یو الگو براساس دستورالعملاستخراج مخاطرات)؛ 

 ؛(یابالغ ی)براساس دستورالعمل و الگو یریپذبیآس یابیارز 

 تمهامی افهراد ت کبا مشهار یریپذبیاهش آسکمنظور به ،یاتیعمل یارهاکاهرۀ ارائ

 نفع.یر

ی ابالغه یبراسهاس الگهو هامارستانیب یبرا ،ایبالحوادث و مقابله با  پاسخۀ ن برنامیتدو. 1

 زیر است:  موضوعاتکه شامل 

 ؛خا ۀ مرتبط با مخاطر الت محتمل وتحلیل مشک 

 ؛ل منابع موجودیتحل 

 ؛هاتیمسئول وف یح وظایتشر 

 یتیریمد ح ساختاریتشر. 

 :مخاطره بر مبتنی ،حادثه یفرمانده سامانۀن یتدو. 3

 ۱ی؛اقدام فورۀ مرحلاول بعد از وقوع حادثه:  ساعت ۸تا 

 ۸ی؛انیمۀ مرحلبعد از وقوع حادثه:  ساعت ۲۸تا 

 یافته؛ۀ توسعهمرحلبعد از وقوع حادثه: ساعت  ۲۸ش از یب 

 یادت عیوضعبازگشت به ۀ حلمر. 

o براسههاس تعههداد تخههت در  ،ادثوحهه سههامانۀ فرمانههدهی نمههودار نیتههدو

 ؛موجود یهامارستانیب

o ؛یزیربرنامه ین راهنمایتدو 

o ؛پاسخ ین راهنمایتدو 

o ؛هاتیف موقعیشرح وظایۀ ته 

o هشهدار و  شهامل یمارستانیادث بوح سامانۀ فرماندهیردن کفعال فرایندن ییتب

 ۀسهامانکهردن کهردن برنامهه، فعهالاعالم وضهعیت، بررسهی وضهعیت، فعهال

ادث بیمارستانی، فراخوان کهادر مهدیریتی سهامانه و جهایگزینی وح فرماندهی
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تدوین برنامۀ پاسهخ براسهاس  و شده و برنامۀ قبلیافراد براساس بررسی انجام

 ؛بررسی وضعیت

o در محهل حادثهه و  یز فرماندهکمر و یمارستانیب یز فرماندهکن ارتباط مرییتب

 .یات محلیت عملیز هداکمر

 ی؛ارگاهکصورت هب برنامه یر در اجرایدرگ کارکنان تمامیآموزش . 3

و ا یهحهوادث و بالۀ تهیمکبها نظهارت  یاتیهعمل مانور ،و در ادامه یزیمدور مانور یاجرا. 5

 .ل خطریتحل فراینداز  شدهاستخراج یوهایبراساس سنار ،حداقل دو بار در سال
 

 یمارستانیب پاسخۀ برنام ییاجرا فرایند
 الزم .یابالغ استاندارد یهالیستچکخطر با  یال دورهیشامل تحل ،یریشگیپۀ برنام یاجرا

شهده لیمجموعه تحل یهاییو توانا یریپذبیآسو  مخاطرات ،انه(یطور مستمر )سالهاست ب

 .های مرتبط تدوین شودو سناریو

و  احتمهالی هایبراسهاس سهناریو ،تدوین سیسهتم مهدیریتی ،پاسخ ازطریقساختار ۀ ئاار. ۲

   ؛سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی در چارچوب سیستم کارکنانسازماندهی 

 ؛نفر برای هر مسئولیت 3تا0آموزش . ۸

  ها و جایگاه سامانۀ فرماندهی حادثه؛پستابالغ شرح وظایف . 0

 ن؛شامنظور آشناسازی با برنامه و شرح وظایفبه کارکنان، تمامی آموزش. 1

 ؛برگزاری مانور دورمیزی و عملیاتی. 3

 ؛بازنگری و اصالح برنامه. 3

  .یرونیو ب یدرون یاههماهنگی دادنانجام.5

 یمارستانیپاسخ بۀ ردن برنامکفرایند فعال
 ی؛ابالغ یبراساس الگو ،تیستم هشدار و اعالم وضعیردن سکفعال   

 ؛تیع وضعیسر یو بررس (منابع و حادثه ی)شدت و گستردگ تیل موقعیتحل 
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 ؛یاتیعملۀ برنام یاردن مرحلهکفعال 

 ن مقهام یا بهاالتریه بها حضهور فرمانهده مارسهتانیادث بوت حیریز مدکردن مرکفعال

 ؛حادثههنگام در  ،مارستانیموجود در ب

 ؛یتیریم مدیت یفراخوان 

  های موجود و گستردگی حادثه؛ براساس امکانات و برنامه کردن سامانهفعال 

 ی؛افتیبراساس اطالعات در حادثه یاتیعمل یزیربرنامه 

 ؛ات دانشگاهیت عملیز هداکو مر یدرون یهابا واحد ینگهارتباط و هما 

  ؛مارستانیب یز فرماندهکپس از اعالم مر وضعیت عادیبازگشت به 

 مارستانیب یبازساز.  

 یمارستانیحوادث ب یفرماندهۀ سامان
 این سامانه دربرگیرندۀ این نکات است:

 ؛اناتکمحتمل و ام یهاویسنارو  براساس تعداد تخت ارچوب و ساختارچ 

 ؛ریافراد درگتمامی  یبرا یبندف براساس زمانیشرح وظا 

 ؛ل خطریاز تحل شدهاستخراج یهاویپاسخ براساس سنار یراهنما 

 ل خطریاز تحل شدهاستخراج یهاویبراساس سنار یزیربرنامه یراهنما.   

 

 یمارستانیادث بحو یزیربرنامه یراهنما

 :  ند تاکیم کمکمارستان یبه ب این راهنما

 ؛حوادث محتمل برنامه داشته باشد یبرا 

 ؛ندک یابیموجود را ارزۀ برنام 

 را توسعه دهد ییاجرا یهاروش. 



  097 هاپیوست 

 

 یمارستانیپاسخ حوادث ب یراهنما
 یههایویسهناربهر مبتنهی و  یابالغه یبراسهاس الگهو ،پاسخ یراهنمااست  الزم 

 شود؛ نیتدو یاخلد و یخارج

 ت یریمهد یالزم بهرا یههایریگمیاز مالحظات مرتبط با تصم یفهرست ،ن راهنمایا

 ؛دهدیارائه م یبندزمانۀ براساس برنامو حادثه 

 حادثهه و در مراحل اولکرده  لیمکتپاسخ به حادثه را ۀ برنام یبه نوع ،ن راهنمایا ،

 .است دیمفار یبس یمستندساز برایو کند میت یات را هدایعمل
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 1یدانیم مارستانیب

 اریسه مارسهتانیب ایی یهصحرا مارستانیببه  ،نامخاطب انیم در کهی دانیم مارستانیب :فیتعر

 امکهان واجهد و ٩خودکفا و ١مستقلی درمان خدماتۀ ئارا واحد کی درواقع، ،است معروف

ی تیفههوری ازهههاین نیمرتهه و عیسههر انههدازیراه وفرسههتادن  امکههان اسههت کههه 4ییجههاهجابهه

 و تهرکامهلی درمان التیتسه نیمرت تای نیمع زمان در را ییایجغرافۀ منطق کی دگانیدبیآس

 .  باشد داشته دارتریپا

 کهاربرد بهه اشاره ،دکنمی خطور مخاطب رهن بهیی صحرا مارستانیب نام با آنچه معموالً 

 ؛دکنها برای افهراد تهداعی میر  MASH ٣ۀواژ مواقع، شتریب در کهیطورهب .است آنی نظام

 زیهن بشرسهاخت ای یهعهیطب سهوانح گهرید بروز درصورت ،یالتیتسه نیچن از استفاده ولی

 .است ازینمورد

 

   ضرورت

ی درمهان خهدمات بهه ازیهن شیافزا با 6،دهیچیپ حوادثدر  زین وی عیطب حوادث بروز پی در

 عیسهر انتقهال و هیهتخل امکهان نبود ایی یگوپاسخ ناتوانی در و رساختارهایز بیآس جهتبه

شود. ایجاد می منطقه در امکانات نیا نیمرت به ازی، ن امن محل به صحنۀ حادثه از مجروحان

 .استی دانیم مارستانیبیی ، برپا مناسبی راهکارهاازجمله در چنین شرایطی 

 

                                                                                                                                              
1. Feild Hospital 
2. Self-sufficient health care facility 
3. Self-contained 
4. Mobile 
5. Mobile Army Surgical Hospital 
6. complex disasters 
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  اهداف

 بهه 1یدرمهان ۀشرفتیپی هاتیحما و اژیتر مانند ،یپزشک اورژانس اتۀ خدمئارا و نیمرت. ۲

 گرفتهه درنظهر ،حادثه وقوع از پس اول ساعت 1۲ی برا معموالً  هدف نیا که نامصدوم

 ؛شودمی

 ،نیهمچن و منطقه در حاضر مارانیب و نامصدوم بهی درمان ۀ خدماتئارا تداوم و لیتکم. ۸

 سهوم روزی زمان ۀمحدودی برا ،معمول طورهب دفه نیا کهدیگر  یسالمت ۀ خدماتئارا

 ؛شودمی گرفته درنظر حادثه پانزدهم تا

 نیهای بهرا متصهوری زمهان ۀباز ؛آن مجددی بازساز تای محل مارستانیب تموقی نیگزیجا. 0

 .است حادثه بروز از پس سال دو تا حداکار ،هدف

 

   الزامات

ههای واقعهی بها تجهیهزات و شابه بیمارستانبیمارستان میدانی باید شرایط کاری و فعالیتی م

 .شود ارائه راحتیبه ،درمانی در آننیاز بهداشتیمورد امکانات کامل را داشته باشد و خدمات

توجیهه اقتصهادی الزم بهرای  دبای ،دیدهآسیب ۀاندازی چنین تسهیالتی در منطقراه ،ازسویی

 نظر را نیز داشته باشد.مد نیل به اهداف

 آن است. ٩صرفه بودنبهو مقرون ١کارایی، برپایی این نوع بیمارستان م اصلیِ لذا دو الزا

 

  اجزا

 : را دارد ریزی اصلی اجزای دانیم مارستانیب کی

 ؛هاسازه .۲

ارتباطههات، روشههنایی، آب و ش، یش، گرمههای، سههرمایانههرژ نیمرتهه ، ازجملهههسههاتیسرت .۸

 ؛فاضالب

                                                                                                                                              
1. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
2. Efficiency 
3. Cost effective 
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 ؛ونقلپشتیبانی و حمل .0

غهذایی، آب،  مواد و لوازم مصرفی و غیرمصهرفی پزشهکی، دارو، مهواد یتمام :زاتیتجه .1

   ؛سوخت و امکانات رفاهی کارکنان

 ؛انبار .3

   ؛یانسانی روین .3

 ؛یاتیعملهای دستورالعمل .۲

 

   سازه

ها کارآمدی آن است. این سازه و مؤثر برای مهم بسیارمیدانی از فاکتورهای  بیمارستانِ  ۀساز

 کانکس با، کانکس ثابتسکلت فلزی، چادرهای اسکلت بادی، ادرهای ااز جنس چ معموالً 

کننهدۀ مینرتکهه شهوند انتخهاب مهیدار یا خودروهای اتاق اتوبوس، کانتینر، گسترش امکان

 :  است حداقل فضاهای زیر

 ؛ورودی و پذیرش 

 حهوادث میکروبهی ، حوادث شهیمیایی، ایحوادث هسته برای ٢:واحد رفع آلودگی

 ؛...و

 ؛گاهدرمان 

 ؛بستریهای بخش 

 ؛داروخانه 

 ؛عمل اتاق 

 ؛ریکاوری 

 ١های ویژه؛بخش مراقبت 

 ؛آزمایشگاه 

                                                                                                                                              
1. Decontamination Unit 
2. Intensive Care Unit (ICU) 
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 ؛اسکنتیسی، رادیولوژی 

  ٢؛سازیاستریلاتاق  

 ؛راهروهای ارتباطی 

 ؛مواد غذایی و تجهیزات مصرفی و دارو انبار   

 ؛آشپزخانه و غذاخوری   

 ؛پاویون استراحت کارکنان 

 ؛حمام و توالت های بهداشتیسرویس 

 ؛خانهشویرخت   

 شدههای جمعحمل سازه ۀیا وسیل کانتینر. 
 

 مناسب:  ۀسازهای یژگیو

   ؛حرارتی و منابع آبسیسات برودتیرمین انرژی و ترتازنظر  استقالل .۲

  ؛شدهوزن و حجم کم در حالت جمع .۸

   ؛حمل سریع . امکان0

   ؛نصب سریع . امکان1

 ؛نصب در مناطق مختلف امکان .3

 ؛براساس موقعیت منطقه ،نصب ۀتغییر نقش امکان .3

 ؛ها و افزایش ظرفیت کاریگسترش بخش . امکان5

شهده بها خهود سهازه کهه در حالهت جمهعنحویبه ،امکان تجهیزات در سازهتابیت تاحد  . ۲

 ؛جا شوندهجاب

 . ماندگاری و کیفیت باال؛3

 .بقیمت مناس. ۲۱

                                                                                                                                              
1  . Central Sterilization Rooms (CSR) 
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  یدانیم مارستانیبی اندازراهی براگیری میتصمی ارهایمع
 ۀگانسه اهداف نیمرتی راستا در ،دهیدبیآسۀ منطق به مارستانیبی اهدا و فرستادن ازآنجاکه

، یاقتصهادۀ صهرف و توقعهات موقعیهت و مناسهب نکردنیبررس درصورت ه است،گفتشیپ

 .ردیپذ صورت الزم اطیاحت با دیبا ،گیریمیتصم نیا لذا ؛باشد نیآفرمشکل ممکن است

 گیری، رعایت نکات زیر الزم است:تصمیمبرای 

 : دهیدبیآس ۀمنطق بهی دانیم مارستانیبفرستادن ی اساس طیشرا. ۲

 خهدمات بهه ازیهن اعهالم و دهیهدحادثههۀ منطقه سهالمت نمسهئوال کامهلی ابیارز 

   ؛یمارستانیب

 ؛دهیدحادثهۀ منطقی درمان نظام بهی دانیم مارستانیب الحاق به ازین 

 یدانیم مارستانیبی برامعی ن  یهانقش درنظرگرفتن. 

 

 : اول هدف نیمرتی راستا دری ریگمیتصم برای ،یاساس یارهایمع. ۸

 ؛حادثه بروز از پس اول ساعت ۸1در  ،منطقه در استقرار امکان  

 ۀ یتغذ و استراحتی فضا نیمرتی حت ،منطقه امکانات اب کاملیی خودکفا و استقالل

 کارکنان؛

 بها ،حادثهه بهروز از پهس اول ساعت 1۲ی زمانۀ دوربه بوطمر خدماتۀ ئارا امکان 

 ؛منطقه در موجود خدمات با سهیمقادرخور ای باالتر استاندارد

 یدرمهان خهدمات، فرهنه ، زبهانازنظهر  ،منطقهه مختلهف هایموقعیت بایی آشنا 

 .موجود امکانات و ازینمورد

 : دوم هدف نیمرتی راستا درگیری میتصم برای ،یاساسی ارهایمع. 0

 ؛نامصدوم درمان ۀادام قالب در ،شتریبی درمان خدمات ئۀارا امکان 

 ؛منطقه در حاضری درمانکارکنان ی نیگزیجا و نیمرت امکان   

 ؛پانزدهم تا سومی روزها در ه،منطقی درمانی ازهاین به کاملیی گوپاسخی آمادگ 

 ؛..و برق، سوخت، آب ، ازجملهیمحل امکاناتی بانیپشت بهی حداقل ازین.  
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 یدرمهان خهدمات، فرهنه ، زبهانازنظهر  منطقهه مختلهف ههایموقعیت بایی آشنا 

   ؛امکانات و ازینمورد

 یجراحه، یارتوپهد شهامل، منطقههی هابیآس با مرتبطی هاتخصص نیمرت امکان 

 بها مرتبطی هانیسیتکن نیز و کودکان مان،یزاوزنان، یداخل طب، یهوشیب، یعموم

  ؛جنس و نسِ  درنظرگرفتن بدون مارانیبی تمام به اتخدمۀ ئارایی توانا و ازهاین

 ؛یمحل دهندگانخدمت توسط ،هئارا قابل سطح در خدمات ئۀارا تداوم امکان   

 ؛مارستانیب فرستادنی اثربخش ۀنیهزی ابیارز  

 ؛سالمت با مرتبط خدمات ازی عیوسۀ محدودۀ ئارا امکان 

 :  سوم هدف نیمرتی راستا درگیری میتصم برایی اساسی ارهایمع. 1

 ؛گرید ۀصرفبهمقرون نیگزیجا نبود 

 و ییههواوآب ماهل وضهعیت ،منطقههی اسهتانداردها با مارستانیب خدمات تناسب 

 ؛مارانیب وکارکنان  سالمتوضعیت 

 ی نگههدار امکهان و سال دو حد تا درازمدت تیفعالی برا مارستانیبی قبلی طراح

 هرکم، دستِ ی چادری هاسازه ،الئدیاوضعیت  در ماالبرای  ؛کارکنان توسط سازه

 شوند؛ ضیتعو دیبا بارکی ماه شش

 ویی برپها بهرای دهیهدبیآسهۀ منطقی تخصص وی مال تیحما و امکانات به توجه 

 ؛تیفعال تداوم

 ؛منطقهی سالمت متعدد طیشرا به توجه 

 یتخصص وی کیتکنی ازهاین به توجه. 

 زمهان حهداکار دیهبا ا،اههد مهانز در ،معمولطور به که استی ضرور نکته نیا حیتوض

امکهان  وی محله مقامهاتی بهرا مناسهب ۀزیهانگ تهاشهود  اعالم سال کی مارستانیب تیفعال

 .باشد داشته وجود منطقه در موجود التیتسهی بازساز

تختخهوابی آورده شهده 3۱پیشنهادی برای برپهایی بیمارسهتان ۀ سازیک نمونه  ،ادامه در

 است.
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  خوابیتخت1۱بیمارستان  یپیشنهادی برای برپای ۀساز

 تعداد نوع سازه شرح

 ۲ متری 1۱تا  03چادر اسکلت بادی  ورودی و پذیرش / تریاژ

 ۲ متری 1۱تا  03چادر اسکلت بادی  درمانگاه 

 ۲ متری 0۱تا  ۸3چادر اسکلت بادی  واحد رفع آلودگی 

 3 متری  1۱تا  03چادر اسکلت بادی  های بستریبخش

 ۲۱تا 3 چادر اسکلت فلزی راهروهای ارتباطی

با  ،متری با گسترش سه برابر 3کاروان  عمل اتاق

 کشی آب و مخزن اضافهلوله

۲ 

با  ،متری با گسترش سه برابر 3کاروان  های ویژهبخش مراقبتریکاوری / 

 کشی گازهای طبی لوله

۲ 

 ۲ متری  ۸۱تا۲3چادر اسکلت بادی  آزمایشگاه

 ۲ متری  ۸۱تا۲3در اسکلت بادی چا اسکنتیرادیولوژی / سی

 ۲ متری 0۱تا۸3چادر اسکلت بادی  سازی استریلاتاق 

 ۲ متری 0۱تا۸3چادر اسکلت بادی  داروخانه 

 ۲ متری 0۱تا۸3چادر اسکلت بادی  انبار دارو / تجهیزات مصرفی 

 ۲ متری 1۱تا03چادر اسکلت بادی  آشپزخانه 

 ۲ متری 1۱تا03چادر اسکلت بادی  غذاخوری

 ۸ متری  1۱تا  03چادر اسکلت بادی  پاویون استراحت کارکنان 

 ۸ شدهطراحیو کانکس ویژه  های بهداشتی سرویس

 ۲ متری 0۱تا۸3چادر اسکلت بادی  خانه شویرخت

 ۲ متری 0۱تا۸3چادر اسکلت بادی  واحد ارتباطات و اداری 

 ۸ متری  1اق تا خودروی دارای شده و تجهیزاتهای جمعکانتینر حمل سازه

 


