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 شگفتاریپو  مقدمه
ھا را بـه خـود اختصـاص دولت یھااز منابع و برنامه یا بخش بزرگیحوادث و بال ،امروزه
 رسانیاطالع ،ایحوادث مختلف در سراسر دنبروز درخصوص ھا رسانه ،ھر روز. ستا داده
، یفنــاورع یعــت و رشــد ســریبشــر در طب یھــایارکــدســت و یرات جــوّ ییــ. تغکننــدمی
 دھندۀنشـانآمارھا خصوص، دراینش داده است. یمردم و بروز حوادث را افزا یریپذبیآس

تلفـات  ،لهسـاا ھمـهیـ. حـوادث و بالھستندا ینار دنکووقوع حوادث در گوشهۀ ندیرشد فزا
 حـدود ،٢٠١٠کنند. در سال یل میھا تحمھا و ملتبه دولت یفراوان یو خسارات مال یجان
  بـا متـأثر کـردنن حـوادث یـوسـت. ایوقـوع پشور جھـان بـهک ١٣١در  یعیطبۀ حادث ٣٨٥
 منجربه  و ا را گرفتیھزار نفر از مردم دن ٢٩٧ش از یجان ب ،میلیون نفر از جامعۀ جھانی٢١٧

 ارد دالر خسارت شد.یلیم ۱۲۳٫۹

ت یـششـم جمعکیـحدود  یعنی ،ارد نفر از مردم جھانیلیم۱به  کینزد ،گذشتهۀ در دھ
 درصـد٩٠ش از یانـد. بـا بـودهیر حوادث و بالیدرگ ،میرمستقیم و غیطور مستقن بهیزمۀ رک

ا یـاز وقـوع حـوادث و بال یناشـ ،شـرفتیپمکـتوسعه و درحالِ  یِ شورھاکھا در ریوممرگ
گونـاگون  یایـه مسـتعد حـوادث و بالکاست یتوسعه در آسشوری درحالِ کران یشد. ابایم
شـورھا در جھـان مطـرح کن یتـرریپـذبیاز آس یکیعنوان به ساخت بوده وو انسان یعیطب

جان خـود را از  یعیھزار نفر در اثر وقوع حوادث طب١٨٠ش از یب ،سال گذشته ٩٠. در است
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 یو اجتماع یروان و یب و صدمات جسمیز دچار آسیعداد نن تیبرابر انیو چند دست داده
 اند. خود را از دست داده یھادارایی شده و

 یمعمـول اجتمـاع یھـاتیـه در فعالکھستند  یا اتفاقاتیحوادث و بال، فیبراساس تعر
مقابلـه بـوده و  یده بـرایـدبیآسـۀ ش از توان منطقـیب کنند که این اختاللمیاختالل ایجاد 

رسان بـه بیب و آسن اتفاقاِت مخرّ یت مؤثر ایریھمراه دارند. مدبه یو جان یمال یھابیآس
 .۲؛ از وقـوع حـوادث یالت ناشـکعوارض و مش یِ نیبشیقدرت پ. ۱ دو چیز بستگی دارد:

 . ھاآن از یالت ناشکپاسخ مؤثر به مش یبرا یزیربرنامه
ن یظور حفظ جوامع و تـأممنبهھا آن از یت حوادث و عوارض ناشیریمد ،حاضردرحالِ 

ت حـوادث و یریر در مدیاِن درگکن تمام اریسالمت در ب بخشاست.  یضرور یامر، ثبات
سـالمت ، مـردمۀ ن مطالبـه و دغدغـیترن و مھمیرا اولیز؛ است یاژهیگاه ویجا یدارا، ایبال

ازمنـد ین، لکن شـیتـردر سـاده است کهت حوادث یریمد یان اصلکاز ارنیز  یاست. آمادگ
در  ین آمـادگیـاسـت. ا یابیـن و ارزیآموزش جامعه و تمـر، کارکنانآموزش ، یزیررنامهب

بھبـود نگـرش و  و ش دانشیافزا :یدر سطح فرد. ۱نیازمند شرایطی است:  سطوح مختلف
کردن ن منـابع و مشـخصیتـأم و ن برنامـهیتدو :یدر سطح محل .۲؛ الزم یھاسب مھارتک

 یھـا و راھنماھـادستورالعمل و ھااستین سیتدو :یلدر سطح م .۳؛ یت محلیریساختار مد
 .یردکعمل

طور بـه یدرمـانیز بھداشـتکـمرا تمـامو  عامطور سالمت به ۀحوز دھدشواھد نشان می
ه بـر منـابع و یکه تکچرا، نندکا آماده یمقابله با حوادث و بال یاست خود را براالزم  ،خاص

، گـریافـت خـدماِت سـالمت از منـاطق دیدر ده و انتظـاریدبیآسۀ انات خارج از منطقکام
از بـه یـن ین آمـادگیـا اسـاس،براینخواھد داشت.  دنبالبه یشتریب یِ ر و آالم انسانیوممرگ

 ن منظور باتوجـه بـهیبد .ا داردیموفق دنشدۀ یبررس یبراساس الگوھا یعلم یفرایندانجام 
ارگروه کـ، ھمچنـینو  یکدرمـان و آمـوزش پزشـ، وزارت بھداشت یاصل وظایفاز اینکه 

سـطح  یارتقـا، وزارت بھداشـت یِ کپزشـ یھاتیت حوادث و فوریریز مدکسالمت و مر
بھتـرین ن یتـأمبـا ھـدف ا یـن پاسخ مؤثر به حـوادث و بالیتأم یسالمت برا بخش یآمادگ



 ١٥  مقدمه و پیشگفتار 

ز کـرد مراکـو اسـتمرار عمل یداریـحفظ پا نیز و، ن زمانیمترکن افراد در یشتریخدمت به ب
ن یتـأم بـرای شـورکدر سـطح  یه دسـتورالعمل واحـدکییو از آنجا ؛ستا یدرمانیبھداشت
از  یمارسـتانیب ین دسـتورالعمل آمـادگیتـدو، وجـود نـدارد یدرمانیز بھداشتکمرا یآمادگ

-فوریـتدر حوادث و  سالمتقات یز تحقکمر راآغاز شد. این دستورالعمل  ۱۳۸۸زمستان 

ز کـم مریت مسـتقیـسـفارش و حما بـا یو توانبخشـ یسـتیدانشگاه علوم بھز ھای پزشکی
از  یت جمـع بزرگـکوزارت بھداشـت و مشـار یکپزشـ یھـاتیـت حوادث و فوریریمد

گـردآوری کـرده ا یـت سالمت در حـوادث و بالیریمد بخشتجربه در ن صاحبامتخصص
 است.

ن انظـر متخصصـ، ع منابع موجود)یا (مرور وسیحاضر با استناد به منابع روز دنۀ مجموع
 یـا یفـرد یافتهسـاختارمـهینۀ صورت مصـاحببه یو فرد یات متعدد گروھجلسبرگزاری (

 بـادرارتباطبا استفاده از مطالعات انجام شـده  ) وناو پانل متخصص یز گروھکمتمرۀ مصاحب
ن ین اولـیـا ،طـورحتماست. بهشده  ینیبازب ،ن و به دفعاتیا تدویسالمت در حوادث و بال

ن خواھد بود یبر ا یو سع نخواھد بود ینیاصالح و بازب ازاز ینیب و استاقدام در نوع خود 
 . شود ینیبازب ،انهیطور سالبه ،یشیآزما یه پس از اجراک

ت یریز مـدکـنان مرکارکن و امعاون و سیئغ ریدریب یھاتیاست از حما الزمدر اینجا، 
ن دانشـگاه علـوم اس و معاونـیئـر و نیـز وزارت بھداشـت یکپزشـ یھاتیحوادث و فور

 .کنم یر و قدردانکتش ،ارکد ھمیاساتتمام و  یو توانبخش یستیزبھ
 یمؤثر بـوده و گـام یدرمانیز بھداشتکمرا یآمادگ یارتقا برایحاضر ۀ م مجموعدواریام

ن حقـوق یتأمنیز ا و یو رنج مردم متأثر از حوادث و بال درداھش کز در جھت یھرچند 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 

ھا 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 

 ریـزی پاسـخ در حـوادث و بالیـا؛و برنامـه ریزی در حوادث و بالیـابرنامهانواع  
 .سناریو

 :  اھداف فصل
 : قادر خواھند بود ،تابک از ن فصلیاۀ خوانندگان پس از مطالع

 .نندکح یرا تشر پذیری بیمارستانی و شاخص ایمنی بیمارستانآسیبایمنی و  .۱

 را ریزی آمادگی بیمارستانی، برنامه عملیاتی فوریت و برنامه افزایش ظرفیـتبرنامه .۲
 ح دھند.یتوض
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ھا بیمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارستان .۳
 تشریح کنند. را  در مقابل حوادث و بالیا

 بیان کنند. را تحلیل خطر ناشی از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آن .۴
 را توضیح دھند. ریزی پاسخ در حوادث و بالیاو برنامهریزی برنامهانواع  .۵

 یوھایسـنار از یکـیاسـاس رمارستان خـود انجـام داده و بیب یل خطر را برایتحل .۶
 را انجام دھند. پاسخ یزیربرنامه، خطر لیاز تحل شدهاستخراج

 و ضرورت مقدمه
از آن اسـت  یکا حایحوادث و بال ین و فراوانیزمۀ رک یانسان رو یخ زندگیر تحول تاریس
رات و ییـجـاد تغیر بـوده و بـا ایناپـذاجتنـاب ھمچون گذشته،ا یبال ه احتمال وقوع اغلبِ ک

ا قـرار یـدر معرض بال ،یاندهیفزاصورت بهجوامع  ،...و یتیجمع و یطیمح یھایارکدست
 ولِ درطـر یـومبه صـدمات و مـرگ ه منجرک ییھاوقوع حوادث و بالشه از یمردم ھمدارند. 
 ،گذشـتهبه نسـبت ا امـروزهیـبال .و در ھـراس ھسـتند رنـدبَ یرنـج مـ، شودیشان میزندگ
انـد. احتمـال وقـوع حـوادث ردهکـجـاد یا یبشـرۀ جامع یبرا یترار بزرگیبس یھاینگران

ن یچنـافته و ھمیش یافزا، رندیدر معرض آن قرار گ بسیارین است افراد که ممکرمترقبه یغ
رونـد  یبـاال را دارنـد. بررسـ بالقوه با خطر یطیدر شرا یزندگ یبرا یشتریب احتمال ،مردم

زان رخـداد حـوادث یـش میدھـد کـه افـزایر نشان میاخ یھاا در سالیوقوع حوادث و بال
حـوادث و ، فیـھمـراه اسـت. طبـق تعر یو جان یفراوان مال یھابیبا آس ،بزرگ متأسفانه

ه کـاسـت  زیـادبا شـدت  یط اضطراریشراو  موقعیتا ی ییایجغرافد یشد یختگیگس ایبال
و بـا  داردبـه ھمـراه  یمـاریو ب یجـان و یب و صـدمات مـالیآسـ، چون مرگھم ،یجینتا

از بـه یـن ،جـهیدرنت ؛نترل کردکتوان آن را یطور مؤثر نمبه ،معمول و منابع موجود یھاروش
 وجود دارد. یخارج یھاکمک

 یِ زات و ابزار محلـیه تجھکداند یم یتیا را موقعیحوادث و بال، یسازمان بھداشت جھان
ن یسـاز از بـا انسـانی یعیحوادث طب دلیلبه ھاات انسانیو ح یت از زندگیحما یالزم برا



 ٢١  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

ون یـلیم۸۰۰زنـدگی حـداقل ، ایر در دنیاخۀ دو دھ درطولِ بزرگ  یعیحوادث طب رفته است.
ارد یـلیم۵۰ش از یب یب اقتصادیر و آسنفتأثیر قرار داده و منجر به مرگ ھزاران نفر را تحت

ان کاس، نیزمۀ رکت در مناطق مختلف یم جمعکش ترایدنبال افزابه ،یفازطر دالر شده است.
 ش ازیبـ ،ھرسـاله ،یلـکطور به ،یآمار ازنظرِ  شتر شده است.یز بیخھا در مناطق حادثهانسان

  دھند.از دست می جان خود را ،یعیدر اثر حوادث طب ،اینفر در سراسر دن ۰۰۰٫۱۲۸
ۀ ا بر جامعیر حوادث و بالیتأث ،۲۰۰۸در سال  ،یبراساس گزارش سازمان بھداشت جھان

 ۵۰۰حـدود  ،ایـانه در سراسـر دنیسـال ،طـور متوسـطبه زیرا است؛ م بودهیار عظیبس یجھان
، نفـر ۰۰۰٫۷۴ت یمصدوم، ون نفریلیم۸۰حدود  بِ یه منجر به آسکشود یثبت م یعیطب ۀحادث

   خود شده است. یون نفر از محل زندگیلیم۵ ییجانفر و جابه ۰۰۰٫۵۰مرگ 
ن یـبـوده و ا» ایسالمت در حوادث و بال« ،۲۰۰۹بھداشت در سال  یشعار سازمان جھان

، یزیـربرنامـه ،ن شـعاریا یه در راستاک ساختهعضو خود را متعھد  یشورھاک تمامسازمان 
ت و یــار بــر حماید بســیــکبــا تأ را اقــدامات الزم دیگــرآمــوزش و ، یھمــاھنگ، تیریمــد
درصـورت بـروز حـوادث و  ،ترتیب. بدینانجام دھند یت محلیریمردم و مد یسازتیظرف
ضـمن حفـظ  دھنـد ومیاحسـن انجـام نحو بـه ف خود رایاین مراکز وظا ،یاحتمال یایبال

از یـنمورد تواننـد خـدماتمـی، انـددر بـردهجـان سـالم بـه ،ه از حوادثک یسالمت افراد
 د. کننمدت و درازمدت ارائه وتاهکصورت ازماندگان را بهب

وقـوع حـوادث و  یمستعد جھـان بـرابسیار  یشورھاکاز  یکیز و یالخبَ  یشورکران یا
ران واقـع شـده یـدر ا گونـۀ آن ۳۱، شدهشناخته یعیطب حوادثگونه  ۴۰باً از یتقر ست.ایبال

ت آن در یـجمع درصـدِ ۹۰سـت و ز جھـان ایشور بالخک ۱۰ وِ ران جزیا اساس،برایناست. 
 ،ایران در آسـیـا ،گـرید عبارتبـهع قرار دارند. یل وسیاز زلزله و س یناش ھایمعرض خطر

 یریپـذبیدارد و آسـ یعـیوقوع حـوادث طبازنظر  مقام ششم را ،ایشور و در دنکن یچھارم
 برابر ژاپن است. ۱۰۰ا و کیبرابر امر ۱۰۰۰ ،زلزله دربرابر رانیا

حـدود  ،د سـال گذشـتهَصـدر  ،۲۰۰۸در سال  یازمان بھداشت جھانبراساس گزارش س
ت یمصـدوم، ھـزار نفـر۱۶۰ه منجر به مرگ حدود کران اتفاق افتاده یبزرگ در اۀ حادث ۱۸۱
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ل و یسـ و ون نفـر شـده اسـت. زلزلـهیـلیم۴۴ش از یب یدگیدبیھزار نفر و آس۱۷۰ش از یب
شـور ک ۱۰ وِ ران جـزیـا ،بـراینعالوهران بـوده و یدر ا بسیار فراواناز حوادث  یسالکخش

ران در معرض یدرصد مناطق ا۹۳ون نفر پناھنده است. حدود یلیم۱ا با حدود یر دنیپذپناھنده
مناطق آن در معرض  درصدِ ۵۰، است کخش یشورکران یااینکه  زلزله قرار دارد و با وجود

شته شـده کنفر  ۴۰۰۰انه یسال ،طور متوسط در ایرانبه ،سال گذشته ۱۰. در استل یوقوع س
 یایـت حـوادث و بالیریضرورت توجه به بحث مد، نیبنابرا اند.دهیب دیھزار نفر آس۵۵و 
 ست. یده نیپوش یسکبر  ،شور ماکدر  یعیطب

ا در بخـش سـالمت در حـوادث یـت بالیریمتعـدد مـد یھـاان مؤلفهیدر م طورقطع،به
ھـا مارستانیژه بیوبه ،یو درمان یتبھداش یھاستمین نقش را سیترن و مھمیشتریب، رمترقبهیغ
نند. خدمات سالمت در حوادث کیفا میه ایاول ۀمرحلدر  ،خدماتۀ ارائ یعنوان واحد اصلبه
 بر بھداشـت یریر چشمگیشه تأثیا ھمی. حوادث و بالستھاانسان یبقا یعامل اصل ،یعیطب
گذشـته تصـور  یھـاگذارد. در سـالیجا مده بهیدبیت آسیو رفاه جمع یسالمت عموم و
امـا  ؛بعـد از وقـوع حادثـه اسـتۀ سالمت فقـط محـدود بـه دور بخشرد که عملکشد یم
بعـد از ۀ در مرحلـ یخـدمات سـالمت رِ یـدرگ یِ ردولتیو غ یدولت یھاسازماناینکه  بهتوجهبا

قبـل از  یسب آمـادگک ایار برک موضوع ،نیبنابرا ؛اندداشته یمتعدد یھایناھماھنگ، حادثه
ارائـه  یبھتـر یسالمت مطرح شد تا بتوانند خدمات سـالمت بخشا در یدث و بالوقوع حوا

  دھند.
ت یریمـد یھامترقبه در رأس برنامهغیر دادیدر مقابل رو یآمادگ یالمللنیامروزه شعار ب

ز قـرار دارد. واضـح یخحادثه یھاشورکخصوص در به ،یالمللنیو ب یلحوادث در سطح مِ 
ر ییـامـل تغکطـور ھـا بـهمارسـتانیار در بکـ وضعیت ،ایث و باله ھنگام بروز حوادکاست 

مقابلـه بـا  یھـا را بـرامارسـتانیتـوان بیمـ یح حوادث احتمالیصح یابیلذا با ارز ؛ندکیم
 .رد را داشته باشندکعملن یبتوانند بھتر ،یبحران یھاا آماده ساخت تا در زمانیحوادث و بال

 یھـابیاھش شـدت آسـکـمراقبـت و  و در درمـانھـا مارسـتانیب یدیـلکنقش  بهتوجهبا
 یآمـادگ ،رمترقبـهیداد غیـب شـوند درصـورت وقـوع روید ترغیھا بامارستانیب ،نامصدوم
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ھا در زمـان حـوادث و مارستانیب ؛ زیراحفظ کنند یبحران وضعیتمقابله با برای ش را یخو
   نند.کیجامعه عمل م یِ درمانیستم بھداشتیاز س یاتیار مھم و حیعنوان بخش بسبه ،ایبال

پاسخ به حوادث  خصوصدر یدرمانیبھداشت یھاستمیس ،ایدر سراسر دن ،طور معمولبه
رو ھستند. حوادث روبه یمتعدد یھابا چالش ،یالمللنیو ب یلمِ  و یا در سطوح محلیو بال
ن یا ازیر ؛ھستند یدرمانیز بھداشتکمرا یازمند آمادگین، ه روی دھندک یا به ھر علتیو بال
طور معمول بهاما  ؛عھده دارنداز مردم را بهینموردِ  ین خدمات سالمتیتأمۀ فیز وظکمرا
ر عمل یبا تأخ ،ایپاسخ مناسب به بالۀ و ارائ یآمادگ آوردندستبهبرای ھا مارستانیب
ھا مارستانیگاه بینامناسب از جا کدروجود و  یالت مالکاز مش یر ناشین تأخینند. اکیم

ت یش فعالیافزا یھا مجبور به ادامه و حتمارستانیبحال، بااینبه حوادث است. در پاسخ 
ه کن است یادھندۀ نشانمتعدد  یا ھستند. شواھد علمیخود در زمان وقوع حوادث و بال

از وقوع حوادث  یر ناشیومزان مرگیو م یدرمانیز بھداشتکھا و مرامارستانیب ین آمادگیب
 ین آمادگیارتباط ب یبررسمنظور به هک یاوجود دارد. در مطالعه مییارتباط مستق ،ایو بال

مارستان در یب ۲مارستان (یب ۴ا در یاز حوادث و بال یر ناشیومزان مرگیھا و ممارستانیب
ن یز این صورت گرفتمارستان در ارمنستان) یب ۱ژاپن و ۀ وبکمارستان در یب ۱، ایفرنیالک

قرار  بیشتری یه در سطح آمادگکا کیامر یھاانمارستی. بشد مشخص وضوحبه ارتباط
شده به مصدوم منتقل ۱۲۸۸۱مرگ از مورد ۱۲۴رو شدند (ر روبهیومبا حداقل مرگ ،داشتند

مشاھده  یاریر بسیوممرگ اندک،ار یبس یمارستان) و در مقابل در ارمنستان با سطح آمادگیب
ه کژاپن ۀ وبکدر  .ارستان)میشده به بمصدوم منتقل ۴۰۰۰۰مرگ از  مورد ۲۵۰۰۰شد (

مرگ اتفاق مورد  ۵۷۲٫۴ ،شدهمصدوم منتقل۲۴۹٫۱۹داشتند از  یمتوسط یھا آمادگمارستانیب
 افتاد. 

ش ید با افزایلذا با ناپذیرند؛یریشگیپ یعیطب یایعمدتاً حوادث و بالاینکه  باتوجه به
 از یو صدمات ناشر یوممرگ، ھامارستانیخصوص ببه ،یدرمانیستم بھداشتیس یآمادگ
در  کارکنانانات و کام و شامل داشتن برنامه ،صورت عامبه یاھش داد. آمادگکرا ھا آن

 یتیریو مد یت مالیازمند حماین یپاسخ مؤثر در زمان مناسب است. آمادگۀ ارائ برای ،محل
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دادن  یبرا یزیرمنظور برنامهبه، ارکھم یھاسازمان دیگرن یمارستان و ھمچنیدرون ب
ازنظر  ماً از حادثه متأثر شده ویھا مستقمارستانیب اقع،مو یمؤثر است. در بعض یاسخپ

لذا  ؛نندیبیب میآس ،یتیریو مد یسازماندھ یو حت کارکنان، زاتیتجھ، یارسازهیغ، یاسازه
. در داشتنخواھند  را ایاز حوادث و بال ین ناشاموج مصدوم راین خدمات بیتأم توانایی
رفعال یامًال غک یدرمانیز بھداشتکھا و مرامارستانیدرصد ب۵۰حدود  ،ریزاالج ۲۰۰۳ۀ زلزل

در جنوب  ،۲۰۰۵سال ۀ ھا افتاد. در زلزلمارستانیب یتمام یبرااین اتفاق  ،مدر بَ  ؛ اماشدند
ھا مارستانیب، التکن مشیرغم تمام ابهب شدند. یامًال تخرکھا مارستانیدرصد ب۴۹ زیا نیآس
. سازمان بھداشت دارندا یدر زمان وقوع حوادث و بال یدیلکس و ار حسایگاه بسیجا

سطح  یارتقا برای ،یجدطور به دیھا باه دولتکاست رده کدرخواست  ،به دفعات یجھان
 د.کننمداخله  یدرمانیز بھداشتکھا و مرامارستانیب یآمادگ

آمـوزش ، یرفـو یِ دھـپاسـخ یھاستمیسکردن فراھم، ھامارستانیب یسازھدف از آماده
حفاظـت از ، ینـونکماران یمراقبت از بۀ ادام یاز براینموردِ  زات و اقالمید تجھیخر ،نانکارک
وقـوع حـوادث و ۀ واسـطشـده بـهمطـرح یازھایبه ن ییگوپاسخ ،تینھادرنان خود و کارک
مقابلـه بـا حـوادث و  یھـا بـرامارستانیب یزان آمادگیش میمنظور افزابه ،نیاست. بنابرایبال
 ان گسترش آن باشد.کامبر ، ازیو درصورت ن یداخل یزیرز بر برنامهکد تمریبا، ایبال

 کتبـادل و درۀ بـه توسـع ،ایـقبـل از وقـوع حـوادث و بال یآمـادگۀ برنامـ کیداشتن 
م کحـا ینظمـیب ،ایرا در زمان حوادث و بالیز ؛ندکیم کمکسازمان  یفرماندھ ھایدستور

ھـدف  کیدن به یرس یگروه برا یاعضاعنوان کردن بهارک یبرا یمترکل یاست و افراد تما
اسـت یس آوریِ فـراھم« :عبـارت اسـت از یمارسـتانیب یآمادگ ،بنابر تعریفمشخص دارند. 

 یتیفـور یھـاتیـفعال یاسـتاندارد بـرا یعمل ییو راھنما ییگوپاسخت ین قابلییتع و پاسخ
 یا خـارجی یداد داخلیوقوع روا و یمارستان ھنگام بروز حوادث و بالیمختلف ب یھابخش
ر قـرار ینندگان و جامعه را تحت تـأثکمالقات، مارانیب، مارستانینان بکارکتواند یه مکاست 
انـد و داشـته یآمادگۀ ه برنامک ییھامارستانیه بکاست شورھا نشان داده کر یساۀ تجرب دھد.

متحمـل  کمتـر ،رمترقبهید غدایھنگام بروز رو، اندردهکن یتمر صورت مداومبهن برنامه را یا
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ه کـبل نیسـت؛اثـربخش  ییتنھـاز بـهیـا نیـمقابله با بالۀ برنام کیاند. البته وجود شده بیآس
در مواقـع  بایدھا مارستانیب برای ھمین،مؤثر خواھد بود.  ،صورت منظمن برنامه بهیا یاجرا
 ین و اجـرایتـدو شـند.نـان داشـته باکارکماران و یبۀ یتخل یبرا ینمدوّ  یھابرنامه ،یبحران

 یِ لـذا سـطح آمـادگ ؛ستھامارستانیف مھم بیاز وظا ،کارکنانبرنامه و آموزش آن برنامه به 
ا در یـ یط فورینان آن بتوانند در شراکارکه کافت یش خواھد یافزا یھا در صورتمارستانیب

   د.ف خود را انجام دھنیوظا ،مناسب ییاراکموقع و با به ،گرید یِ ت بحرانیھر موقع
ه کـسـالمت انجـام شـده اسـت ۀ شور در حـوزکدر خارج و داخل  یمطالعات متعدد 
پاسـخ مـؤثر  یبـرا یدرمـانیبھداشـت یھاستمیھا و سمارستانیبدر  یآمادگ نبود دھندۀنشان

ط یبـه شـراباتوجـه یاربردکـسـان و کی یین الگویلزوم تدو ست؛ لذاایبالحوادث و ھنگام 
 یھـامارسـتانیه در بکـ یقـیعنـوان مثـال در تحقبـه .اسـتد یـکتأموردِ  ،شـورکخاص ھر 

ج ینتـا، اسـت انجـام شـده ۱۳۸۳ا در سـال یمقابله با حوادث و بال یتھران برا پزشکیعلوم
ا وجـود یحوادث و بالۀ تیمک، پژوھشموردِ  یھامارستانیب درصد۶۲در  :دھدینشان م چنین

نـان کارکران و یمد یا برایله با بالمقاب یبرا یآموزشۀ چ دوریھ ھا،درصِد آن۶۳نداشته و در 
 یآموزشـۀ چ برنامیھا در ھمارستانین بیا ین واحدھامسئوال درصدِ ۸۵و است برگزار نشده 

 ،ا انجـام شـده اسـتیـفرنیالک یھـامارسـتانیه در بکـ یجـامع یدر بررس اند.ردهکت نکشر
اند؛ داشـتهبحـران  یِ آمـادگ یھـابرنامه ،ن مطالعهیننده در اکتکشر یھامارستانیب درصدِ ۹۹

 ۱۰از بیمارسـتان  ۹ش از یبحـران داشـتند و بـ یزیـربرنامـهۀ تیمکھا آن درصدِ ۹۵ ھمچنین
 یبـاً تمـامیداشـته و تقر یمارستانیبشیت پیبا فور یمتقابل یارکھم ،نندهکتکمارستان شریب
پخـش  مارسـتانیدر ب ،صـورت گسـتردهبحران بـه یھاه برنامهکاند ردهکھا اعالم مارستانیب

ھـم گـزارش  درصد۸۳وجود دارد. ھا آن ع بهیسر یدسترس، مختلف یھاشده و در قسمت
ھـا مارسـتانیاز ب درصد۹۶اند و ردهک یبرنامه را بررس، یتیریو مد ینان درمانکارکه کردند ک
ج یرده و براسـاس نتـاکـن یصورت مانور تمرمقابله با بحران را به یآمادگۀ برنام ،انهیز سالین

قـرار  کارکنـاندر دسترس  ،طور گستردهبهرا ج آن یو نتا نموده ینیخود را بازبۀ برنام ،مانور
 یھـاتیـه فعالکـ ردوجـود دا یتیفـور یھـاھا برنامهمارستانین بیاز ا بسیاریدر  دھند.می
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ه کـ یکارکنـان یت مشخص بـراین مسئولییس در زمان حادثه و تعیئمانند انتخاب ر یاهیاول
را بـه  یان ثـابتکـور مکمـذ یھامارستانیب درصد۹۱ .خشی از آن استھستند ب یمرخصدر 
  نترل بحران اختصاص داده بودند.ک

ن یدو بار تمر ،در سال ١،یدرمانیمؤسسات بھداشت یاعتباربخش کمیسیونبراساس اعالم 
ت یریمدل مد یطراحمنظور به هک ارانکه و ھمکخانۀ مطالعاز است. یمقابله با بحران نۀ برنام

 نداشـتنیآمادگدھندۀ نشـان، انجـام شـده ٢یفـیکرد کـیسالمت در حوادث با استفاده از رو
ن امـر اسـت. یـبه ا یافکشور و لزوم توجه کدر سطح  یدرمانیز بھداشتکھا و مرامارستانیب

 زرند یشھرھا یھامارستانیاران در بکمه و ھکخان ،نهین زمیه در ھمک یگریدر مطالعات د
 نداشـتنیآمادگ، دادنـدانجام  یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بھز یھامارستانیراز و بیش و
 ین و طراحـیبـر لـزوم تـدو لـذا ؛امًال مشـھود بـودکا یھا در مقابل حوادث و بالمارستانیب

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

ھا قسمت بسیار کلیدی در تأمین خدمات بیمارستانگفت توان می  ،لئمسااین  بهتوجهبا
به وسعت و . بستهھستندنیاز مردم در زمان وقوع انواع مختلف حوادث و بالیا موردِ  سالمتی

ظرفیت بیمارستان و به افزایش ناگھانی خدمات سالمتی بیش از  نیازمعموالً  ،شدت حوادث
نیاز مـردم مورد خدمات ۀارائبرای  و ایمنی این مراکز را شود پیدا میمراکز بھداشتی درمانی 

 کند.تھدید می
 منجر به بروز صدمات جسـمی و روانـی کند و ھا را تخریبای که زیرساختھر حادثه

تـیم  ،وضـعیتیچنین درصورت بروز  .است مربوطھای سازمان تمام مشارکت مندنیاز ،شود
 زیـر بنـابراین، مسـائل .کارایی خواھد شـدنادچار اختالل و حتی  ،سرعتهسالمتی محلی ب

  :دھـدپـیش نشـان میازبیش ،یرھا را برای اقدامات پایه و ضروضرورت آمادگی بیمارستان
و  ھـای ارتبـاطیاخـتالل در مکانیسـم ،تقاضای فراوان برای خدمات سالمتی، منابع محدود

                                                                                                                                              
1. Joint Commission on Accreditation of Hospitals ( JCAHO) 
2. Grounded Theory (GT)  
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معضـالت ناشـی از  واکـنش در برابـرآمادگی مراکز بھداشتی درمانی برای  سطحودن بپایین
  .حوادث وقوع
ز کـعنوان مرابه ،ساعته۲۴رد کو عمل یتیخدمات فور دلیلبه ھامارستانیه بک ییجااز آن 
 ۀشـدارائـه یھـامراقبـت یریـگیپ نیز مرکـزو  یدرمان و یصیتشخ یھاتیفعال یبرا یاتیح

 یھـا بـرامارسـتانیب یآمـادگ ؛نـدیآیشمار ماران بھداشت و درمان بهکاندران و دستکپزش
 یامًال ضـرورک ،شدهنیتمرۀ و داشتن برنام یو خارج یمؤثر به مخاطرات داخل ییگوپاسخ
 است.

ش یافـزا، ریـوماھش تعـداد مـرگک، رمترقبهیداد غیدر رو یمارستانیبۀ برنام یھدف اصل
 یو روانـ یجسمان ین دردھایکھا و تستیعوارض معلول نیافتکاھش ،افتگانیتعداد نجات

 ینـانکارکد بـا ھمـان یـا بایـھنگام بال یمارستانیب یاتیعمل ی. سازماندھاستدگان یدحادثه
 یسـازماندھ ،نیبنـابرا کننـد؛میت یـمارسـتان فعالیدر ب ،یه در زمان عادکپذیر باشد امکان

 ار مھم خواھد بود. یبس یموضوع ،نانکارک یآمادگ یمانور برا یروھا و برگزارین
 یھـاازیـن نیدر تـأم یدرمـانیز بھداشـتکـھا و مرامارستانیت بیت و حساسینظر به اھم

اسـت وزارت یه سکـییا و ازآنجـایـو در حـوادث و بال یعـاد وضـعیتمردم در  یسالمت
ا یـسالمت در مقابل بال بخش یآمادگ یارتقا، یلکطوربه یکدرمان و آموزش پزش، بھداشت

ن مجموعـه یـدر ا .گشاستار راهیل و دستورالعمل واحد بسکپروتۀ ارائ ،ن راستایدر ا ؛دهبو
یـک ، ناو نظـر متخصصـ یو خـارج یه باتوجـه بـه مطالعـات داخلـکـن است یبر ا یسع

معرفی ای تبیین اقدامات اساسی و پایه برایبا رویکرد تمام مخاطرات  یشورکدستورالعمل 
ھـم و  عمـل کننـدبه حوادث و بالیا  دھیاس آن، ھنگام پاسخبراسھا بیمارستان ھم تا شود
 .کار گرفته شودبه یمارستانیب یسطح آمادگ یارتقا برای

پاسـخ بـه حـوادث و  یزیـربرنامه یجامع و واحد برا ییالگوۀ ارائ یلکھدف  
ر و یـوماھش مـرگکـمنظور بـه شـورک یدرمانیز بھداشتکھا و مرامارستانیب تماما در یبال

 ییایـجغرافۀ ا منطقـیـھا مارستانیدر ب ایحوادث و بالحاصل از  یو روان یجسم صدمات
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 یماران بسـتریب یت مناسب برایفیکن مراقبت با یمأت باشد. ضمناً ھا میمارستانیمرتبط با ب
   است.از دیگر اھداف این برنامه  ،وقوع حوادثدر زمان  ناو مصدوم

ا را بـه یـحوادث و بالت یریمدۀ چرخ یاصلۀ حلمر چھار ن برنامهیااست  الزماساس، براین
 : پوشش دھد ریزشرح 

بـر  یکپزشـ یایـسوء حـوادث و بال آثاراھش ک ی برایشامل اقدامات :١آثاراھش ک 
 و ب و صـدماتیزان آسـیـاھش مکـمنظور بـه رد جامعـهکـسالمت انسـان و عمل

 است. یھا و تلفات انسانتیمعلول
مـؤثر و  یپاسـخۀ ارائ یبرا ،رانهیشگیورت پصهه بکاست  یاقداماتشامل  :٢یآمادگ 
جـامع صـورت  یزیـربرنامـه شـکلمحتمـل بـه یکپزش یایارا به حوادث و بالک
 یابیو ارز یمخاطرات احتمال یل خطر برایتحل فرایندن برنامه براساس یا رد.یگیم
 .شودمی آماده یاحتمال یھابیآس

بـا ھـدف حفـظ  یطور واقعـهبمقابله با حوادث ۀ ه برنامکست ا یامرحله :٣پاسخ 
 یھـاسـتمیس یھـابیم آسـیاھش و تـرمکـ، هیاول یھاکمکۀ ارائ، ھاات انسانیح

 شود.یفعال م، انیاز قربانینمورد ن خدماتیمأو ت موجود

دن یـنت و بازگردایـتثب بـرایه کـ است یاقدامات تمامشامل  :٤سازیباز /یتوانبخش 
 یشـامل بازسـاز فراینـدن یـا رد.یـگیقبل از حادثه صورت مـ وضعیتجامعه به 
ان مجدد جامعـه و کاس، رساختارھایز یبازساز، موجود یھا و ساختارھاساختمان

تـاب کد یـکتأ باشـد.یبازمانـدگان مـ یاز بھداشت روان بـراینمورد ن خدماتیمأت
شـده 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 ییـتغ ییشناسـا برایرونده شیا و پیپو، مداوم فرایند کی یمارستانیب یآمادگ دفراین
 مـثالً است. منظور از تھدیـدھا و مخـاطرات، و تغییرات سطح آمادگی و مخاطرات  ھادیتھد

 یکـیدر نزد ییایمیشـۀ ارخانـک کیـشـدن ا فعالیـمارستان یر بید در زیگسل جد ییشناسا
 شـاید کـه اسـت کارکنان ییجاجابه نیز یرات سطح آمادگییتغ ای ازاست. نمونه مارستانیب

 ،ن راسـتایشـود. در ھمـ یـادر بال مبتدیو  ، غیرماھرتجربهمک یکارکنان یریارگکمنجر به به
 ییبه شناسا، شدهانجام یھانیو تمر یواقع یایشده در حوادث و بالداده یھاپاسخ یابیارز
 ند.کیم کمک یگبھبود آماد برای یرات الزم و ضرورییتغ

در  ،اغلـب یولـ ؛آمـاده باشـد یمختلف و متنوع یایبروز بال یمارستان برایالزم است ب
، ن تشـابهیل ھمیدلشود. بهدیده می یمارستانیبه خدمات ب یسانکی یھاازین ،ایحوادث و بال

 مارسـتان دریلـذا ب ؛ھر نوع مخاطره وجـود نـدارد یجداگانه برا یھان برنامهیبه تدو یازین
جداگانـه  یھـارد. برنامـهیگیش میپ را در ١رد تمام مخاطراتکیرو ،خود یزیربرنامه فرایند

 یجـیو گ یز دچـار سـردرگمین کارکنانه کبل ؛از دارندین بسیار یومال یتنھا به منابع انساننه
مختلـف را در نظـر  یاین بالیب کمشتر مسائلد یا بایمقابله با حوادث و بالۀ شوند. برنامیم
از  بسـیاریت یموجب مصـدوم، دیشد یاا تصادف جادهیما یسقوط ھواپ ،مثال ؛ برایردیبگ

اژ و یـد بتوانـد تریمارستانی بایھر ب این مواقع، در ؛شودیمارستان میبه بھا آن افراد و ھجوم
 یآمـادگۀ محور برنام ،نیند. بنابراکن یتأمھا آن یبخش را براع و نجاتیسر یخدمات درمان

ه ک یامثل حادثه ،حوادث خاص خصوصدر فقط ؛سان استکیا یبالتمام  یبرا یمارستانیب
 است.نیاز  یلیمکتۀ به یک برنام، دارد ٢ییزدایم آلودگیاز به تین

 ؛ستین شدنیینیبشیپ ،حادثه کیاز وقوع  یاتفاقات ناشتمام ه کن است یگر ایدمسئلۀ 
فھم ز قابلین کارکنان یه براکبل ،ستین یعملتنھا نه دهیچیبسیار پۀ برنام کین یتدو ،نیبنابرا

آن  یسـادگ، یمارسـتانیبۀ برنام کی ویژگین یه بھترکجه گرفت یتوان نتیلذا م ؛نخواھد بود
 است.

                                                                                                                                              
1. All Hazard Approach    
2. Decontamination team 
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  مارستانیب یریپذبیو آس یمنیا. ۱-۱
ا یـآن در زمان وقـوع حـوادث و بال ھایمبودھا و ضعفکزان یمارستان به میب یریپذبیآس

ۀ الزمــ ،محتمــل یھــایریپــذبیح و مــنظم مخــاطرات و آســیصــح یدارد. بررســ یبســتگ
 ید بـر مخـاطرات محلـیـبا یزیـربرنامه است؛ ھمچنین،ت مؤثر خطر یریو مد یزیربرنامه
 ز باشد.کمتمر

از زمـان و در  یان اسـت در محـدودهکـه ممکـھستند  یمحتمل ھایدیتھد ١مخاطرات
ب و یـتخر و دیا صـدمات شـدیر یومن اتفاقات معموالً با مرگیمشخص رخ دھند. ا یانکم

منشـأ  توفـانل و یس و ھا ھمراه ھستند. مخاطرات ممکن است مانند زلزلهفراینداختالل در 
داشـته باشـد. گـاھی  یمنشأ انسان ،یکیتراف یایو بال یا مانند انفجارات صنعتیداشته  یعیطب
 ن دو باشند.یاز ا یبیکتوانند تریز مین

مجموعـه در مقابـل  کیـه کـ یاشـدهشناخته ھایضعفعبارت است از  ٢یریپذبیآس
 ،مثـالبـرای آن است.  یمارستان متأثر از سطح آمادگیب یِ ریپذبیخاص دارد. آس یامخاطره
آن را در مقابل آن  یریپذبیآس ،به ھمان نسبت ،مارستان در مقابل زلزلهیب کیاد یز یآمادگ

 ند.کیم مکحادثه 
 بـر مبتنـیخـاص و  یااز وقوع مخـاطره یناش ردکلعم ا اختاللیب یاحتمال آس ٣،خطر
ا یـمشـخص اسـت. خطـر و زمـان ان کـآن مخـاطره در مبه نسبت یریپذبیاز آس یسطح

مارسـتان بـا یآن ب یت سـازگاریظرف ینھامِ ، یریپذبیمحصول مخاطره و سطح آس ،کسیر
 است. یردکب عملیحداقل آسۀ ا تجربیمخاطره 

 
 

 ،ه احتمـال وقـوع داردکـ یاد براسـاس حادثـهیـبا یدرمانیتز بھداشکھا و مرامارستانیب
منظـور حفـظ و تـداوم خود را ارتقا دھند. بـه 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 خطـر یـتوانـد میم ،خود یگارساز تیش ظرفیمارستان با افزایب، حادثه کیرد در کعمل
 اھش دھد.کاز حادثه را  یناش
و  یخـارج یریپـذبیتوانـد بـه آسـیمـ، یدرمـانیز بھداشتکمرا خصوصدر ١یریپذبیآس

 ییدادھایـآن دسـته رو از یریپذبیآس ،قتیدرحق یخارج یریپذبیم شود. آسیتقس یداخل
ن یتـأم بـرایمارسـتان و تـوان آن یب بـر یولـ ؛افتنـدیمارستان اتفاق مـیه خارج از بکاست 

ت یـفعال، چـون جنـگھم ،وادثیحـ تـأثیر ،مثـالبـرای گذارنـد. یر مـیتأث یخدمات سالمت
از  تعـداد فراوانـیۀ صـورت مراجعـبـه، مارستانیب بر توفانلرزه و نیزم، یسونام، آتشفشان
ا یـ شـوندیر مـیمارسـتان سـرازیبـه ب ،افت خدماتیدر یه براکماران است ین و بامصدوم

از یـنمورد زاتیو تجھ 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 یـل یسـ، زلزلـه، توفاناز  یب ساختمان ناشیگذارد. تخریت آن اثر میا بر روند فعالیرده ک
 ل ھستند.ین قبیاز اھایی نمونه ،آتشفشان
و  یارسـازهیغ و یاه انواع سازهتوان بیمارستان را میب یریپذبیآس، گرید یردکیدر رو
 و مارسـتانیب سـاختمان بیشـامل آسـ یاسـازه یریپـذبیآس .ردکم یتقس سازمانیمدیریتی

 و ونیر فونداسـیـنظ ،یکـیزیھـای فتیـه به انـواع حماکاست  یو ساختمان یاعناصر سازه
در مواجھه بـا مارستان یضعف بتوانند ین عناصر میھا نیاز دارد. او ستون یتیحما یوارھاید

 ،یارسـازهیغ یریپـذبیآسـ باشـند. توفـانل و یسـ و مثل زلزله ،مختلف یایحوادث و بال
و  یشیستم گرمایمثل س؛ باشندیم یمارستان ضروریرد بکارک یه براکاست  یعناصر بیآس

 . بـرق و...، ونیوراسـکد، سـاتیتأس، زاتیتجھ، آب، یرسانستم اطالعیس، هیتھو، یشیسرما
 یه بـراکـ کنـدمیاشـاره  یت سازمانیریو مد یبه منابع انسان سازمانیمدیریتی یریپذبیآس
 یمارستان ضـروریرد بکعمل یراستا در واگذارشدهف یو انجام وظا یخدمات تخصصۀ ارائ

 است.

                                                                                                                                              
1. vulnerability 
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رغم آسیب و تغییـر در منـابع موجـود در یـک بهتوانایی تداوم عملکرد  ١یت بافریظرف
یـک جامعـه یـا سـامانه بـرای  ظرفیت بافری تـوان ،یارتعببه .استمرکز بھداشتی درمانی 

کاھش تغییر در عملکرد درصورت وجود تغییر در منابع در دسترس اسـت. ایجـاد ظرفیـت 
 اقـداماتی دادنمعنی انجاماست که به ٢ھمان مفھوم افزایش ظرفیت ،سالمت بخشبافری در 

مارسـتان بـا یب وضعیت،ن یافزایش خدمات در زمان پاسخ به حوادث و بالیاست. در ا برای
 پیـدامناسـب  یآمـادگ ،در مقابـل حـوادث یریپـذبیاھش آسـکاستفاده از منابع موجود و 

 .کندمی
برای توسـعه و توان آن مرکز  ست ازا عبارت درمانیافزایش ظرفیت یک مرکز بھداشتی

ار و بیم بسیاریکه تعداد ھنگامینیاز در مورد تأمین خدمات با ھدف ترش عملکرد مرکزگس
کنند. افزایش ظرفیـت یـا افـزایش ناگھـانی مصدوم ناشی از حادثه به بیمارستان مراجعه می

اتفـاق ، لرزه یا انفجـارمثل زمین ،مخاطرهیک دنبال وقوع هب ،تواند بالفاصلهحجم بیماران می
وقـوع هب ،گیری جھانی)(ھمه پاندمیمثل یک  ،مدتصورت تدریجی و در طوالنیهب یا افتد
 ندد.بپیو

توانـد معضـالت مـی ،درازمـدت ۀحادثـدرمانی در یـک یک مرکز بھداشتی ٣آوریتاب 
ریـزی دقیـق در کنار برنامه کارکنانبه مشارکت فعال که در این مواقع،  ندرا ایجاد ک فراوانی

مرکـز مـدیریت منـابع و خـدمات سـالمتی  ،برای مثـال؛ استنیاز  بو کسب آمادگی مناس
تأمین توانایی الزم برای درمان و تثبیت شـرایط منظور بهرا  نیازمورد افزایش ظرفیت ٤مریکاا

 : توصیه کرده است ،به شرح زیر ،ھر یک میلیون نفر جمعیت ازایِ بیماران به
 ؛بیمار در حوادث عفونی ۵۰۰ 
 ؛بیمار در حوادث شیمیایی ۵۰ 
 ؛سوزیبیمار در حوادث انفجاری و آتش ۵۰ 

                                                                                                                                              
1 . Buffering capacity 
2 . Surge capacity 
3   . Resilence 
4 . Health Resources & Services Administrators 
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   .پرتوتابیبیمار در حوادث  ۵۰ 
 اسـت؛بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان برای  این اعداد از معیارھای استاندارد آمادگی

بیمار  ۱۰۰۰نیاز مورد خدمات سالمتی بتواندباید  ،میلیون نفر۲شھری با جمعیت  ،مثالبرای 
ــونیرا  ــار  ۵۰۰ ،در حــوادث عف ــیمیاییرا بیم ــار  ۱۰۰، در حــوادث ش در حــوادث را بیم

در بعضـی از  ،تأمین کند. براساس اسـتاندارد پرتوتابیر حوادث درا بیمار  ۱۰۰سوختگی و 
بـرای  ؛توان موجود باشد درصدِ ۲۰ ،ھا باید حداقلتوان افزایش ظرفیت بیمارستان ،کشورھا

 .  کندتخت را در زمان حادثه تأمین  ۱۲۰ بتواندباید  تختخوابی۱۰۰یک بیمارستان  ،مثال

 بیمارستان یریپذبیآس یبررس. ۱-۱-۱
ن یـیل مخـاطرات و تعیشامل تحل ،مارستانیب یآمادگ یارتقا یبرا یزیرو اساس برنامه هیپا
ۀ برنامـ یاز عناصـر اصـل یریپذبیل مخاطرات و آسی. تحلاست محتمل یریپذبیزان آسیم
 یاطـور مـنظم و دورهد بـهیـبا ،و مخـاطرات ھادیـتھد ییشناساکه برای است  یمارستانیب

 .شود یابیارز
بـا  ؛ھستند یریپذبیل مخاطرات و آسیتحل یدو عنصر اصل ،ریزان تأثیو م١احتمال وقوع

گر یدکـید با یمارستان و جامعه بایب یریپذبیل مخاطرات و آسیه ھمواره تحلکح ین توضیا
 ھمسو باشند.

 : از اندعبارت یریپذبیل مخاطرات و آسیتحل فرایندمراحل 

ر قـرار یتـأث مارسـتان را تحـتیم بیرمسـتقیم و غیطور مسـتقه بهک ین مخاطراتییتع. ۱
، یخیمنـابع تـار، از منـابع و اطالعـات موجـود در جامعـهخصـوص، نیدھنـد. درایم

 یمخاطرات و ھر اتفـاق یاز تمام یآگاھمنظور به لیس یھانقشه و یاطالعات ھواشناس
، مثل قطع بـرق، گرددیاستفاده م، شودیم یمارستانیخدمات بۀ ه باعث اختالل در ارائک
 . آب و...، نترنتیا

                                                                                                                                              
1. Probability 
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، ادیـد تمام مخاطرات را براساس احتمـال وقـوع زیبا :ن احتمال وقوع مخاطراتییتع. ۲
 عدد درنظر گرفت. کی ،ھر طبقه یکرد و برا یبندم و صفر فھرست و طبقهک، متوسط

 یریپـذبیزان آسـیـم یمارسـتان و بررسـیمحتمـل در بۀ ا چند مخـاطری کین ییتع. ۳
، سـالمت، اتید حیر تھدینظ ؛شودمی ھادیکه شامل انواع تھدھا آن ابلمارستان در مقیب

ــیا، بھداشــت ــوال و تجھ، یمن ــام ــاســتمرار فعال، زاتی اعتمــاد جامعــه و اخــتالل ، تی
 .یل قانونئو مسا یداخل یھاستمیس

کـه در بـاال ذکـر  ھاییدیاز تھد یکمارستان درمقابل ھریب یفعل ین سطح آمادگییتع. ۴
 شد.

درمقابـل  یسـطح آمـادگ یا ارتقـایـ یسب آمادگکمنظور به ت اقداماتیولون اییتع. ۵
 ب.رسان و مخرّ بیآس، محتمل، شدهشناخته خطرھای

در  یریپـذبیل مخـاطرات و آسـیتحل دادنانجامبرای  یو ابزار متفاوتالگوھا  ھا وشیوه
نکـات د یـبا ،یریپذبیل مخاطرات و آسیتحل یبرا ،لیکطور به یول ؛دسترس قرار دارد

 : ر در نظر گرفته شودیز
 :مرتبط با خطر عوامل. ۱

 ؛ات و سالمتید حیتھد 

 ؛خدماتۀ اختالل در ارائ 

 ؛یکیزیط فیب ساختمان و محیب و تخریاحتمال آس 

 ؛یاعتماد عمومدادن از دست 

 ؛یر و صدمات مالیتأث 

 .یقانون یھاینگران 

 :ا و مخاطراتیمرتبط با احتمال وقوع بال عوامل. ۲

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

 ؛یخیاطالعات تار 

 .زاتیمرتبط با تجھ یآمارھا 
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 :یمرتبط با آمادگ مسائل. ۳

 ؛موجودۀ ت برنامیوضع 

 ؛ت آموزشیوضع 

 ؛ھامهیت بیوضع 

 ؛بانیستم پشتیوجود س 

 ؛یوجود منابع اجتماع 

 ١مارستانیب یمنیشاخص ا. ۱-۱-۲
است  ٣ایبال آثاراھش ک یو گروه مشورت ٢نکیامرپان یصول سازمان بھداشتن شاخص محیا
و  یزیـربرنامـه یبنـدتیـاولو و یمنـیا یبررسـبـرای  ،ھـامارستانیبه ب کمکبا ھدف ه ک
شـده اسـت.  یا طراحیدر اثر وقوع حوادث و بال یدرمانیز بھداشتکب مرایاز آس یریشگیپ

توانـد یمارستان مـیه بکن احتمال است یا دھندۀنشان یمارستانیب یمنیشاخص ا ،قتیدرحق
ه کـاست  ین مجموعه ابزاریف خود را انجام دھد. ایو وظاباشد ا فعال یوقوع بالھنگام در 
مارسـتان را یب یاتیـو عناصـر عمل یارسـازهیغ و یاسـازه ازجملـه ،یمارستانیبۀ حوز ۱۴۵
مختلـف  یھـاحـوزهو  ھـابخشنمـرات  بخـش ن ھـرامتخصصاینکه  رد. پس ازیگیمدربر

ۀ نمـر ،تیـد. درنھایـآیدسـت مـمارستان بهیبۀ رتب، کردند رایانهن و وارد ییتع رامارستان یب
ر یـز یھـااز حالـت یکیمارستان را در یت بیوضع ،آمدهدستبه یِ مارستانیب یمنیشاخص ا
 :  ندکیمشخص م

رده و قـادر کظت حفا ،ه درون آن ھستندک یتواند از جان افرادمارستان مییب ،سطح اول
 باشد.میا یحوادث و بال ھنگامرد خود در کعملۀ به ادام

زات و یتجھ یول، ا ھستیمارستان 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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طـر در معرض خ ،ھستند در آن ی کهافرادتمام مارستان و یب، در زمان حادثه ،سطح سوم
 قرار دارند.

 یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامه. ۱-۲
مسـیر د در ین برنامه بایا .باشندداشته د برنامه یھا بامارستانیب، ایمقابله با حوادث و بال برای
ل مخــاطرات و یــتحل دادنحاصــل از انجــامشــدۀ و مخــاطرات شناخته ھادیــت تھدیریمــد
ن یـبا استفاده از ا ،نی. ھمچنیمارستانیب یمنیا یھاشاخص بر مبتنی نیز بوده و یریپذبیآس

ا بـر یـحـوادث و بال یاحتمـال اثـراھش کتوانند ضمن یھا ممارستانیران بیمد، جامعۀ برنام
ننـد. دو کسـب کمناسـب را  یآمـادگ ،پاسخ به حـوادث برای، مارستانیمختلف ب یھاجنبه

و  کارکنـانمـاران و یب یامن بـرا یطین محیشامل تأم یمارستانیب یسب آمادگکۀ یھدف اول
 آمده است. پیشۀ مؤثر به حادث ین پاسخیتأم زمانھم

 : از این قرار است یمارستانیب یآمادگکسب  فرایند
  ؛ایدر حوادث و بال یاست آمادگین سیتدو. ۱

  ؛ایپاسخ به حوادث و بال یزیربرنامه. ۲

   ؛کارکنانآموزش . ۳

 .جینتا یابینظارت و ارز. ۴

  ١تیفور یاتیعملۀ برنام. ۱-۲-۱
 :  باشدیر میت شامل موارد زیفور یاتیعملۀ برنام

  ؛یمارستانیت حوادث بیریمد یھایاستراتژ 

 ؛ایپاسخ به حوادث و بال یزیرچارچوب برنامه  

 ؛بیمارستان کارکنان آموزش  

 .ایحوادث و بال دربرابر مارستانیب ٢آوریفزایش تابن و ایتمر  

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Plan (EOP) 
2  .  Resilence 
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 آثارکاھش  یشده برانوشتهمدیریتی  یشامل استراتژ ،ینستاماریت بیفور یاتیعملۀ برنام
بـوده و پـذیر انعطافھا ن برنامهیاست. ا یبھبود ۀمرحل و ییگو، پاسخیسب آمادگک بالیا و
حاصـل از  ِج یبراسـاس نتـاھا آن طراحیِ  ،نی. ھمچناست مخاطرات یرد تمامکیرو بر مبتنی
ارائـه  یریـگثبت و اندازهدرخور پاسخی  واندتبوده و میھایریپذبیل 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 سالمتیتأم 

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

 ؛یو خارج یارتباطات داخلاری برقر 

 ؛تیو حما یبانیپشت 

 ؛یمالریزی برنامه 

 ؛زاتیتجھن یتأم 

 ؛مارانیب یابیرد 

 ؛ریومت اجساد و مرگیریمد 

 ؛یرفع آلودگ 

 ؛یدرمانیز بھداشتکمرا ۀھا و مجموعرساختیز و التیرد تسھکحفظ عمل 

 ؛تیو امن یمنیا یحفظ و ارتقا 

  .یخارج یھاو ارگانھا با سازمان یھماھنگ 

ق یـازطر بـه حادثـه یو خـارج یداخل ھایپاسخ یازمند ھماھنگین یسب آمادگک فرایند
حـوادث  یفرمانـدھۀ ر سـامانیـنظ ،اراکـشـده و رفتـهیت پذیریمد ای یستم فرماندھیس کی
 است.  ١یمارستانیب

                                                                                                                                              
1. Hospital Incidence Command System (HICS) 
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 افزایش ظرفیت ۀعناصر برنام. ۱-۲-۱-۱
 ٢زاتیـتجھو ) منـابع انسـانی( ١ننـاکارک افزایش ظرفیت شامل سـه جـزء اصـلیِ  ۀھر برنام

. اسـت )فضـای فیزیکـی( ٣انـات و سـاختارھاکامو  )تخصصی بیمارستانیغیر تخصصی و(
 ۀبـه ارائـتواند ھنگام وقوع حوادث می یک مرکز بھداشتی و درمانی درصورتی ،دیگر بیانبه

منـابع  ،هشدشده و تمرینتدوینپیشاز ۀیک برنامبراساس  ادامه دھد که بتواند،خدمات خود
 به این عناصر اشاره خواھیم کرد. به اختصار ،افزایش دھد. در این بخش خود را ۀگانسه

براسـاس  توانـدمی ای است کهبرنامه، ظرفیت افزایش ۀبرنام :)منابع انسانی( نانکارک .۱
کـادر ، پرسـتاران، اعـم از پزشـکان ،نیاز برنامهمورد تمام منابع انسانی ،قبلیۀ یک برنام

ایـن منـابع  تمـامممکـن اسـت  ،طبعهد. بسازمین أپزشکی و نیروھای خدماتی را تپیرا
توانـد مـی ظرفیت افزایش ۀبرنام ،بنابراین ؛ھنگام بروز حادثه در اختیار مدیریت نباشند

مراکـز  کارکنـان، خود بیمارسـتان کارکنانمختلف (ھای راه از نیاز راموردِ  منابع انسانی
 . سازدمین أ) ت...نیروھای داوطلب و، ھمکار

خـدمات مناسـب بـه  ۀبـرای ارائـ :تخصصـی بیمارسـتانیغیر تخصصی و تجھیزات .۲
 به تجھیـزات تخصصـی و ،بر منابع انسانیعالوه ،ن در ھنگام وقوع یک حادثهامصدوم

شـده افزایش ظرفیـت طـوری طراحـی  ۀیک برنام .است بیمارستانی نیاز تخصصیغیر
مراکـز و نھادھـای  و ز انبارھای موجـود در بیمارسـتانتواند این منابع را امی است که
 سـاختهمین مـواد و تجھیـزات منعقـد أکه با مراکـز تـھایی نامهیق تفاھمازطر ھمکار یا

مین مـواد أتـ ۀنحـو، مین نیازھای تخصصـیأبر تعالوه ،. در این برنامهکندتامین ، است
 است.شده مواد غذایی نیز مشخص ھمچنین  مصرفی و

واضح است کـه منـابع انسـانی و تجھیـزات  :فضای فیزیکی)(و ساختارھا  اناتکام .۳
افـزایش ظرفیـت  ۀباید در یک فضای فیزیکی مستقر شـوند. برنامـ ،خدمات ۀبرای ارائ

شـامل  ،توانـد از تمـام ظرفیـت فیزیکـی بیمارسـتانمـی است کـهشده طوری طراحی 
                                                                                                                                              
1. Staff 
2. Stuff  
3. Structure 
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ی قعخصوص در موابه ،ستانو حتی فضای باز بیمارھا سالن، راھروھا، بستریھای اتاق
د. در کنـاسـتفاده خدمات بھتر  عرضۀبرای  ،ده استکه ایمنی ساختمان اصلی تھدید ش

از  ،کاربری تمامی فضاھای موجود در بیمارسـتان در ھنگـام وقـوع حادثـه ،این برنامه
نگھداری ، نابستری مصدوم، بیماران ژنیاز برای تریامورد فضاھای و نیزپیش مشخص 

 است. شده بینیپیش کارکنانمحل استراحت  ،مچنیناجساد و ھ

 تدوین برنامه ھای نیازپیش: اول ۀمرحل. ۱-۲-۱-۱-۱
ن آنیازھـای تـدوین پـیش ،افزایش ظرفیت بیمارسـتانی ۀاولین مرحله برای داشتن یک برنام

 : از اندھا عبارتنیازاین پیش است.
ارزیـابی و تحلیـل خطـر براساس  ،دیگری ۀایجاد افزایش ظرفیت ھمانند ھر برنامۀ برنام .۱

باید مخاطراتی کـه بیمارسـتان را  ،قبل از تدوین این برنامه ،بنابراین ؛دشومی تدوین و اجرا
و شـده بیمارسـتان اسـتخراج  پذیریِ آسـیبھای مشخصـه وشوند شناسایی  ،کنندمی تھدید
 . دشوبرنامه تدوین ، تحلیل خطر بیمارستانبراساس  ،سپس

تـدوین و اجـرای برنامـه نیازمنـد وجـود سـاختار  توضیح داده شد، ترپیشطورکه ھمان .۲
 ۀاز تـدوین برنامـ پـیشمعنـی کـه بـدین ؛فرماندھی حادثه) اسـت ۀمناسب سازمانی (سامان

مناسـب  صـورتبه الزم اسـت کـه سـاختار فرمانـدھی حادثـه ،بیمارستانی افزایش ظرفیت
 تدوین شده باشد.

نوع کـاربری ھمچنین  فیزیکی بیمارستان وھای ظرفیت و نیازموردِ  ھایشناسایی کاربری .۳
افزایش ظرفیـت اسـت. ایـن  ۀتدوین برنامھای نیازاز پیش ،تواند داشته باشدمی که ھر فضا

 : از اندھا عبارتظرفیت
 ؛اتاق بیماران  
 ؛بستریھای بخش  
 ؛چندمنظورهھای و سالنھا راھرو  
 ؛فضاھای باز بیمارستان  
   .ھاارانب  
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 اسـت؛ خـدمات ۀبـرای ارائـھـا بودن آنایمن ،بسیار مھم در استفاده از این فضاھا ۀنکت
ھا توسط بخش ایمنـی آن یید ایمنیِ أمنوط به تاین اماکن  ۀکه استفاد کردباید توجه  ،بنابراین
ھمچـون  ،و چه بعد از وقوع حوادثیھا چه در زمان ارزیابی خطر و شناسایی ظرفیتاست، 
مواقعی کـه ایـن  ،رضمند .دکنکه ممکن است ساختار فیزیکی اماکن را دچار اختالل  زلزله

دایی و عملیـات گنـدزُ ، باید قبـل از اسـتفاده، شوندمی خاص آمادهھای اماکن برای استفاده
 نبودنسـتقرمو  یتـوجھبـیھمچنـین  موجود انجام شـود.ھای کنترل عفونت طبق استاندارد
تواند مجموعه را با چالشی بزرگ می ،بیمارستانی در این اماکن سیستم مدیریت پسماندھای

 سیستم مدیریت پسـماندھای بیمارسـتانی ھنگـام اسـتفاده ازبینی پیش ،بنابراین ؛دکنمواجه 
 ضروری است.ھا آن
ھا د. این ظرفیتشوفیزیکی و تجھیزاتی بیمارستان شناسایی ھای غیرظرفیت . دیگر اینکه۴

 : از اندعبارت
 ؛و و تجھیزات بیمارستانیدار 
 ؛رابریونقل و تتجھیزات حمل 
 ؛تجھیزات اداری و خدماتی 
 ؛تجھیزات اطالعاتی و مدیریتی 

بازنشسـته و داوطلـب ، کـاربـهآمـاده، اعـم از شـاغل ،نیروی انسـانی ۀھای بالقوظرفیت. ۵
نـوع و ، شـدهعملکرد تخصصـی شناسـاییتفکیک به بایدھا ند. این ظرفیتشوشناسایی 

 :  قرار استبدینھای نیروی انسانی ظرفیت .شودمشخص ھا آن یزان مھارتم
 ؛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 بیمارسـتان بایـد  مرتبط با خدمات بھداشتی و ھایپتانسیلو ھا ظرفیت. ۶
 : از اندھا عبارت. این ظرفیتشوندشناسایی 

شـامل مراکـز  کهھاآن ھایپتانسیلو  منابعدرمانی موجود و شناسایی مراکز بھداشتی 
 شود.... مینظامی و، خیریه، خصوصی، دولتی

مرکـز شـامل  کـه ھـاآن  تـوان مرتبط با خدمات درمانی و میزانھای شناسایی نھاد 
صـنفی ھای سـازمان، حـامی سـالمتھای سـازمان، ھـافوریتمدیریت حوادث و 

، شـھرداری، بھزیسـتی، احمـرھـاللِ ، شناسینظام روان، نظام پرستاری، پزشکینظام
  ... .نیروھای مسلح و

 دارو و تجھیزات پزشـکی وکنندۀ مینأو ت کنندهتولیدھای شناسایی نھادھا و شرکت 
 .نیازموردِ  پزشکیغیر

 افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀتدوین برنام: دوم ۀمرحل. ۱-۲-۱-۱-۲
ارزیـابی و تحلیـل براسـاس  ذکر این نکته ضروری است که ھر بیمارسـتان ،قبل از ھر چیز
 ،ھابرنامـه تمـامدر ھا امـا بعضـی از شـاخص دارد؛ فـردبـهمنحصر ایبرنامه ،وضعیت خود

 : اشاره خواھد شدھا آن به ،این قسمت و باید مدنظر قرار گیرند که در اندمشترک
 ؛است ١عملیاتی اورژانسی ۀی بخشی از برنامنمازاد ظرفیت بیمارستا ۀبرنام 
 ؛استسناد باالدستی واژگان و ادبیات این برنامه منطبق با اَ  
کلیدی بیمارستان با ایـن برنامـه آشـنا بـوده و بـرای اجـرای آن آمـوزش  کارکنان 

 ؛انددیده
 نگاشـته شـده ،مسـئولیت در برنامـه بـانفعان و افراد کت تمامی ذیبرنامه با مشار 

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

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Plan (EOP) 
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دارای ارتباطـات ، اسـت عملیـاتی اورژانسـی ۀکه منطبق بر برنامـبراینعالوهبرنامه  
ا مراکز ھمجوار جھـت تـامین کتبی بھای نامهشده در قالب تفاھمتعریف و تدوین

 باشد.می نیازمورد منابع
آموزش  ،آن دادنو برای انجامشده است ابالغ ھا آن افراد مسئول بهتمامی وظایف  

 اند.دیده
ھـر  .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 زیرھای دستورالعمل

 ھا از بیمارستان؛آن خروجیا  ن به بیمارستاناورود بیماران و مصدوم 
رسـانی بـه تـرخیص بیمـاران بسـتری در بیمارسـتان و اطـالع ۀو نحو بندیسطح 
  ھا؛ۀ آنخانواد
  ؛ن و بیمارانامصدوم سریع پذیرشِ  
 ؛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 
 ؛ھای مشمول گزارشدھی بیماریگزارش ۀنحو 
 ؛اھبیماریبانی دیده ۀنحو 
 ؛کارگیری نھادھای ھمکارهب ۀنحو 
 ؛داوطلب کارکنانکارگیری هب ۀنحو 
 ؛مدیریت ھمراھان بیماران و مردم ۀنحو 
 ؛تحویل تجھیزات و وسایل ۀنحو 
 ؛نیازمورد مین تجھیزاتأت ۀنحو 
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 .کرد منابع مالیھزینه ۀنحو 

 افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀاجرای برنام: سوم ۀمرحل. ۱-۲-۱-۱-۳
عملیاتی اورژانسـی  ۀی از برنامئافزایش ظرفیت بیمارستانی جز ۀاین نکته که برنامتوجه به با

بـه شـرح  ،در ایـن قسـمت شـود؛ لـذامیفرماندھی حادثه اجـرا  ۀو در ساختار سامان است
   شود.می این ساختار اشارهبراساس  مختلف برای اجرای برنامهھای وظایف بخش

 :افزایش ظرفیت عبارت است از ۀای اجرای برنامحادثه بر هوظایف فرماند: فرماندھی .۱
 ؛رتباط با مرکز ھدایت عملیات و تبادل اطالعاتا 

 ؛قرمز و سفید، نارنجی، زرد ۀچھارگانھای اعالم وضعیت 

 .افزایش ظرفیت بیمارستانی ۀبرنامشدن صدور دستور فعال 
 :  روابط عمومی .۲

شـده در تغییرات انجـامص ھا درخصونیاز مردم و رسانهموردِ  اطالعاتآوری جمع 
 ؛بیمارستان

 .و مردم ھاموقع این اطالعات به رسانهمناسب و به ۀئارا برایھماھنگی  
 :  ھماھنگی .۳ 
ھـا آن بیرونی بیمارستان و اعالم نیازھـای بیمارسـتان بـهھای م با بخشائارتباط د 

 ؛قبلیھای نامهتفاھمبراساس 
مین نیازھـای بیمارسـتان توسـط تـأ برایداخلی بیمارستان ھای با بخشھماھنگی  

 ؛منابع مین تجھیزات وأونقل و تخصوص بخش حملهب ،بیرونیھای بخش

 تبـادل اطالعـات بـرای ارتباط با مرکز ھدایت عملیـات محـل حادثـه و دانشـگاه 
 .نیازمورد نیاز و خدماتمورد منابع موجود و و وسعت حادثهدرخصوص 

 : ایمنی .۴
ی کـه فیزیـک قعدر مـوا خصـوصبه ،بیمارسـتانرصد و مدیریت وضعیت ایمنی  

یـا  یـا مـواد خطرنـاک در بیمارسـتان وجـود دارداسـت بیمارستان آسـیب دیـده 
 ست؛ظرفیت در فضای باز بیمارستان در حال اجرا افزایش ۀکه برنامھنگامی



 شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ٤٤

ھای اجـرای اسـتانداردبـر  نظـارت مین وسایل حفاظت فردی وأھماھنگی برای ت 
 ؛یایمنی و حفاظت فرد

ورود و ، ونقلحمل، شامل امنیت پیرامونی ؛ساماندھی و مدیریت امنیت بیمارستان 
 ....خروج و

 :  پشتیبانی .۵
 ۀنیـاز بـرای اجـرای برنامـموردِ  ساماندھی و مـدیریت فضـاھای فیزیکـی و تأمین 

 ؛ظرفیت مازاد
   ؛پزشکی برای اجرای برنامهغیر و و مدیریت تجھیزات پزشکی تأمین 
ظرفیـت براسـاس  کارکنـانمحـل اسـتراحت بـرای بیمـاران و  و غذا و آب تأمین 

 ؛ایجادشده در بیمارستان
 ؛روزرسانی تجھیزات موجود در انبارھانگھداری و به 
 .خیریهھای مردمی و نھادھای مدیریت کمک 

 :  یریزبرنامه .۶
   ؛برنامهبه  مربوط و اقداماتھا ساماندھی و ھدایت تمامی بخش 
 ؛و انتشار مناسب اطالعات رصد و مدیریت انتقال 
 ؛درگیر در عملیاتی ھادریافت اطالعات از تمامی بخش 

 ؛مختلفھای اقدامات بخشسازی مستند 

 ؛تجھیزات و نیازھا و نیروی انسانی ، ازجملهمنابعدرخصوص  دریافت اطالعات 
 .اطالعات دریافتیبراساس  ش خدماتمناسب برای افزایھای برنامه ۀتوسع 

 :  یمالی و ادار .۷
 ؛تجھیزات برنامه ۀمین منابع مالی و اعتباری برای تھیأت 
 ؛نظارت بر مالکیت اموال و تجھیزات 
 .و مخارج عملیاتھا ھزینهسازی مستند 

 :  عملیات. ۸
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 ؛ساماندھی و ھدایت اقدامات اجرایی برنامه 
 ؛حادثه هفرماند ھایاجرای دستور 
 ؛ھای عادی و مازاددر بخش خدمات بھداشتی و درمانی ۀئارابر  نظارت ھماھنگی و 
 ؛واحدھان و مسئوالھا مدیران بخشسازی فعال 
 ؛ظرفیت مازاد ۀبرنامسازی فعال 
   ؛ھاجراحیلغوصدور دستور  
 ؛انتخابیصدور دستور ترخیص بیماران  

 .مازادھای و فضاھا خدمات در بخش ۀارائ 

 برنامه یارزیابی و ارتقا: چھارم ۀمرحل. ۱-۲-۱-۱-۴
و بایسـتی  سـتپویا ۀیـک برنامـ، دیگـریۀ مثل ھر برنام ،ظرفیت بیمارستانی یشافزا ۀبرنام
تخصصی یـا ترکیبـی ایـن برنامـه و ارزیـابی ھای شود. اجرای تمرین روزاصالح و به مرتباً 

حـوادث واقعـی کـه ممکـن اسـت در  اجـرای برنامـه در ،ھمچنـین وھـا دقیق این تمرین
منظـور بـدین ؛رتقای میزان آمادگی بیمارستان مفید باشدتواند در ا، میبیمارستان اتفاق بیفتد

بخـش نظـام ارزیـابی و ، افـزایش ظرفیـت بیمارسـتانی ۀبسیار مھم برنامھای یکی از بخش
 :  شودمیاز این اقدامات اشاره نمونه  ندچبه  ،در این قسمت است. ارتقای برنامه

 ؛ندبرای ارزیابی برنامه آموزش داده شو کارکنانتعدادی از . ۱
 شوند؛ چکو  آماده و اعتبارسنجی ،ھای ارزیابی برنامه در زمان تدوین برنامهفھرست. ۲
 تحــت فرمانــدھی واحــدِ  ارزیــابِ  کارکنــان، ھــا و عملیــاتزمــان برگــزاری مــانوردر . ۳

 کنند؛ارزیابی  رنامه رامختلف بھای بخش، ریزیبرنامه
ه سـتاد فرمانـدھی حادثـ ۀحلیل و در جلسی تریزبرنامه نتایج ارزیابی برنامه توسط واحد. ۴

 ؛شود بررسی
 ؛شده اصالح شوندانجامھای رزیابیابراساس  اجراییھای برنامه و دستورالعمل. ۵
 ؛دشودر ارتقای برنامه استفاده ھا آن شده و ازسازی مختلف مستندھای تجربیات بخش. ۶
 .ی میزان افزایش ظرفیت خود باشدھایی برای ارتقابیمارستان ھمواره به دنبال یافتن راه. ۷
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 بیمارستان کارکنانآموزش . ۱-۲-۲
پاسخ مؤثرتر در زمان حـوادث برای  یمارستانیب کارکنانآموزش  برایگوناگونی  یھاروش
 باشد.می یو اختصاص یبیک/ تریعموم یھاه شامل آموزشکا وجود دارد یو بال

 :  یبیک/ تریعموم یھاآموزش 
o ؛یستیحمالت مسلحانه و ترور 

o ١؛کمواد خطرنا 

o ؛یرفع آلودگ 

o ؛یمارستانیحوادث ب یستم فرماندھیس 

o یمارستانیب یآمادگۀ برنام. 
 یآمـادگ یو ارتقـا یزیـربرنامـه ینه را برایزم ،مناسب ییربنایزعنوان به ھان آموزشیا

باعـث کسـب دانـش و ، یـیزدایآموزش آلودگ ،مثالبرای  ؛آورندیفراھم م یدرمانیبھداشت
 کعوامـل خطرنـا برابـر در یشخصـکننـدۀ ل حفاظتیاستفاده از وسـاۀ نیدرزم یفاکۀ تجرب

 . شود مارستان اضافهیب ییزدایآلودگۀ تواند به برنامیم ،خود، ن دانش و تجربهیا .شودیم
 :  یاختصاص یھاآموزش 
o ؛حادثه یفرماندھۀ 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. 

 یآموزشـ یمبود اسـتانداردھاک .وجود دارد فراوانیالت کمعموالً مش ،آموزش بخشدر 
افـراد  ییتوانـابین تناسب نبود  ،ھای الزمآموزش از کارکنان مندنشدنرهبھ، قبول عمومموردِ 

                                                                                                                                              
1. Hazardous Material 



 ٤٧  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 یبررسـ یبـرا ییاسـتانداردھانبـود نیز  و یآمادگۀ در برنامھا آن شده بهواگذارت یبا مسئول
 ل ھستند.ین قبیاز ا ییھامثال، ھاآموزش یاثربخش
 وضـعیتدر  کارکنـانرد کـمارستان و عملیب یابیارزبرای آزمونی است  ١ن و مانوریتمر

 زیـنھـا آمـوزش یاثربخش یبررس یبرا یروش خوب ،بعد از مانور یابیشده. ارز یسازهیشب
جـز بـه ،ھمـه ینشده بـراا اعالمیشده ل اعالمکو مانورھا معموالً به دو شھا نیتمرھست. 
 :  قرارندبدین ھانیتمراین . شودمی و اجرا یزیربرنامه، زانیربرنامه
افـراد  یحادثه برا کیوی یمعموالً سنار، ایرایانه یسازهیدر شب :ایرایانه یسازهیشب. ۱

ت یـبـه موقع ،رایانـهق تعامـل بـا یازطر ھاآن شود ویش داده میمدنظر نما یھاو گروه
ھـا و از نقـش یدرسـت کدر کارکنـانشـود یط باعـث مـین شـرایـدھنـد. ایپاسخ مـ
ن یحادثـه تمـر کیان یرا در جر یریگمیتصم فرایندو باشند خود داشته  یھاتیمسئول

 نند.ک

افـراد  یبـرا ،اقتـا کیـحادثـه را در  یویسنار، یزیدر مانور دورم :یزیمانور دورم. ۲
خـود و  یافراد از نقش فـرد کن باعث درین تمریدھند. ایش میمارستان نمایب یدیلک

 د.شویحادثه م یستم فرماندھیس یگر اعضایتعامل با د

بـه ھمـراه  ،یواقعـصـورت بهو یسـنار یاجـرا، یاتیـدر مـانور عمل :یاتیمانور عمل. ۳
ه ک ٢یتبکبراساس گزارش  ،یان فرضیقربانصورت بها ی است یقربانعنوان به یداوطلبان
 کارکنـاند یـبا، یاتیـان نوشته شده اسـت. در مـانور عملیقربان یمختصات فرض ،در آن

 به حادثه پاسخ دھند. ،یطور واقعبه

ن اسـت کـمم ،مثـالبرای  شود؛میانجام  یدر سطوح مختلفھا نیتمر ،تانمارسیب کیدر 
ل کـ ین است مانور بـراکمم یا کل بیمارستان صورت گیرددو بخش یا  ای کیدر  ھانیتمر

و  ٣یمارسـتانیبشیماننـد خـدمات اورژانـس پـ ،ریـدرگ یھـاسـازماندیگـر و باشد جامعه 
ا یـر کـرد یمنطقه را درگ یھامارستانیب 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 قطـب یـمانور در سـطح اسـتان  یمانور در نظر گرفت. گاھ ینظر را برامد مارستانیب فقط
 تـوانمـیکـه  ھسـتند یمارسـتانیب یآمـادگۀ برنامجدانشدنی مانورھا جزء  رد.یگیصورت م

 ین زمـان الزم بـراییرد. تعک یابیارزصورت کلی یا اختصاصی بهھا را برنامه ،ھاۀ آنلیوسبه
 یابیـارز و نیـزاژ یـتر یبرا یانکمایجاد ا ی یمارستانیبۀ حادث یاِن فرماندھکم کی یاندازراه

 زیـر مسـائل ،مـانور کیـمعموالً در  .ھایی از این قبیل ھستندمثالمارستان یرد بکجامع عمل
 :  شوندارزیابی می
 ؛حادثه یفرماندھ 

 ؛ییزدایآلودگ 

 ؛اژیتر 

 .درمان 
 

ر را در یز یھااب جنبهیارزیک ا یگر یک مشاھده، مختلف مانور یھاجنبه یابیارز برای
 :  کندمی یابیھر منطقه ارز

 ؛یساختار فرماندھ 

 ؛یکیزیف یھاو فضا کارکنانت یفاک 

 ؛اطالعات روند تبادلارتباطات و  

   ؛انیقربان و کارکنان ١یمنیو ا تیامن 

 ؛زداییروند آلودگی 

 ؛نتریاژ و درما 

   .زاتیاقالم و تجھ و ت منابعیفاک 

ا افـراد یننده کتکافراد شرتمام ل از کمتش ،یاجلسه درطولِ  ،د یاب بایارز ٢بعد از مانور
رد افـراد کعملۀ نیاطالعات درزم یآورن جلسه با ھدف جمعی. ارا بررسی کند مانور یدیلک

پاسـخ  فرایندو  آمادگی بیمارستانی ۀمنظور بھبود برنامآمده بهدستاطالعات به یریارگکو به

                                                                                                                                              
1. Security& Saftey 
2. Hot wash session 



 ٤٩  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

از  ییجـوبیـف و عیافـراد ضـع ییاست که شناسااین نکته ضروری شود. ذکر یل میکتش
براساس اطالعـات ، ان جلسهیرود. در پایشمار نماز اھداف جلسه به ،ھاآن ردکضعف عمل
 .شودمیو اصالح  ینیبازب مجدداً  برنامه، شدهانجام یھایابیارزۀ جیموجود و نت

 حادثهمقابل من و مقاوم در یمارستان ایب. ۱-۲-۳
تمـام عناصـر  ،افتـهیتوسـعه و ھـم توسـعه درحـالِ  یشورھاکا ھم در یوقوع حوادث و بال

ھا در زمـان بیمارستان ،دھد. اغلبتأثیر قرار می ھا را تحتمارستانیخصوص ببه ،یاجتماع
خـود  یھـاتیقادر به انجام مأمور، ز ھستاینھا آن ه به خدماتکیھنگام یعنی ،ایوقوع بال

ھا در زمان وقـوع و پـس از وقـوع حادثـه مارستانیات بیرد و حکلذا تداوم عمل ؛باشندینم
ــرای  ــأمب ــنمورد یِ ن خــدمات ســالمتیت ــردم ضــروری الزم اســت  ،جــهیاســت. درنت یاز م

ھـا در مارسـتانیب یآمـادگ یبا ھدف حفظ و ارتقـا ١یردکعمل یو راھنماھا ھادستورالعمل
منـابع و و بـا اسـتفاده از ھـا آن ھا براساسمارستانین شوند تا بیتدو یالمللنیو ب یلابعاد مِ 

 دیـن راھنماھـا بایـ. اکننـد نیتـدو با رویکـرد تمـام مخـاطرات ییھابرنامه ،انات خودکام
دیگـِر  یھـاخود را بـه برنامـهۀ برنام ،ھاآن ھا بتوانند براساسمارستانیه بکباشند  ایگونهبه

جامعـه  یلک یرده و موجبات ھماھنگکر ملحق یدرگ یھاا سازمانیموجود در سطح جامعه 
 .سازندا را فراھم یدر مقابل حوادث و بال

 یدرمـانیز بھداشـتکـھا و مرامارستانیش توان بیافزا ٢،ھامارستانیب یآمادگۀ ھدف برنام
در  یمارسـتانیب یآمـادگۀ امـبرن یھـاتیمختلف است. اولو یدادھایبه رو ییگوپاسخ یبرا

 : است بوده زیر مسائلشامل  ،گذشته
 ؛مارانیرش بیت پذیش تعداد تخت و ظرفیافزا 

  ؛ییزدایت آلودگیش ظرفیافزا 

 ؛سازیجدات یش ظرفیافزا 

 ؛ازینموردِ  ییزات داروین تجھیتأم 

                                                                                                                                              
1. Guidelines 
2. Hospital Preparedness plan (HPP) 
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 ؛یریادگیآموزش و  

 .نیمانور و تمر 

 :  قرار استبدینھا امروزه تین اولویااما 
 ،...و جداسـازی، زدایـیآلودگی، پذیرش بیمار، مانند یمارستانیب یھاتیبود ظرفبھ 

 ؛ریدرگ یھاسازمانۀ حضور و مداخل موقعیتپاسخ به حوادث در  یبرا

 ؛ھاتخت یریگیپنظارت و  

 ؛کارکنانت یریمد 

 ؛شدگانو فوت ت اجسادیریمدۀ برنام 

 .و بازگشت به حالت عادی مارستانیبۀ یتخلۀ برنام 
 

خـود در مقابـل  یزان آمادگیمداوم م یضمن بررس یدرمانیز بھداشتکھا و مراارستانمیب
، یشـورک یت از الگویه ضمن تبعک کنندن یا تدویجامع و پو یاد برنامهیبا، ا و حوادثیبال

 یابیـو ارز یا ھماھنـگ باشـد. بررسـیر در حوادث و بالیدرگ یھا و نھادھار سازمانیبا سا
سـطح  یارتقـا فراینـد یاز عناصر اصل ،کارکنانو آموزش  بیمارستان یدگآماۀ برنام یِ ادوره
 .است یمارستانیب یآمادگ

 ا یھا در مقابل حوادث و بالمارستانیب یسطح آمادگ یارتقا فرایند. ۱-۲-۳-۱
ه بـا کـ زیـر یشـنھادیپ فراینـداست  الزم ،شورک یھامارستانیب یسطح آمادگ یارتقا برای

د. شـواجـرا  اسـت شـدهن ین تدواد متخصصییو با تأ یعلم یھاافتهین یدتریاستفاده از جد
مـرتبط اسـتخراج و در  یـیِ اجرا یھـاو دسـتورالعمل یبررس دقتبهباید  فرایندن یمراحل ا
نـواقص  شـود؛ سـپس،اجـرا  یشیصورت آزمابه ،ھااز قطب یکی یھامارستانیاز ب یتعداد
 :  است ترتیببدیناحل ن مریاصالح شود. ا یسراسر یاجرا برای یاحتمال

و  یمارسـتانیالت بیکته براساس تشـیمک یمعرفی اعضا: ایحوادث و بالۀ تیمک یاندازراه. ۱
   ؛یشنھادیپ یھاشاخص

  ؛یا براساس دستورالعمل ابالغیحوادث و بالۀ تیمکمسئول  ر وین مدییتع. ۲



 ٥١  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 :یخارج و یمخاطرات داخل خطر ناشی از منظور برآوردل خطر بهیتحل. ۳

 ؛یستخراج مخاطرات براساس دستورالعمل ابالغا 

 ؛یبراساس دستورالعمل ابالغ یریپذبیآس یابیارز 

   .یریپذبیاھش آسکمنظور به یاتیعمل یارھاکراھۀ ارائ 

  :ایحوادث و بال در ییاقتضاۀ ن برنامیتدو. ۴

 ؛یبراساس دستورالعمل ابالغ خاصۀ الت محتمل و مرتبط با مخاطرکل مشیتحل 

 ؛بع موجودل منایتحل 

 ؛ھاتیمسئول ف ویح وظایتشر 

 .یتیریح ساختار مدیتشر 

 :مخاطره بر مبتنیحادثه  یفرماندھۀ ن سامانیتدو. ۵

 ؛بعد از وقوع حادثه ساعت اولِ  ۲تا  ۰: مرحلۀ اقدام فوری 

 ؛ساعت بعد از وقوع حادثه ۱۲تا  ۲ :مرحلۀ میانی 

 ؛هساعت بعد از وقوع حادث ۱۲ش از یب :یافتهمرحلۀ توسعه 

 ؛یت عادیوضعبازگشت به ۀ مرحل 

 ؛موجود یھامارستانیحادثه براساس تعداد تخت در ب فرماندھین چارت یتدو 

 ؛پاسخ یو راھنما یزیربرنامه ین راھنمایتدو 

 ؛ھاتیموقعو ف یشرح وظاۀ یتھ 

ھشدار و اعالم  شامل، یمارستانیب فرماندھی حوادث ۀسامانکردن فعال فرایندن ییتب 
 حـوادثت یریز مـدکـمرکردن فعـال، برنامهکردن فعال، تیوضع یبررس، تیوضع

 یافـراد براسـاس بررسـ ینیگزیسـامانه و جـا یتیریادر مدکفراخوان ، یمارستانیب
 ؛ت موجودیوضع یبراساس بررس پاسخۀ ن برنامیتدو و یقبلۀ شده و برنامانجام

ر محـل د یز فرمانـدھکـمر و یمارسـتانیب حـوادث یز فرمانـدھکـن ارتباط مرییتب 
 .یات محلیت عملیز ھداکحادثه و مر
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 ؛برنامه یر در اجرایدرگ کارکنان تمامآموزش  .۶

دو بـار  کمدستِ ، ایحوادث و بالۀ تیمکبا نظارت  یاتیو مانور عمل یزیمانور دورم یاجرا .۷
   .در سال

 ھا آن مخاطرات و احتمال وقوع ناشی از وقوع ھایل خطریتحل. ۱-۲-۴
و مسـتندات  یخید بـا اسـتناد بـه شـواھد تـاریـامل مخاطرات باکراج استخ ،در این مرحله

صـورت گرفتـه و  یو ھواشناس یفرماندار و یمثل استاندار مربوط، یھاموجود در سازمان
از  یانمونـهعنوان بـه ریـجـدول ز .شـودسالمت بـرآورد بخش در ھا آن از یناش ھایخطر

ن مخـاطرات براسـاس یده شده است. اآورھا آن از یب ناشیمخاطرات موجود و احتمال آس
مستندات موجود و سوابق وقوع در منطقه و با استفاده از تجارب و منـابع موثـق اسـتخراج 

ھـا آن از یپرخطـر ناشـ یھـاتین مخاطرات و موقعیسالمت با ا بخشاست  ه الزمک شده
 .کندمقابله 



 ٥٣  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ١ھامخاطرات و خطر وقوع آن. ۱-۱جدول 

 مخاطرات
 خطر وقوع

 ،متوسط ،فیخف
 دیشد

 ثر احتمالکحدا

خسارت یخسارت مال یب جانیآس
 یشاورزک

خسارت 
 یطیمح

 ادیز ادیز ادیز مک دیشد گردباد
 ادیز مک ادیز ادیز دیشد زلزله

 ادیز ادیز متوسط ادیز دیشد ران آتشفشانوَ فَ
 متوسط متوسط متوسط متوسط ،مک متوسط نیرانش زم

 ادیز ادیز متوسط ادیز متوسط یل ناگھانیس
 ادیز مک مک مک فیخف ساحل ینفت یآلودگ

 متوسط مک متوسط مک دیشد ،متوسطییروستا، یشھر 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 ییھوا یایبال

اد در یز متوسط ھایریگھمه ،ھایدمیاپ
 مک مک مکخاص یھایماریب

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

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

در مناطق 
 یساحل

اد در یز ،متوسط مک
 یساحل مناطق

  ییایحوادث در
 - مک ادیز متوسط

 ،به حادثهبسته
احتمال اما با 

 یاد آلودگیز
 یساحل

 
 سـازدیمـا را قـادر مـ، ایـمخـاطرات و احتمـال وقـوع حـوادث و بالخطر ناشی از ل یتحل
. را بیـابیمھـا آن حـلراه رده وک ییا را شناساین بالیاز ا یناش یِ سالمتتھدیدکنندۀ  ھایخطر

 :  است بارهنیدرا یر مثالیجدول ز

                                                                                                                                              
 آوری اطالعات ذکر شود.یادآوری: برای تمام مراحل ذکرشده، الزم است منبع جمع .١
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 شدهییبا مخاطرات شناسا مراهھ یسالمت ۀتھدیدکنند ھایخطر. ۲-۱جدول 

 شدهییشناسا مخاطرات
 محتمل یایبال و

 یسالمت ھایخطر
 میرمستقیغ میمستق

 یِ روان ھایاثر و مدتوتاهک یھابیآس، صدمات گردباد ،ھاتوفان
 مدتیطوالن

 ،یسرمُ  یھایماریب احتمال شیافزا
 منتقله از آب و یھایماریب ژهیوبه

 یروبکین مناقال

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

 است منجر نکمم یزندگ روند بیآس
 باعثو غذا شده و  مبود آبکبه 

 .شود ی دیگرھایماریب بروز

 یخفگ فشانآتش رانوَ فَ 
از ذرات  یناش یچشم و یتنفس راثآ
سالمت روان در  یرو ریتأث ؛سترکخا

 .یدیاس یھاباران اثر

 و مدتوتاهک تأثیر، یخفگ، جراحات و صدمه نیزم رانش
 روان سالمت بر مدتیطوالن

 ریذخا مبودک و آبۀ ریذخ قطع
ن است به کمبود آب ممک ؛ییغذا
 منجر شود. یاسھال یھایماریب

 لیس
 شیافزا، یگرفتگبرق، یشدگغرق، صدمات

 قیازطر منتقله یھایماریب، یسرمُ  یھایماریب
 یآب منابع یآلودگ زمان در ،آب

 یدر روند زندگ اختالل

 یو روان یبر سالمت جسم ریتأث ...و یجسم، یعصب التکمش، صدمه یاجاده تصادف
 ییغذا مواد مبودک یتنفس یھایماریب، دود با تماس، یسوختگ اھانیگ یسوزآتش

 ھایریگھمه و ھایدمیاپ
 نکمم هک ،ایچون اسھال و ماالرھم ی،یھایماریب

ادامه  نترلک یھایاستراتژ اعمال نزما تا است
 .آب ریذخا یسازکپامانند  یابد؛

 یروان آثار

 یسالکخش

، ھایزمغذیر مبودک، ینیئپروتۀ یسوءتغذ
 خطر شیافزا، انتقال قابل یھایماریب

 و دییفویت، وبا، اسھال مانند ،یعفون یھایماریب
 .کسرخ

 اھشک از یناش عوارض شیافزا
 یھاسمیناکم اھشک ؛دیخر قدرت

به  یدسترس کاھش ؛یسازگار
 هیخدمات پا

 ٢یسازمان بھداشت جھان ١تیمخاطرات واحد اقدامات بشردوستانه و فورۀ برگ: منبع
 

                                                                                                                                              
1. Emergency and Humanitarian Action (EHA) Unit  
2. World Health Organization (WHO) 



 ٥٥  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ه احتمـال وقـوعکـرسـان ھسـتند بیآس ذات،به یعیوقا مخاطرات، ه اشاره شدکگونه ھمان
ا جامعـه مشـخص یان کمخاطره براساس م کیان و زمان مشخص وجود دارد. کدر مھا آن
 ۱. جـدول است مخاطره کیاز  یناش یھابیوقوع آس یمّ کا ی یفیکاحتمال ، خطر .شودیم

 یا شھرسـتان محـل زنـدگین است در استان که ممکدھد را نشان می یاز مخاطرات یتعداد
دھد. ینشان م یفیکاس ید و ستون دوم خطر وقوع را با استفاده از مقیخود با آن مواجه شو

   احتمال است. بیشترینۀ دھندنشان ۱۰ه کاستفاده است  نیز قابل ۱۰تا  ۱ یِ مّ کاس یمق
ن کمم ،مختلف یایه در حوادث و بالکای هخطرھای تھدیدکنند ۲جدول  ،گرید یازسو
 یبـرا یشـتریاحتمـال ب، حادثـه کیه در ک ین معنیبه ا ؛دھدیجاد شوند را نشان میاست ا
از  یـکن اسـت ھرکـمم ،ایـال 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 مناسـب و مـؤثر بـه  ،گبزرۀ جامع کیعنوان نتواند به یا قطبیاگر استان  ،جهیدرنت

ا یـشـور ک یا حتیخارج از منطقه  یِ تیاز به اقدامات حماین، حادثه دھد و با آن سازگار شود
ن یبـ ی. تفـاوت اصـلاست ١البَ  کیاز  یینما فرایندن یند. اکیدا میضرورت پ یجھانۀ جامع

، منـابع موجـود اسـتفاده از توانـد بـایجامعه نم، آن است. در بال یدر بزرگ ٢،تیال و فوربَ 
در سـطح ، جامعه با استفاده از منابع خود، تیفور کیدر  کهدرحالی ؛ندکت یریحادثه را مد
بـه  ،بحـثشـدن روشن یشود. بـرایسازگار مبا آن و دھد میبه حادثه پاسخ  ،نسبتاً خوبی

 .کنید ر توجهیز یھامثال

                                                                                                                                              
1. Disaster 
2. Emergency 
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جـا ر مجـروح بـهو دو نفـ کنـدن تصـادف یبا ماشـ یلتکیموتورس ،روستا کیاگر در  -
 شود. یدگید به آن رسیه باکحادثه است  کی ،ت در روستاین موقعیا، بگذارد
ت یـت فوریـموقع کی ،هاز آن دو به درّ  یکیون و اتوبوس و سقوط یامک کیتصادف  -

در  ،انتقـال مصـدومان یم امـداد بـرایاست تـ ه الزمکاست  یمل قطبی/ ت استانی/یبا مسئول
 ند.کدا یصحنه حضور پ

در  .ال در نظـر گرفتـه شـودبَـ کیـن است کشھر بزرگ مم کیز در ین ییھواۀ سانح -
 با حادثه استفاده خواھد شد. ییارویروبرای  ،یز از منابع ملین وضعیتین یچن

تـوان بـه یت مـیـال و فوربَـ، خطر، مخاطره یِ اهیپاۀ چھار واژ یمعنشدن حال با روشن
ۀ نـیدرزم یوتـاھکن یتمـر، دن بحـثکرروشـن یبـرا ،م و اصول پرداخت. پیش از آنیمفاھ
 شود.یم خطر ارائه میترس

 هیا ناحیشھر ، مخاطرات استانۀ م نقشیترس: یفرد /یارگروھک
ّ  ییایجغرافۀ مخاطرات منطقفھرست    یھاشده در سازمانق ثبتخود را براساس اطالعات موث
 د.یکنه یتھ ،یو ھواشناس یمانند استاندار ،مرتبط
ن مخـاطرات را یـا، ۱د. با استفاده از اطالعات جدول ینکم یترس را خودۀ رات منطقاز مخاط یانقشه
، ھـر مخـاطره یمختلـف بـرا یھـاهیھا و سـا. با استفاده از رنگکنیدم یترس ،تفکیکبه و کردهمشخص 

 یجداگانه برا یھاد نقشهیتوانیشتر است. میه احتمال وقوع مخاطرات در آن بکرا مشخص کنید  یمناطق
د چـه یـنید ببیـتوانیشـما مـ ،نجـاید. در ایگر قرار دھیدکی یھا را رونقشه ،و سپس بکشیدمخاطره  ھر

ه در کـدر جـدول باشـند  ین است مخاطراتکاز مخاطرات دارند. مم یکھر یبرا یشتریخطر ب ،یمناطق
 .نیدک میب ترسیترت ھمین بهز یرا نھا آن ،در آن صورت ؛سکعهافتند و بیشما اتفاق نمۀ منطق
 

 م مخاطرهیگام ترسبهگام یراھنما
 د. ینکجدول مخاطرات را مرور  .۱
سال  ۵در  ،نظر شماۀ مده در منطقک ییایحوادث و بال یزمان و بزرگ، انکم بارۀدر اطالعات الزم .۲

 .کنید یآورگذشته اتفاق افتاده است را جمع
اطالعـات ، انـدشما اتفاق افتادهۀ در منطق ،یه زمانک ییھایریگھمه یِ زمان و بزرگ و انکم بارۀدر .۳

 .  .کنید یآوررا جمع یافک
از جامعـه ، الزم بود اگرد. ینکد یمنطقه را بازد ،ازیدرصورت ن، اطالعات مناسب یآورجمع یبرا .۴

 د.یریبگ کمکار کنیا یبرا
 د. ینکه یتھ مربوط یھاز و سازمانکرا از مرا تانمنطقهۀ یپاۀ نقش .۵



 ٥٧  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 د. ینکرسم  کیا پالستیطلق شفاف  یه را رویپاۀ حدود نقش، اده از نشانگربا استف .۶
  مخاطرات را با رنگ و شرح عالئم مشخص کنید. .۷

 ا یدر حوادث و بال ییاقتضاۀ برنامتدوین . ۱-۳
 کیـاز وقـوع  یناشـ یاحتمال وضعیت ینیبشیبراساس پ فوریتیۀ برنام کی ییاقتضاۀ برنام

جامعـه و  یآمادگ، زات موجودیتجھ، یانسانیمنابع مال، ل خطریتحله براساس کحادثه است 
ه رونـد کـ ین برنامـه در مـواقعیـشـود. ایه مـیتھ یالمللنیو ب یمل و یت پاسخ محلیظرف

مقابلـه بـا ھنگـام الزم  یآمادگ آوردندستبه برای، ند شده باشدکار یبس یمعمول یھابرنامه
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
حـوادث و  ازآنجاکـه .داشـت یآمادگ موقعیتن یبدتر ید برایھمواره با ،یزیردر برنامه

شـده  یبررسھا آن از وقوع یج و عواقب ناشیالزم است نتا ناپذیرند،بینیپیش یا اتفاقاتیبال
 یبـرا یسـب آمـادگکمنظور به لذا شود؛ن یتدواستراتژی مناسب  ،ھاآن بارویارویی  یو برا

 یزیـرن برنامـهیتـدو، سـالمت بخـش گوییت پاسخیش ظرفیپاسخ مؤثر به حوادث و افزا
 یا اتفاقـاتیمعتقد است حوادث و بال ی. سازمان بھداشت جھاناست یامًال ضرورکیی اقتضا
ر و آالم انسـانی یوماھش مرگک برای سالمت بخشن الزم است یرابناب ؛ت ھستندیریمدقابل

ۀ در حـوز یآمـادگ یی. ھـدف نھـادسـت آوردبهالزم را  یھـایآمـادگ، ایـدر حوادث و بال
ت کـحرگـرفتن و بـهخـدمتان بهکو امنیاز مورد ی منابعنان از دسترسیسب اطمک، سالمت
الزم ، ین آمـادگیـا آوردندسـتبه بـرای. ستدر زمان وقوع حوادث و بالیاھا آن درآوردن

 : ردیر صورت گیاست اقدامات ز
  ؛ن شودیتدو یملو  یاستان و یمحلمحتمل در سطح  یوھایسنار یبرا ییاقتضاۀ برنام. ۱

الزم  یھـاآموزش ،مداومطور به کارکنانتمامی  ،ایمؤثر به حوادث و بال گوییپاسخبرای  .۲
 ؛دننیبب

   مند شوند؛بھرهاز ینمورد یھاوزشآماز جامعه و آحاد مردم . ۳

 شوند. یابیارز ،شده و مانوریسازهیط شبیجاد شرایابا  ،طور مداوماقدامات به. ۴
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پاسـخ بـرای  یزیـربرنامـه، آن ییھدف نھا که است یمستمر فرایند یآمادگ ،قتیدرحق
. یابـدمی ارتقا ا مانوری یزیربرنامه و نیتمرکه با  ستایزمان وقوع حوادث و بال مناسب در

از بـا اسـتفاده  ،و ھمـواره داردطـور مـداوم وجـود به یسطح آمادگ یان ارتقاکام ،نیبنابرا
، یت محلـیری. مـددشـومی ریپذانکام ،یا حوادث واقعیھا نیاز تمر شدهآموخته یھادرس

ت یریش از تـوان مـدیحادثـه بـ یِ لذا اگر بزرگ؛ است یپاسخ به حوادث محل یمسئول اصل
ت بـه سـطح بـاالتر یسطح باالتر خـود و انتقـال مسـئولکردن فعال ید آمادگیبا ،باشدمحلی 
 را داشته باشد.  یا قطبی یامنطقه یا یاستان
حادثه  کیمؤثر به  پاسخ یبرا یاملک یآمادگباید  یمارستانیب /یدرمانیز بھداشتکمر کی

خـارج از  یھـاسـازمانز اخـدمات ۀ و ارائـ کمکافت یدر یرا انتظار برایز ؛را داشته باشد
 /یت محلـیریت مـدیتقو ،نیدھد. بنابرایش میھا را افزابیر و آسیومفقط مرگ، مارستانیب
دھـد. یش مـیز افـزایت پاسخ را نیظرف، یریپذبیاھش آسکضمن  یا دانشگاھی یمارستانیب
 یشـورکواحـد  ید براساس الگـویبا یمحلۀ ن برنامیه تدوکد در نظر داشت ین را ھم بایا

 یالگـو صـورتهبـ دیـبا ،ھـامارستانیمثًال در سطح ب ،ھان برنامهیتدو ،منظوراین  به ؛باشد
 د.شون و ابالغ یتدو یشورکواحد 

 و ھـااستین سیتدو ،یدر سطح مل. ۱ اند از:عبارت یآمادگ آوردندستبه یعناصر اصل
ھـا براسـاس مـهبرنا یطراحـ ،یدر سطح محل .۲ ؛ھافرایند ینیبشیو پ یردکعمل یراھنماھا

 ،یدر سـطح فـرد .۳ ؛یارات قـانونیـاخت ینیبشیاز و پینموردِ  ن منابعیتأم و یشورک یالگو
 نان.کارکنگرش و مھارت  و دانش یارتقا

  ایسالمت در حوادث و بال بخشاھداف . ۱-۳-۱
 ؛مدتیمدت و طوالنوتاهکھا در یماریر و ابتال به بیوماھش مرگک 

 ؛از مردمینمورد یانات سالمتکه و امیاول یھاکمکمثل  ،یسالمتۀ ین خدمات اولیتأم 

 ؛ا محتملیموجود  یھایماریاز گسترش ب یریشگیپ برایالت یخدمات و تسھۀ ارائ 

 .ران جامعهین مدیب یانتقال اطالعات ضرور 



 ٥٩  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 
 ھایوضـعیت یاقـدامات بـرا ینـیبشیو پ یطراحیی، اقتضا یزیربرنامه ،خالصهطور به

. اسـت نشـدهینـیبشیط پـیشـرا یبـرا یآمـادگ آوردندسـتبه مـه ون برنایمختلف و تمر
اھش و بـه حـداقل رسـاندن عـوارض و کـبرای  یشامل اقدامات یزیرن برنامهیا ،قتیدرحق
ن یمردم و تـأم یرنج و نگران، صدمات و جراحات، ریوممثل مرگ ،حادثه کیاز  یج ناشینتا

داشـته و قـوی ار یبسـۀ زیـاز بـه انگین آن نی. تدواست یماران بستریب یخدمات مستمر برا
 یآمـادگ یارتقـا ییاقتضـاۀ موجود است. ھـدف برنامـ یھابرنامه یبررس ،ن گام در آنیاول
مـاران یب و کارکنـان یھـابیاھش مخـاطرات و آسـک، ایدر مقابل حوادث و بال یمارستانیب

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

 به حادثه پاسخجامع و مراحل  فرایند. ۱-۳-۲
   یسازفعال ۀمرحل. ۱

 ؛هیو پاسخ اول یسازآگاه 

 .نترلکو  یفرماندھ و یسازماندھ 
 
  ییاجرا ۀمرحل. ۲

 ؛امداد و نجات 

 یدرمانیز بھداشتکن مریو انتقال به اول کنندهتیتثب ۀیاول یھاکمکخدمات  و اژیتر 
   ؛امن

 .ماران و مخاطرات موجودیب یت قطعیریمد 
 

 یبھبود ۀمرحل. ۳

 ؛خروج از صحنه 

 ؛یت عادیوضعبازگشت به  

 .یدھندگان خدمات سالمتن و ارائهامصدوم یجانیو ھ یاحساسۀ یتخل 
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 ریزی در حوادث و بالیاانواع برنامه. ۱-۳-۳
 طمربو ندهیآ به را حال زمان ،یلپُ  مانند که است تیریمد مھم فیوظا از یزیربرنامه
 و ھاھدف حصول یبرا ،ھاتیفعال 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 ھاھدف ینیبشیپ بر مشتمل
 را شدهھماھنگ یتالش یزیربرنامه. است ندهیآ اتیعمل میتنظ قیازطر ،ئننامطم عوامل

 قبول زانیم کاھش ،یریزبرنامه یاساس ھدف. دھدمی نشان را ریمس و آوردمی وجودبه
 یھاتیموقع به یابیدست یبرا اھنگمھ یریتداب اتخاذ و یاحتمال اتفاقاتدر برابر  خطر
 .است یسازمان

 عمل در آن مفھوم لیو اند؛را مطرح کرده یمختلف فیتعار انشمنداند ،یزیربرنامه یبرا
 .است متفاوت ،کاربرد حوزه و موضوعبراساس  ؛ زیراستنی ریتفسقابل و است مبھم
، ھایماریب کنترل و یریشگیپ، خانه کی ساختن، مدرسه کی سیسأت یبرا یریزبرنامه
 داشتن رغمبه و است متفاوت ھمبا ،...و مارستانیب احداث، شھروندان سالمت یارتقا

 در ،ھرحالبه. دارد ازین را یخاص یابزارھا و ھاوهیش و ھاروش یکھربسیار،  مشترکات
 : است توجهدرخور  ریز نکات ،یزیربرنامه فیتعر

 ؛موجود منابع از استفاده روش بھترین. ۱

 ؛مندنظام و شدهھدایت تالشی. ۲

 .آینده اھداف یا ھدف ۀکنندمشخص. ۳
 

 از یانبـوھ انیـم در ،یریزبرنامـه امـا ؛نـدارد وجود ندهیآ قیدقبینی پیش امکان بدون شک،
 ۀاسـتفاد امکـان و اسـت یسازمان اھداف به لین در رانیمد یراھنما، ھاموقعیت و ھاتیفعال
ۀ ھمـ در یزیربرنامه ،نیبنابرا .کندمی فراھم اھداف به دنیرس یبرا را سازمان منابع از نهیبھ
 یاژهیـو تیـاھم، ھسـتند منابع از فراتر اریبس ازھاین که ایبال حوادث و در ژهیوبه و ائلمس



 ٦١  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

از حادثـه  قبـل برنامـه نیتـدو ،ایـبال بـه موفـق ییِ گوپاسـخ و مقابلـه یبـرا. کنـدمـی دایپ
 ازیـن و دادھایرو کنترل از خارج ریس دلیلبه بحران کی وقوع انیجر در. استناپذیر اجتناب

 ،بنـابراین ؛دارد وجـود شدهنیتدو شیپ ازھای برنامه یاجرا فرصت تنھا، 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. ۱-۳-۳-۱
 قرار است: دینب مارستانیبدر  یابالی حوادث و ریزبرنامه پایه اصول

   باشد؛ بینیپیش قابل 

 ساده باشد؛ 

 منعطف باشد؛ 

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

 جامع باشد؛ 

 سازگار باشد؛ 

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

 
 ھـایاثر از ،کارآمـد یانسـان یروین تدارک و زمان حفظ با توانمی یزیربرنامه کمک به
 یبـرا کـه یزمـان درواقع،رساند.  را الزم یھاکمک نیشتریب ،افراد به و کاست ایبال بمخرّ 
 یبـرا کـه یزمـان بـا اسـت یمساو ،شودمی رفصَ  ییگوپاسخھای برنامه نیتدو و یطراح
 .است شده اندازپس ایبال حوادث و وقوع از پس ۀمرحل
 مفھوم ی دیگر،ھانهیزم ھمچون، ایبال یسالمت و یبھداشت جینتا تیریمد یبرا یزیربرنامه
 یبرا یمتعدد اصطالحات وھا واژه از ،ایبال تیریمد در جیرا اتیادب در. دارد یمبھم
 : از اندعبارتھا واژه نیا عمدهکه شودمی استفاده ایبال مختلف مراحل در یریزبرنامه

 ١؛بیمارستان بالیای یریزبرنامه / برنامه. ۱

                                                                                                                                              
1 . Hospital Disaster Plan / Planning (HDP) 
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 ١؛بیمارستان فوریت یریزبرنامه / برنامه. ۲

 ٢؛بیمارستان فوریت عملیات یریزبرنامه / برنامه. ۳

 ٣؛بیمارستان ییاقتضا یریزبرنامه / برنامه. ۴

 ٤؛بیمارستان آمادگی یریزبرنامه / برنامه. ۵

 ٥؛بیمارستان گوییپاسخ یریزبرنامه / برنامه. ۶
 ٦؛بیمارستان بازیابی یریزبرنامه / برنامه. ۷
 ٧؛بیمارستان فعالیت تداوم یریزبرنامه / برنامه. ۸
 

 بیمارستان بالیای ریزیبرنامه/  برنامه .۱

-ھـای بیمارسـتانی را در برمـییزیربرنامهکه سایر  استبرنامه کاملی  ریزی،برنامه این نوع

 در یابیـباز و اثـرات کاھش، پاسخ ،ی، آمادگیریشگیپالزم برای  اقداماتگیرد؛ شامل تمام 
، ریـزیبرنامـهنـوع  نیـا در .شـودمـی آن از پـس ھـاتیفعال ۀارائ تداوم بوده و باعث ایبال

 یھـادسـتورالعمل و مشـخص ھـادر زمـان حـوادث و فوریـت ھـابخش و افراد تیمسئول
 ،یزیـربرنامـه نـوع نیـا ھدف. شودمی بینیپیش ایبال حوادث و به پاسخ یبرا یاستاندارد
در  مصـدوم تعـداد نیشـتریب بـه مـؤثرسـریع و  یپزشک خدمات ۀارائوضعیت کردن فراھم

 یھـابیآس و ریوممرگ رساندن حداقل بهبرای  مؤثر پاسخاست. ارائه  ممکنکمترین زمان 
از سـایر اھـداف  کارکنـان و مارانیب یبرا امن طیمح کی تامین و رتلفاتپُ حوادث  از یناش

 یھـابخـش و سـطوحتمـام  و مراحـلتمـام  شـامل مهبرنا نیارود. این برنامه به شمار می
 بیتخربوده و باعث  انسان سالمت یبرا یدیتھد کهی مخاطرات مامبوده و در ت یمارستانیب

احتمـال وقـوع  کـه ییایـبالدر  ،معمـول طـورهب اما شود کاربرد دارد؛آنھا 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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 ،یمارسـتانیب ھـر تیـفور ۀبرنامـ .شـوداستفاده بیشتری از ایـن برنامـه مـی ،دارندبیشتری 
 کامـل یِ بسـتگ مارسـتانیب دسـترس در امکانـات و منابعبه  بوده و مارستانیب آن مخصوص

 .دارد
و  اسـت یکلّ  برنامه نوع نیا که است نیا ،شودمی یریگجهینت مختلف منابع ۀمطالع از آنچه
 در را مارسـتانیب یکلّـ یھـااسـتیسنیـز  و شـودیمـ شامل را ھای دیگریزیربرنامه انواع
. ایـن افتنـدمی اتفاق مارستانیب خارج ای داخل که ییھاتیفور وھا موقعیت و ایبال تیریمد

 تحـت را جامعـه ،درنھایـت و کننـدگانمالقات، مارانیب، کارکنان تواندمی بالقوهبرنامۀ کلّی 
 کـه را یداماتاقـصورت که تمام بدین ؛ردیگدربر یچتر مثلرا  مراحل ۀھمو  دھد قرار ریثأت

 از یابیـباز وآثـار  کـاھش، گوییپاسـخ یآمادگ، ایبال وقوع از یریشگیپ یبرا مارستانیب در
، برنامـه نیـا. شـودمـی شاملنیز  ایبال از پس را ھاتیفعال ۀارائ تداوم وگیرد انجام می ایبال

 یارداسـتاند یھـادسـتورالعمل و کنـدیم مشخص یابال ھنگام را ھابخش و افراد تیمسئول
 ،یزیـربرنامـه نـوع نیـا ھـدف. کنـدمـی فراھم ایبال حوادث و به پاسخ در ،اتیعمل یبرا

 ممکن نامصدوم تعداد نیشتریب به یفور و مؤثر یپزشک خدمات ۀارائوضعیت کردن فراھم
 و رتلفـاتپُ حـوادث  از یناشـ یھـابیآسـ و ریـوممـرگ رسـاندن حـداقل بـهاست برای 

 .ایبال حوادث و در مؤثر پاسخ و کارکنان و مارانیب یبرا امن طیمح کیکردن فراھم
 یمارسـتانیب یھـابخـش و سـطوح ۀھمـ، احـلمر، مخاطرات تمام شامل برنامه نوع نیا

 و سوانح تمام، مخاطرات تمام از منظور. شودمی ھاتیفور و ایبال تیریمد فرایند در مرتبط
 امـا ؛باشـد طیمحـ ای اموال بیتخر و انسان سالمت یبرا یدیتھد تواندمی که است یعیوقا
 .فتندیب اتفاق است محتملیا  رودمی انتظار که کندمی دیکأت ایبال از یانواع بر ،معمول طورهب

 و منـابع بـه کامـل یِ بسـتگ و اسـت مارستانیب آن مخصوص ،یمارستانیب ھر تیفور ۀبرنام
 .دارد مارستانیب دسترس در امکانات

 
 بیمارستانی فوریت ریزیبرنامه/  برنامه .۲
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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 البَ اساس، براین. شود لیتبد بال به ندتوا، مینشود
 یوقت ،نیبنابرا. است جامعه خارج از ھاکمک افتیدر ازمندین و ستین جامعه توان حد
 زین را ھاتیفور برنامه نیا خودهخودبدارد،  برنامه ایبال حوادث و یبرا یمارستانیب

  .ردیگیدربرم

، اصول که ای است دشدهییأت و یرسم سناداَ  ،یمارستانیب تیفورۀ نامبر، فیتعار در
 شرح را تیفور اتیعمل تیریمد در استفادهمورد یھاروش و اتیعمل میمفاھ، ھااستیس
 روزبه و ینگھدار، نیتدو یتیمسئول مختلفِ  سطوح ۀوسیلبه برنامه نوع نیا .دھدمی
 .دھدیم شرح را »بالقوه راتمخاط از یمتنوع تعداد به پاسخ« و شودمی

 بلکـه ؛ستین واقعه کی به پاسخ یبرا هبار کی اقدام کی یمارستانیب تیفور یزیربرنامه
 نیـا .اسـت شدهانجام اقدامات یِ بازنگر و نیتمر، آموزش، یزیربرنامه از مداوم ۀچرخ کی

 و سـازیباز توانبخشـی/، پاسـخ، یآمـادگ( تیـفور تیریمـد ۀمرحلـ ۴تمام  زین برنامه نوع
 .شودمی شامل را) ھاکاھش اثر پیشگیری/

 : دارد مرحله ۶ ای قدم ۶ تیفوری ریزبرنامه 
 ؛یریزبرنامه تیم یک تشکیل. ۱

 ؛)خطر ارزیابی یا موجود وضعیت بررسی( موقعیت درک. ۲

 ؛اھداف تدوین. ۳

 ؛برنامه تدوین. ۴

 ؛برنامه دییأت و تثبیت، مرور، سازیآماده. ۵

 .برنامه ارینگھد و اجرا. ۶

 



 ٦٥  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 بیمارستان فوریت عملیات یریزبرنامه / برنامه .۳
به روز نگه  را دارا بوده و آن دیبا ھامارستانیبازجمله  ،ھاسازمان تمام که است یابرنامه

 یچارچوب کند ومی نییتع را مارستانیب یایبال تیریمد یھایاستراتژ ،دارند. این برنامه
آوری تاب به و سازدمی فراھم را نیتمر و آموزش، ھاتیرفو ،ایبال یریزبرنامه یبرا
، زاتیتجھ مانند ،ازینموردِ  منابع و افراد یھاتیمسئول برنامه نیا. کندمی کمک مارستانیب

 حوادث ودر ھنگام بروز  استفاده یبرارا  دسترس در منابعدیگر  و ملزومات، التیتسھ
 برای .کندمی معلوم را منابع و ھاتیفعالشدن ھماھنگ یھاروش و کردهمشخص  ایبال
 یھاتیفعال و است مخاطرات تمام کردیرو با سند کی مارستانیب ییابال ۀبرنام ،لامث
 .شود توجهھا آن به ،بال ای تیفور کی وقوع زمان در دیبا کهشود یم شامل را یاژهیو

 بـالقوه داتیـتھد یابیـارز و مارسـتانیب خطـر یابیـارزبراساس  تیفور اتیعملۀ برنام
 : این مسائل را دربردارد و شودمی نیتدو
 ؛مدیریت و ریزیبرنامه. ۱

 ؛بالیا از بعد و حین، قبل کارکنان ھایمسئولیت و نقش. ۲

 ؛پزشکی خدماتۀ ارائ ۀنحو. ۳

 ؛خارجی و داخلی ارتباطات. ۴

 ؛لجستیکی / پشتیبانی. ۵

 ؛مالی مینأت. ۶

 ؛تجھیزات. ۷

 ؛بیماران پیگیری. ۸

 ؛ومیرھامرگ دیریتم. ۹

 ؛ییزداآلودگی. ۱۰

 ؛ھاشریان و ھازیرساخت مینأت عملیات. ۱۱

 ؛ایمنی و امنیت. ۱۲

 .خارجی ھایسازمان با ھماھنگی. ۱۳
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 بیمارستان اقتضایی ریزیبرنامه / . برنامه۴
قـوع قبـل از و تا دھدیم یافک زمان افراد به ،بوده پاسخ و یسازماندھ شامل ییاقتضا یزیربرنامه

 و میزان آمادگی خود را تعیین نمایند. یبررسمختلف  ابعاد از را ھاحلراه تمامفوریت 
 بـه ،اغلب اما ؛ھستند ییاقتضا یزیربرنامه به پرداختن حال در وقتتمام اندرکاراندست

 بـا. ھستند ییاقتضا یزیربرنامه ،ینوعبه یسازماندھ ناتیتمر یتمام باً یتقر .ستندین واقف آن
 مسـئول را یفـرد، سـاختمان از طبقـه ھـر یبـرا ،ارھاکوسبک یسوزآتش خطر از یھآگا
 اجـرا نـهیزمنیـادر را ییاھـنیتمر ،متنـاوبطور بـه و دھنـدیم قرار قیحر یاطفا اتیعمل
 انـه ویجوزهیسـت یھـاحمله با مقابله یبرا ییھاطرح، بزرگ یشھرھا در ،نیھمچن. ندکنمی
 انتقـال ۀنحـو و بحـران در هیـاول یھانشکوا ،ھاطرح نیا در. شودیم نیتدو یعیطب یایبال

 زاتیـتجھ و دارو یحتـ .شـودتوضـیح داده مـیآنـان  از یکپزشـ یھامراقبت و مصدومان
 .نباشند مواجه زاتیتجھ و دارو مبودک لکمش با ،زمان نیاز در تا نندکیم رهیذخ را یکپزش

 تـا انـدآمـادهھـا آن هکبل ؛شوندینم نیتدو بحران از پیشگیری یبرا ییاقتضا یھابرنامه
 راتیتـأث تواننـدیمـھـا آن .نندک تیھدا را دادهرخ ھایبحران با مقابله اتیعمل و ھانشکوا

 .بازگردد یعیطب حال به زودتروضعیت  تا نندک کمک و دادهکاھش  را ھابحران بمخرّ 
 یویسنار نیبدتر( یفرض ١یوھایسنار نیتدو و خطر یابیارزبراساس  ییاقتضا ۀبرنام

، یمحل یھاتیظرف 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 بھتر پاسخ یبرا سازمان کیازی سآماده .شود ایبال یامداد اتیعمل
 یھماھنگ ۀنحو و یمال و یانسان منابع تیریمد ۀدربار قبلی یریگمیتصم ،آن ۀبالقو یانسان
از اھداف اصلی این برنامه  یفن و یمنطق یھاپاسخ ازای دامنه از یآگاھ و ارتباطات و

                                                                                                                                              
 مراجعه شود. ١کشیدن چیزی است که در آینده پیش خواھد آمد. برای اطالع بیشتر به پیوست تصویر. سناریو به١



 ٦٧  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ییاقتضا یریزبرنامه یبراشده رفصَ  زمان توجه به این نکته ضروری است که .باشدمی
 .ایبال حوادث و وقوع ھنگام به شدهرهیخذ زماناست با  یمساو

 طیمحـ ھرچـه یولـ؛ اسـت عمـل از شیپـ دنیشـیاند بـر مبتنـی ییاقتضـا یزیربرنامه
، با آن مواجه ھستیم حوادث و بالیا ھنگامکه در  یوضعیت مثل ،باشد ترنامطمئن یزیربرنامه
 طـورهبـ ،یوضعیت  نیچن در. ابدییم شیافزا ھاینیبشیپ یا مفروضاتبودن اسبنامن احتمال
 را یزیـربرنامـه در رییـتغ، جـهیدرنت و آیندپدید می منتظرهغیر یرخداداھا و مسائل ،مستمر
 اگـر کـه شود ینیبشیپ یزیربرنامه زمان در ،ھمواره است بھتر ،نیبنابرا؛ سازندیم یضرور
یـا بـه  شـودایجـاد  ھـابرنامـهدر  یراتییتغ چه ،نرفت شیپ ،رودمی نتظارا که گونهآن کارھا

 .شوند آماده نیگزیجا یھابرنامه منظور جلوگیری از ایجاد مشکالت بعدی
 

 ییاقتضا یزیربرنامه و ایبال به پاسخ یزیربرنامه نیب فرق. ۱-۳-۳-۲
 دنیرس یبرا ھاتیظرف و منابع یسازماندھ 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 ھای 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. ۱-۳-۳-۳
 کیبا  وبوده  ھدف یدارا ، برنامه دو ھر چندانی وجود ندارد؛ زیرا فرق برنامه، دو نیا نیب

 کـه اسـت آن، دو نیـا نیبـ فـرقترین عمـده. کننـدآن را دنبـال مـی بـه دنیرس یاستراتژ
کـه  صـورت؛ بدیناست تیقطعبدون  وضعیت کی در یزیربرنامه، اقتضا یبرا یزیربرنامه
 درامـا  .دریـزب برنامـه آنبراسـاس  و کنـد نیتـدورا  ییویسـنار و بسازد یاتیفرض دیبا فرد

 نوع دو .دھدیم پاسخ آن به و کندمی مشاھده راملموس  وضعیت فرد، یاتیعمل یزیربرنامه
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ه بـ مـدل دوب که در قال دارد وجود یاتیعمل یزیربرنامه و ییاقتضا یزیربرنامه نیب ارتباط
 پردازیم:توضیح آن می

 یریزبرنامـه از قبـل مرحلـه یـک اقتضـایی یریزبرنامه ،در این مدل ١:کانتینیوم مدل 
 ریـزیبرنامـه، اولیـه ھشـدار اعـالم بـا صـورت کـه؛ بدینگیردصورت می عملیاتی
، اسـت شـدهانجـام  یریزبرنامـه ،آنبراساس  کهای واقعه و شودمی شروع اقتضایی

 یریزبرنامه ویابد می تغییر سادگیبه یریزبرنامه فرایند ؛ درنتیجه،افتدمی اتفاق واقعاً 
 یـا دییـأت اقتضـایی یریزبرنامـه ۀمرحلـ در فرضـیاتسپس، . شودمی آغاز عملیاتی
 ،واقعـی موقعیتعنوان به ویابد می تداوم عملیاتی یریزبرنامه بعد، ؛دوشمی سازگار
 اسـتایـن  آن مزیت ،شودمی استفاده کمتر این مدل رچهاگ. گیردمی قرار توجهمورد
 یریزبرنامـه پویای طبیعت و کندمی روشن را فوریت ۀچرخ یک مختلف مراحل که

   .دھدمی نشان را اقتضایی

 از بسـیاری در. باشـدمـی مرحلهبهمرحله یرویکرد و ھستمدل رایجی  :خطی مدل 
 بعضـیو  گیـردمـی قـرار توجـهموردِ  ،عملیات حین در اقتضایی ریزیبرنامه، قعموا
 یریزبرنامـه عناصـر از یکـی اقتضـایی ریزیبرنامه ،بنابراین ؛آن با ترکیب در ،قعامو

 .رودشمار میبه عملیاتی

 
 یاتیعمل یریزبرنامه و ییاقتضا یریزبرنامه نیب ارتباط .۱-۱ شکل

 
                                                                                                                                              
1. Continuum 



 ٦٩  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ییاقتضا ۀبرنام یاصل عناصر. ۱-۳-۴
 :  است ھایی مطرحباره، پرسشدراین

 بیفتد؟ اتفاق تواندمی چیزی چه. ۱

 دھیم؟ انجام را چیزی چه داریم نیاز ما. ۲

 دھیم؟ انجام را آن توانیممی چگونه. ۳

  داریم؟ زنیا چیزھایی چه به، آن دادنانجام در. ۴

 دھیم؟ انجام توانیممی کاری چه ،آن مقابل در آمادگی برای. ۵

 است؟ چقدر آنھای ھزینه. ۶

 
 نیـیتع ییاقتضـا یریزبرنامـه یبـرا را ریز مراحل بھداشت یجھان سازماننی است گفت
 :  است کرده
 ؛محتمل سناریوھای تعریف و شناسایی. ۱

 ؛اھداف تدوین و بندیاولویت. ۲

 ؛فیوظا و ھافعالیت تعیین. ۳

 ؛منابع تخصیص. ۴

 ؛ھامسئولیت تفویض. ۵

 ؛اجرایی ھایالعملدستور تدوین. ۶

 ؛فنی ھایورودی از اطمینان. ۷

 راھکارھا. تدوین. ۸

 ییاقتضا یزیربرنامه یایمزا. ۱-۳-۵
 یفرصـتبا ایجـاد  ،شدهبینیپیش یاشده شناخته بحران کی وقوع از قبلریزی اقتضایی برنامه
 بـر تیـظرف شیافـزا و یھمـاھنگ، ھـاتیظرف، ھایریپذبیآس، ھاتیمحدود ییشناسا یبرا

با به تصـویر  ھاسازمان شودیم باعث تمرکز کرده، بحران قوعو ازپیش  یاتیعمل موضوعات
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پـیش ازبـیش را خـود یآمادگ کرده و خود را در آن موقعیت تصور کشیدن وضعیت بحران،
 .دھند شیافزا

 ییاقتضا یریزبرنامه فرایند. ۱-۳-۶
 ؛ریزیبرنامه ۀکمیت تشکیل. ۱

 ؛تحلیل خطر. ۲

 ؛سناریو تدوین. ۳

 ؛یریزنامهبر مفروضات تدوین. ۴

 ؛ھامحرک. ۵

 ؛پاسخ ھایاستراتژی و اھداف تعیین. ۶

 ؛پاسخ در ھماھنگی ۀنحو تعریف. ۷

 .برنامه تدوین. ۸

 



 ٧١  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 
 اقتضایی یریزبرنامه در موینیکانت مدل .۲-۱ شکل

 
 بیمارستانی آمادگی ریزیبرنامه/  برنامه. ۵

 تعداد یبراآنھا باید  بالیا، ھا در زمان حوادث ومارستانیببه دلیل اھمیت باالی موقعیت 
 مشکالت باً یتقر مختلف یایبالزیرا  ؛باشد آماده دادھایرو و بالیا و حوادث ازبسیاری 

 تصورقابل یبال ھر یبرا یاجداگانه ۀبرنام که ستین الزم ؛ اماکنندمی جادیارا  یکسانی
 در را »مخاطرات تمام« کردیرو ھامارستانیب که شودیم هیتوص ،نیابنابر .شود نیتدو

  ،مختلف یایبال یبرا جداگانه یھابرنامه ؛ زیرادندھ قرار توجهمورد یآمادگ یزیربرنامه
 یھابرنامهبیان دیگر، به. شود محدود منابع و بودجه رفصَ  موجب و کرده جیگ را کارکنان
. فتدیب اتفاقممکن است  منطقه کی در کهرد یدربرگ را ییایبال انواع مشترکات دیبا یآمادگ
 با دادھایروتمام  اشتراکاتدادن پوشش، یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامه یاصل ۀھست
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 اذعان دیبا ،عالوههب. دارند ازین ژهیو پاسخ به که است یعیوقا یبرا ژهیو ضمائم یرکسِ ی
 .است ممکنغیر باً یتقر ،افتاد خواھد اتفاق بال کی درآنچه تمام  یِ نیبشیپ که کرد

 یمنـیا تیوضـع یبررسـ از کـه یمخـاطرات و ھادیـتھد تیریمد یبرا دیبا اھمارستانیب
 وآمـاده ننـدک یزیـربرنامـه ،اندشـده حاصـل یمارستانیب پذیریبیآس یابیارز و مارستانیب

 بـه مـؤثر پاسخ و زمانھم طورهب ،مارانیب و کارکنان یبرا امن طیمح کیکردن فراھم. باشند
 .است یمارستانیب یآمادگ ھدف دو ،ایبال

 
 ییاقتضا یریزبرنامه ۀشدساده مدل .۳-۱ شکل

 

 یمارستانیب یآمادگ ۀبرنام نیتدو فرایند. ۱-۳-۷
 ؛نیازھا تعیین. ۱

 ؛ریزیبرنامه گروه تشکیل. ۲

 ؛خطر ارزیابی. ۳



 ٧٣  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ؛ھاخأل و مشکالت تعیین. ۴

 ؛نفعانذی تحلیل. ۵

 ؛منابع شناساییِ . ۶

 ؛خطر کاھش استراتژی. ۷

 ؛هبرنام تدوین. ۸

 ؛برنامه ریزیبرنامه. ۹

 ؛برنامه اجرای. ۱۰

 .ارزیابی و پایش. ۱۱

 یمارستانیب یآمادگ اھداف. ۱-۳-۸
 پاسخ ظرفیت افزایش 

 ؛شرکا ۀھم ھایبرنامه ادغام و مشارکت 

 ؛دارادامه ۀواقع یک در خدمات نگھداری توانایی 

 ؛ومیرھامرگ و ھارنج، ھاآسیبسازی اقلحد و کاھش 

 .بیمارستان بیماران ۀھم به مداومصورت به یفیک خدماتۀ ارائ 

 
 بیمارستان پاسخ ریزیبرنامه / برنامه. ۶

درواقع، . استیبال به پاسخ ۀمرحل، ایبال تیریمد بخشترین توجه قابل و نیوصداتررسرپُ 
 نیا. استیبال به مؤثر یپاسخ دادن، ھایآمادگ و ھایزیربرنامه انواعتمام  ھدف نیترمھم

 اریبس نقش ھامارستانیب. است تیاھم حائز اریبس ،ھامارستانیب خصوصدر ژهیوبه موضوع
دھد نشان می که داردبسیاری وجود  شواھد و دارند ھاتیمصدوم کاھش در یاتیح

 توانمی ھامرگ ازدرخور توجھی  درصداز  ،موقعبه و درست خدمات ۀارائ درصورت
 یانتفاع، غیریدولت، یخصوص، یتخصص و یعموم از اعم ،ھامارستانیبتمام . 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 ھدف با ھاتیفعالتمام  ،بنابراین. کنند
 فیتوص شاملو  ھاستتیفور به پاسخ یبرا ،مقدمات از شدهپذیرفته ۀمجموع کی

 یاتیعملھای برنامه و منابع و اطالعات تیریمد، یتیریمد یساختارھا، ھاتیمسئول
 ۀائار یِ ضرور یھاسیسرو و اموال و یزندگ از محافظت یبراو  شودمی ١استاندارد
 .کندمی تمرکز طیمح حفاظت و خدمات

  پاسخ ۀبرنام نیتدو لیدال. ۱-۳-۹
 ؛ضروری خدمات و محیط، زندگی، اموال حفظ. ۱

 ؛بازیابی و پاسخ برای شبکه و سیستم ایجاد. ۲

 ؛ھاآژانس و ھابخش بین ھایھمکاری یارتقا. ۳

 ؛بازیابی با پاسخ ساختنمرتبط. ۴

 .جودمو منابع از اکار ۀاستفاد. ۵

 ییاقتضـا یریزبرنامـه و تیـفور اتیـعمل ۀبرنامـ با تنگاتنگ یارتباط گوییپاسخ ۀبرنام
 دیـبا گوییپاسخۀ برنام ،آن شروع از قبل یحت و بال وقوع محضبه که معتقدند یبرخ. دارد
 آن ۀبرنامـ یستیبا، بود شده یزیربرنامه آن یبرا پیش، از که بود ییویسنار اگر و شود فعال
 ،بـال ایـ خاص 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 ھاتیفور و ایبال به پاسخ مۀبرنا

 پاسخ ۀبرنام سازیفعال ھایمکانیسم. ۱

 ؛فرماندھیۀ زنجیر. ۲

 ؛امکانات و ھاظرفیت. ۳

 ؛ارتباطات. ۴

 ؛انسانی منابع. ۵

                                                                                                                                              
1. Standard Operation Plan (SOP) 



 ٧٥  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ؛لجستیک پشتیبانی/. ۶

 ؛مدیریتیھای شیوه. ۷

 ؛تریاژ و پذیرش. ۸

 ؛خارجی خدمات و ییزداآلودگی و اجساد مدیریت ۀنحو. ۹

 ؛تغذیه مثلدیگر،  پشتیبانِ  ھایسرویس. ۱۰

 ؛کنندگانمالقات و ھاخانواده انتظار مکان. ۱۱

   ؛ھارسانه با ارتباط ۀنحو. ۱۲

 .مھم افراد مدیریت ۀنحو. ۱۳

  گوییپاسخ ۀبرنام نیتدو مراحل. ۱-۳-۱۰
 ؛یریزبرنامه تیم تشکیل. ۱

 ؛)ھاپذیریآسیب و ھاظرفیت شناسایی ،مخاطرات تحلیل( خطر ارزیابی و تحلیل. ۲

 ؛منابع تحلیل. ۳

 ؛نیازھا و ھافاصله تحلیل. ۴

 ؛نفعانذی تحلیل. ۵

 ؛ھامسئولیت و اھشقن تشریح. ۶

 ؛مدیریتی ساختارھای تعریف. ۷

 ؛برنامه تدوین. ۸

 ؛برنامه تثبیت و آزمایش. ۹

 ؛نیاز مواقع در برنامه اجرای. ۱۰

 ؛برنامه ارزیابی. ۱۱

 .برنامه داشتننگه روزبه و اصالح و بازبینی. ۱۲
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 بیمارستان بازیابی ریزیبرنامه / برنامه.  ۷

 بازگشـت یبرا را شیھاتالش ریثأت تحتۀ جامع که شودمی فتهگای دوره به یابیباز ۀمرحل
 .کنـدمـی شـروع ،بـال وقـوع از وضـعیت پـیش از بھتـر یحتـ ،بال وقوع از پیش ۀمرحل به
 یابیـباز ۀمرحلـ ،یآرمـان طـورهبـ. رودکار مـیبـه مفھـوم نیھم زین مارستانیب خصوصدر

 و دارد یپوشـانھـم یامـداد یھـاتیـفعال بـا و شـودمـی شروع بال وقوع از پس بالفاصله
 قبل حالت به برگشتن ،آن ھدف و ندارد وجود یابیباز و پاسخ نیب یمشخص مرز گونهچیھ
 .است ممکن زمان نیترعیسر در

 از ییھـابخـش و رنـدیبگ قـرار ایـبال ریثأتـ تحت دارد امکان یدرمانیبھداشت التیتسھ
 اثر در ای دوش مصدوم آن کارکنان ای فتندیب کار از وود ش بیتخرھا آن زاتیتجھ و ساختمان

 زیــن میمســتقغیر یھــابیآســ مقابــل در براین،؛عالوهدھنــد دســت از را خــود جــان ،ایــبال
 که دارد ییھارساختیز به کامل یبستگ آن یھافرایند و فیوظادلیل اینکه به ؛ندپذیربیآس
، یانـرژ، البفاضـ دفـع و آب نیمأتـ التیتسـھ مثل ؛باشد داشته وجود جامعه در یستیبا

 نیـا یبازسـاز و یابیـباز ،بنـابراین . ...و ونقـلحمـل امکانـات و ھاجاده، یارتباط خطوط
 .دھندمی قرار ریثأت تحت را مارستانیب یابیباز طور کامل،به زین التیتسھ

 و ریـتعم، دیـخر، ھـایخرابـ یبازسـاز یبـرا یابرنامـه دیبا مارستانیبخصوص، دراین
 کارکنـان یبـازتوان و درمـان، شـدهمصـرف ملزومـات و لیوسا نیمأت، زاتیتجھ ینیگزیجا
 نیـا مجمـوع. باشـد داشـته رفتهازدست یروھاین یبرا نیگزیجا یروین نیمأت و دهیدبیآس

 یبایـباز ۀبرنام نیتدو از ھدف. شود گرفته نظر در مارستانیب یابیبازۀ برنام در دیبا اقدامات
 ایـبال وقـوع از بعـد مارسـتانیب بـاالخره :است سائلم نیا یبرا یشیاندچاره زین مارستانیب

 دستبه کجا از را الزم منابع کند یا میترم را خود به شده وارد یھابیآس خواھدمی چگونه
 زیـن یابیبرنامۀ باز. داد خواھد ادامه را ودخ یھاتیفعال چگونه مدت نیا در و آورد خواھد
 : از اندعبارت کهد دار یمراحل، ھای دیگریزیربرنامه انواع مثل
 ؛نفعانذی تمام از متشکل یریزبرنامه گروه تشکیل. ۱

 ؛خطر ارزیابی. ۲
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 ھـایتخریـب صرفاً  کمبودھا و ھاآسیب ؛ البتهھافقدان و نیازھا تحلیل و ھاآسیب ارزیابی. ۳
 و جامعـه بـر هشـدھـای واردآسیبنبوده و  کارکنان و ملزومات تجھیزاتی و ساختمانی
 ؛شـوندرا نیز شـامل مـی اندھای عادی شدهکه باعث اختالل در روند فعالیت بیمارستان

 . ...و جامعه در آمدهوجودبه تصادیقا مشکالت و ملی درآمد کاھش مثل

 ؛ھافرصت و امکانات و ھاظرفیت شناسایی. ۴

 ؛امکانات و نیازھا بین فاصله تحلیل. ۵

 ؛بازیابی ھایاستراتژی تدوین. ۶

 ؛هبرنام تدوین. ۷

 ؛برنامه بازبینی و مرور. ۸

 ؛برنامه اجرای .۹

 .برنامه تکمیل و اصالح، ارزیابی، پایش. ۱۰

 و هیاول وضع به بازگشت ٢،یبازساز ١،یساماندھ ۀمرحل چھار را یابیباز احلمر منابع یبرخ
 سـه به ،یزمانازنظر  را یابیباز ۀدور زین منابع یبرخ. دانندمی توسعهھای فرصت یریکارگبه
 :  کنندمی میتقس ورهد
 .شودمی گفته بالیا رخداد از پس اول ماه ۱۲ به ٣:گذار ۀمرحل. ۱

 .گویندمی بالیا از پس ماه ۳۶ا ت ۱۲ بین زمانی ۀفاصل به ٤:دگرگونی و تبدیل ۀمرحل. ۲

 گفتـه بالیـا وقـوع از پـس ماه ۱۲۰ تا ۳۶ بین زمانی ۀفاصل به که تحکیم و تثبیت ۀمرحل. ۳
 .شودمی

 
 بیمارستان فعالیت تداوم ریزیبرنامه/  رنامهب. ۸

  و ایـبال یابیـباز یزیربرنامه شامل و است یسازمان ھر پاسخ ۀبرنام از یضرور قسمت کی
 زمـان نیتـرعیسـر در چگونـه ،بـال کیـ از پس دھدمی نشان که ھاستتیفعال یریازسرگ

                                                                                                                                              
1. Rehabilitation 
2. Reconstruction 
3  . Transition 
4. Transformation 
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 ھـر اتیـئجز و اختارسـ ، کـه البتـهگرددمیبر معمول حالت به سازمان یھاتیفعال ،ممکن
 متفـاوت گـرید محـل بـه یمحلـ از و گـرید تیفعال به یتیفعال از ھاتیفعال تداوم و برنامه
 : باشد ریز مسائل شامل دیبا ،درکل اما ؛بود خواھد

 ؛مدتکوتاه و اولیه پاسخ 

 ؛درازمدت ریزیبرنامه 

 .مداوم سازیآماده 

 
 :  شودمی نیتدوذیل  تیفعال هس تداوم از نانیاطم یبرا ھاتیفعال تداوم ۀبرنام

  دنبـالبـه حیـاتی عملیـاتی ھـایبخـش فعالیت موقعبه ازسرگیری و سریع بازیابی 
 ؛گسترده ھایآسیب

 در یـا فقـدان رغـمبـه  ھـای حیـاتیفعالیـت موقـعبه 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
 تمـام ،بعـدی مراحـل در و ضـروری ھـایفعالیـت ،اول ۀمرحلـ در خواھـدمـی بیمارستان
 اعـم ،منابعھا ازنظر آن پشتیبانی وھا آن تداوم از بتواند و کند اندازیراه را خود ھایفعالیت

 ؛ ھمچنـینکنـد حاصل اطمینان.. .و ارتباطات، حیاتی ھایشریان، اطالعاتی، انسانی، مالی از
 مـرتبط ھایفعالیتبه  خود،ھای برنامه تدوام برای، سالمتی الزم خدمات ۀارائ ضمن بتواند

 تجاری واحد یک بیمارستان . گفتنی استبرسد نیازمورد درآمدھای تحصیل و وکارکسب با
 .دارد جریان ،آن در تجاری مختلف ھایفعالیت که شودمی محسوب نیز صنعتی و

 

  فعالیت بازیابی ۀبرنام تدوین مراحل. ۱-۳-۱۱
 ؛بازتوانی و درمان و پیشگیری ، اعم ازسالمتی خدمات ۀارائ: نوع خدمات تعیین. ۱
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، پـول، انسـانی نیـروی مثـل ،خـدمات ۀارائـ بـرای نیـازمورد منابع و ھازیرساخت تعیین. ۲
 ؛مدیریت و مواد، جھیزاتت، ساختمان

 ؛آن با مقابله یا خطر پذیرش بارۀگیری درتصمیم و خطر ارزیابی. ۳

 ؛برنامه تدوین وگیری تصمیم. ۴

 ؛اشرک و کارکنان به تصمیمات اعالم. ۵

 ؛برنامه اصالح و آزمون. ۶

 ؛برنامه انتشار. ۷

 ؛برنامه اجرای. ۸

 .زیابیار و پایش. ۹

 

 ا یبالحوادث و در مقابل ھا مارستانیب یِ زیربرنامه ردکیرو. ۱-۴
 ١؛ایمرحله یزیربرنامه 

 .براساس وسعت حادثه یزیربرنامه 
 

در مقابـل  یپاسـخ و آمـادگ یِ زیـربرنامهبرای ھا بیمارستانتمام  :یامرحله یزیربرنامه
 :  رندیرا در نظر بگ مرحله ۳د یبا ،ایبال
، یسـوزآتـش ؛ مانندافتندمیرستان اتفاق مایدرون بدر ه کاست  یحوادث یبرا مرحلهن یا. ۱

 و نگھـداری از مـارانیب و کارکنـانبـا نگـاه مراقبـت و حفاظـت از  یدمیزلزله و اپ، انفجار
 ؛اناتکالت و امیتسھ

 ید آمـادگیمارستان بایو باست را تحت تأثیر قرار داده  یبزرگۀ منطق حادثهای که . مرحله۲
 ؛ه باشداز مصدومان را داشت یادیرش حجم زیپذ

 شور شده است.کب در سطح یبزرگ بوده و باعث تخر یلیخ حادثهای که . مرحله۳

                                                                                                                                              
1. Phasic 
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 و باید استبراساس تحلیل خطر  یزیراین نوع برنامه: حادثه وسعت براساس یزیربرنامه
باشـد.  گوپاسـخھای متفـاوت حادثـه را باشد که نیازھای ایجادشده و گستردگی ایگونهبه

پاسـخی ۀ بینی منـابع و اقـدامات بـرای ارائـپیش ،ریزی در حوادثرنامهکه محور بازآنجایی
 ،حادثـه بـا وسـعت متفـاوتبه  پاسخآمادگی باید  ،در این برنامهلذا است،  به حوادث مؤثر

 مدنظر قرار گیرد.

، اما بنابر شـواھد ؛است ه حادثه رخ ندادهکم باشیمواجه  یتیبا وضع ممکن است :تبصره
الزم اسـت  ؛ بنـابراین،احتمال بروز حادثه وجـود داشـته باشـد، رسیده یھاقرائن و گزارش

بـاش خـود را ت آمـادهیز برنامه داشته باشد و بتواند وضعین وضعیتین یچن یمارستان برایب
براساس احتمـال رخـداد حادثـه بـه را  ییگوپاسخسطح  یآمادگ، و براساس آن کردهن ییتع

 حداکثر مطلوب برساند.

 یمارستانیب یزیردر برنامه یصلعناصر ا. ۱-۴-۱
د روان و بـاز یـبا ،صیتـرخ و یبسـتر و ورود ، ھنگاممارستانیماران در بیان بیجر. ۱

 باشد.

ع و ید ســریــبا ،صیتــرخ و یبســتر و ورودھنگــام مارســتان یمــاران در بیان بیــجر. ۲
 مشخص باشد.

ود خـدمات وجـۀ و ارائـ یت بسـتریـش ظرفیافـزا ین برایگزیمناسب و جا یفضا. ۳
 داشته باشد.

 

 ییو مراحل اجرا : فرایندسالمت بخش یآمادگ یزیربرنامه. ۱-۴-۲
ت یریمـد ،لـذا، باشـندرسان مـیبیتصور و آسغیرقابل یا اتفاقاتیه حوادث و بالکیازآنجای

و  یمـال و یمانند صـدمات جـان ،ھاآن از یر مخرب ناشاثآ کندمی یا سعیخوب و مؤثر بال
ن یتدوھا آن پاسخ به یبرا یمناسب یھایژو استرات ینیبشیرا پ یجار یھافراینداختالل در 

ران و یامـا مـد اسـت؛ن کرممیـبـاً غیا تقریـاز بال یرات ناشـیتأثتمام  ینیبشی. اگرچه پکند
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تجـارب  یبـر مبنـا ییھان برنامهیو تدو ینند با طراحکیم یا سعین حوادث و بالامتخصص
یی مناسـب در گوپاسـخ یالزم را بـرا یآمـادگ ،انکامتاحـدّ ، یعلم یھاینیبشیگذشته و پ

و رنـج  ھادارایی ب اموال ویتخر و ریوماھش مرگکتا باعث  دست آورندبها یحوادث و بال
 .سازدفراھم  معمول را یتر به زندگعیمردم شده و موجبات بازگشت ھرچه سر

 یزیـچ فراینـدن یـاست. ا یو عمل یی علمفرایند ،ایدر حوادث و بالپاسخ  یزیربرنامه
کنـد می یسـعپاسـخ 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 یھافرایند

ه کـ معنا؛ بـدیناسـت یط خاِص زمـانیشده متناسب با شرانیای تدوبرنامهپاسخ ۀ برنام
 یھـا بـراھا و دولـتبه سازمان کمک ،ن برنامهی. ھدف اباشد حادث شده یاتفاقات ناگوار

 یرساندن صـدمات جـان ثبات و به حداقلیط بیت شرایریو مد یعاد تیوضعبازگشت به 
 .  است یو مال

ه کـ اسـت رییط متغیبا شرا مواجھهبرای الزم ھا و اقدامات یشامل استراتژپاسخ ۀ برنام
ھا و فراینـدبـر  نظـارت ن برنامـه شـاملیا .ندشویم یالت متعدد و فوریتکباعث ایجاد مش

در پاسـخ ۀ برنامـ کین یمنظور تدو. بهھست زیدر برنامه ن شدهبینیپیشاقدامات کردن فعال
 : است یضرور زیرداشتن اطالعات  ،ایحوادث و بال یسالمت برابخش 

  ؛ایسالمت در حوادث و بالبخش داشت در وزارت بھ یھاھا و برنامهاستیس 

 ؛ل خطریھمراه تحلنظر بهمد ییایجغرافۀ خطر منطقۀ نقش 

 ؛یخدمات سالمت ھایقوت و ضعفشناسایی  

 ؛یدرمانیز بھداشتکت مرایظرف 

 ؛نگرش و مھارت و ر دانشینظ ،یسالمت کارکنانت یھا و ظرفیتوانمند 

 پیشین.در حوادث  یخدمات سالمت ھایضعف 

منظـور بلکـه بـه ،د اسـتیـو مف یاربردکـار یبسـ یزیربرنامه یبراتنھا نه طالعاتن ایا
 .کندمی سازمان ارائه ھایاز قوت و ضعف ینگاه جامع ،به اھداف برنامه یابیدست



 شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ٨٢

  ١ایدر حوادث و بالپاسخ ریزی برنامه. ۱-۴-۳
وضـعیت بھبـود  ا ویـپاسخ به حـوادث و بال یبرا ھااز توافق یامجموعه پاسخریزی برنامه

ف یھـا و منـابع را توصـیاسـتراتژ و تیریساختار مـد یھاتیو مسئولاست پس از حادثه 
 :  ر استیبه شرح ز ،ایحوادث و بالدر  پاسخۀ از به برنامیل نیند. دلکیم

د انجـام یـاری باکـچـه ، بداند ھنگام لزوم یسکھرکند تا کمک می پاسخ ریزیِ برنامه  
 ؛دھد

 ؛ندکیم ینیبشیا را پیط بالیشرا و مراحل الزم در چارچوب این برنامه  

ھـا و رنـج انسـان یمـال و یب جـانیآسـ ،انکامتاحدّ کند کمک می پاسخریزی برنامه  
 یابد.اھش ک

 

ش و یآن را آزمـا باشند و د برنامه داشتهیبا ھاھا و ارگانزماناس ،لیدال ھمینبه کمدستِ 
ر کـف زیـرا ؛دنـداروجـود نیـازی نند به برنامه کیمر کاز مردم ف یلی. خنندکاجرا  ،درنھایت

، بـدون برنامـه ،داند چه کاری باید انجام دھد. درھرحـالیدر زمان حادثه م ھرکس دننکیم
 ینـه را بـرایزم ،ایـحاصـل از وقـوع حـوادث و بال ینظمیب و ستیر نیپذانکام یھماھنگ

 سـند مکتـوب کیـ پاسـخۀ مـبرنااسـاس، براینند. کیشتر فراھم میب یو جان یصدمات مال
بـا  یسـازگار ینان الزم برایاطم ،ن برنامهی. بدون ااست ت آن حادثهیریمد یچگونگدربارۀ 

رشـده در مقابـل کف پـیشنشـی از کوا پاسـخۀ حاصل از حادثه وجود ندارد. برناموضعیت 
 در سـالمت بخشدر  پاسخ یزیربرنامهۀ یفرض پاشین پیه ھنوز رخ نداده. اکاست  یاتفاق
 است.یوادث و بالح

 ایدر حوادث و بال یمارستانیبپاسخ ۀ برنام. ۱-۴-۴
ارتباطـات  یه گـاھکـا یـپاسخ بـه حـوادث و بال یِ و مل یمحل یھاستمیوجود سبه توجهبا
 . برنامـهکـرد توجهنیز  یزیرن برنامهیمردم در ا یدیلکار یبه نقش بسباید ، دارند یالمللنیب

ه برنامـه کـباشـد  ید متناسب با مردمیبا ؛ لذانندکین میه آن را تدوکاست  یمحصول افراد

                                                                                                                                              
1. Hospital Emergency Response Plan 



 ٨٣  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 فراینـدن یمارسـتان در تـدویب کارکنـانت کمشـار، جـهین شده اسـت. درنتیتدوھا آن یبرا
خـوب  یِ مارستانیب یا یاستانۀ برنام کیبھتر خواھد شد.  یان برنامهیباعث تدو ،یزیربرنامه

، یرفـاه اجتمـاع، ارتباطـات، داد و نجاتام، سیمانند پل ،مختلف یت واحدھاکد با مشاریبا
 یردولتـیو غ یدولت یھاسازمان یبا ھماھنگو و آب و فاضالب  یراه و ترابر، نقل و انتقال

د متناسب بـا یبا ،شودین میا تدویحوادث و بال یه براک یابرنامه تھیه و تدوین شود.دیگر 
ر محقـق یـز کارھـایق یـزطرا ن مھـمیـه برنامه در آن اجرا خواھد شـد. اکباشد  یاجامعه
 :  شودمی

 ؛ریزیشروع برنامه یاز ابتدا ،ندگان جامعهیخصوص نمابه ،نفعانیت فعال ذکمشار 

 ؛پاسخریزی راستای برنامهشده در تدوینھای برنامهدیگر از  یآگاھ 

 ؛ھای قبلیبرنامه کنندگانبا تدوین یھماھنگ 

 .نندگان آنکدن برنامه با استفادهکرمرتبط 

رنـد. یمارسـتان آن را بپذیب کارکنـاند یـبا، مارسـتانیریـزی در باجرای مؤثر برنامه برای
ن یتـدو و ل خطـریـتحل ، یعنـییدر مراحـل قبلـ کارکنانت فعال کان مشارکامکردن فراھم
 یراتـیین است این برنامه تغکند. ممکتر میآسانھا آن برایرش برنامه را یپذ ،ھا و...تیاولو
را  راتییـتغ کارکنـان اینکـه یبرا ؛ندکشنھاد یپ کارکنان یزندگۀ ویو ش یجار یھافراینددر 

 : شودمی هیر توصیات زکت نیرعا بپذیرند،
 ؛ھاستنند برنامه متعلق به آنکباید احساس  کارکنان 

 ؛رات اعتماد داشته باشندییباید به تغ کارکنان 

 ؛ر استیپذانکرات امییباید بدانند تغ کارکنان 

ِ کحساس باید ا کارکنان   یھـاتیـو فعال ھـانیرات براساس تمرییعمال تغنند نیاز به ا
 شده ایجاد شده است.انجام
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 ایدر حوادث و بال پاسخ یزیراصول راھنما در برنامه. ۱-۴-۵
وجـود  یزیـربرنامـه یبـرا یانیمستمر باشد. پا یفرایندصورت باید به پاسخریزی برنامه. ۱

 شود. ینیاصالح و بازب و شیآزما ،دائمطوربرنامه باید بهلذا  ؛ندارد

 ؛وقـوع حـوادث اسـت وضعیتھا در از نادانسته یآگاھ یبرا یفرایند پاسخریزی برنامه. ۲
 یازیـ. نکرد رکفھا ۀ آنو دربار در نظر گرفت را ط محتملید تمام شرایبا ،لذا در برنامه

ھـا در نظـر نیتـرله بھتر است محتمـکبل ؛تمام مخاطرات برنامه تھیه شود یست براین
 گرفته شوند.

ن اقدامات مناسب در زمان وقوع حوادث و ییو تعکردن مشخص ،این برنامه یھدف اصل. ۳
 دقت مشخص شود.به کارکنانافراد و تمام ف یت و وظایلذا باید مسئول ؛بالیاست

 یویشـده و سـنارمخاطرات ثبت و د براساس احتمال وقوع اتفاقاتیبا پاسخریزی برنامه. ۴
 .شودن یتدو، احتمال وقوعبا حوادث و بالیای 

مخـاطرات و  بـارۀدر اطالعـات د براساس دانش و شواھد درست ویبا پاسخریزی برنامه. ۵
 موجود باشد. وضعیت

ننـدگان در کتکدر نظر گرفته شود تا مشار یت آموزشیفعال کیعنوان د بهیبا یزیربرنامه. ۶
 .دست آورندبهخود سازمان  خصوصدر یشتریت بعااطال، آن

در  رگـذاریو ھمچنـین الزم اسـت تمـام افـراد تأث د متناسـب بـودهیبا یزیرگروه برنامه. ۷
 ت شود.یحما یخوببه و بھتر است گروه کنندت کمشار یزیربرنامه

ن یبھتـر یکنـد. سـادگ یجـاد سـردرگمیو نباید ا باشدان ساده کامد تاحدّ یریزی بابرنامه. ۸
 است است.یس

 استفاده باشد. قابل ،وضعیتیر و در ھر یپذد انعطافیمه بابرنا. ۹

 باشد.داشته اقدامات پاسخ به حادثه برای شروع ۀ نقط کید یبا پاسخریزی برنامه .۱۰

 را فـراھم یتیاقـدامات فـور مرتبط با یھایاستراتژۀ ان توسعکباید ام پاسخریزی برنامه .۱۱
 .سازد



 ٨٥  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ایدر حوادث و بال اسخپخوب ۀ برنام کی یھایژگیو. ۱-۴-۶
 توان آن را به حافظه سپرد.ینم ،صورتنیا غیردر ؛توب باشدکم 

 شود.یده نمیفھم ،صورتنیا غیردر ؛ساده باشد 

 افتد.ینم، نندکد آن را اجرا یه باک یبه دست افراد ،صورتنیا ریدرغ ؛ع شودیتوز 

 نخواھد بود. یاتیعمل ،صورتنیا ریدرغ ؛آزمون شود 

 شود.یروز نمبه ،صورتنیا غیردر ؛ودش ینیبازب 

 

 در حوادث و بالیا پاسخ یزیربرنامه فرایند. ۱-۴-۷
 ؛ف پروژهیتعر. ۱
 ؛یزیرل گروه برنامهیکتش. ۲
 ؛وینارس یالت محتمل بر مبناکل مشیتحل. ۳
 ؛ل منابعیتحل. ۴
 ؛ھاتیف و مسئولیح وظایتشر. ۵
 ؛تیریح ساختار مدیتشر. ۶
 .ھاستمیو س ھایتژاستراۀ توسع. ۷

 
 ف پروژهیتعر .۱

 ؛ح شـوندینیاز تشـرمورد شده و اقداماتانیبۀ برنامۀ نیمحدوده و زم و د اھدافیبا ،ن مرحلهیدر ا
د براسـاس یباپروژه  ۀتعیین شوند. مرحل، ن مرحلهیاقدامات در ھمبرای از ینمورد منابع ،ھمچنین

عنـوان رد. بـهیصورت گ پیشینمراحل  خطر  در از شدهانجام تجزیه و تحلیلل مخاطرات و یتحل
، داشـتن آنبا ھـدف فعـال نگـه یمارستان فرضیب یدر مقابل زلزله برا یآمادگۀ ن برنامیتدو، مثال
بـا دار یـپاارتبـاط داشـتن و  یرضـروریغ یھـابخشۀ یتخل، درصد۵۰تا  یت بستریش ظرفیافزا
 باشد.یف پروژه میاز تعر یاات نمونهیت عملیز ھداکمرا
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 یزیرل گروه برنامهیکتش. ۲

ن گـروه یـب ایـکشـود. تریل مـیکتشـ یمارستان از افراد مختلفـیب پاسخ یزیرگروه برنامه
 اطالعـات یآورجمـع، یھـا در طراحـواحـدتمـام ت کد کـه مشـارشوین مییتع یصورتبه

 بـرایر یـز یارھـایثر برسد. معکھا به برنامه به حداو تعھد واحد ییضمانت اجرا، ازینمورد
 :  شودیمپیشنھاد خاب افراد گروه انت

داشـته  یا آگـاھیـف و نقش واحد خود در زمان وقوع بالید از وظایگروه با یاعضا 
 باشند.

 بازسـازی توانبخشی/، پاسخ، آمادگی(مدیریت حوادث  ۀتمام چرخد در یاین افراد با 
و ه مشارکت فعال داشته و از افراد باسابق یدر حوادث قبل )ھاکاھش اثر پیشگیری/ و

 باشند.باتجربه 

قبـول  یبـرا یمناسـب یگـاه قـانونیاز جا ،ف واحـد خـودازطـر است این افراد الزم 
 ت برخوردار باشند.یمسئول

 را داشته باشند. یزیرت در گروه برنامهکمشار ییو توانا ظرفیتاست این افراد  الزم 

ور حضـد زیـر شـامل مـوار یزیردر گروه برنامه یباید افراد، مھم بخش ۶از کم، دست
 :  داشته باشند

 انکپزشـ، و حراست یم انتظامیت، یر پرستاریمارستان و مدیس بیئشامل ر ،یتیریم مدیت
گـروه .  شـامل آب و بـرق و... ،رساختیسات و زیتأس،  نقلوحمل، ارتباطات، انپرستار و
 ،مثـال بـرای .مطلوب برسـدۀ جیباشد تا بتواند در زمان کوتاه به نت کوچک ،انکامدّ د تاحیبا
 :  از افراد زیر تشکیل شده باشدد یگروه با، یمارستانیب پاسخ یزیربرنامه یبرا
 ؛مارستانیس بیئر .۱

 ؛ر درمانیا مدیمارستان یب یمسئول فن. ۲

 ؛یر داخلیمد و یس امور اداریئر .۳
 ؛یر پرستاریمد .۴
 ؛یمھندسیفن دفتر .۵
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 ؛بردارنقشه .۶
 ؛یکپزش یھاتیت حوادث و فوریریز مدکمر، هدانشگا، وزارت بھداشتۀ ندینما .۷
 نند.کیم یارکمارستان ھمیه با بک ییھاتکھا و شرسازمانۀ ندینما .۸

 
 
 

 و یسنار یبر مبنا الت محتملکل مشیتحل .۳
و  ١ارکـا با اسـتفاده از روش بـارش افیحوادث و بالبرای  یزیربرنامهۀ تیمک، ن مرحلهیدر ا

الت کمشـ و مشـابه ھـایموقعیتا یـ یقبل یایبرگرفته از بالات و مستندات یبراساس تجرب
 وییند. بھتر است سنارکینظر را استخراج ممد وییسنار، یک حادثه از وقوع یناش یاحتمال

 رااز آن  یناشـ یالت احتمـالکو افـراد گـروه مشـشـود ارائه ھست،  ه محتمل نیزکنظر مد
، شـده اسـتل خطر استخراج یتحل رایندفه در کای ھر مخاطره یاست برا . الزمکنند تحلیل
صـورت و سـاختار مـدیریتی  فیمنابع و وظـا و التکل مشیشامل تحل یزیربرنامه فرایند

جغرافیایی  بخشمخاطرات محتمل در  بر مبتنیشده نیتدو یوھایاست سنار یرد. ضروریگ
 .دھدر قرار مییآن را تحت تأث ه حادثهکباشد  یاا ھر نقطهینظر مد مارستانیب

 یھـایاسـتراتژ، ھـاھا و علـل آنیریپذبیآس، مخاطرات ،یشتریات بیئبا جز ،ن مرحلهیدر ا
 یھا بررسـین استراتژیا ۀکنندبھبود و عوامل شروع یھایپاسخ و استراتژ یآمادگ، پاسخ محتمل

ل یـتحل ،د. ھمچنـینشـوین میتـأم یمراحـل بعـد یشـوند و اطالعـات الزم بـرایل مـیو تحل
 یسـوزل و آتـشیسـ و ماننـد زلزلـه ،محتمل یوھاید براساس سناریبا ،ن مرحلهالت در ایکمش

 .باشد
 آسال برقیدر زمان س یالت احتمالکل مشیتحلمثالی از . ۳-۱ جدول

 یالت احتمالکمش مارستانیب یگرفتگآب

ِ یب نداشتنیآمادگ ساختمان و استانداردنبودن ارتفاع  یال در مھندسکشمارستان وا  لیدال

                                                                                                                                              
1  . Brain Storming 

 ر مھم:کتذ
 .مارستان ھستندیب حوادث و بالیای ۀتیمک یھمان اعضاریزی برنامه ۀتیمک یاعضا
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 روآب یھاسطح شھر و رودخانهبه تنسب مارستانیب

، در معرض خطر یھابخشۀ یه و تخلیھشدار اول، مارستانیبند در اطراف بآب یطراح
 آب ۀینده و تخلکم یھاپمپ ینیبشیپ

 یھایاستراتژ
 رانهیشگیپ

نان از یاطم، آبۀ ینده و تخلکم یھااستفاده از پمپ، در معرض خطر یھابخشۀ یتخل
 به مناطق امن کارکنانماران و یانتقال ب، شدههیدر مناطق تخل یمنیمت و ان سالیتأم

 یھایاستراتژ
 پاسخ و بھبود

منطقه و  یِ اھیب پوشش گیتخر، مارستان با آبیبۀ ن و محاصریسنگ یبارندگ
 ھام رودخانهیدرنظرنگرفتن حر

 کنندهآغازۀ حادث
 

 
رد تـا از یـگیار قرار مکه در دستور کاست  یاقداماتتمام  ،رانهیشگیپ یھایمنظور از استراتژ

قبل از وقوع حادثـه ۀ د در مرحلین اقدامات بایند. اک یریشگینظر پمد یل احتمالکوقوع مش
 ،ه در زمـان حادثـهکاست  یاقداماتتمام پاسخ و بھبود  یھایمنظور 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 شــویت حادثــه اســتخراج میریمــد یھــایاســتراتژ، الت محتمــلکل مشــیــبــا تحل
عنوان نیروھـای متخصـص به یزیربرنامهۀ تیمک یھا توسط اعضاین استراتژیکه ادرصورتی

نو فراھم خواھند کـرد.  یھاهدید ایتول یبرا یانهیو زم است یاربردکار یبس ،استخراج شوند
، یآمـادگ، یریشـگیپ یھـایاسـتراتژ یت اجـرایمسئول ،ه چون گروهکن است یمھم اۀ مسئل

ضـمانت ، ھـاین اسـتراتژین ایاز ابتدا در تدوھا آن تکمشار، عھده داردپاسخ و بھبود را به
 ند.کیشتر میرا بھا آن یاجرا
 ل منابعیتحل. ۴

 مسـائل) و بھبودی پاسخ و یریشگیشده (پنیتدو یھایستراتژا یاجرا برای ،ن مرحلهیدر ا
و  یموجـود ،در حـال حاضـر ؟از اسـتیـن یانـاتکچه منابع و امبه : شوندمیزیر مشخص 

 یسـکست و چه یاز و وضع موجود چین نیبۀ فاصل ؟قرار دارد یتیمنابع در چه وضع ۀریذخ
 ن مرحلـهیـدر اتوانـد یمـر یـزھای پرسـشھمچنـین  ؟ن فاصـله اسـتیـاکردن مسئول پر

 :  باشد کنندهکمک
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 دام است؟کپاسخ و بھبود ۀ رانیشگیپ یھایاستراتژ 

 از است؟ینچه منابعی  ، بهھاین 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 ھست ین شرایدر ا، ا استفاده از منابع موجودیآ 

 یان اصـلکاز ار ،ایدر زمان وقوع بال شدهبینیپیشاقدامات  یاز براینمورد منابع ینیبشیپ
 .استات آن یراز ضرو یافکمناسب و  یانسان یروین نیبرنامه بوده و تأم

 
 زمان زلزله در یالت احتمالکل مشیتحلمثالی از . ۴-۱جدول 

رانهیشگیپ یھایاستراتژ لیدالیالت احتمالکمش
 یھایاستراتژ
 یو بھبود پاسخ

 ۀحادث
 کنندهآغاز

 یتخت خال نبود
 ین فضایتأمبرای 
مناسب در  یدرمان
با ھدف  بال
به  ییگوپاسخ
 .ازھاین

اشغال تخت توسط 
ه از قبل ک ینمارایب

 ؛اندشده یبستر
از  یب تعدادیتخر
 ؛ھاھا و بخشتخت

ھجوم مردم و 
ن به امصدوم

 .مارستانیب

 ۵۰ کمدستمارستان یب
مواقع بحران برای تخت 
 شانباره و در یتھ

 برایو  ندک ینگھدار
در ھا 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



 شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ٩٠

 یھایاستراتژرانهیشگیپ یھایاستراتژ لیدالیالت احتمالکمش
 یو بھبود پاسخ

 ۀحادث
 کنندهآغاز

 کارکنانبودن مک
و  یپرستار

.اورژانس یکپزش

 یتعدادشدن شتهک
خروج  ؛کارکناناز 

ھا آن از یتعداد
 یدگیرسمنظور به
ا یه خانواده ب

بودن زدهوحشت
.از وقوع زلزله یناش

 کارکنان یسازماندھ
موجود و درخواست 

ت یز ھداککمک از مر
 .اتیعمل

 یزیربراساس برنامه
 به تعداد کارکنان، بحران

ار در بخش ک برای یافک
 شدهبینیپیشھا فوریت

ن یگزیجا کارکنان است.
مارستان مراجعه و یبه ب

 موجود براساس کارکنان
ۀ نزد خانواد یقبلۀ برنام

خود رفته و خدمات 
 .دھندیخود را ادامه م

 وقوع زلزله

 
 ل منابع در زمان زلزلهیتحل. ۵-۱جدول 

 ھایاستراتژ
 پاسخ و بھبود) و رانهیشگی(پ

 انات در دسترسکام ازینمورد منابع
 اختالف
منابع و 
امکانات

ا فرد یواحد  یا سازمان
 مسئول

ت تخ ۵۰ کمدستِ ن یمتأ
 یاردنگھمواقع بحران برای 
 یاستراتژ: مارستانیب در

 یریشگیپ

 یمارستانیتخت ب ۵۰
 یاندازحمل و راه قابل

 عیسر

 یتخت ،حاضر رحالِ د
با مشخصات فوق در 

.مارستان وجود نداردیب

۵۰ 
 یداخل ریمد تخت

 ،یافکبه تعداد  کارکنان
ار در بخش ک برای

و  شده بینیپیش ھاتیفور
در دسترس  ،ازیندرصورت 

 باشند.

به حداقل  یدسترس انکام
 کارکنانپرستار و  ۵۰
ن یمأت برای یکمک

از ینمورد خدمات
 .تین در فورامصدوم

نفر  ۲۰ثر کجود حداو
 .ازینمورد نیروی

ن یمتأ
 نفر ۳۰

برای 
 جبران

مبود ک
کارکنان

پزشکی، علومانشگاه د
، اتیت عملیز ھداکمر
مدیر ، مارستانیس بیئر

 پرستاری

 



 ٩١  ایمقابله با حوادث و بال یآمادگ یزیرفصل اول: برنامه

 ھا تیف و مسئولیح وظایتشر. ۵

 براساسد و ون شییتع ،ق و شفافیطور دقف افراد بهین برنامه الزم است شرح وظایدر تدو
 دادنمسـئول انجـام یه در زمان عـادکرد یعھده بگرا به یتیھر فرد ھمان مسئول، یلک یقانون

عھـده دارد و ا بهت رین امنیو تأم یکیزیحفاظت فۀ فیانتظامات وظ ،مثال برای آن بوده است.
د یـجد وضـعیتدر  واگذارشـده راف یوظـا ،ت خودیگر ھم به فراخور مسئولید یواحدھا

 ،ن اصلیت ایخدمات است. با رعاۀ ارائ موقعیتتفاوت فقط در  ؛ بنابراین،رندیگیعھده مبه
 ن زمان ارائه خواھد شد.یتروتاهکدر و شتر ین خدمات به افراد بیشتریب

 
 ».متر استکشتر در زمان یب ارِ ک، اصل: نکته«

   

 ھا تیف و مسئولیح وظایتشر یھاروش. ۱-۴-۷-۱
 ار و اقداماتکبراساس . ۱

 ییارھـاک ،ن روشیـانجام دھد. در ا یارکد چه یبا یسکه چه کند کین روش مشخص میا
مختلـف فھرسـت  ھایبخشف یا براساس وظایبراساس حروف الفبا  ١،د انجام شوندیه باک
خـدمات ، نقـل و انتقـال، ارتباطـات، مرتبط بـا امـداد و نجـات یارھاک ،مثالبرای شود. یم

ۀ تـیمک یا اعضـایـندگان واحدھا یشود. سپس نمایماران فھرست میاژ و انتقال بیتر، تیفور
 یو سـازمان یتخصصـحیطـۀ ه در کـپذیرنـد میرا  ییارھـاک ،مارستانیا در بیحوادث و بال

رئـیس ، نند. پس از آنکیرا مشخص م شدهبینیپیش یھاتیفعالتمام  ،نمسئوالھاست و آن
د تـا کنـیور ابالغ مکبه افراد مذرا شده اقدامات مشخصکمیتۀ حوادث و بالیای بیمارستان 

 ند. کسب کھا آن دادنانجامرا برای انات و توان الزم کام ،ا فرد مربوطیواحد 
ا یـفـرد  کیتوان یم ،شدهبینیپیش یا استراتژیھر اقدام  دادنانجامبرای  ،ن روشیدر ا 

ننده کتیا سازمان ھدایفرد/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.ھای استخراجاین اقدامات ھمان استراتژی .١
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 ھا براساس کار و اقداماتتیو مسئول وظایفکردن مشخص یھاروش ی ازمثال .۶-۱جدول 

ا واحد یمان ساز فهیوظ
 نندهکتیھدا

 نندهکتیا واحد حمایسازمان 

و براساس  یمارستانیب پاسخ یزیربراساس برنامه
مواقع بحران برای تخت  ۵۰حداقل ، یفرض یویسنار

 شود. یمارستان نگھداریه و در انبار بیتھ

 یکزات پزشیتجھ
ر یمد، مارستانیب

 یداخل

 یکزات پزشیتجھ، دانشگاه یامور مال
ز کمر، مارستانیاست بیر ،دانشگاه
 ات دانشگاهیت عملیھدا

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 ھداکمر

 انـاتکام، ی دیگـرھـابـا سـازمان ییـق ھمـاھنگازطر تواندیات میت عملیز ھداکمر: رکتذ
 ن کند.یو تأم ینیبشیپ ،یاز را براساس توافقات قبلینمورد

 
 مارستان یب یبراساس واحدھا. ۲

چه  ،ن و بعد از حادثهیح و ند قبل از وقوعکیمارستان مشخص میھر واحد ب ،ن روشیدر ا
ف یوظـا ،یاحتمـال یوھایسـناردرخصـوص واحدھا  ،ترتیبنیدھد. بدباید انجام  یاقدامات
 نند.کیزمان مشخص متفکیک به خود را

 ھا تیو مسئول وظایف نییتع .۷-۱ جدول

 واحدھا یاھا سازمان
 فیوظا

 بعد از حادثه ن حادثهیح قبل از حادثه

    اهدانشگ یر پرستاریمد

    یکزات پزشیتجھ

    یرداخلیمد

    خدمات

    مارستانیاست بیر

    مدیر پرستاری

    دانشگاه یامور ادار

    است دانشگاهیر
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 وضـعیته قبـل از بـال و در کاست  یفیقاً ھمان وظایف افراد و واحدھا دقیوظا: ر مھمکتذ
 تر خواھد بود.وتاهک یزمانشتر و در یفقط حجم خدمات ب ؛انددادهمعمول انجام می

 
 ھاتیو مسئول وظایف نییتع .۸-۱ جدول

 فیوظا
 ھاسازمان فرد/واحد/

 قبل ازحادثه ن حادثهیح بعد از حادثه

ــن تجھیتــأم ــدهزات مصــرفی ، ش
ــب ــاعات ۀ محاس ــس ــانار ک ، کارکن

 کارکنانگزارش جلسه با کردن آماده
نقـاط  واقـدامات  یمنظور بررسـبه

 . و... ھاقوت و ضعف

ت در کمشــار، کارکنــان یفراخـوان
حادثـه براسـاس  یفرماندھۀ سامان
ت بخــش یریمــد یاتیــعملۀ برنامــ
 . اژ و...یتربر  نظارت ،تیفور

ل یتحل، کارکنانآموزش 
 ،ھــاخطــر در بخــش

 یفراخـوان، یزیربرنامه
 . و... کارکنان

 یر پرستاریمد

 
 ت یریح ساختار مدیتشر. ۶

 یشـورک یمارسـتانیت بیرید به برنامه و ساختار مـدیبا ،ثهحاد یفرماندھۀ سامان یدر طراح
ھـا مارسـتانیت حـوادث در بیریرد مدکیرو، ت سالمتیریمد یملۀ برنام یرد. الگوکتوجه 

ۀ اسـت سـامان ارآمـد الزمکو  کسـب و کچابـ یتیریجـاد سـاختار مـدیا یز ھسـت. بـراین
و  فیـتعر یمارسـتانیب حـوادث یفرماندھۀ سامان یشورک یحادثه براساس الگو یفرماندھ

ف یـامـل و جـامع تعرکطـور ف ھر پست آن بهین سامانه و شرح وظایگاه ھر فرد در ایجا
اسـت در  یھیرنـد. بـدیالزم خـود قـرار گ یھاتحت آموزشنقش  یفایا یبراشود و افراد 

و  کنـدیخـود عمـل مـ یوجـاریمارستان براساس ساختار ساریت بیریمد، یعاد وضعیت
را  یمارسـتانیبۀ حادثـ یفرمانـدھۀ سـامان ،مارستانیس بیئاست ریالیا به رحوادث و بۀ تیمک

حادثه اقدام  یفرماندھۀ سامان کیجاد یا ،بیھرترتکند. بهیم یریگیرا پ ن و آموزش آنیتدو
ی ن مفھـومیتـرمھـمھمـاھنگی . شـودمحسوب می ت حادثهیریان مدکه از ارکاست  یمھم
 . شودتوجه آن به  دیبا یتیریدر ساختار مدکه  است

ن اطالعـات مـرتبط یمنابع موجود و تأم ا ویبال اصولیل منظم و یتحل یمعنبه یھماھنگ
 یآورجمـع ،مثـال یبـرا ؛گـر اسـتید یھـاافراد و سـازمان و اجزا و عناصر سازمان یبرا
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، ھـازان صدمات و جراحـتیم، یخدمات سالمت ۀدھندز ارائهکت مرایوضعبارۀ در اطالعات
و  سالمت بخشمرتبط با  یھا و واحدھان اطالعات به سازمانیانتقال ا ،آماده نکارکناتعداد 

 .شودانجام میات یت عملیز ھداکتوسط مرھای الزم ھماھنگی
 یاسـتفاده از الگـو، یمارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ ات سامانیعمل یھموارساز یدر راستا

 کارکنـانران و یار مـدیـدر اخت یتوانـد ابـزار توانمنـدیمـ ١ھوشمند یفرماندھشدۀ شناخته
 کنند. یاتیف خود را عملیالکت ،ن نحویبه بھتر ،ن روشیمارستان قرار دھد تا با ایب

 فرماندھی ھوشمندۀ گانپنجاجزای . ۱-۴-۷-۲
ت و یرا مسـئول ھـدا یفرد، ھوشمند یفرماندھۀ پنج گان ین جزء از اجزایا ٢:یفرماندھ. ۱

مات خود یدھد تصمیبه او اجازه م، املکار یض اختیتفوات قرار داده و با یل عملک یراھبر
ھـا بخـش ی. تمـامکند درستی اعمالبه، است یافتیل اوضاع و اطالعات دریتحلۀ جیه نتکرا 
ت افـراد توسـط یباشـند. ھـدا گوپاسـخو بـه او کننـد اجرا  خوبیبه د دستور فرمانده رایبا

 شــامل یفرمانــدھ م اینکــهالکــۀ . خالصــگیــردصــورت می یصــورت عمــودبــه، فرمانــده
 یدر تمـام ھادسـتورکردن اجراات و ینترل عملک، مقتدرانه ھایو صدور دستور یریگمیتصم
 است. یاتیعمل یھارده

. در ایـن اتیـعمل فراینـدل کـبـر  یرگـذارینظرگرفتن و تأثعبارت است از تحت: نترلک .۲
 یو حتـ یـردمـدنظر قـرار گ ییگوپاسـخرھا در زماِن یتحوالت و متغتمام الزم است  راستا،

م مناسب یتصم، اتیرگذار بر روند عملینشده و تأثینیبشیپ یرھایمتغ یبرا ،درصورت لزوم
ن گـام در یاولـ، ن موضـوعیگسترش بحران است و اکردن متوقف شامل نترلک. گرفته شود

وقـوع و مھـار  یھـاافتن علـتیـ، نتـرلکاینکـه  المکۀ شود. خالصیقلمداد م نترل بحرانک
نتـرل کنتوانـد  ینتـرل اسـت. اگـر فرمانـدھکدر  یاساس رکنالت است. سرعت عمل کشم

ِ  یمناسب کـه  اسـت یه قطعـیـاز بحران اول یناشۀ یثانو یھاجاد بحرانیا، کندعمال بر حادثه ا

                                                                                                                                              
1. Command,Control, Communication, Computers and Intelligence (C4I) 
2. Command  
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رتـر ظـاھر یتر و فراگدهیچیتواند از خود حادثه پیه میبار ثانوانیآثار ز ،گاھی ،صورتنیدرا
 د.شو

 ن سـتاد و صـفیاطالعـات بـۀ یان مؤثر و دوسـویارتباط مناسب مستلزم جر ١:تارتباطا. ۳
ن یـد. اسـباب و ابـزار اشـویم یزیرهیپا یسازمانصورت درون و برونن ارتباط بهی. ااست

ارتبـاط ، هیال کیتا درصورت اختالل در شود  یطراح یاهیصورت چندالد بهیبحِث مھم با
به مـردم از  یرسانو اطالع یجمع یھاد. ارتباط با رسانهھای دیگر دچار مشکل نشودر الیه
ۀ یـثانو یھـاش بحـرانیـو از زا باشـد مؤثربحران ۀ نترل دامنکتواند در یم، ت بحرانیوضع

 .پیشگیری کنده یناشی از بحران اول

م ینـه و مسـتقیھزمک و عیسر یتواند باعث ارتباطیمطمئن م یاانهیراۀ کجاد شبیا ٢:انهیرا. ۴
توانـد در یمـ یوران فنّـیـاسـتفاده از ا شـده و یو فرمانـدھ یاتیمختلف عمل یھاهیالن یب

 ار مؤثر واقع شود.ید اطالعات بسیو تول ٣ھادادهتحلیل و  یبنددسته

ده بـه یرسـ یھـال دادهیتبـد، در بحـران یریـگمیتصـم ین اساسـکر ٤:یھوش اطالعات. ۵
ت یریت بحران را مدیریه مدکت دارد یاھم یحدن موضوع بهیھوشمندانه است. ا یاطالعات

 یھـاتیرا از وضـع ھـاد اطالعات و دادهیبا ،حیصح گیریمیتصم یاند. برااطالعات دانسته
ــالِ رخ ــجر داده و درح ــ، انی ــن از افیھمچن ــومک ــته یار عم ــاو خواس ــئوال یھ ن و مس
ھـوش  جـادیا ی. بـراکـرد بندیآوری و جمعجمع ،رامونیط پیل محیگذاران و تحلاستیس

 : د چھار اصل را مدنظر قرار دادیبا ،یاطالعات

 ؛ھاداده یدھجھت. ۱

 ؛ھاداده یآورجمع. ۲

 ؛ھاپردازش داده. ۳

 .ان به حادثه و مردمیگوپاسخن و ن مسئوالیع اطالعات بیتوز. ۴

                                                                                                                                              
1.Communication    
2. Computer 
3. Data 
4. Intelligence 
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حـل ن راهیافتن بھتـریـ یت بـرایت و موقعیشناخت وضع، یھوش اطالعات ،طور خالصهبه
ج و شـناخت آن از یـراۀ اشاره به چھار واژ، الن بحرانکت یریبحث مد الت است. درکمش
 .بسزایی داردت یاھم

 ایر در پاسخ به حوادث و بالیدرگ یھاسازمان. ۱-۴-۷-۳
. براساس نوع بحـران استمحور تیفعال، شور ماکبه حوادث در  ییگوۀ پاسخسامان یطراح
ھـر  طبـق را گوپاسـخ یھـاازمانسـ، اسـتا ضـروری یه در حوادث و بالک ییھاتیو فعال
 :  نندکمی میھای زیر تقسبه دسته ،یت تخصصیفعال
ن سـاختار یترانات و گستردهکام و ن متخصصیشتریه بکاست  یسازمان: مسئولسازمان  .۱

ز مشـغول یـن یعـاد وضعیتخود دارد و در  یت تخصصیفعالدرخصوص شوری را ک
درمان و آمـوزش ، وزارت بھداشت ،لثام ی. برااست خصوصنیاخدمت در دادنانجام
ا بھداشت و درمان در زمان حوادث است و یسالمت  یت تخصصیمسئوِل فعال یکپزش

در موضـوع  ،بعـد از بحـران ن ویحـ و ھا را قبـلیزیرھا و برنامهیگذاراستیستمام 
 عھده دارد.سالمت به

بـه ، ت سازمان مسئولیفعال ۀنیتوانند درزمیه مک ندستھ ییھاسازمان تمام: ارکسازمان ھم .۲
ار نداشـته باشـند. یـدر اخت یریـرو و ساختار فراگین و اناتکاگرچه ام ؛او یاری رسانند

احمـر و ھاللِ  و ین اجتماعیمانند سازمان تأم ییھاسازمان، در بحث سالمت ،لامثبرای 
 شوند.ھای ھمکار در نظر گرفته میعنوان سازمانبه ،یستیسازمان بھز

سـازمان عنوان بـه یاناتکا امیچ تخصص یه ھکشود یم گفته یبه سازمان: بانیپشتسازمان  .۳
ا یـ نیافتنحضور یول ؛ار نداردیسازمان مسئول در اخت یت تخصصیفعالۀ نیار درزمکھم

 ؛رگذار باشـدیتأث رد سازمان مسئولکبر فعالیت و عمل ،شدتتواند بهیم، آن یناھماھنگ
دچـار اخـتالل  رد نظـام سـالمتکعمل، ندکت برقرار نیه اگر امنک یانتظام یرویمانند ن

ا یـمارسـتان یکـه اگـر سـوخت ب ینفتـ یھـاا سـازمان پخـش فـرآوردهیـ خواھد شد
نشـدنی حلالت کبـا مشـ یتیخدمات فـور ،ندکن نیھا را در زمان بحران تأمآمبوالنس

ن د شـفاف و روشـیـبامارستان یت در بیریساختار مد ،طور کلیرو خواھد شد. بهروبه
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تعریـف  یدرسـتبـه ،ایھا در زمان بالواحدھا و سازمان و افرادباشد تا جایگاه مدیریتی 
 .دشو

 
 ھاستمیھا و سیاستراتژۀ توسع .۷

برنامـه ھسـتند و  یات اصلیمحتو ،قتیدرحق یپاسخ و بھبود یھایاستراتژ ،ن مرحلهیدر ا
تمـام اسـت  لذا الزم ؛شوندیھا مشخص مین استراتژیا یبرا یتیحما یھاستمیس ،ھمچنین
، ییگوپاسـخ یدر راسـتا، تیـفورھنگـام ت سالمت یریر در مدیدرگ یھاحوزهو  ھابخش
تمـام اقـدامات و  وضـعیتی،د. در چنـین کننـف یـن و تعریـیرا تع یمشخصـ یھایاستراتژ

اسـت  و الزم ودات فھرست شـیئر جزکبا ذ ،امل و جامعکطور نیاز باید بهمورد یھاتیفعال
 لذا ؛دشوف یز تعریبان) نیار و پشتکگر (ھمید یھابا واحدھا و سازمان یھماھنگ یھاروش

 ھـای الزم صـورت گیـرد.د و بحثوھماھنگی ش یزیرد با گروه برنامهین مسئله بایادربارۀ 
 :  شود نیر تدویز ھایبخشاز  یکنظام سالمت در ھر یھایاستراتژالزم است 

 یوھایده براساس سـناریدبیآسۀ مردم منطق یتسالم یازھایمرتبط با ن یھایاستراتژ 
   ؛محتمل

ط و یبھداشـت محـ، یسـرمُ  یھـایماریب، یمرتبط با بھداشت ھمگان یھایاستراتژ 
 ؛سالمت آب

 ؛مجروحانۀ یاژ و تخلیتر یھایاستراتژ 
 ؛ر حادثهیتأث ت تحتیدگان و جمعیدبیآس یاهیتغذ یھایاستراتژ 
 ؛ھاتینجات و فعالشده با امداد و قیتلف یخدمات سالمت یھایاستراتژ 
 ؛بھداشت روان یھایاستراتژ 
   .یمارستانیب یایت حوادث و بالیریمد یھایاستراتژ 

، از وقوع حادثـه یالت ناشکل مشیتحل یھا بر مبنایاستراتژتمام  یزیران برنامهیدر جر
ز یـبان نیو پشـت ارکـھم و ا سازمان مسئولیو فرد  ینیبشیپھا آن ازینمورد استخراج و منابع

د و وشـ ینین و بازبیتمر ،دفعاتد بهیبا شدهتدوینۀ و برنام ن مجموعهیشوند. ایمشخص م
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 یار نمونـهیـھای زه شود. مثالیل خطر تھیاز تحل یمحتمل ناش یھاویسنار، ھاتمام آن یبرا
 : ھستندا یبه حوادث و بال گوییپاسخمناسب در زمان  یھایاز استراتژ

 شـدهبینیپیشھـای از قبـل رش مصدومان در مکانیماران و پذیبۀ یتخل یھاکانم برپایی. ۱
 ؛در اطراف بیمارستان

 ؛ین و اضافیگزیجا کارکنانن یتأم. ۲

 ؛مارانیو ب کارکنان یساعت برا ۷۲حداقل به مدت ، ن آب و غذایتأم. ۳
  ؛مارستانیدر ب یاهیچندال یزات ارتباطیستم و تجھیس ینیبشیپ. ۴
 ؛کارکنان یتم فراخوانسیس. ۵

 ؛ازینمورد یدرمانیکزات پزشیتجھ ینیبشیپ. ۶

 ؛مارانیو ب کارکنانت ین امنیتأم. ۷
 یمحلـ یھـات مـردم و سـازمانکبا مشار، حوادث و بالیا در محل یھاتهیمک اندازیراه. ۸

   ؛یمدرسه و شھردار، یالنترک، نظیر مسجد دیگر،
مارسـتان بـا ین در مجـاورت محـل بیگزیجـا ییصـحرا ا درمانگاهیمارستان یب اندازیراه. ۹

 ؛بان)یار و پشتکھم یھامحل (سازمان یت شھردارکمشار
 ؛درصورت نیازدیگر،  یز درمانکبه مرا ھاآن و انتقالمصدومان ان موقت کاس .۱۰
 یالنترک، احمرھالل، یشھردار، مانند مخابرات ،یمحل یھابا سازمان ییردادھاقرا بستن .۱۱

  .یارکھم ، برایینفت یھاوردهآان پخش فرو سازم
سـطح  یارتقـا یھـایاستراتژباید  مارستانیب یآمادگۀ تیمک ،جلسات ولدرط: ۱رکتذ 

 ند. ک یابیرا ارزشھا آن به یابیزان دستیم نیزو  سازداستخراج  را یآمادگ

و مـدیریت ، ریـزیبرنامهۀ کمیت ،توانند به دو شکلدرمانی میمراکز بھداشتی: ۲تذکر 
 : پاسخ به حوادث را تشکیل دھند

o ١؛پاسخ به مشکل خاص برای موقت ۀتشکیل کمیت 
o ٢.دائمی ۀتشکیل کمیت 

                                                                                                                                              
1  . Ad Hoc planning Committee 
2 . Permanent committee 
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 کیـدر  بـه حـوادث گوییجامع پاسـخ ۀبرنام یح استانازطر اینمونه. ۱-۵ 
  یاستان فرض

 نهیزم 
 ۱۴ل از کمتشـ ،نفـر ۸۰۰٫۰۰۰ت یبا جمع یاستان مرز ،یاستان فرض: ییایف جغرافیتوص. ۱

ز در معـرض یـخن استان زلزلهی. ااست ز استانکساعت از مر ۲با فواصل متوسط  ،ستانشھر
 قرار دارد. یفصل یھالیو س یستیحمالت ترور، یمحل یھاتوفان، یسالکخش
 وجود دارد.نطقه م ۀنقش. ۲
، یمحلـ یھاتوفان، نیزلزله و رانش زم ، مانندانده در استان رخ دادهک ییایحوادث و بال. ۳

 .یفصل یھالیو 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 برنامهیاھداف تدو 
o  ساختو انسان یعیطب یایبال دربرابر سازی مردم استانمصون :یلکھدف. 
o ی: ئاھداف جز 

 ؛ا در استانیحوادث و بالۀ تیمک یاندازراه •
  ؛ایبال یبرا یاربردکواضح و  یاتیطرح عمل کین یتدو •
 ؛یران محلیمد یھماھنگ یبراۀ ن برنامیتدو •

 کیـحـوادث در ھنگـام ت سـالمت یریمـد یح استانطر از یامونهن. ۱-۶ 
 مارستان یب

 نهیزم 
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ه کاست  یارجاع در استان فرض یمارستان اصلیب، یزکمارستان مریب: ییایف جغرافیتوص. ۱
 یمارستان در جنـوب شـرقیز شھر قرار دارد. بکساخته شده و در مر ۷۰ۀ اواسط دھدر 

 یھـابـا خانـه ،یمت شـرقو در َسـشـده سـاخته ت یی شلوغ و پرجمعاهیشھر در ناح
. ساختمان استباز  یو غرب یارمندان احاطه شده است. فضای اطراف در سمت جنوبک
بـدون  یمتعدد یھاه ساختمانکاست طبقه کیو  یساختمان چندقسمت کیمارستان یب

   اند.برنامه به آن اضافه شده
 .وجود ندارد: هنطقمۀ نقش. ۲

حمــالت ، زلزلــه، رتلفــاتتصــادفات پُ : انــده در اســتان رخ دادهکــ ییایــحــوادث و بال. ۳
 .ییایمیشۀ ارخانکمارستان و انفجار یدر ب یسوزآتش، یستیترور
 : اند ازعبارت یبه حوادث قبل مؤثر الت و موانع پاسخکمش

   ؛یدرمان کارکنانازجمله  یوحشت ھمگان 
   ؛یدرمانیز بھداشتکھا و مراسازمانھماھنگی نا 
 ؛سالمت بخش کارکنانن دانش و مھارت نداشت 
  . ...و یکزات پزشیاستفاده از تجھامکان نبود  

 

 ن برنامهیاھداف تدو 
o  و مقابلـه بـا ھـر کردن آمـاده و یریشـگیپ یمارسـتان بـرایبـه ب کمک :یلکھدف
 .مارستان و منطقهیدر ب یآت یت بحرانیموقع
o یئاھداف جز: 

 ؛تانمارسیحوادث و بالیای بۀ تیمک اندازیراه •

 کارکنـانت و یریمـد کارکنانف یرد بیمارستان و شرح وظاکعمل یراھنماۀ یتھ •
 ؛یتیت فوریآمادگی و مقابله با ھر نوع موقع و یریشگیپ یبرادیگر 

ــ یســم و ھمــاھنگیانکم ایجــاد • ــیمکن یب ــحــوادث و بالۀ ت مارســتان و یب یای
   ؛مرتبط یھاسازمان
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  .ازینمورد منابعۀ یتھ •

 
 سناریو بر مبتنی یالت احتمالکل مشیحلت ی ازمثال. ۹-۱جدول 

 تالکمش
 کنندهآغازۀ حادث پاسخ یاستراتژ انهریشگیپ ھاییاستراتژ دالیل یاحتمال

 یسوزآتش
در 

 مارستانیب

، فیضع کیترکستم الیس
، از گاز یناش یسوزآتش
، یبازآتش ه،آشپزخان دود

 .یمبود آگاھک

آموزش ، آتشکنندۀ خاموش
ستم یس، ستم آبیس، کارکنان

دادن یآگاھ، ھشدار
، یسوزعلل آتش خصوصدر

، یاضطرار یخروج
 .هیتخل یھاسمیانکم

ستم ھشدار و یس
تماس ، قیاعالم حر
، ینشانبا آتش

، یخروج اضطرار
.ییجاه و جابهیتخل

 

، کارکنان یدقتیب
افراد  یدقتیب

 .جامعه

پخش ، فیضع ۀیستم تخلیس لیس
 دیشد یھابارانییجاه و جابهیتخل ناقصۀ یستم تخلیس .مارستانیباتالق در ب

م یترم، ھارساختیز یابیارز .گردباد، زلزله بیتخر
، گردباد، زلزلهییجاه و جابهیتخل .ازیر درصورت نیو تعم

 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 بھداشت، ھاپشه

 قابل یھایماریب خصوصدر
،یمنیار و اکبھداشت ، انتقال
 نترل عفونتکستم یس

، شروع درمان
کردن محدود
 ،ھانندهکمالقات

 کاستفاده از ماس

، ھاپشه ،حشرات
از بیماری انتقال 
، ماریبه ب کارکنان
از بیماری انتقال 

 .کارکنانمار به یب

ش یازدحام ب
 مارستانیگسترش ب مکت یظرف از حد

احتمال ارجاع 
ماران به یب
ی ھامارستانیب

 دیگر

متعدد  یھابیآس
 کیاز  یناش

 حادثه
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 ۱پیوست 
 سناریو چیست؟

معنای بـه نمایو س یشینما ین واژه در ھنرھایاست. ا ییگوو برگرفته از ھنر قصهیسنار ۀواژ
 یو متنـیسنار، دیگر عبارتبهکند. را مطرح می یوضوع اصلم ،در آن سندهیه نوکاست  یمتن

 راھـا آنخـاص  ۀجـیگر و نتیدکیبه  مربوط دار ویاز حوادث منظم و معن یاه دستهکاست 
متنی اسـت کـه ، منظور از سناریو، . در آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیاکندمی حتشری

باعـث اخـتالل در ، دنبال حـوادث و بالیـاهد که ممکن است بشودر آن وقایعی توصیف می
بیماران و کارکنان را بـه خطـر  و بیمارستان شود یا سالمت و احیاناً جان مردمۀ امور روزمر

ن کـاتفاقـات مم ۀاز ھم 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 ھبخش کهدارد سناریو اجزای مختلفی 

 فرضی ۀو آثار حادث ھاویژگیتوصیف  .۱
مشـخص شـود. ، ی که روی داده اسـتااولیه ۀباید نوع حادث ،در سناریو: نوع حادثه 

 ۀیـک حملـ وزی اتفاقی یـاسآتش، سیل، اصلی زلزله ۀمثًال باید معلوم باشد که حادث
 تروریستی است. 

مشـخص ، ی که اتفـاق افتـاده اسـتاباید وسعت حادثه ،در یک سناریو: ابعاد حادثه 
با ابعاد کوچک یا متوسط یـا  ایحادثه، که حادثه شودباید معلوم  ،دیگر بیانبهباشد. 

وانـد تحادثـه مـی، وزی شده باشدسدچار آتش ایاگر مغازه ،مثالبرای  بزرگ است.
 حادثـه، وزی در یک مجتمع تجـاری روی دھـدسولی اگر آتش ؛قی شودکوچک تل

 بزرگ خواھد بود.
در یک سناریو باید معلوم باشد که حادثه در اثر یک اتفـاق معمـول : پیچیدگی حادثه 

انفجار کپسـول گـاز  ،لامثبرای پیچیده است.  ایهواقع ۀوجود آمده یا نتیجو ساده به
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ذاری گـحاصـل از یـک بمـب ولـی انفجـارِ  ؛اسـتاتفاقی سـاده  ،در بازار یک شھر
 ود.شپیچیده محسوب می ایهواقع ،تروریستی

جغرافیـایی کـه  ۀباید محـدود ،در سناریو: درگیر حادثهۀ محدوده و مشخصات منطق 
بایـد معلـوم باشـد کـه  ،دیگر بیانبهمشخص باشد. ، یردگتحت تأثیر حادثه قرار می

ۀ منطقـھـای ویژگییـرد. آن دسـته از گرمـیدرگیر حادثه چه حـدودی را دربۀ منطق
بایـد در ، واند عملیات پاسـخ را تحـت تـأثیر قـرار دھـدتدچار حادثه که می فرضیِ 
سدی ، است ی که زلزله رخ دادهاروشنی توصیف شود. مثًال اگر در منطقهبه ،سناریو

یـن چون شکستن ا؛ باید به وجود این سد نیز اشاره شود ،در سناریو، ھم وجود دارد
بر آمادگی بیمارسـتانی در آن منطقـه  ،ازجمله واند بر پاسخ ما وتمی، سد بر اثر زلزله

اجتماعی و سیاسی منطقـه نیـز بایـد در ، اقتصادی، تأثیر بگذارد. مشخصات جمعیتی
 سناریو ذکر شود.

در سناریو ذکر شود.  وضوحبه پیامدھای احتمالی حادثه باید: آثار و پیامدھای حادثه  
 ،حادثـه ۀناشی از خود حادثه است و ھمچنین آثار ثانویـ ،حادثه که مستقیم ۀولیآثار ا

مصـدومان ، اسـت اصلی در سـناریو ۀحادثزلزله اگر  ،مثالبرای  د.شوباید مشخص 
ولـی چـون  ؛یافته از زیر آوار خواھند بودافراد نجات، اصلی ۀاحتمالی ناشی از واقع

ای ناشـی ھـاز افراد نیز با آسیببسیاری ، وزی نیز ھمراه استسبا آتش اغلب،زلزله 
 به بیمارستان مراجعه خواھند کرد.  ،از سوختگی

زیـر کـه از آثـار  مسـائلنظیـر  شوند؛نیز معیّن باید موضوعاتی  ،در سناریوگفتنی است 
 :  شوندمحسوب می حوادث
  ؛ھای حادثهزخمیھا و کشته تعداد تخمینیِ  

   ؛شدهتخلیه یا جاشدههتعداد جمعیت جاب 

 ؛آلودگی منطقه نبودوجود یا  
   ؛ھامیزان صدمه به زیرساخت 

   ؛ھمسرمیزان 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 عملیـات پاسـخ تـأثیر  باید به عوامل دیگری که بر آمـادگی، در سناریوی حوادث و بالیا

 : از اندعبارتذارند نیز توجه داشت. بعضی از این عوامل گمی
فرضی در چـه فصـلی از  ۀدر سناریو باید مشخص شود که حادث: زمان وقوع حادثه 

 در فتد. بـدیھی اسـت آمـادگی و پاسـخاروز اتفاق میسال و در چه ساعتی از شبانه
ی که در تابسـتان و اھد با حادثهدب رخ میشمهی که در زمستان و در نیاحادثه برابر

 متفاوت است.، فتدادر روز اتفاق می
بایـد بـه ، ودشـدر سناریویی که در حـوادث و بالیـا تھیـه مـی: امکانات و پشتیبانی 

در اغلـب، سـناریوھا  ازآنجاکـهای قبلـی اشـاره شـود. ھـامکانات موجود و آمادگی
. در دارداین قسمت از سناریو اھمیت خاصـی ، شوندمیاستفاده  تمرینات و مانورھا

 ۀسناریو باید معلوم باشد که منابع انسانی و مادی موجود ما برای مواجھـه بـا حادثـ
امکانـات  ،حالتی است کـه در آن، در چه حدی است. بھترین 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 

 :وقـایع و اتفاقـاتی ماننـد ؛شـودمـی اصـلی ایجـاد ۀبه دنبـال حادثـ، سرھمکه پشت
فـرار ، ازدحـام مـردم، انفجارھای ثانویه در منطقـه، شت مواد خطرناکنَ ، سوزیآتش
ابتـدای حادثـه تـا ده بـرای امـداد از شھای فعالسازمان، امدادرسانی و نجات، مردم

 . خدمات پزشکی و بھداشت و...، آلودگی منطقه، جمعیتۀ تخلی، مراحل نھایی
 بیان اھداف فرضی و موانع احتمالی .۳

 ولِ طـدرکه قـرار اسـت مشخص باشد باید اھدافی  ،در سناریو: انتظارمورد نوع پاسخ .۱
ه ھـدف از تـدوین باید مشخص باشد ک ،لامثبرای  ؛عملیات پاسخ فرضی به آن دست یابیم
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فزایـی بیمارسـتان بـرای پـذیرش ااضـطراری بیمارسـتان اسـت یـا ظرفیـت ۀتخلیـ، سناریو
 افتاده.فرضی اتفاق ۀن حادثامصدوم
کـه ممکـن توجه شود در سناریو باید به عوارض احتمالی : عوارض و موانع احتمالی .۲

مـال دارد بـر سـر راه به مـوانعی کـه احت ،و ھمچنین شده ناشی شوداست از اقدامات انجام
یان بـه حادثـه گوپاسخموجب افزایش آمادگی ، عملیات پیش آید. ذکر این عوارض و موانع

 خواھد شد.

 مناسب یھای یک سناریوویژگی
 :  ای زیر را داشته باشدھیک سناریوی مناسب باید ویژگی

 ؛امکان وقوع آن وجود داشته باشد یعنی؛ ه باشدموجّ  .۱
 ؛داشته باشند یدرون یآن سازگار یاجزا .۲

 را وصف کند؛ یروابط علت و معلول .۳

 ؛دیآکار گیری بهمیتصم ھنگام .۴
 احتمالی اشاره کند.ھای به چالش .۵

   مثال
ود. توضیحات ھر بخش از سناریو داخـل پرانتـز شمثالی از یک سناریو ذکر می، در زیر

 ،ورھـای) آمـادگی بیمارسـتانیوانـد در تمرینـات (مانتمی آمده است. سناریوھایی نظیر این
 .شوداستفاده 

ی ادر مجاورت تاالر بـزرگ شـھر کـه در منطقـه ،شب (زمان) تیرماه (فصل) ۱۰ساعت 
کنسرتی با ، درگیر مکان حادثه) ۀمشخصات منطق محدوده و(عمدتاً تجاری واقع شده است 

 قیم)عداد جمعیت در معرض آسیب مسـتنفر در حال برگزاری است (ت ۲۰۰۰شرکت حدود 
حدی است که صـدای ود (نوع و پیچیدگی حادثه). شدت انفجار بهشکامیونی منفجر میکه 

تاالر کـه در مجـاورت خیابـان بزرگ ود. بخش شمھیب آن تا چند کیلومتر دورتر شنیده می
آیـد وجود میی عمیق در محل پارک کامیون بهاکامًال تخریب شده و چاله، است قرار گرفته
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سـوزی ایجادشـده در محـل حادثـه و صدمه به بخشی از راه مواصالتی). آتش (ابعاد حادثه
ود که بـه پمـپ بنزینـی کـه در رآن می رو به گسترش است و ھر لحظه بیمِ  ،ثانویه) ۀ(واقع

سرایت کنـد (دینامیسـم سـناریو واحتمـال وقـوع حـوادث ، صدمتری محل حادثه قرار دارد
وند و دقایقی شدر محل حاضر می ،از چند لحظه. مأموران امنیتی پس )سرھممتعدد و پشت

. کننـدرا تخلیـه می مصـدومان، نـدابه کمک واحدھای اورژانس که بـه محـل رسـیده ،بعد
بـه  ،زده در حال فرار ھستند (دینامیسم سناریو). در ھمین حالبسیاری از مصدومان وحشت

یب اشغال متوسـط ای مختلف و ضرھخوابی ما که دارای بخشتخت۱۰۰بیمارستان عمومی 
 ۀفرمانـدھی حادثـۀ ود. سـامانشـاش مـیباعالم آماده، درصد است (امکانات و پشتیبانی)۶۰

حداکثررسـاندن ظرفیـت پـذیرش مصـدومان بررسـی بیمارستان فوراً فعال شده و امکان بـه
 علت، بـهای بیمارسـتانھانتظار در سناریو). متأسفانه یکی از بخشمورد ود (نوع پاسخشمی

 ھی ندارد (موانع احتمالی). دامکان سرویس، ات اساسیتعمیر
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  فصلۀ خالص
مرور شـد و  یمارستانیب یآمادگ یزیرضرورت برنامه، با استناد به مطالعات ،فصل یابتدادر 

، شـاخص ایمنـی بیمارسـتانی، مارسـتانیب یریپـذبیو آسـ یمنـیا یبررس ، فراینددر ادامه
رنامــه عملیـاتی فوریــت و برنامــه افــزایش ظرفیــت و ریــزی آمــادگی بیمارســتانی، ببرنامـه

ھـا در مقابـل حـوادث و بیمارستانی ایمن و مقاوم و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارسـتان
 بحث قرار گرفت. مورد موجود یھابراساس الگو بالیا

در حـوادث و  یمارستانیب یآمادگ یزیربرنامهۀ ن مرحلیترین و اصلیتره مھمکییازآنجا
بحـث و  ،یوی فرضـیو براسـاس سـنار ینـیبا مثـال ع فرایندن یا، ل خطر استیتحل ،ایبال

عنـوان بـه یریپذبیآس یو بررس یعلم یھااستخراج مخاطرات با روشۀ . دربارشد یبررس
ریـزی 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
ھـا و اسـتراتژیۀ تشـریح سـاختار مـدیریت و توسـع، ھـاتشریح وظایف و مسئولیت، منابع

ت سـناریوی کامـل در حـوادث و و با توضیح در مورد مشخصـا شدتوضیح دادهھا سیستم
 .بالیا فصل خاتمه یافت

 یبراسـاس الگـو پاسـخ یزیرل خطر و برنامهیتحل ۀ فرایندیلکشود یه میتوصدرنھایت، 
 .  شود انجام مارستانیب یشده برایمعرف









 
 

 ھشدار سریع بیمارستانی ۀ راھنمای طراحی سامانفصل دوم: 
   فصل محتوای

 ؛تانمارسیع بیھشدار سرۀ سامان 
 ؛آنداشتن  ملزوماتِ و  فرایند 
 ؛عیسر ھشدارۀ سامان یسازالفعّ تدوین و مراحل  
 ؛/ اتاق فرماندھی حادثه بحرانھدایت عملیات حادثه / اتاق  اتاق 

 ١دانشگاه؛ ھدایت عملیاتز کبه مر گزارشنکات قابل  

 فھرست حوادث داخلی بیمارستان؛ 

 عیت در شرایط بحران.معیار تعیین سطح حادثه ، سناریو و اعالم وض 

  اھداف فصل
 : قادر خواھند بود ،تابکاز  ن فصلیاۀ خوانندگان پس از مطالع

 ؛دکننھشدار سریع را تعریف  ۀسامان .۱

 ؛ندکنح یرا تشر یمارستانیع بیھشدار سرۀ سامان داشتنِ  ملزوماتِ  .۲

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Center (EOC) 
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ن و بعـد از یحـو  ع قبـلیھشـدار سـرۀ سـامان یسازالفعّ  تدوین و مراحل فرایند .۳
 ؛ح دھندیا را توضیو بال حوادث

 / اتاق فرمانـدھی حادثـه بحرانھدایت عملیات حادثه / اتاق ط یمشخصات و شرا .۴
 ؛ندکنان یرا ب

 ؛نندکرا فھرست  اتیت عملیھدا ستادبه  گزارشنکات قابل  .۵

معیار تعیین سطح حادثه و اعـالم وضـعیت در  فھرست حوادث داخلی بیمارستان، .۶
ھشــدار ۀ سـامان یســازالو مراحــل فّعـ فراینـد  ؛را تشـریح کننــد شـرایط بحــران

 د.ننکن یتمر یفرض یویسنار دررا  یمارستانیب
 

موقع در ھنگـام رسـانِی بـهنشـده، اطالعبینیترین نکته در زمان وقوع حـوادِث پیشمھم
ترین زمان ممکـن، در صـحنه حضـور بروز حادثه است تا مسئوالن مربوط بتوانند در کوتاه

را مرکز ھدایت عملیـات  ، وظایفزمینهھای الزم را انجام دھند. دراینگیپیدا کنند و ھماھن
بـه  ھافرستادن آنتھیۀ پوستر و فرم و  .۲ ؛تعریف حوادث ویژه .۱گونه برشمرد: توان اینمی

درصورت تا  درمانی کزامر مرکز ھدایت عملیات به تلفناعالم شماره .۳؛ تمام مراکز درمانی
 شود.وع آن فوراً به ستاد ھدایت عملیات بحران اعالم بروز ھرگونه حادثه، وق
د یـبا ،شـورک یھـامارسـتانیبدر ع یھشدار سرۀ سامان یطراح یبرا تدوین دستورالعمل

ۀ سـامان، ن دسـتورالعملیـھـا بتواننـد بـا اسـتفاده از امارسـتانیران بیه مدکباشد  ایگونههب
 د.کنن یحطرا ھای مربوطرستان را براساس ظرفیتمایمخصوص ھر ب
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 عیھشدار سرۀ سامان. ۲-۱
کـه سـازمان بھداشـت طـوریهب ؛سریع است ھشدارِ  ۀسامان ،ھای مھم مدیریت بالیااز جنبه

 ۀده است. سـامانکرھشدار سریع اعالم  ۀسامان پاسخ را داشتنِ  ۀبرنام قسمت ازجھانی اولین 
بـا ھـه از مواجپیش  ،در معرض خطر کند که جمعیتِ ای عمل میگونههکامل ب ھشدار سریعِ 
آن بـا پـایش  فراینـد و مخاطرات یکسان اسـتبیشتر شوند. الگوی ھشدار در مخاطره آگاه 

 شود.مخاطرات و انتشار خبر برای آمادگی و پیشگیری انجام می
 قسمت دارد: ھشدار سریع کامل چھار  ۀسامان

ــاطرات و ارز. ۱ ــل مخ ــامل تحلی ــر ش ــابی خط ــا: ارزی ــارۀ خطرھ ــافی درب ــش ک ــابی دان ی
 ھاست.ظرفیتھا و بررسی پذیریآسیب

: پـارامتر مناسـب براسـاس توانمنـدی سـریع . پایش مخاطرات و طراحی سـامانۀ ھشـدار۲
 ھای علمی و تناوب زمانی مؤثر پایش شود.موجود جامعه و با پایه

. انتشار خبر و ارتباطات مؤثر: این نکته ھستۀ اصلِی سامانه اسـت. ھشـدار بایـد واضـح و ۳
 که در معرض خطر ھستند، منتشر شود.فھم باشد و برای ھمۀ کسانیل قاب

شده و آمـاده بـرای اجـرا وجـود داشـته روز و آزمایش بهھای پاسخ. ظرفیت پاسخ: برنامه۴
 باشد.

بیمارسـتان بـه حادثـه را بـا  ای است کـه بتوانـد آمـادگی پاسـخسامانۀ ھشدار سریع سامانه
، ماننـد زلزلـه ،برخی از مخاطراتاگر چه  .ن سطح برساندیاالتربه ب ،سھای دردسترقابلیت
 دتوانـکه ھشدار بالفاصله بعد از رخداد صادر شـود، میاما درصورتی ؛نیستند پذیربینیپیش

ن آمـاده اتـا رسـیدن مصـدوم ؛ مثًال بیمارسـتانداده شود مؤثرترصورت بهپاسخ باعث شود 
ع یھشـدار سـرۀ بـه دو صـورت سـامان مارستانیدر بحادثه  هفرماند ھمین منظوربه شود.می

 کند: یخود را فعال م
اعالم وضعیت یا سطح بحران ازطریق مراجع باالتر، مثل مرکِز ھدایِت عملیاِت دانشـگاه، . ۱

 قطب یا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
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 ع باالتر. رسانی به مراجو اطالعمارستان یسطح بحران توسط خود ب . اعالم وضعیت یا۲
 

ار و کـھم یھاسازمانو  ھارسانه، سب اطالعات از مردمکدنبال هتواند بیت مین وضعیا
ه کـد یـوجـود آهبـ ١یتیمارسـتان وضـعیدر باینکـه  ایـافتد یم اتفاق بیطور مستقهب ،بانیپشت

خـود را  یا آمـادگیـ گوییپاسـخحادثه و نظام  یفرماندھۀ ستم سامانیس مارستانین بمسئوال
مرکـِز ھـدایت عملیـاِت  اننـدی، ممراجـع باالدسـت، نکـن زمان ممیتروتاهکو در  کنند فعال

 را مطلع سازند. دانشگاه

 سریع بیمارستان  ملزوماِت داشتِن سامانۀ ھشدار. ۲-۲
 ،ایـپاسخ به حـوادث و بالۀ جامِع برنام داشتنِ  به لزومِ باید مارستان یب کارکنانو  مسئوالن .۱

 ه باشند.جانبه داشتھمه یآگاھ
 .شود ینیبشیمھم پ یھاانکمارستان و مین بیب یمناسب یبستر ارتباط کم،دستِ  .۲
در نظـر  کارکنـانف یشـرح وظـا در تبطمـر یھادستورالعمل یاجرا ش مخاطرات ویپا. ۳

 شود. گرفته

 مارستان وجود داشته باشد.ییی به حوادث و بالیا در بگوپاسخ براینی مدوّ ۀ برنام. ۴

                                                                                                                                              
1. Internal Disaster   
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 ھای داخلی بیمارستانشدن سامانۀ ھشدار سریع در فوریتفعال.  ۱-۲ نمودار

 عیھشدار سرۀ ن سامانیمراحل تدو. ۲-۳

 (آمادگی) ١مرحلۀ قبل ازحادثه. ۲-۳-۱
کننـدۀ مخـاطرات و اطمینـان از اینکـه ارتبـاط ھای پایشارگانھا یا سازمان فھرست ۀتھی. ۱

نمـودار مستقیم یا ازطریق اتاق ھدایت عملیات دانشـگاه برقـرار اسـت ( طورمناسبی به
 )؛۱

ھـای ھـر شـدت و نـوع حادثـه و ظرفیتبـه توجه. تعریف آستانۀ اعالم ھشدار سـریع با۲ 
 قسمت از بیمارستان؛ 

                                                                                                                                              
1. Preparedness  

 ۀسامانات است و یعمل فرماندۀ ،خود ،زری، سوپروایراداریته: در ساعات غکن
 کند.یرا فعال م یمارستانیب ۀحادث یفرماندھ

پایش مخاطرات درون 
 بیمارستان مطابق دستورالعمل

 کارکنانھرگونه نشانه توسط  ۀمشاھد
 کنندگانیا مراجعه

رسانی به اطالع
فرماندھی  ۀسازی سامانلفعا وپروایزرس

بیمارستان با نظر  ۀحادث
 حادثه ۀفرماند

مرکز ھدایت عملیات ارتباط با 
 بحران دانشگاه

  مانند: ،مخاطرات ۀکنندھای پایشارتباط با سازمان

 ؛نگاری کشورزلزله : مرکز لرزه
 ؛سیل: سازمان ھواشناسی کشور

  ؛آموزش پزشکی درمان و ،اپیدمی: وزرات بھداشت
 ؛آلودگی ھوا: سازمان ھواشناسی کشور

 ؛وزارت کشور و زیستسوزی جنگل: سازمان محیطآتش
 . ...و احمرھالل، پلیس، : اورژانسبسیارحوادث با تلفات 
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تـرین محـل بـا فضـای فیزیکـی و امن ترین مکان ازنظر جغرافیاییکردن نزدیک. مشخص۳
/ اتـاق  ١عنوان اتاق ھدایت عملیات حادثهحجم کار بیمارستان، به متناسب با ظرفیت و

 بحران / اتاق فرماندھی حادثۀ بیمارستان؛

 امکـانحـاً بـا یترج ،اتیـت عملیز ھداکمرمارستان و ین بیه بیچندال یارتباط . تعیین بستر۴
 زیر است: شامل موارد که ھا ضبط و ثبت امواج صوتی و داده

 تلفن 
o مارسـتانیب یدیـلک یھاانکدر م مرکِز ھدایت عملیاِت دانشگاه تلفننصب شماره ،

، حراسـتمدیریت پرسـتاری، دفتر ، مارستانیر بیدفتر مد، اتاق بحرانازجمله در 
مارسـتان و یب یھـابخـش یستگاه پرستاریا، مارستانیب یزرھایار سوپرواکمحل 

   ؛مارستانیاورژانس ب
o  کـز ھـدایت عملیـاِت دانشـگاهمرتماس با  برای ٢یخط تلفن فور یکاختصاص .

 المات در زمان بحـرانکم یکار و ترافکبه حجم توجهبا ھای مناسب،تیظرفباید 
 .شود ینیبشیپ

جز ایـن که بـهطوریاست؛ بهارتباط دوطرفۀ دو مکان خاص  یخطوط فوری برا
استفاده کند. خـط فـوری  مدنظردو مکان، ھیچ واحد دیگری نتواند از خط تلفن 

ی، ریگبه شماره زای است که با برداشتن گوشی تلفِن یک طرف، بدون نیاگونهبه
ن یـا یخـط فـورسن ارتباط س. حُ کعهب نیز خورد ویتلفن طرف مقابل زنگ م

، مگراینکـه دو طـرف مـدنظر سـتیگـاه اشـغال نچیھ یارتباط ن خطِ یا هکاست 
   باشند.با یکدیگر المه کم درحالِ 

 ھمـراهِ  تلفـنِ هبایـد شـمار، تلفن ھمراه نـدارد اهمرکز ھدایت عملیاِت دانشگاگر 
ی مربـوط نگھـدار پزشـکیعلومدانشگاه کنندۀ ھماھنگ و ارشدِ ز کمراین مسئول 

 یھـاانکـدر م کامـیافـت پیارتبـاط و ارسـال و در یبرقرار برای کارشود. این

                                                                                                                                              
1  . Emergency Operations Center (EOC)  
2. Hotline 
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یـن شود. ناگفته نماند بھتر است اپیشنھاد می تلفنبه مربوط  شده در بند اولبیان
 .ردیگ صالح قراریدسترس افراد ذ درشماره 

 نترنت یا 
افـت و ارسـال یدر، در زمان حادثه قطـع شـوددیگر  یارتباط یھاه راهکیدرصورت

 خواھد بود. راھگشادانشگاه  یِ داخلکۀ ا شبینترنت یق اازطری ھاداده
 یاماھواره ھمراهِ تلفن  

ی، است. درصورت توان مـال یاهماھوار ھمراه تلفن یھاتیارتباط از مز نشدنقطع
ارتبـاط بـا خـارج از  داشـتنِ  یبـرا ،تیـفورزمـان ن نوع تلفن ھمـراه در ید ایخر
ان اسـتفاده از آن کام، خواھد بود. ضمناً درصورت نصب آنتن مؤثر اریستان بسربیما
 دارد.مارستان نیز وجود یدر ب

 نمابر  
کـه نحویبهانجـام شـود؛  د براساس یک فرم واحـد و اسـتانداردیتبادل اطالعات با

اسـت  بر خطـوط تلفـن، الزمعالوه ا منتقل شود.یصورت خالصه و گواطالعات به
اتـاق بحـران  و اتیـت عملیز ھـداکـمرن یوچھارسـاعته بـیک خط نمـابر بیسـت

 .  شوندارسال  قین طریا از یمتن یھاھا و دادهامیباشد تا پ آمادهمارستان یب
 میسیب 

بـا حفـظ  ھای مربـوط،توان طبق دستورالعملاصلِی منطقه میھای ستانماریب یبرا
 د.سیم استفاده کرارتباط بی از ی،تیط امنیشرا

 
 یکپ 

د ییــتأموردِ  ن ویامــ یاز افــرادشــده، بینیھــای ارتبــاطِی پیشدرصــورت قطــع راه
 شود. استفاده می یکیزیو ف یصورت دستام بهیانتقال پ برایحراست دانشگاه 
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صـورت نیـاز بـه حضـور مسـئوالن در مرکـز اتـاق فرمانـدھی حـوادث؛ درتعیین محل . ۵
تـوان از دفتـر فرماندھِی سانحه (اتاق بحـران) و درصـورت نبـودِن فضـای کـافی، می

مدیریت بیمارستان یا سالن اجتماعات استفاده کرد. مشخصات اتاق فرماندھی حـوادث 
 آمده است. ۱در پیوست 

 مرکـز ھـدایت عملیـاِت دانشـگاهمشاھده، به سوپروایزر یا محض . فھرست مواردی که باید به۶
 .  )۲(پیوست  .ھای کلیدی بیمارستان نصب شوداطالع داده شود نیز باید درمحل

ھـا و تیـبخـش فوری و ورود یھـامـاران در محـلیبه مردم و ب یرساناطالع یا. تابلوھ۷
 را دربردارد: ر یز ھایگزینهاین اطالعات شود. مارستان نصب یبدیگر  یھابخش
 ؛دشو یرساناطالع ،محض مشاھدهبه بایده ک یموارد فھرست 

 ؛کنند یرسانو اطالع گرفتتوانند با آن تماس یه مک یتماسۀ شمار 

 .نندک یرساناطالع توان به آن مراجعه ویه مک یمحل 
 مرکز ھدایت عملیـاتِ شمارۀ تماس مستقیم سوپروایزر و جانشینان وی و اتاق بحران به . ۸

 اعالم شود. دانشگاه

صـورت مـنظم و به مرکـز ھـدایت عملیـاِت دانشـگاهبودن خط ارتباط بیمارستان با . فعال۹
 روزانه بررسی شود.

خصـوص ای آموزشی برای کارکنان جدید و ضـمن خـدمت، به. مرجِع تأییدشده برنامه۱۰
ھای مقابلـه لعملکارکنان عملیاتی و اجرایی بیمارستان تدوین کند تا با قوانین و دستورا

ــا بحــران بیمارســتان آشــنا شــوند. ھمچنــین، گــواھی آموزشــی و بــازآموزی بــرای  ب
 دیدگان صادر شود.آموزش

مرکـز . شرح وظایف سوپروایزر یا مسئوِل اعالمِ وضـعیِت ھشـداِر سـریع تـدوین و بـه ۱۱
 فرستاده شود.  عملیاِت دانشگاه تھدای

صـورت مـنظم و بـا به کز ھدایت عملیـاِت دانشـگاهمر. برنامۀ ارتباط فعال بیمارستان با ۱۲
 ھا تدوین شود. ھای ارتباطی و پیگیری رفع آنھدف ثبت کاستی
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یا اعالم وضعیت توسط مرکـز ھـدایت  ۲شده در پیوست . درصورت مشاھدۀ موارد بیان۱۳
دورۀ آموزشـی مـدیریت بالیـا بـرای سـوپروایزرھا یـا  عملیاِت دانشگاه به بیمارستان،

عنوان مجـری سیسـتم فرمانـدھی حادثـۀ ن اعالم وضـعیت ھشـدار سـریع، بـهمسئوال
دیـدگان گـواھی آموزشـی و بـازآموزی صـادر برگزار شده و برای آموزش ١بیمارستان

 شود.
ھای مختلـف . شرح وظایف تمام کارکنان برای اعالم وضعیت ھشدار سریع در قسـمت۱۴

 ی تعیین شود.ھا و اداربیمارستان، مانند تأسیسات، انبار، بخش
ــیابی و ۱۵ ــدف ارزش ــا ھ ــاتی ب ــزی و عملی ــۀ دورمی ــریع در دو مرحل ــدار س ــانور ھش . م

 .به مراجع مربوط برگزار شودبازخورد ارائۀ  ھا وکردن ضعفبرطرف
سازی شـده و اَسـناد در مکـان مناسـبی مستند و تشریح شدهاقدامات انجام، مراحلتمام در 

 ارسال شود. دانشگاه مرکِز ھدایِت عملیاتِ و برای  یارنگھد

 اقدامات حین بحران. ۲-۳-۲
 مارستانیب ٢یداخل یھاتیفور. ۱

انـات موجـود در که با استفاده از امک شودیمگفته مارستان یداخل ب ھایتیفورۀ به مجموع
از یـمارسـتان نیاز خـارج ب کمـکان مقابله با آن وجود نداشته و به دریافـت کام ،مارستانیب

. درخصـوص ھـا بیـان شـده اسـت، تعـدادی از ایـن فوریت۳سـت ویپ . در فھرسـتباشد
 .ببیننـدھـای الزم را کارکنان باید آمـوزش، زریبه سوپروا شدهبیانع موارد یسر یرساناطالع
، اتیـت عملیز ھـداکـمرنان از صحت خبر و انتقال آن به یاز کسب اطم زر نیز پسیسوپروا
 کند.از موضوع مطلع می حادثه را هفرماند

   ٣مارستانیخارج از ب ھایریتفو. ۲
ثیر أتـعملکـرد بیمارسـتان بـر آن  آثـارامـا  ،دھـدیمارستان رخ مـیه خارج از بک یتیبه فور

مـاران و مصـدومان یرش بیپـذ ماننـد ؛شـودمارستان گفته مییحوادث خارج از بگذارد، می

                                                                                                                                              
1  . Hospital Incident Command System (HICS)   
2. Internal Disasters 
3. External Disasters 
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بـا تبـاط ه مسـئول ارکـ مرکز ھدایت عملیاِت دانشـگاهاز  یبخش وضعیتی،. در چنین حادثه
زر یشـده بـا سـوپروابیـان یارتبـاط یھاانالکق یبتواند ازطر یراحتھاست، باید بهبیمارستان

 بحران را بهۀ بحران و خاتم، باشآماده، ھشدار یھاتیو وضع برقرار کردهمارستان تماس یب
 کند: فرمانده اعالم 

ق تلفـن یـازطر یـد، بامارستان اسـتیب یھانترل بخشکزر مشغول یه سوپرواکیدرصورت .۱
دسـترس  در یارتبـاط تلفنـ یبرقـرار ، برایز تلفنکمناسب به مر یرسانا اطالعیم یسیب

 باشد.
، مرکـز ھـدایت عملیـاِت دانشـگاهمحض دریافت اعـالم وضـعیت ھشـدار سـریع از به. ٢

   ھا اقدام شود.مطابق دستورالعملاست،  تأیید شده خبر قبالً اینکه  بهباتوجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شدن سامانۀ ھشدار سریع در حوادث فوریت خارج بیمارستانینحوۀ فعال. ۲-۲ودارنم

اطالع از وقوع  کسب
ماران و یق بیحادثه ازطر
  دیگر منابع

ز کمرا آی
ت یھدا

، خبر رااتیعمل
 ند؟کید مأییت

طالع از وقوع کسب ا
ز کمرق یحادثه ازطر

 ات یت عملیھدا

 مخاطراتش یپا

 مارستانیزر بیسوپروا

 حادثه هفرماند

 یبلی مارستانیب ۀحادث یفرماندھ ۀسامانشدن فعال

 ریخ
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 ات حادثه / اتاق بحران/ اتاق فرماندھی حادثهیت عملیاتاق ھدا. ۱وست یپ
ی ھمـاھنگ یبـراجلسـات خـود را  ،مارسـتان در آنین به مسـئوالکـاست  یانکاتاق ماین 
اطالعـات نیز  نند وکیم برگزار یعیت طببه حال وضعیتت و بازگرداندن یفوریک ت یریمد

 .گذارندک میاشترابه را و منابع خود
ایـن اتـاق بایــد بـه شــکلی طراحـی شــود کـه تســھیالت مـؤثر و کارآمــد را بـرای ایجــاد 

ھای الزم در اجرای عملیات داشته باشد. ھماھنگی عملیات و آموزش و برگزاری ھماھنگی
 است. این اتاق باید شرایط زیر را داشته باشد:  اتاق بحران ترین کارکردجلسات، مھم

ل یبـه وسـا بـودنل جلسـات و مجھزکیتشـ برایو مناسب  یافک یفضاداشتن  
 ؛...وتر ویامپ، کتورکدئو پروژیو، بوردتیمانند وا ی،آموزشکمک
  ٢ی؛منیو ا ١تیامن 
 ی؛اهیچندال یامل مخابراتکستم یبه س بودنمجھز 
 ی؛رستم برق اضطرایسبه  بودنمجھز 
 یورود یھـاراهو  منطقـه یھاشگر نقشهیتورھا و صفحات نمایبه مان بودنمجھز 

 ھا و تأسیسات بیمارستان؛ زیرساخت و مارستانیب یو خروج
 ی؛المات تلفنکان ثبت و ضبط مکبه ام بودنمجھز 
و  یورود یھادرو  خصوص اورژانسهب ،مارستانیب یھاع بخشیان ثبت وقاکام 

 ؛بستهدوربین مدار ق، ازطریانمارستیبۀ محوط یخروج
 ی.زات رفاھیبه تجھ بودنمجھز 

ن یـیتع یمبنـا د.کنـیت میـمنابع و ارتباطات فعالو  ت اطالعاتیرین اتاق با ھدف مدیا

 یفرمانـدھاِزای ھر نفـر از کارکنـان سـتادیع بهمترمرب۱٫۵حداقل ی الزم، فضا یاندازه برا

                                                                                                                                              
1. Security 
2. Safety 
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متـر ۲۵تـا  ، انـدازۀ آنزکـت مریفعال یالذا براساس نوع و محتواست؛ فت یحاضر در ھر ش
 باشد.را داشته  ھاحداکثر ظرفیت دربرابر فوریتد ین فضا بایا .استر یمتغ

و رونـد  کننـد یدائم ۀاستفاد زیدر زمان آرامش و ثبات ن ،ن اتاقیا از نانکارکبھتر است 
فضا قرار باشـد مبود ک دلیلاگر بهاما  در جریان باشد؛ یدائمصورت بهن یو تمر یزیربرنامه

 یِ آمـادگ کارکنـان، ت ویریمـد بایـد، ن فضا اضافه شودیبه ا یگرید یِ اربر، کدر زمان ثبات
 را داشته باشند. یتیفور اتیز عملکمر یکع محل به یر سرییتغ



 ١٢٣ راھنمای طراحی سامانۀ ھشدار سریع بیمارستانی : دومفصل 

ی تیمارسـتان و خـدمات فـوریف بازطـر گـزارش قابـل نکـات. ۲یوست پ
 دانشگاه تعملیا تھدای ستادبه  یمارستانیبشیپ
 ی؛فوتنفر  ۳ا نفر مصدوم ی ۵بیش از  با یکیحوادث تراف .۱

 ؛بیماری مشابه در بیش از یک نفر ھایۀ نشانهصورت گروھی یا مشاھدبه مسمومیت غذاییِ  .۲

 ی؛و آندم یدمیاپ گیری ماننداز ھرگونه ھمه یعالئم. مشاھدۀ ۳

 ؛ن با ھر شدتیوقوع زلزله و رانش زم .۴

 توفان؛ودخانه و ان ریطغ، لیس، سقوط بھمن .۵

 ی؛صورت گروھ. مسمومیت با گازھا به۶

 ک؛زا و خطرناو ھرگونه انفجار مواد آتش یگذاربمب .۷

 ی؛ستیحوادث ترور .۸

ماننـد وقـایع  ١،ھـزار نفـر بـیش ازھـای تحصـن و تجمـع، شورش، ھرگونه نشست سیاسی .۹
 ؛ورزشی

 ؛ما و بالگردیسقوط ھواپ انندم یی،داد ھوایھرگونه رو .۱۰
   ؛ھامارستانیب یداخل یھابحرانتمام  .۱۱
 .بانیا پشتیار کھم یھاف سازمانازطر مارستانیباش به با آمادهیھرگونه اعالم ھشدار  .۱۲

                                                                                                                                              
1. Mass gathering 
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 فھرست حوادث داخلی بیمارستان. ۳پیوست 
که فعالیت بیمارستان مختـل ینحوھای بیمارستان، بهزات و سازهیتجھو  ساتینقص تأس .۱

 ؛داشته باشد یپای را در یجاد مخاطرهشود یا امکان ا
مارسـتان یت بیـه فعالکـینحومارسـتان بـهیب کارکنان ی ازت گروھیا مصدومیت یمسموم .۲

 ؛مختل شود
مارسـتان یت بیـه فعالکـینحوبـه ،مارسـتانیب کارکنانماران و یدر ب یعفون یماریوع بیش .۳

 ؛مختل شود
 ؛مختلف یھایریمارستان در درگیحمله به ب .۴
 ؛...زلزله وو  لیس . وقوع مخاطرات طبیعی، مانند۵
 یھـایآلـودگی، ازات ھسـتهیـنقـص تجھی، سوزآتش انندم ی،عیرطبیوقوع مخاطرات غ .۶

 ؛...و ییایمیش
 یدرمان یروھایع نیاز به اقدام سرین ،وعیاز ش پیشگیری برایه ک یماریاز ب ینوعۀ مشاھد .۷

 ؛دارد
 کارکنان؛ا یماران یب بیشترِ تحصن و تجمع  ا کارکنان، مانندجمعی بیماران یدسته ینافرمان .۸
 .سازدخارج  یمارستان را از حالت عادیت بیه وضعکعه یپخش ھرگونه شا .۹
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 سطح حادثه نییتع اریمع. ٤پیوست 
در مرکـز ھـدایت عملیـات تواننـد ازطـرف ھای کشوری، مراکز درمانی میبراساس دستورالعمل

اعـالم وضـعیت ھشـدار «نارنجی و قرمز قرار گیرند کـه درصـورت چھار وضعیِت سفید، زرد، 
، فرمانده بیمارستان موظف است براساس دستورالعمل موجود، سطح آمـادگی بیمارسـتان »سریع

علت افتـد و آن ھـم بـه، وضعیتی بین سـفید و زرد اتفـاق میرا افزایش دھد. گفتنی است گاھی
ستان است، بدون آنکه اعالم وضـعیت زرد صـورت اعالم وضعیت آمادگی به مدیران ارشد بیمار

 گیرد. در این حالت، مرکز درمانی موظف است وضعیت آمادگی را به مدیران ارشد اعالم کند.

 ؛ بلکـها بحـران نیسـتیـ یتیفورۀ وقوع حادث یمعنالزاماً به، مارستانیت به بیاعالم وضع
؛ حتمال وقوع حادثه وجود داردا، و شواھد موجود ھاه براساس گزارشکآن است  کنندۀبیان

 گوییپاسـخ یبـرا یسطح آمادگ، ا قرمزی ینارنج، زرد، دیسف یھااز حالت یکیلذا با اعالم 
حـین برگـزاری  در ،مثال؛ برای آورندیدست مالزم را به یروھا آمادگینتمام و  یابدمیارتقا 

اعـالم  ات دانشـگاهمرکـز ھـدایت عملیـانتظامی و امنیتی بـه  ، مسئوالنورزشیۀ یک مسابق
گذاری در ورزشـگاه وجـود دارد و احتمال بمب ،آمدهدستکنند که براساس اطالعات بهمی
احتمـال رخـداد  شـدتبه پیگیری موضوع ھسـتند. بسـته ھای انتظامی و امنیتی درحالِ نیرو

ــه ــه ،حادث ــاتف ازطــر ممکــن اســت بیمارســتان منطق در یکــی از  ،مرکــز ھــدایت عملی
 .باشدھیچ اتفاق خاصی رخ نداده  ،تا این لحظه؛ اگرچه نارنجی قرار گیردھای زردوضعیت

 ت حادثهین وضعییتع. ۱-۲ 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 ۰ ۱اردیلیم ۱متر از ک ۲۰تا۲ ۱۰تا 
E1-B 5 هیناح<MMI<6 ۱اردیلیم ۱۰تا۱ ۶۰تا۲۰ ۳۰تا۱۰ ۱۰تا 

E2 6 منطقه<MMI<7 ۱۰۶۰۰تا۶۰ ۳۰۰تا۳۰ ۱۰۰تا 
 ۱۰ش از یب

 اردیلیم
E3 7 شھر<MMI<8 ۱۰۰؟ ۶۰۰۰تا۶۰۰ ۳۰۰۰تا۳۰۰ ۱۰۰۰تا 

E4-A 
شھر و 

 ؟ ۶۰۰۰۰تا۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰تا۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰تاMMI<9 ۱۰۰۰>8 م/حومهیحر

E4-B استان MMI>9 ؟ ۶۰۰۰۰ش از یب ۳۰۰۰۰ش از یب ۱۰۰۰۰ش از یب 
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 سناریو. ٥پیوست 
استان فارس  ینوار جنوب ،شتریر۶٫۳به قدرت  یازلزله ،۱۳۸۹مرداد۲شنبه روز سه ۱۷:۲۰ساعت  در

در خـورد و مـی کمارستان تریب یوارھاید ،ن حادثهیا با وقوع لرزه درآورد.در شھرستان المرد را به
مارسـتان از تـرس یب کارکنان. آیدمیوجود بهوارھا ید یختگیزش سقف و فروریر ،ھاقسمت یبعض

مارسـتان یار در بۀ کـو حاضـر بـه ادامـ روندمیمارستان یرون از بیبه ب ،شانیھاجان خود و خانواده
دی منطقـه را ی. گردوغبار شداندنفر از آنان بدحال ۵و  یمارستان بستریمار در بیب ۱۴ستند. حدود ین

مارسـتان وجـود دارد. یبه ب بسیارین ااحتمال انتقال مصدوم ،حادثه شدتبه و باتوجهاست فراگرفته 
 یتختخواب۳۰مارستان یباینکه  بهقطع شده است. باتوجهنیز برق و تلفن منطقه ، دیعلت لرزش شدبه

 : دیر را پاسخ دھیز ایھکارمند، پرسش نفر ۳۵با تختخواب را دارد  ۸۰ش به یافزاامکان است و 
 عنوان سوپروایزر یا جانشین فرماندھی بیمارستان چیست؟اقدام شما بهن یاول. ۱
 دھید؟پزشکی مربوط اطالع میعلوم  مرکز ھدایت عملیات دانشگاه. از چه طریقی به ۲
. درصورت وقوع حادثه برای اتاق فرماندھی بیمارستان، مقـّر فرمانـدھی جـایگزین را در ۳

 کنید؟لی انتخاب میچه مح

 کنید؟کسی فعال میرا به دستور چه سامانۀ فرماندھی حادثه بیمارستانی. ۴

 مارستان چگونه خواھد بود؟یب کارکنانبه  یسانر. نحوۀ اطالع۵
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 . اعالم وضعیت در شرایط بحران۶پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باش زرد، تجھیزات خود را بررسی کرده و کمبودھای ھای مسئول پس از دریافت پیام آمادهدر این شرایط، سازمان
کنند تا آماده می(آنکال) صورت دردسترس تلفنی کند. ھمچنین، نیروھای کشیک خود را بهلی را برطرف میاحتما

ھای 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، باتوجهادهھای مسئول پس از دریافت پیام آمدر این شرایط، سازمان
کنند. ھمچنین، درصد) فراخوانده و تجھیزات خود را برای استفاده آماده می ۵۰تا۳۰تعدادی از نیروھای خود را (

سرعت، وارد سازند تا درصورت وقوع حادثه بهآماده می(آنکال) صورت دردسترس تلفنی نیروھای دیگر خود را به
  گویی از تمام استعداد و نیرو و تجھیزات خود استفاده کند.عمل شده و برای پاسخ

ھای مسئول پس از دریافت پیام وضعیت قرمز، تجھیزات خود را در وضعیت آماده برای در این شرایط، سازمان
واحدھای اجرایی  ھا وعملیات قرار داده و تمامی کارکنان و نیروھای مرتبط با بحران را برای حضور در تیم

 نمایند.ھای معین نیز اعالم وضعیت نارنجی میھا و استانفراخوانده و به شھرستان

 

 اعالم وضعیت در شرایط بحران
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 ۀ فصل خالص
در  ریع ملزومـات داشـتن ایـن سـامانهھشـدار سـ ۀابتدا ضمن تعریف سـامان ،ن فصلیدر ا
سازی سامانۀ ھشدار سریع قبل و حـین و مراحل فّعالو  فرایند ،در ادامه ومطرح مارستان یب

ــهبعــد از حــوادث و فوریت فراینــد تــدوین  ھمچنــین ،. شــدطور کامــل بررســی ھــا را ب
ان ریه مـدکـینحوشـور بـهک یھـامارسـتانیع بیھشـدار سـرۀ سـامان یطراحـ دستورالعمل

مارسـتان را یمخصـوص ھـر بۀ سـامان ،ن دسـتورالعملیـھا بتوانند با اسـتفاده از امارستانیب
اق تـمشخصات و ملزومـات ا و بدنبال آنح یتشر، دکنن یطراح ی موجودھاتیبراساس ظرف

و حـوادث داخلـی ات یـت عملیز ھداکمرگزارش به نکات قابل ل و یمارستان تحلیبحران ب
 ح داده شد.یتوضار تعیین سطح حادثه معیھمراه بیمارستانی به

در  یشـنھادیشـود دسـتورالعمل پیه مـیتوص راستای اھداف 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 

  اھداف فصل
 : قادر خواھند بود ،تابکاز ن فصل یاۀ خوانندگان پس از مطالع

 حوادث بیمارستانی را تشریح کنند.در  پاسخکردن سیستم و فرایند فعالمراحل . ۱
را توضـیح داده، منـابع دریافـت بالیا  وحوادث در  باش/اطالع رسانیھشدار/آماده. ۲

 را بیان کنند.و انواع آن  خبر

 سازی و توقف برنامه را توضیح دھند.. فرایند فّعال۳

،  بــاش/اطالع رســانیھشــدار/آمادهگانۀ . براســاس ســناریوی فرضــی، فراینــد ســه۴
 نند.کن یتمر رابرنامه سازی و توقف فّعال
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 یمارستانیحوادث بدر  پاسخ کردن سیستمفعال فرایندن ییتب. ۳
 ١رسانی؛اطالع /ھشدار/آماده باش

 ٢؛یسازفعال

 ٣سازیمتوقف

 رسانی/ اطالعھشدار/آماده باش. ۳-۱
 ھشدار/آماده باش. ۳-۱-۱

ا احتمـال یا یاز وقوع حوادث و بال یا سازمانیاگر فرد  ی،و خارج یداخل یدادھایرو دربارۀ
. ایـن مرکـز فھرسـت افـراد ردیـگیمارستان تمـاس مـیز تلفن بکبا مر ،وقوع آن مطلع شود

 اسـت یار دارد. ضـروریـدر اخت، تمـاس گرفتـه شـودھا آن ت باسرعد بهیه بارا ک مسئولی
 درسـت و در یقـالب ام دریـن پیـتـا ا شـودف یز تلفن تعرکمر یبرا ینیمع یھادستورالعمل

اسـت بالفاصـله موضـوع را بـه  الزم ،چنـینمھ ال یابـد.به فرد مناسـب انتقـ ،زمان کمترین
بـا  را ۀ ارتباط مسئول بیمارسـتانزمین مارستان منتقل ویب مرکز ھدایت عملیاتا یزر یسوپروا

 ادامه داشته باشد. ھا بایدوجودآمدن ارتباط، تالشبهتا  کرد؛ ھمچنین،برقرار  منبع خبر

د ییتأ و تیق موقعیدق یابیارز یبرای، باید ریگیمارستان ضمن پیبات یت عملیز ھداکمر
از فـرد  تاحـّدامکان،را  ریـاطالعـات ز، گریا منابع دی مرکز ھدایت عملیات دانشگاهخبر از 
افـت اطالعـات یدر یرا برا یمسئول ،فردنبودِن مطلعا درصورت یند کافت یرنده دریگتماس

 : از اندعبارتن اطالعات ید. افراخوانَ 

   ؛رندهیگنام و سازمان فرد تماس 

  ی؛بعد یھاتماس یبرا یگریا ھر روش دیتماس ه شمار 

 ؛ات حادثهئیشرح جز 

                                                                                                                                              
1. Notification  
2. Activation 
3. Deactivation 
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ت یوضـعتفکیک بـه بھتـر اسـت ،انکدرصورت ام ؛انیقربان یبیگزارش تعداد تقر 
ۀ ضـربی، سـوختگ، یعنـی بینـوع آسـتفکیک بـه ایسبز و  زرد، قرمز، یعنی اژیتر
  ؛شودبیان و یتکواینشت مواد خطرزا و مواجھه 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 کـردهابیـشـدت و وسـعت حادثـه را ارز، برنامـه کردنش از فعـالید پین بامسئوال
. کننــدم یخــود را تنظــ یھــاتیــن و فعالیــیبرنامــه را تعکردن وســعت فعــال، براســاس آن

طالعـات بسـیار ارداشـتن ایراختسرعت و بـا دد بهیمعموالً با ،تین وضعیدر ا یریگمیتصم
 ییم نھـاید تصـمیه باکمارستان است یبۀ حادثه فرماند تنھا ،تیدرنھا 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 تجھ ، کارکنانخش اورژانسب ینونکتوان  

   ؛مارستانیحاضر در ب کارکنانتعداد  

  ؛ھای مراقبت ویژهھا و بخشحاضر در اتاق عمل کارکنانتعداد  

ھـای ن ناشـی از اشـعهامصـدومنیـاز ماننـد  ی،تخصصـ یھاان به درمانیاز قربانین 
 ؛پرتوزا

ز اشـباع یه و نیتخل الِ ا درحیشده هیمارستان تخلیمانند ب ،مارستانیخاص بوضعیت  
 ؛انیمارستان از قربانیب

 .گسترش یا توقف حادثهاطالع از روند روبهآوردن دستبه 

و  ؛مارسـتان وجـود داردیا خـارج بیـداخـل  ،تیـا فوریحادثه  یکه احتمال وقوع ک یزمان
شـود در چنـین بـاش ایجـاد مـییا آماده ھشدارۀ مرحل باشداطالعات کافی در دسترس نمی
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عنوان بـه ن مرحلـهیـاولـی مـدیران  میتواننـد از سـتیصالح نه برنامه ب کردنفعالتی موقعی
 .  استفاده کنند یزیرو برنامه ھاازین یابیارز یبرا یفرصت مناسب

 بـرایمارسـتان یخـارج از ب یھـاسـازمانو  مرکز ھدایت عملیات دانشـگاهحفظ ارتباط با 
 ، ازمقابلـه بـا حـوادث و بالیـا یان بـرامارسـتیبکردن تـر و آمـادهامـلکافت اطالعات یدر
 شـدهبیاندن بـه اھـداف یرسـ یر بـرایمشخص ز یھاتیفعال ھستند. یضرور یھاتیفعال
 : شودیه میتوص

   ؛مارستانیبۀ حادثه انتصاب فرماند 

  ؛مارستانیبۀ حادث یز فرماندھکمر کردنفعال 

ِ  ستمِ یتوسط س یدیلک کارکنان یفراخوان     ؛جیپ

   ؛یمارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ سامان یاه اصلگیانتصاب ھشت جا 

   ؛ھاتیف و مسئولیم و مرور شرح وظایتقس، نیتدو 

 نیـز و یزیرتوسط مسئول برنامه یمارستانیب یھاو تخت کارکنانت یوضع یابیارز 
  ؛حادثهه گزارش آن به فرماند

از  ھـا و مراجـع خـارجسازمانو  مرکز ھدایت عملیات دانشگاهارتباط با  یبرقرار 
 یفرمانـدھۀ سـامان یو روابـط عمـوم یھمـاھنگرابـط و مارستان توسط ارشـد یب

 حوادث بیمارستانی

 ی رساناطالع. ۳-۱-۲
مارســتان توســط واحــدھا و یھــا بــه بتیــحــوادث و فور یِ رســاندر کشــور ایــران، اطــالع

 : ازاند عبارتھا ن سازمانیرد. ایگیصورت م یمختلف یھاسازمان
 ؛۱۱۵ا اورژانس ی یمارستانیبشیپ یتیخدمات فور 

 ؛احمرت ھاللیجمع 

 ی؛و انتظام ینظام یروھاین 

 ؛مایو صداوس یجمع یھارسانه 
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 ی؛ا فرمانداری یشھردار ت بحرانیریسازمان مد 

درمـان و آمـوزش ، وزارت بھداشت کیپزش یھاتیفور ت حوادث ویریز مدکمر 
 ؛وزارت بھداشت) اتیت عملیز ھداکمر( کیپزش

مرکـز ( پزشـکیعلوم یھـادانشـگاه کیپزش یھاتیوادث و فورت حیریز مدکمر 
 ؛)دانشگاه تھدایت عملیا

 ی؛نشانسازمان آتش 

 ی.مردم یروھاین 

 
 
 

 افت اطالعات و اخباریمنابع در. ۳-۱-۲-۱
 یمارستانیمنابع خارج ب. ۱

   یا اورژانس؛ یمارستانیبشیپ یتیخدمات فور 

 ؛دگانیدحادثه 

 ی؛و انتظام ینظام یروھاین 

 ؛احمرھالل 

 ؛رانیا یاسالم یجمھور یمایسوو صدا یجمع یھارسانه 

 ی؛نشانآتش 

 ی؛ا فرمانداری یشھردار ت بحرانیریسازمان مد 

درمـان و آمـوزش ، وزارت بھداشت کیپزش یھاتیت حوادث و فوریریز مدکمر 
 ؛وزارت بھداشت) مرکز ھدایت عملیات( کیپزش

مرکـِز (پزشـکی علوم یھـاانشـگاهد کیپزش یھاتیت حوادث و فوریریز مدکمر 
 ؛)ھدایِت عملیاِت دانشگاه

د خبر ییتأ ،مارستانیمقابله با حوادث ب ۀشدن برنامفعال ییِ نھا کر مھم: مالکتذ
 خواھد بود. اتیت عملیز ھداکمرازطرف 
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 ١.حادثه یست فرماندھپُ  
 

 یمارستانیمنابع داخل ب. ۲
ۀ فرمانـدھی اصـلی سـامان یھـاسـای شـاخهؤق رازطری افت اطالعات و اخباریدر 

ۀ سـامانبودن و فعـال گوییپاسـخ یابیـفعـال ارز ھـایباکس و بیمارسـتانیۀ حادث
   ؛یارستانمیبۀ حادث یفرماندھ

ھـا و ن بخـشسرپرسـتاران و مسـئوال، مدیر پرستاری، زریافت خبر از سوپروایدر 
 ؛بروز حادثه یا ابتدای یدر زمان عاد ،مارستانیب یواحدھا

 ؛مارستانیداخل بۀ تجربکسب اطالع از افراد با 

 ؛مارستانیداخل ب یو حراست یتیامن یروھایافت اطالعات از نیدر 

 .ھاا ھمراھان آنیمارستان یدر ب یران بسترمایافت اطالعات از بیدر 

 ایبال و حوادث با مقابله یبرا مارستانیب داتیتمھ. ۳-۱-۲-۲
 باش برای پاسخ به حوادث؛ سازی و آمادهدستورالعمل فعالبودن مشخص. ۱

 رسانی؛سازی و اطالعھای فعال. داشتن برنامۀ مشخص و شاخص۲

 ھای ھمکار و پشتیبان؛با سازمان ایھای ارتباطی چندالیه. داشتن روش۳

ھای وزارت . داشتن برنامۀ مشخص برای کسب اطالع از مرکز مدیریت حوادث و فوریت۴
وزارت بھداشــت) و مرکــز ھــدایت عملیــات بھداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی (

ــات دانشــگاهپزشــکی کشــور (ھای علومدانشــگاه ــدایت عملی ــز ھ ــت مرک ــا رعای ) ب
 مراتب؛سلسله

 ن برنامۀ مشخص محافظت از کارکنان در مقابل عوامل خطرزا؛. داشت۵

 :  مانند ،ایمرتبط با حوادث و بال یمحل یھانسازمانامه با تفاھم ھا و. داشتن برنامه۶

 ؛۱۱۵ا اورژانس ی یمارستانیبشیپ یتیخدمات فور 

 ؛ا پاسگاهی یالنترک 

                                                                                                                                              
1. Incident Command Post (ICP) 



 ١٣٧  یمارستانیب حوادث تیریمد ۀبرنام کردن فعال ندیفرا نییتب: سومفصل 

 ی؛محل یھارسانه 

 ؛یا فرمانداری یشھردار ت بحرانیریسازمان مد 

 ی؛محل ینشانآتش 

 ؛سوخت)ۀ نندکنیمأگاز و ت، برق، (آب رسانخدمات یھاسازمان 

 .احمریت ھاللجمع 
 

 :  قرار استبدین اعتماد خبر قابل ویژگی
   ؛استناد باشدقابل  معتبر و 

 .مشخص و واضح باشد 

اسـت کـه از منبـع معتبـر و قابـل  اعتماد و ارزشـمند 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، زلزلهھا، مانند تعیین نوع حوادث و فوریت 

انفجـار  ی یـاگـذاربمبیا  نیلرزش زم، نظیر تیعامل حادثه و فور کردنمشخص 
 ی؛ انگارسھل علتهفشار ب مخزن تحت

 ؛تیمحل وقوع حادثه و فوراعالم  

 ؛دهیدبیتعداد افراد آسگزارش  

ی و نیـز سـمدلیل نشـت گـاز ھای واردشده، مانند مسمومیت بـهانواع آسیب بیان 
 ماندن زیر آوار؛ ی وسوختگ

ۀ مارسـتان خـود را آمـادید انجـام شـود تـا بیـه باکـ ینوع اقـداماتکردن مشخص 
 سازد؛ گوییپاسخ

 ؛مارستانیبه ب ی رسیدن اولین آمبوالنسبیگزارش زمان تقر 

 .انبحر گسترش توقف یا کردنمشخص 
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 ا درخواستیخبر  انواع
 ونـد کیافـت میمارستان از مراجـع بـاالتر دریب هه فرماندکاست  یخبر ١:باشآماده 

ه پاسـخ بـ یحادثه و آمـادگ یفرماندھۀ سامان یسازالاز به فعّ یاحتمال ن ،براساس آن
   ،شودیر مکحادثه را متذ یک

 

 
و ار محتمـل یا بسـی یو پاسخ قطع یسازالاز به فعّ یل نیدلهب یش آمادگیافزا ٢:ھشدار 

 .الوقوع به حادثهبیقر

نیاز بـه  این اقدام ی.مارستانیب یھاتیحوادث و فور سیستم مدیریت یسازفعال ٣ی:سازالفعّ 
   دیده برای اقدامات اولیه دارد که شامل موارد زیر است:و کارکنان آموزشریزی برنامه

 ؛ھاتیدر ساعت اول حوادث و فور اثرگذاربه افراد  یرساناطالع 

 ؛نیگزین و جایجانشو  موظف کارکنان یرساناطالعۀ سامان یسازفعال 

 ٤ی.مارستانیباندازی مرکز فرماندھی حوادث راه 

                                                                                                                                              
1. Advisory  
2. Alert  
3. Activation 
4. Hospital Command Center (HCC)  

 جدول اعالم وضعیت

 قرمز

 نارنجی

 زرد

 سفید



 ١٣٩  یمارستانیب حوادث تیریمد ۀبرنام کردن فعال ندیفرا نییتب: سومفصل 

 سازی فعال. ۳-۲
مارسـتان رخ داده و یب از ا خـارجیه حادثه داخل کرد یگیصورت م یبرنامه زمان یازسفعال
 است.  کردها مختل یمارستان را متأثر یرد بکعمل

توان سه سطح یم ،مثال یبرا؛ ردیگ صورتتواند در سطوح مختلف یبرنامه م یسازفعال. ۱
 :  ردکف یر را تعریز

منـابع موجـود در بخـش که درصـورتیسازی برنامه در سطح بخـش اورژانـس: فعال 
اورژانس برای مقابله با فوریت کافی باشد و این بخش بتواند بدون مشـکل، بـا حمایـت 

ھای دیگِر بیمارستان، حادثه و فوریت را مـدیریت کنـد، برنامـه در سـطح بخـش بخش
 شود.اورژانس فعال می

موجـود در  منـابعه کیدرصـورت حـوادث بیمارسـتان: پاسخبرنامۀ  جزئیِ  سازیِ فعال 
بـا افـزودن منـابع  یول ،نباشد یافکجادشده یا تِ یمقابله با فور یبرا ،بخش اورژانس

 ئـیطـور جزبرنامه به، ان فراھم شودکن امیا ،آن شترِ یز بین بخش و تجھیبه ا یاضاف
 شود. یفعال م

ن زایـا میـان یـکه تعـداد قربانزمانی حوادث بیمارستان: پاسخسازی کامل برنامۀ فعال 
رد کـمنـابع و عملدر چشـمگیری طـور به باشد کهای اندازهبهاز حادثه  یناش بِ یآس
 مارستان اتفاق خواھد افتاد. یامل بک یسازفعالگذارد، ثر امارستان  یب

 
شـدن برنامـه را حادثۀ بیمارسـتان دسـتوِر اعـالمِ فعال هسازی، فرماند. پس از تعیین سطح فعال۲

طور کامـل فعـال کند. مرکز عملیات فوریت بهھشدار صادر می پِیج و عالئم سیستمازطریق 
شـوند؛ سـپس، شده و کارکنان کلیدی توسط مرکز تلفن، به مرکـز عملیـات فراخوانـده می

شـود. ھای اختصاصـی خـود، اجـرا میحوادث بیمارسـتان طبـق دسـتورالعمل پاسخبرنامۀ 
 : ردیگیمصورت در سه سطح  ،برنامه یسازفعالرسانی درزمینۀ اطالع
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 سطح اول  

در د یـه باکـ شـودیه میتھ یاز افراد ایشدهروزامل و بهکفھرست  رسانی مرکز تلفن:اطالع
مارسـتان یاز داخـل و خـارج ب ،ز تلفـنکـتوسـط مر ی،برنامه در ھر سـطحشدن فعال زمان

 اتِ یـعمل تِ یھـدا اتـاقِ برنامـه از شـدن افـت فرمـان فعالیز تلفن با درکشوند. مر یفراخوان
ن افـراد تمـاس یـموظف است بـا ا ،مارستانیبۀ اتاق فرماندھی حادث یا اتاق بحران یا حادثه

 رد. یبگ
 

  سطح دوم 

 کند هیتھ ی از کارکنان خودد فھرست مشابھیمارستان بایب از بخش ھر ھا:رسانی بخشاطالع
 برای مارستانیب د.کنن یین را تعیگزیز افراد جایو ن بگیرد تماسھا با آن ،تیاولو ترتیببه و

فراخـوان  یطراحـ ای عمل کند که بـاگونهبه دیبا Offفت و یخارج از ش یروھاین یفراخوان
خـود را  یانسـان یرویـتمـام ن، ن زمان ممکـنیتروتاهکدر  یافراخوان خوشه انندم، روھاین

 .دفراخوانَ 
 

 سطح سوم 

فوریت بیمارسـتان بایـد  مرکز ھدایت عملیات ،رسانی در سطح جامعه: با پیشرفت عملیاتاطالع
ھا و مراجـع خـارج از بیمارسـتان بـا سـازمان، مرکز ھدایت عملیات دانشگاهضمن ھماھنگی با 

 ھا و نیازھای احتمالی آگاه سازد. ھا را از جریان وقوع حوادث و فوریتارتباط برقرار کند و آن

  متوقف سازی. ۳- ۳
و  مرکـز ھـدایت عملیـات دانشـگاهن بـا حادثۀ بیمارسـتا هبا ھماھنگی فرماند برنامه توقف

آمده از وضـعیت صـحنۀ حادثـه اِعمـال دسـتبراساس وضعیت بیمارسـتان و اطالعـات به
 که روال آن، با رعایت نکات زیر خواھد بود: شود می



 ١٤١  یمارستانیب حوادث تیریمد ۀبرنام کردن فعال ندیفرا نییتب: سومفصل 

مارستان با مشـورت یبۀ حادث هفرماند، نباشد پاسخات یعملۀ به ادام یازیگر نیه دک یزمان. ۱
، برای مرکز ھدایت عملیات دانشگاهدایت عملیات و ھماھنگی با مرکز ھ یگر اعضاید

 گیرد.توقف برنامه تصمیم می

. مرکز تلفن پیام توقف برنامه را از مرکز ھدایت عملیات بیمارستان دریافت کـرده و آن را ۲
 کند.با عالئم ھشداردھنده یا کدھای مربوط اعالم می

ھای بیمارستان و مسئوالن حاضر در سای بخش. پس از اتمام عملیات و توقف برنامه، رؤ۳
 یھـاتیـات و فعالیـاز عمل را یاملکگزارش  ،ساعت ۷۲ثر تا کاند حداعملیات موظف

حـوادث و ۀ تـیمکبـه ھای پیشنھادی خود، حلی و راهالت احتمالکمشو  گرفتهصورت
ل و یـتحل بـرای از گـزارش را یانسـخه دھند. ھمچنـین، بایـد مارستان ارائهیبالیای ب
 .بفرستند مرکز ھدایت عملیات دانشگاهبه  ،الن حادثهکت یریمد یبندجمع
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  فصلۀ خالص
 یمارسـتانیحـوادث بدر  پاسـخسـتم یسکردن فعال فرایندمراحل و ح یبه تشر ،ن فصلیدر ا

انـواع منابع دریافت اطالعات و خبـر و  اطالع رسانی،باش/ھشدار/آمادهفرایند  پرداخته شد.
توضـیح داده سازی تشریح شد و در انتھا نیز متوقف سازی برنامه به تفضیل نحوۀ فعال  آن،
  ن شود.یور تمرکمذ فرایند ی،فرض یویشود براساس سناریه میتوص .شد

 



 





 یمارستانیحوادث ب یفرماندھۀ سامانفصل چھارم: 

  فصل محتوای
 ی؛مارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ سامان یو طراح ، خاستگاهخچهیتارو  مقدمه 
 ؛ایدر زمان حوادث و بال یتیریمد یھاردکعمل 

 ی؛بانیو پشت یمالیاداری، زیربرنامه، اتیعمل یھاواحد یتیریرد مدکعمل 

 عمومی، ایمنی، ھماھنگی و مشاور تخصصی.ھای روابطعملکرد ارشد 

   سازی سامانهشرایط و فرایند فعال 

وظـایف مسـئوالن و طراحی سامانۀ فرمانـده حادثـۀ بیمارسـتانی و تـدوین شـرح  
 ھا ؛جانشین

  اھداف فصل
 : قادر خواھند بود ،تابک از ن فصلیاۀ خوانندگان پس از مطالع

 تاریخچۀ فرماندھی حادثۀ بیمارستانی را توضیح دھند؛ضرورت و . ۱

 ھای مدیریتی فرمانده حادثه را تشریح کنند؛. عملکرد۲

مالی و پشـتیبانی را توصـیف اداریریزی، ھای عملیات، برنامه. عملکرد مدیریتی واحد۳
 کنند؛

 ھای روابط عمومی، ایمنی، ھماھنگی و تخصصی را توضیح دھند؛. عملکرد ارشد۴

 



 شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ١٤٦

 را تشریح کنند؛ سازی سامانه. شرایط و فرایند فعال۵

. سامانۀ فرمانده حادثۀ بیمارستانی را برای بیمارستان خود طراحی کـرده و مسـئوالن و ۶
 ایف را تدوین کنند؛ھا و شرح وظجانشین

 ند.کنن یسامانه را تمر ی،فرض . در سناریویی۷

 یمارستانیحوادث بمعرفی سامانۀ فرماندھی . ۴-۱
 یایحوادث و بال مقابله با برایباید  ،شورکدر سراسر ھا مارستانیو ب یدرمانیز بھداشتکمرا

ت و پاسـخ بـه یریددر مـ یار مھمیھا نقش بسمارستانیب زیرا ؛داخلی و خارجی آماده باشند
 یعیمات سـریه تصـمکـاز دارد ین یرانیبه مدحوادث و بالیا مقابله با ا دارند. یحوادث و بال

و  یریـگمیتصـم یبـرا یچـارچوبی، عملـ یھاو تجربه یت علمیریه بر مدکیبا ت و رندیبگ
 یو آمـادگ یزیـربرنامـه عبارت است از:ا یحوادث و بال ت مؤثریرینترل فراھم سازند. مدک
 یھا بـرامارستانیب یھایاز استراتژ یکی ن آن.یھمراه پاسخ مؤثر حبه ،وقوع حوادثبل از ق

حـوادث  یفرمانـدھۀ سامان حوادث است. یفرماندھۀ سامان یاجرا، مقابله با حوادث و بالیا
 یو ارتباط بـرا زاتیتجھ، اناتکامکارکنان،  یدھسازمان برای یتیریمد یستمیس یمارستانیب

، عنـوان فرمانـده، یـک فـرد بـهن ساختاریتحت ا .ستی مؤثر به حوادث و بالیاۀ پاسخارائ
 رد.یگیعھده محادثه را به یت و فرماندھیریمد

ه ننـدکمراجعهدو گـروه  ھنگام وقوع حـوادث، بـا افـزایش فـراوان ھامارستانیمعموالً ب
انـد و کردهی مراجعـه افـت خـدمات درمـانیدر که برای شوند: گروه اول، افرادیمواجه می

 انـد.حضور یافته نابه مصدوم کمکامداد و  گروه دوم، افرادی که از نھادھای مختلف برای
د و کندا یمارستان استقرار پیحوادث در ب یستم فرماندھیس، ایاگر قبل از بروز حوادث و بال

تعـداد ارآمـد بـه ک مـؤثر و کمـک یزات را بـرایروھا و تجھین خوبیبه توانیم ،فعال باشد
از  یناشـ یو سـردرگم یھمـاھنگ، نـاصـورتنیـا ریـغیشتری از افراد ساماندھی کرد. درب

ی، اھـر حادثـه شود.یارھا مکشرفت در یو عدم پ یارکوجودآمده، باعث موازیبهت یوضع
 از دارد.یـن یمشخصـ یتیریرد مـدکـبـه عملی اضـطرار یتیعنوان موقعکوچک یا بزرگ، به



 ١٤٧ یمارستانیحوادث ب یفرماندھ ۀفصل چھارم: سامان 

مـرج و وھرجی، فیلکبالتی، از سردرگم یریل جلوگیدلبه ثهحاد یفرماندھۀ ساماناستفاده از 
آن عـوارض کـردن مکبه حادثه و  گوییپاسخزمان کردن وتاهکن یھمچن، خودسرانه یارھاک

 یراھبـرح و سازنده در یت صحیریتواند به مدیم ،یدرمانیز بھداشتکدر مواقع بروز در مرا
ز نظـر اصـرف ،ھـامارسـتانیبۀ ھم یبرا ستفادهاقابل  ن سامانهی. اشودمنجر حوادث و بالیا 

و پاسـخ بـه  یزیـربرنامه ،ن سامانهیا کمکبه ،قتیدرحق ھاست.اندازه و ظرفیت مراقبتی آن
دارد بـا  یسـعدکوشمیراھنمـا  تـابِ کن یشود. ایر میپذانکمارستان امیمخاطرات در بھمۀ 
 یفرمانـدھ گـوی یکسـانی بـرایاحد و استاندارد، الو فرایندیاصطالحات و و  میمفاھبیان 
ھمــۀ کارکنــان شــاغل در  ،ن ســامانهیــبراســاس ســاختار ا ارائــه دھــد. یمارســتانیبۀ حادثــ

و خـدمات  بپذیرنـدت یمسـئول تواننـدمیران یمـد و پرستارانو  انکپزشھا، مانند بیمارستان
ۀ و سـامان ھا با برنامـهردهۀ ھمدر  دھند. بنابراین ضروری استانجام  را یا مراقبتی یتیریمد
ن یمـنظم تمـرطور بـه ده ویـف خود را آموزش دیوظاشوند و امل آشنا کطوربه یمارستانیب
ا در یـھا تیه در زمان حوادث و فورکز ین یو مردم یدولت یھا و نھادھاسازمان دیگرنند. ک

و  باشـندآشـنا  یمارسـتانیب یآمـادگۀ د با برنامیبا، دارند یارکمارستان ھمیبا ب یعاد مواقع
 مارستان را بشناسند.یبۀ حادث یفرماندھۀ امانس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــدگان ا ــخوانن ــاب مکن ی ــدیت ســرعت، اصــول به توانن
رنـد. یرا فراگ یارتباط و ھماھنگ ،ھاتیفور ریزی، پاسخ و فرماندھی حوادث،برنامه

از  یاه مرحلـهکـبل ؛سـتیمقابـل حادثـه ن در یمارستانیب یآمادگ ۀبرنام ،ن سامانهیا
 .ناسب و مؤثر به حادثه استخی من پاسیمنظور تأمبه یسب آمادگک
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  ١حوادث یفرماندھۀ خاستگاه سامان خچه ویتار. ۴-۲
ن یتـدو یسـوزمقابله با آتشمنظور ، بهایکامری ایفرنیالایالت کدر  ۱۹۷۰ن سامانه در سال یا

رف معـ ی،قات درخصوص پاسخ به حوادث و بالیـای قبلـیتحق، ن سامانهی. قبل از تدوشد
 : بود زیر کمبودھای
م و اصـطالحات نادرسـت و ناآشـنا توسـط یاستفاده از مفاھ دلیلی بهافکارتباط نا 

ن یبـنبـود زبـانی مشـترک ، عبـارتیهبـ؛ و بالیـار در حـوادث یـدرگ یھاھا و سازمانواحد
 گو؛پاسخ یھاسازمان

ی، فرمانـدھی دیگـر، ھـاق با سـازمانیتلف منظوربهاستاندارد  یتیرینبود ساختار مد 
 ؛و بالیاحوادث یاز برای مقابله با نی موردھاتیفعال زیادت حجم یرینترل و مدک

 ؛و بالیابه حوادث موقع بهمناسب و  گوییپاسخنبود  

 .حوادث و بالیابرای رویارویی با  یزیربرنامه یکستماتیس فرایند یکنبود  
 ،یار ھـر نـوع و انـدازهد حوادث و بالیـا، گریدبسیار ص یالت و نقاکن مشیاۀ جیدرنت
ھای متعـددی در بخـش سـالمت و مـدیریت بـه آسـیبت نشـده و یریمد خوبی، بهاغلب
ۀ سـامان، ن معضـالتیـدر پاسخ بـه ا شود.یم زیاد منجر یمؤثر منابع و صدمات اقتصادغیر

 :  تا شد یطراح ھاتیحوادث و فور یفرماندھ
در ابعـاد  و بالیـا ادثبرای مدیریت ھمۀ حـو یروشن و واضح ۀ فرماندھیریزنج 

 ھای متفاوت تنظیم شود؛مختلف و اندازه

ه کـ ساختاری واحد ملحـق شـوند هب اجازه دھد یا واحدیھر سازمان  کارکنانبه  
 ؛باشدرا داشته الت موجود کپاسخ مؤثر به مشۀ و ارائ توانایی تفویض مسئولیت

 ؛ندکاد جیا یاتیعمل کارکنان یالزم برا یبانیو پشت یتیریمد یھاتیحما 

 .شوداجتناب  یارکو از دوباره اقدامات ضروری انجام شده 

                                                                                                                                              
1  . Incidence Command System (ICS) 
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 ایدر زمان وقوع حوادث و بال یتیریمد یھاردکعمل. ۴-۳
 یسـتمیسایـن سـامانه ه کـن اسـت یـا حادثـه یفرماندھۀ سامان بارۀار مھم دریبسۀ مسئل

دیریتی مـ ردکـوه و عملیمسـتلزم شـ یحادثه و اتفاقھر  .ینه چارت سازمان ،است یتیریمد
دقت ارزیـابی شـده و موجـود بـه التکاسـت مشـ الزم ایاست. در ھر حادثهخود  خاص
آن  یاجـرا یبـرا ازیـنمورد و منـابع وجودآمـده تـدوینهالت بکمتناسـب بـا مشـ یابرنامه
و شـامل  دف، از عناصر اصـلی ایـن سـامانه بـودهھ مبتنی بر تِ یریص داده شود. مدیتخص
 .استبه اھداف  یابیدستبر نظارت  ترل ونی و کاتین اھداف عملیتدو

مارسـتان یب یتیریمعمول مـد شرایطبا ساختار و  ی،ادیحوادث تاحد ز یفرماندھۀ سامان
ش و در کـاھاسـت ن سـامانه ھدفمنـد یـنـدارد. ا یخوانھمدارد،  یادهیچیپ یراسکرووه بک
ع به حادثـه یسر گوییپاسخساختار در کردن کو چاب ین شغلیعناوکردن ھا و شفافگاهیجا

 .کاربرد دارد

حادثـه فعـال  وضـعیتی از ی اسـت کـه ھمیشـه و در ھـرگـاھیحادثه تنھا جا یفرماندھ
ھا و تراتژیاسـکردن مشـخصو  ن اھـدافیتـدوی، بـر فرمانـدھگاه عالوهین جای. اشودمی

گـر ید یتیریرد مدکست عملچھار پُ ، حادثه ینار فرماندھکعھده دارد. در ھا را نیز بهاولویت
ی، واحدھای خـود را ھـدایت رنظر فرماندھیات زیعمل یبا رھبر زمانھمه کز وجود دارد ین

 :ندکنمی

، مـارانیمراقبـت از ب، اژیـتر تاکتیکی، مانند اقدامات: ھدایت عملیات ١رئیس واحد 
 نیز ھدایت منابع موردنیاز؛برنامه و شدۀ نییاھداف تع در راستایدرمان 

 ھـا بـرایی آنابیـاطالعـات و ارز، ھـاداده یآورمـعج: ریزیرئیس واحد برنامـه 
حـوادث  یاتیـعملۀ مستندات برنامیۀ تھ، منابعۀ از دربارینمورد ن اطالعاتیتأمی، ریگمیتصم

   ھا؛ۀ گزارشارائ یۀ مستندات الزم برایو بالیا و تھ

                                                                                                                                              
 . واحد: مجموعه افرادی که مأمور اجرای عملیات مشترکی ھستند.١
 عھده دارد.ای را بهبخش: واحدی از سازمان که مسئولیت اجرای کار ویژه 
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 یاز براینی و موردگر اقالم ضرورین منابع و دیتأم، تیحما: رئیس واحد پشتیبانی 
 شده توسط فرماندھی حادثه؛ ینتدو یاتیبه اھداف عمل یابیدست

ثبـت زمـان ، مرتبط با حادثه یھانهیھز ینظارت و بررس: اجراییرئیس واحد مالی 
   .ل مخارجیھا و تحلنهیبازپرداخت ھز، ارک

 
 
 
 
 

؛ گـاه را پوشـش دھـدیھر پـنج جا یی،تنھاتواند بهفرمانده حادثه در حوادث کوچک می
 یھـاگـاهین است الزم باشـد جاکو شدت آن مم یبراساس بزرگ ،ترادث بزرگدر حو یول
 .شودز فعال ین حادثه یفرماندھۀ ساماناز  یگرید

 

 
 یاصل یھاگاهیجا ،یمارستانیحوادث ب یفرماندھ یشنھادینمودار پ. ۱-۴نمودار 

خصوص بهران، یھای امارستانیب م برکحا یتیریبه ساختار مدر مھم: باتوجهکتذ
ادغام  باھم یو مال یبانیپشت ۀتخت، دو شاخ ۲۰۰متر از کتعداد  با ییھامارستانیب

 .شوندمی
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نـد بـه توانیمـ یاصل یھاگاهیاز جا یکھر، ازیبراساس ن، در زمان وقوع حوادث و بالیا
از دارد. یـن یمتـرک ، کارکنـانترکوچۀ کم و فعال شوند. حادثیتقس یترکوچک یھاگاهیجا

رکیـب در تـیم ن تییتع یاصل ھایگزینهز از یسترس نر دد کارکنانمنابع و و  البته نوع حادثه
ای کمک یا جـایگزینی بر ییھانیجانش ی،اصل یھاگاهیاز جا فرماندھی حادثه است. ھریک

تواننـد مـی ،گـاهیھـر جا ینفر بـرا پنجتا  سهحداقل  مثالً  دارند؛حضور خود عدمدر مواقع 
 ،ط حادثـهیتوانـد براسـاس شـرایمـ یفرماندھ ھمچنین، الزم را دریافت کنند. ھایآموزش
 : ردیار گکهو ب کندانتخاب  زیر یھاگاهیجا یرا برا یافراد

و  یران داخلـیو مـد ارکنانک یاطالعات مرتبط با حادثه را برا عمومی:ارشد روابط 
 گو دارد.و نقش سخن کردهن یمأت یخارج یھاھا و سازمانرسانه ھمچنین

الزم  یمنـینـان از ایاطم یرا بـرا کارکنـانت یا محل فعالیمحل حادثه : ارشد ایمنی 
 ند.کیم یبررس کارکنان ھمۀ

 دانشـگاه ومرکـز ھـدایِت عملیـات مارسـتان بـا یرابـط ب: ارشد رابط و ھمـاھنگی 
الزم موقعیـت د براسـاس یمارستان است. شـایرون از بیب ۀنندکھای حمایتسازمان

کز ھدایت عملیـات ا مریدانشگاه  مرکز ھدایت عملیاتبه  یگریباشد ارشد رابط د
 رد.یگعھده را به آنجا، مسئولیت ھماھنگیو در  محلی اعزام شود

فرمانـده  یعنـوان مشـاور تخصصـبـه ،برحسب موقعیت: متخصص فنی و پزشکی 
یک، ولوژیبھمچون  ی،نان متخصصیب از ،داتیبه نوع تھدبستهکند و حادثه عمل می

ا بعـد ین یحن فرد یا شود.میست انتخاب یولوژیدمیاپ یی وایمیشی، اھسته کیپزش
 دھد. ارائه میفرمانده   هب راالزم  یھاهیتوص از حادثه
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ۀ حادث یفرماندھۀ سامانلف مخت یھاگاهیجا یبرا یشنھادیافراد پ. ۱-۴جدول 
  یمارستانیب

 سامانۀ فرماندھیھای جایگاه افراد پیشنھادی
 بیمارستان . رئیس۱
 (مدیر خدمات پرستاری) مترون. ۲

 مدیر بیمارستان. ۳
 بالینی سوپروایزر. ۴
 درمان مدیر. ۵
 اورژانسسرپرستار . ۶

 فرمانده حادثه
 

 عفونت کنترلسوپروایزر . ۱
 شت محیطکارشناس بھدا. ۲

 مدیر داخلی. ۳

 حراست سئولم. ۴
 نگھبانی مسئول. ۵
 عمومی مدیر امور. ۶
 مھندسیدفتر فنی . رئیس۷

 یمنیا ارشد
 

 عمومیارشد روابط عمومیروابطمسئول 
 سوپروایزر آموزشی. ۱
 مدیر پرستاری. ۲
 بیمارستان مدیر. ۳

 مدیر امور عمومی. ۴

 ارشد رابط و ھماھنگی

 صنعتی بھداشت. ۱
 عفونی متخصص. ۲
 ستاپیدمیولوژی. ۳
 عفونت کنترل سوپروایزر. ۴
 ایھسته پزشکی. ۵

 یپزشکیفن متخصص
 

 درمان عاونم. ۱
 پرستاری مدیر. ۲
 پرستاری سوپروایزر. ۳
 سرپرستار بخش اورژانس. ۴

اتیعمل مدیر  
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 سامانۀ فرماندھیھای جایگاه افراد پیشنھادی
 تروما مسئول. ۵

   مالی اداری معاون. ۱
 مالیاداری  مدیر. ۲

 مالیمدیر اداری

 پرستاریآموزشی  سوپروایزر .۱

 مدیر امور عمومی. ۲

 مدیر اداری. ۳

 ریزیمدیر برنامه

 تدارکات مدیر. ۱
 پشتیبانی خدمات مدیر. ۲
 تجھیزات مدیر. ۳
 انبار ولئمس. ۴

 مدیر پشتیبانی

  ١اتیواحد عملی: مارستانیحوادث و بالیای ب یفرماندھۀ سامان. ۴-۴
دنبال دارد، بـهمـار یده و بیـدبیافراد آسـ اد زیادیھا که تعدیتادث و فوروح در اغلبِ 
حادثـه را فرمانـده شـده توسـط نیـیتع یکیتکت اھـداف تـایریت مدیمسئول، اتیواحد عمل

ۀ ن واحـد سـامانیتـربـزرگ ی،ت و ھمـاھنگیریمدازجنبۀ  ن واحدیعھده خواھد داشت. ابه
 لِ یت و تسـھیریمـد لقابـ نظـارتِ ۀ طین حیتأماست. این واحد که برای حوادث  یفرماندھ

شـود و سـیم میتق یتـرکوچـک یھـابـه بخـش ی تشکیل شـده اسـت،دھان سازمانیجر
 و در موقعیـتبـه  ٢یفرمانـدھ یھـاتیـموقعشـدن د. فعالکنـواحدھای جدیدی ایجاد می

ع قــدرت و یــر توزیــل زکدارد. شــ یارآزموده بســتگکــباتجربــه و  بودن کارکنــاندســترس
 ۀوھا یـا خالصـین سـناریتمـر و ییآشنا برایدھد. ینشان م اتیت را در واحد عملیمسئول
 پاسـخ در حـوادث و یھـا و راھنمـاتیـحـوادث و فور یزیـربرنامه یبه راھنما، ھابرنامه
 .کنیدھا مراجعه تیفور

 

                                                                                                                                              
1. Operation Section 
2. Command Position 
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 ھای کامل در سامانۀ فرماندھی حادثهجایگاه. ۲-۴نمودار 

ھاھزینه
ھااختسزیر
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 تھای پیشنھادی شاخۀ عملیاجایگاه. ۳-۴نمودار 
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 اتیت در واحد عملیع قدرت و مسئولیتوز. ۴-۵
 ھا، خـدماترسـاختیزک، مـواد خطرنـاحراست، انتظامات و ، ردکاستمرار عمل یھاشاخه
عملکردھـای حفـظ ۀ فـیرود و وظیشـمار مـ، جـزو واحـد عملیـات بـهو آمادگاه کیپزش

 .کند یبانیپشت ھا راآن گرید یواحدھاعھده دارد و الزم است بیمارستانی را به
از یـنمورد ن خـدماتینان از تـأمیاطم برای بخش،ن یدر ا یدرمانکارکنان مراکز بھداشتی

 .  دھندیانجام م زیرف خود را به شرح یوظا ،حادثه برای
رد کـعملاز  ینگھـدار برایاطالعات  یاورفنّ  کارکنانحفظ نظم و  یبرا یتیامن کارکنان

 .مارسـتان مسـتقر ھسـتندیمختلـف ب یاحدر نـو ،تبادل اطالعات جھت ایرایانه یھاستمیس
ا اخـتالل یـ رایانـهستم یس یخراب، برق آب و باعث قطع یو خارج یاز حوادث داخل یبرخ
از  یا تعـدادیـ یکت یفعال. بنابراین، شودیمارستان میب ییربنایو ز یفن یھاستمیگر سیدر د
 است. یمارستان ضروریرد بکبازگرداندن عمل برایھا رشاخهیز

مـواقعی، اگرچـه در ؛ شودیاز حوادث فعال نم یاریدر بس ١کمواد خطرناشاخۀ معموالً 
حـوادث  یفرمانـدھۀ سـامان. شـودمیل یت حوادث و بالیا تبدیریدر مد یاتیح یابه شاخه

مثـال  طور کامـل دارد؛ بـرایهمنابع موجـود را بـبر نظارت  و یریگارکمجوز به یمارستانیب
منظور تأمین پاسـخ ، بهن مواقعیضربت در ا یھاا گروهی یتخصص یھاگروهکارگیری کارهب

 ارستان در زمان پاسخ به حادثه، ماننـدمیانات موجود در بکاز ام مؤثر ضروری است. ھریک
مارسـتان بـا یرا بیـزشود؛ میاستفاده ی اتیح یعنوان عنصربه ،ییارت داروکا ی ٢ششک یک
ۀ دیـدپرسـتار آمـوزش ۸برای مثال،  روست.هروب یمتعدد و منابع محدودفراوان و  یھاازین

نـار ھـم جمـع شـده و که کاز ھمان بخش  یمنش ۱ن و یسینکت ۲ھای ویژه، بخش مراقبت
 ھسـتند. ٣ارگروهکـ ، یـکدھنـدیرا انجام م یف خاصیزر وظایسوپروا یک یتحت سرپرست
ھای بخش مراقبتپرستار  ۸؛ مثًال است سانیکبا تخصص  یاز افراد یگروھ ٤گروه ضربت

 ت ھستند.یمشغول فعال یزر عادیسوپروا یکه تحت نظارت ک ویژه

                                                                                                                                              
1. Hazard Material   
2. Stretcher  
3. Task force 
4. Strike team 
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ۀ فرمانـده عھـد، بـهتیـمورأم مبتنی برف براساس اھداف یم وظایت ادغام و تقسیمسئول
، ن اھـدافیـبـه ا یابیمحض دسته بهک است کیر قسمت خدمات پزشیا مدیات یواحد عمل

 یگـاھ ی،اضطرار مواقعدر  .کندمیعال غیرف رایا تیم  گذاردمیم یتۀ عھدبه یدیف جدیوظا
فرمانـده مسـتقیم و دسـتور  یقبلۀ فه را براساس برنامین وظیچند اجرایت یمسئول یک فرد
 رد.یگیعھده مخود به

 در سطح دپارتمان یات فرماندھیعملواحد . ۴-۶
. در اسـتمارسـتان یب یلـکاز پاسـخ  یدرواقـع بخـش مھمـ، در سطح دپارتمـان یفرماندھ
ھـر گـروه در  یھـاتیھـا و مسـئولد بـه نقـشیـبا ،حـوادث و بالیـا یاتیعمل یزیربرنامه
ۀ توجه شود. براسـاس برنامـ ل مخاطراتیتحل و هیآمده از تجزدستهگوناگون ب یھاویسنار
ان کـام باید د وون شییروز تعساعت شبانه ۲۴روز ھفته و  ۷ای د بریرھبر ھر گروه با، گروه

ر باشـد. سّ یخانه و بخش متلفنو  مارستانیبھدایِت عملیات ز کرق مازطری ن فردیتماس با ا
 : ردیقرار گ کارکناندسترس سرعت، درزیر درصورت نیاز، باید به اقالم ،عالوههب

 ؛فیشرح وظاۀ برگ 

 ؛گریارجح د یھاا روشیت یھوۀ قیجل 

 ؛میسیب، تلفن، ویراد 

 ی؛مارستانیب یھاتیحوادث و فور یفرماندھۀ سامان یدھھای مناسب گزارشفرم 

 یراھنماھـاو  تلفـنۀ دفترچـشـده بـرای ھـر وظیفـه، ماننـد ز قبل طراحیمنابع ا 
 .ردیکعمل

ب تـرس و اضـطرا، نانکارکارتباط مداوم با  باید ازطریقھا ران واحدیافراد مسئول و مد
آن دسـته از مسـائل  .ارھـا شـوندک یدر اجـراھـا آن تـوان ھا را کم کنند و باعث ارتقایآن
ات حـوادث بـه مسـئوالن یـعملۀ براساس برنامباید  ،ستین شدنیحله در گروه ک یتیریمد

مارستان بـه یا بخش در بیع ھر گروه یسر یدسترس ھمچنین، .داده شودسطوح باالتر ارجاع 
 ،قطـع آب و بـرق ماننـد ی،حـوادث داخلـ بـه گوییپاسخ برایاز ینمورد لیانات و وساکام
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فقـط بـه ایـن  ه البتـهکـ اسـتر یز ھایگزینهانات شامل کامل و ی. وسافراوانی داردت یاھم
 : دشووسایل محدود نمی

 ؛چراغ قوه 

 ؛آب یبطر 

   ؛مصرفرباو یکحمل استاندارد ی قابلھاتوالت 

 کننده؛یضدعفون یھاا دستمالیدست  یشووشست یھافوم 

 .مارانیبیۀ تخلبرای ل مخصوص یگر وسایدار و دچرخ یصندلو  دارکبران 

وسـایل ھـا و درخواسـت ت شـده ویریمـد خوبیبـه دیـاز بایـزات موردنیرار تجھاستق
 موقعیـتان یـمحـض پامارسـتان گـزارش شـود. بـهیبۀ حادثـ یبه بخش فرماندھ ازینمورد

 رد.یل صورت گیمجدد وساکردن و آماده ینیگزیجا براید اقدامات الزم یبا ی،اضطرار

 واحد عملیات شاخۀ آمادگاه. ۴-۷
ھـا و داروبـرای گـردآوری وسـایل نقلیـه، تجھیـزات،  یان بزرگـکه مک یزکردر قرارگاه م

ت یحضـور دارد و مسـئول ١ا ارشد آمادگـاهیم یارشد تقس، مارستان استیب ھمچنین کارکنان
ه کـمارسـتان یاز ب ییھابه بخشھا آن عیو توز ٢میز تقسکانات موجود در مرکام یریارگکبه

ازھـا و ین یابیـارز بـرایآمادگـاه ۀ مدیر شـاخ .عھده داردرا به اندردهکرا درخواست  یاقالم
ماً یمسـتقی بانیواحـد پشـت رئـیس ابـ ،شـدهموقع اقالم درخواستهنان از ارسال بیسب اطمک

 افـت اقـالمیه و دریـتھ بـرایات پـس از تـالش کبخـش تـدار ،ند. درعوضکیم یارکھم
براسـاس  ،حادثه شرح داده شده تیفور یاتیعملۀ برنامدر ی آنچه ن اقالم را برایا، ازینمورد

ه اقـالم ک یدھد. در مواقعیل میتحودر آمادگاه  عیبه مسئول توز آمادگاه،درخواست مسئول 
ھـر  یبرا مدیر آمادگاه باشد، مندازین یان خاصکدر م ینگھداربه ا یم بوده یشده حجعیتوز

ل یع وسـایم توزیمسئول تکارکنان، ع یم توزیمسئول ت: ردیگیواحد درنظر م یمسئول ،قسمت
 .داروھاع یم توزیمسئول تقسیم تجھیزات و مسئول ت، هینقل

                                                                                                                                              
1. Staging manager        
2  . Staging area 
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 خدمات پزشکیۀ ات شاخیعملواحد . ۴-۸
مارسـتان بـا ھجـوم یو ب شـوندمیصـدمه  دچـار بسـیاریافـراد  بـزرگ،حوادث  در اغلبِ 
 قیـدق یھامراقبتکی مسئول رسیدگی و ارائۀ خدمات پزشۀ شاخ شود.ن مواجه میامصدوم

در  کیپزشـ یھـاافـت مراقبـتیدر منظوربـهه کـاست  یسانکان حادثه و یو مداوم از قربان
در بخـش اورژانـس مسـتقر  ،طـور معمـولهن شـاخه بـیمسئول ا .ھستند یمارستان بستریب

ی درمان یھاتیاژ و فعالیتربه کردن کارھای مربوط ھماھنگ برای ،ازیو درصورت ن شودمی
د یـبا ین اقـداماتیچن .ردیگیمکار به ده و باتجربه رایدآموزش نان، کارکنامصدوم الزم برای

 آن باشد. یردکعمل یمارستان و راھنمایب یاتیعملۀ براساس برنام
و  بگیرنـداژ قـرار یـات تریـتحـت عمل ،مارسـتانیمحـض ورود بـه بهبـ باید مصدومان

خـدمات ئـۀ را دریافـت کننـد. اراناسـب ھـای درمـانی مسریع و صحیح، مراقبتصورت به
د یـبارا مـاران یب یدرمـان اولویتر افتد. یبه تأخ یدرمانۀ انتظار در منطق دلیلی نباید بهدرمان

مـار ارسـال یو ھمـراه ب کـردهاژ مشخص یارت ترکا ینوار  یرو ،امًال سادهک ،اژین ترمسئوال
ال بـه احتمـ کنـد،میمارستان منتقـل یبه ب ۱۱۵ه اورژانس را ک مصدومانیاست  گفتنی .کنند
 دارنـد.اژ یـارت ترکـو  گیرنـدمیقـرار  یمارستانیبشیپ کارکنان ١اژ استارتیترتحت  قوی،

از سـوابق  یبخشـعنوان بـه آن نگھـداریدر  ،ارتکن یمارستان ضمن توجه به ایب کارکنان
ماران یر در مراقبت از بیاجتناب از تأخ برای ھمچنین،ژه دارند. یو یاو توجھۀ مار و پروندیب

 .مصدومان انجام گیرد اعتمادی ازقابل ع و ینام سراست ثبت الزمھا آنی و سردرگم
 کارکنـاند یـبا ک راشده به مـواد خطرنـاماران آلودهیبی، مارستان اصلیقبل از ورود به ب

 رونـد. در بگیرنـدل یـموجـود تحو یاسـتانداردھا یمبنـادیده حفاظـت کننـد و برآموزش
ن یدر چنـ .ردیـش توأم با اقدامات خاص صورت گبخد مداخالت نجاتیبا ٢یی،زدایآلودگ

و خـدمات  )یی(بخـش سـرپا ییخدمات سـرپاو  )ی(بخش بستر یخدمات بستر مواقعی،
ھماھنـگ  کی) الزاماً با واحـد خـدمات پزشـیکنیلکو پارا ینیخدمات بال یھا(بخش ینیبال
 .شودمی

                                                                                                                                              
1. Simple Teriage & Rapid Treatment (START) 
2. Decontamination  
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 ید بـه راھنمـایـحادثـه با ینـان فرمانـدھکار، کدر حادثـه ١تیش ظرفین افزایتأم یبرا
ۀ جامع راھنمایی برنام یکنند. کمارستان مراجعه یب یاتیعملۀ شده در برناممهیضم یردکعمل

 یدرمـانانـات کنـان و امکارکت و تعـداد یـش ظرفیافـزا، یخدمات درمانۀ توسع یبراالزم 
 .ندکیفراھم م را شتریب

 یراھنمــا ٢مارسـتانیب یز فرمانـدھکــا مریـ یمحلـھـدایِت عملیــات ز کـمرالزم اسـت 
خـدمات ھمچنین، ارائـۀ . کندن یتدورا  ازینمورد درخواست اقالم برایھر واحد  یردکعمل
 .دارد ییسزاکیفیتی مناسب و یکسان اھمیت ببا  یو مراقبت کیپزش

ــا قطــب، راھنمایی ــات دانشــگاه ی ــدایت عملی ــز ھ ــای الزم دراینمرک ــار ھ ــاره را دراختی ب
طـوِل جلسـات حضـوری یـا تلفنـی بـا مرکـز فرمانـدھی دھد. درھای منطقه قرار میبیمارستان
 ھای بیشتری صورت خواھد پذیرفت.منطقه، ھماھنگی و استانداردسازی ھایبیمارستان

 

  ٣ھارساختیمرتبط با زۀ شاخ ؛اتیعمل واحد. ۴-۹
منظـور بـه کارکنـانمـاران و حفاظـت از یب برایاز ینی موردن خدمات سالمتیت از تأمیحما

ھا در واحد ترساخیزۀ شاخۀ عھدهت بین مسئولیاست. ا یارستان ضرورمیرد بکحفظ عمل
ز کــمر یاتیــت عملیــحفــظ ظرف عبــارت اســت از: ی فــوقھــاتیمســئول عملیــات اســت.

آب و   ،)ییبـرق و روشـناۀ رشـاخی(ز ییل برق و روشنایمارستان ازقبیبی در درمانیبھداشت
ر یـن و تعمیـیتع، مربـوط)ۀ شاخ(زیر ارزیابی مخاطرات، فاضالب)، آبۀ رشاخیفاضالب (ز

 کیپزشـ یگازھا ،ساختمان)ۀ ھای وارده به محوطآسیبۀ ھای وارده (مسئول زیرشاخآسیب
و  ییه (گرمـایـتھو، )کیل پزشیوساۀ رشاخی(ز کیل پزشیوسا ،)کیپزش یگازھاۀ رشاخی(ز

ھـای مـاران در زمانیرش بیت پـذیـش ظرفیافزا، مارستانیمحوطه و ساختمان ب ٤،)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 مـرتبط بـا یـم تجھیو تـرم و نیـز نگھـداری ازیـنمورد زاتیدرخواست اقالم و تجھ
اوری فنّـۀ رشـاخیت مسـئول زیـبـا حما ١،ردکاستمرار عملۀ مدیر شاخ رااوری اطالعات فنّ 

 ریمـد، شـودیمارستان منجر میب بیه به آسک یدر زمان بروز حوادث .دھدمیاطالعات انجام 
بررسـی مشـکالت و اصـالح  بـرایرا  یابیـارز، گروه ضربتی با تجربۀ ھارساختیزۀ شاخ
ان تـداوم خـدمات کـد امیـبا . ھمچنـین،نـدکین میـیمارسـتان تعیب یسـاختھای زیرآسیب

 .را فراھم کند مارستانیب
 

 مواد خطرناکۀ شاخ ؛اتیعمل واحد. ۴-۱۰
ممکـن  ،خلـی و خـارجی وجـود داردکه احتمال نشت مواد خطرناک از منابع دا مواقعیدر 

ۀ عملیـاتی مربـوط مواد خطرناک را براساس برنامـۀ حادثه تصمیم بگیرد شاخفرمانده است 
زدایـی بررسی آلـودگی قربانیـان و آلـودگیمنظور تشخیص عامل نشت و نیز بهکند و  فعال

سـیار مھـم آن بۀ کار گیرد. مسـئلهر خود را بظنمدّ  و تجھیزات ، کارکنانقربانیان و تجھیزات
نشـانی باشـد. یا آتش ی دیگرھاشده در بیمارستانمکمل اقدامات انجام فرایند،است که این 

ن و پـذیرش شـدی مناسب با امکان فعـالفضای، براین، ضروری است که قبل از حادثهعالوه
ھـا دردسـترس ھا و روشتمـامی فراینـد اسـت . ھمچنـین الزمدرنظر گرفتـه شـود بیماران
  قرار داده شود. کارکنان

 

  ٢حراستانتظامات و ۀ ات شاخیعمل واحد. ۴-۱۱

 ھا آمد و دسترسیوکردن رفتمحدود. ۴-۱۱-۱
در  کارھـااز  بزرگـید بخش یباخود را دارد، خاص  یتیمالحظات امن یاھر حادثه ازآنجاکه
حمـالت ھـدف مرکـز عنـوان ھا بـهمارستانیبه ب ،گذشته حادثه انجام شود. دریۀ مراحل اول

 ،شـد. امـروزهیتوجـه نمـ دارد، یاژهیـت ویـاھم یتـیامنازنظـر  هکـ یزکـو مرا یستیترور

                                                                                                                                              
1. Business Continuity Operations 
2  . Security Operations   
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 و اراذل یھـا. وجود گـروهشوند با حوادث مواجه ،صورت منفعلتوانند بهھا نمیرستانمایب
دالیـل آشـکاری اسـت کـه نشـان  ی،ماران بسترینان و بکارک میاناحتمال خشونت ، اوباش

الزم  یھـاآمـوزشۀ جامع و ارائ یزیربرنامه یو اجرا یمارستانیت بیامن یربه برقرادھد می
 .وجود دارد یجد یازین

ھا و محوطۀ بیمارستان از موضوعات مھمی اسـت کـه محدودیت دسترسی به ساختمان
ھا نیز تصمیماتی گرفته شـود. دربـارۀ محـدودیت دسترسـی، بایـد در ھمـان باید دربارۀ آن

گیری فرمانده و کارکنان ارشد، مثل مدیر انتظامـات و حراسـت تصـمیممراحل اولیۀ حادثه، 
سـرعت، براسـاس برنامـۀ عملیـات گیری، اقدامات مربـوط بایـد بهدنبال این تصمیمکنند. به

 حادثه انجام گیرد.
ر ییـتغ، و متعاقبـاً  برسـدنان و مردم کارکبه اطالع  ت،سرعبهد یھا بایت دسترسیمحدود

درھا کردن شود. قفل یرسانکارکنان و مراجعان و وسایل نقلیه اطالعر محل عبورومرو رِ یمس
نترل شـود تـا کدقت د بهیز بایشده ندرھای قفل د انجام شود.یبا یا برقی یصورت دستهز بین

دھـد ل و خارج بیمارستان که نشان میداخ یھارد. عالمتیصورت نگ ین مسئله تخطیاز ا
 بـرای. شـودچـه زودتـر نصـب در کجا قرار دارد، باید ھری جدید ورودیا ھا باز نشوند در

انبـار  سـاخته نصـب وھا را روی درھـای پـیشقبل، آن از توانمی ھان نشانهیع اینصب سر
 این کارھا وظیفۀ مسئول زیرشاخۀ کنترل ازدحام است.. دکر

بخـش خـدمات نجـاتدرزمینـۀ ارائـۀ  یا کارکنان باتجربهن متخصص ااستفاده از مھندس
ا ی یسوزمارستان در مواقع آتشیامل بیۀ کنان از تخلیسب اطمک برای ،یزیردر برنامه اتیح

 یشـتریب ین اسـت بـه اقـدامات نظـارتکـمم بـراین،عالوه ار مھم است.یبس گریحوادث د
نترل ک ی،بازرس یھاستگاهیدر ا کارکنانتر قیدق یوارسک، وکمش یھابسته یبازرس ھمچون

در  یتـیامن کارکنـانارگماردن کهبـ و حیصح ییت شناسایکات یدارا نانکارک یافراد حتۀ ھم
و  یـیزدایآلـودگۀ از زیرشـاخ ،ازیـدرصـورت نرو، . ازایـناز باشـدیـماران نیمحل ورود ب

 شود.استفاده می ١ازدحامنترل ۀ کرشاخیز

                                                                                                                                              
1  . Crowd control unit 
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ھـدایِت عملیـات ز کـمر، ھاداروخانه، ساختمان محل حادثه مانند ی،مشخص یھاقسمت
وجـود دلیل مسـائل امنیتـی و رت خاصی حفاظت شود. بـهصوهد بیبا ی،تیامننظر ، ازحادثه

ت یمحـدود بـرایز یـن یاقـداماتی، نان اضـافکارکبه  نداشتنازینا درصورت یناامن  موقعیتی
 رفت.یمارستان صورت خواھد پذینان به بکارکورود 

  ١کارکنان امنیتی مکمل. ۴-۱۱-۲
ۀ مکمـل (زیرشـاخ یاست به ھمکاری کارکنان امنیتـ نکبه نوع و طول مدت حادثه ممبسته

ن یا. از باشدیانتظامات و امنیت نۀ به مدیر شاخ منظور کمکبهھمکاری با واحدھای امنیتی) 
ر یسـا ی، کارکنـانرانتظـامیغ یرویـن یریارگکها بـیانتظامات  کارکنان یق فراخوانازطری ازین

 شود. ی برآورده میگرفتن از پلیس محلکمکا با یداوطلبان ، ھاقسمت
 ِس یاست پلـ الزم یشود چه زمانبر اینکه مشخص عالوهد یبا یمارستانیب یزیردر برنامه

س ین پلینامه بالزم درخصوص انعقاد تفاھم یھاینیبکند، پیش یارکمارستان ھمیبا ب یمحل
ضـی و بنـا گیرد تا در زمان مقتنیز انجام  دیگر مراجع مسئولرستان و ماین بو مسئوال یمحل
حـوادث  در. کنـدمارستان مداخله یت بیامن یبرقرار منظوربهس یپل، مارستانیدرخواست ببه

ن یـو امطـرح کـرده دانشـگاه مرکز ھـدایت عملیـات  را تیامن یدرخواست برقرار ،بزرگ
 یا انتظـامیـ ینظـام یروھـایبـه ن یا فرمانداری یت بحران استانداریستاد ھدا را درخواست

مارستانی یحوادث ب یفرماندھۀ د براساس سامانیبا یمحل ِس یارتباط با پلۀ نحو. کندمیابالغ 
 ، فھرسـتارکاصول  مانند گویی،ه باشد. وظایف مربوط و نحوۀ پاسخحادث یاتیعملۀ و برنام
د یبا، مارستانیمختلف ب یھابه واحد یو دسترس کارکنان یل محافظتیوسا، ازینمورد لیوسا
 .شود بررسیھا آن از ورود پیش

مبـود کدر زمـان  کـیمک یرویـعنـوان نبر استفاده از پلـیِس محلـی بـهالوهع ھمچنین،
 یھاید قراردادھا و ھماھنگیبا، ده در زمان حادثهیدآموزش کارکنانن یتأم منظورکارکنان، به
 یریارگکد شـامل بـهیـبا یزیررد. برنامهیز صورت گین یخصوص یتیامن یھاسسهؤالزم با م
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ھمـراه  ،ھـاو خانواده یماران بستریبکارکنان و نظارت و حفاظت از  برایاز یندمور اناتکام
 مرتبط باشد. یھانهیبا برآورد ھز

 ١وآمدھاکنترل رفت. ۴-۱۱-۳
ــه موقعبســته ــب ــه، تی ــاحتمــاالً ب ــدهیل فزاکش ــقربان ی،ان ــهی ســتم خــدمات یس را ان حادث

بـه ھا آن از دوستان و اقوام راوانیفتعداد  ھمچنین،و  یامداد یھاسازمانی و مارستانیبشیپ
مخصـوص  یانکرده و مکدا یمواقع حضور پ یز در برخیھا ن. رسانهکنندمیمارستان منتقل یب

ن کـمم، به نوع حادثه. بستهکنندمیا پخش زنده درخواست یرون ساختمان یمصاحبه ب یبرا
 داشـته باشـد.از ین یرسبه باز، شودیمارستان میبۀ ه وارد محوطک یاهیل نقلیاست تمام وسا

از یـنمورد لیآمدھا) و وساونترل رفتۀ کرشاخی(زی اضاف کارکنانازمند یخود نی، ن بازرسیا
 یدرمـانیز بھداشـتکمرا دیگرخود را با ۀ محوطکه  مارستانیت بیامن باید دربارۀخواھد بود. 

 یو ھمـاھنگ یارکھم ھمچنین دربارۀو است  گذاشته کاشترامرتبط به یھاسازمان دیگرا ی
 شود. یریگمینه تصمیصورت بھهب یاقدامات ارتباط دادنو انجام کمشتر
 ، مصـدومان،مـردم، کارکنـان، هیـل نقلیآمد وسـاورفت یھاوهیالح شصن است به اکمم

شده و تھیه ھایو گزارش کمدار، ثبت اسناد یبرا یتیاستقرار افراد امن منظوربه یعیین محلت
 ه نیاز باشد.یل نقلیوسا یستم بازرسیا به سھنگکیتجھیز تمام پار
خصوص ک، بهوکمشۀ رھاشدیۀ ل نقلیوسا ھمچون یی،ھاتید به موقعیبا یزیردر برنامه

ۀ ل از سـاختمان و محوطـین وسـایـایـۀ تخل یو چگـونگ دارد ییایمیش یه آلودگک ییھاآن
ن است کود. ممدرمعرض خطر توجه شده و اقدامات الزم انجام ش یھاانکر میحادثه و سا

 نیـز مشخصـات مـدل 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
ھنگی دقیقـی و ھمـا یزیـرھا به برنامهن برنامهیتمام ا یاجرا. از باشدین یشتریب یبه بازرس

 .شود یتوجھھا کمارد و نباید به آنداز ین
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 مدیریت لوازم شخصی . ۴-۱۱-۴
و حفاظـت از کردن فھرستۀ نیدرزم ییھان است چالشکمم کارکنانو  انماریب بسیارتعداد 

حفـظ  بـرای ،روزمـره یھـاالزم است در برنامهرو وجود آورد. ازاینھا بهی آنلوازم شخص
د اقدامات یبا ،لین وسایا ی. درصورت آلودگیردصورت گ یراتییماران تغیب یل شخصیوسا

ن الزم اســت در ی. بنــابراانجــام شــود یاز انتقــال آلــودگ پیشــگیریحفاظــت و  بــرایالزم 
بـه ھـا آن بازگرداندن یھافرایندماران و یل بیاز وسا نگھداری یچگونگ، حادثه یزیربرنامه

 .شودصاحبانشان مشخص 
 

  ١لکردواحد عملیات؛ شاخۀ استمرار عم. ۴-۱۲
 ،انـدر حوادث و بالیـا قـرار گرفتـهیتأث ه تحتک ییھاقسمت یرد به تمامکتداوم عملۀ شاخ
رونـد پاسـخ بـه حـوادث، خـود در  یردھاکعمل یا ارتقای نگھداریند تا ضمن کیم کمک

ۀ برنامـ ھمچنینو  یعاد وضعیتبه اھداف و بازگشت به  یابیدست منظوررا به اقدامات الزم
 ا صورت دھند.ارھکشروع مجدد 
 : ر را انجام خواھد دادیز ھای، فعالیتردکات تداوم عملیعملبه مربوط  قسمت
 وضـعیتمنظور بازگشـت بـه از بهینمورد به منابع یابیو دست یبررس فرایندل یتسھ 

 یقراردادھـایـا  مارانیب کیپزش ھایگزارش مانند یارک ھایشامل گزارشی، عاد
 ؛دیخر

گـر واحـد ید یھـاو قسـمت یتـیو امن یرسـاختیز یھابه شاخه کمکت و یحما 
 ؛ازیدرصورت ن ،اتیعمل

 یو فنـاور یبانیارتباطـات در واحـد پشـت یھـارشـاخهیبـا مسـئوالن ز یھماھنگ 
 یازھـاین یو بررسـ یقبلـ یردھـاکبازگشـت بـه سـطح عملمنظور ، بـهاطالعات

 یکی؛نولوژکت
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 ی.معمول یھاتیفعال یایمنظور اح، بهدهیدبیآسۀ گر و منطقید یھابه شاخه کمک 
 

 ازیگر براساس نید یواحدھاۀ توسع. ۴-۱۳
 ھا و واحـدھایجـاد قسـمتین اسـت بـه اکـمم یحوادث داخل ھمچون یدر مواقع خاص

 یازھـاین برخـیبـه  گوییپاسـخ بـراین اسـت کمثال مم یبرا ؛از باشدیاضافه ن یردکعمل
 یفرمانـدھۀ ر سـامانه دکـل یا سـیـفعـال  یسـوزآتـشیـا  گردبـاد مانند یخاص در مواقع

 ھمچـون ی،امـور اجرای منظوربه ایژهیو یاتیقسمت عملاست،  نشده ینیبشیپ یمارستانیب
 جاد شود. یان در محل اکن پناھگاه و اسیتأمو  هیتخل

ت یریرا بـه مـد ارآزمودهکـسـته و یشا یشخصـ ی،مارسـتانیبۀ حادثـفرمانده است  الزم
بـا  ،تیـبـه اھـداف مأمور یابیدسـت جھـترد درن فیند تا اکژه منصوب یات ویقسمت عمل

خـاص  مواقـعدر  گوییپاسـخ را برایو اقدامات الزم کرده  یارکگر ھمیفرماندھان ارشد د
 .کند یفرماندھ

 یزیرواحد برنامه. ۴-۱۴
ی و آوربـه جمـع یزیـرواحد برنامـه، شدف یت حادثه تعریریستم مدیبراساس آنچه در س

از فرمانـده یـنمورد ن اطالعـاتیتـأم حادثـه وبـه مربـوط  تانتشار اطالعـا نیز و یابیارزش
اطالعات متنوع ھای اداری و ارائۀ سازی گزارشآماده مسئول ھمچنین ،ن بخشی. اپردازدمی
ات اطالعـ یدر دسترسـ ی،زیـرواحـد برنامـه کـارایی. اسـت ١ات حادثهیعملۀ برنامیۀ و تھ

ر در یـگـر افـراد درگیحادثـه و دمانده فر یاتیو ح یکاستراتژ یھایریگموردنیاز در تصمیم
 ھـا راآن مسئول واحد یکه ک داردمھم ۀ شاخ ۴ یزیردارد. بخش برنامه بسزاییر یحادثه تأث

   .کندمیاداره 
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 ارزیابی وضعیتۀ شاخ. ۴-۱۵
و  ین اطالعات درخصـوص حـوادث داخلـیگزارش و تأمیۀ ر این شاخه موظف به تھیمد 

 یریـگیمـاران) و پیب یریگیماران (مسئول پیب یریگیمل پت شاین مسئولیه اک است یخارج
ماران ین محل بییمسئول تع، مارانیب یریگیشود. مسئول پیتخت) م یریگیھا (مسئول پتخت

است. الزم به توضـیح اسـت  مارستانیب یز فرماندھکمر کارکنانن اطالعات به یو گزارش ا
ھـدایت عملیـات ز کـمرو  ادثـهحھدایت عملیـات ز کمربا  یھماھنگ که مسئولیت ھرگونه

ھا و بیمـاران و منـابع ی، دربارۀ اطالعات موجود از تخترونیب یھاگر سازمانیدانشگاه و د
   .است ١یارشد رابط و ھماھنگ نیاز، بامورد

 

 
 ریزیتوزیع قدرت و مسئولیت در بخش برنامه. ۴-۴نمودار 

 منابع یابیارزۀ شاخ. ۴-۱۶
) و مسـئول کارکنـان یریـگی(مسئول پ کارکنانت یموقع یریگیشاخه مسئول پاین ر یمد

 یھاه در قسمتکزات) است یلوازم و تجھ یریگی(مسئول پ یزات مھم و اساسیمنابع و تجھ
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م درصـورت لـزو ،و لـوازم کارکنـان یریـگیشـوند. مسـئول پیمارستان استفاده میمختلف ب
 د.شوکار گمارده می انتخاب و به

 

 و ثبت اسناد یگانیباۀ ر شاخیمد. ۴-۱۷
ھا را کامـل کـرده و ھای عملیاتی و دیگر اسناد تکمیلی و آرشیوھای آنمدیر این شاخه برنامه

کند. این اطالعات ممکن اسـت بـه حادثـه یـا اطالعات مختلفی را در زمان حادثه بایگانی می
سـتان رسانی بیمارستانی یا اطالعات ارسـالی از مرکـز فرمانـدھی بیماریکی از مناطق خدمات

شده برای ثبـت اسـناد اسـت. ریزی، مسئول ھماھنگی اقدامات انجامباشد. بخش برنامه مربوط
منظور بایگانی اسناد، با دیگـر اعضـای تـیم مـدیریت حادثـه ھمکـاری مدیر شاخۀ بایگانی به

کردن نویسھای مختلفی برای بایگانی استفاده شود. دستخواھد کرد. البته ممکن است روش
وشـی مقـدماتی بـرای ثبـت اطالعـات اسـت. ھریـک از اعضـای فرمانـدھی حادثـۀ اسناد، ر

کنـد و مسـئول ثبـت اقـدامات و پیامـدھا و امـور بیمارستانی با روش مخصوص خود کار می
انـد، ابتـدا ھـای فرمانـدھی فعالمحوله به خود است. بعضی از کارکنـان مجّربـی کـه در نقش

آورند. ثبـت ھا 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

 یراحتـهو بـ اسـتخواندن آن آسان ؛ ازجمله دارد فراوانی یایسناد مزااَ  یوتریامپکثبت 
ت یریمـد یافزارھـانـرمۀ نـدیرد. رشـد فزاکـگران منتقل یا به دیتوان اطالعات را اضافه یم

شـده اسـت. منجر ھا، ستانماریب یژه برایوهب ،ت اطالعاتیریمد یھابرنامهۀ حادثه به توسع
 یافـراد یان استفاده از مطالب جلسه را براکام، و در جلساتصوت و ویدئاستفاده از ضبط

ا یـ ضبط مـداوم خطـوط تلفـن ،نیآورد. ھمچنیفراھم منیز ند اهه در جلسه حضور نداشتک
 شـدهده و اقدامات انجامیاطالعات رس یمارستان در بازسازیب یز فرماندھکرد مرکعمل یحت

 .استدرطول حادثه مؤثر 
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ت حادثـه یریمـدشدۀ یطراح یھامؤثر از فرمۀ استفاد، ت حادثهیریگر در مدیگام مھم د
ھریـک باشـد کـه ویژه دردسترس می فرم ۲۰ ی،مارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ . در ساماناست
 ثبـت قابل از اطالعات یبه انواع مختلف یابیدستنیز  ھا ومارستانیرد بکعمل یابیارزمنظور به

 است: ھا دو نوع فرماین . استحادثه  ھردر طول  و ضبط
اسـت رده کـ یطراح یاستاندارد یھافرم در امریکا، ١سازمان مدیریت بحران فدرال 
را ھـا آن شـود درطـول حادثـهیواسته مـدھندگان خنوع حادثه، از پاسخ بهه بستهک

 ھمراه خود داشته باشند.

ۀ شـده و براسـاس سـامان یھا طراحمارستانیاستفاده در ب برای یمخصوص یھافرم 
 شده است.  ھا ایجادآن در یراتییتغ ی،مارستانیبۀ حادث یفرماندھ

 یـک درطولثبت اطالعات  برای یمارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ در سامان یمختلف یھافرم
 است: ر یز موضوعاتھا شامل ن فرمیآمده از ادستهشود. اطالعات مھم بیحادثه استفاده م

 ؛ھایماریانتشار ب، مایسقوط ھواپی، سوزآتش: ات حادثهئیجز 

 ی؛سازمان یھاتیمأمور 

  ؛حادثه یفرماندھ یشده براآمده و اقدامات انجامشیپ یالت اساسکمش 

  ؛مارانیت بیموقع 

   ؛شدهدردسترس و درخواستمنابع  

 آنان؛ گوییپاسخو  کارکنانار کزمان  

  ی؛و خارج یارتباطات داخل 

  .زات موجودیو تجھ یدرمانیز بھداشتکت مریوضع 
 

                                                                                                                                              
ھا، سازمان پدافنـد ھای مختلفی در ایران، مثل ستادھای حوادث غیرمترقبۀ مستقر در فرمانداری و استانداریسازمان .١

نشانی، نیروی انتظامی و بسیج، متولی مقابله با حوادث و بالیـا ھسـتند؛ ولـی احمر، سازمان آتشغیرعامل، سازمان ھالل
) FBI: Federal Bureau of Investigationعھدۀ دو سازمان مھم ادارۀ تحقیقات فـدرال (مریکا، این مھم بهدر کشور ا

   .) استFEMA: Federal Emergency Management Agencyو سازمان مدیریت بحران فدرال (
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ھـا از فرم برخی. بسیاری داردت یاز اھمینمورد تمام اطالعات درجھا و ق فرمیل دقیمکت
گـر ید یحادثـه و تعـداد رونـدده در مات اخذشیتصم ی دربندزمان دادن فرایندنشان برای
ھـدف و  ،. ھمـراه ھـر فـرمشـودمیاسـتفاده  ا درخواست منابعیگزارش اطالعات  منظوربه

 از ،موجـود ید براساس راھنمایھا بال فرمیمکل آن آمده است. بعد از تیمکتۀ نحو یراھنما
صـورت هھـا را بـمد فـریـدھندگان باارسال شود. پاسخالزم  یھامکانو به  گرفته یپھا کآن

 .  استشده املک یھافرمکردن یپک ،گرینند. روش دک تکمیلز یخوانا و تم
 یدھـگـزارش ھمچنـین،مـرتبط بـا خـود و  ھـایھای فرماندھی به فرمبودن پُستآشنا

اعـالم موعـد ارسـال  .فراوانـی داردت یـمناسـب اھمشـده و یبندزمـانای هبراساس برنامـ
اطالعـات ھمچـون  شود، فرستادهد یطور مداوم باهه بی کطالعاتافت ایمنظور دراطالعات به

موقـع به کسب اطمینان از دریافـت بـه ،منابعبودن دردسترسبه  مربوط اطالعاتیا  مارانیب
 شود.یمنجر م کنندهگزارش یھااطالعات از واحد

 رسـتانمایب یز فرماندھکژه در مریوهب ،شدهیآورو اطالعات جمعیآرش، شرفت زمانیبا پ
از تمـام اطالعـات  یاملکـل یـفا نگھـداریمسـئول  یزیـرند. واحد برنامهکیدا میت پیاھم
ن یـاز ا یبرداریپکبه  ی،تیل امنین است به دالکمم مواقع، یو در برخ استت حادثه یریمد

 از باشد.یاسناد ن
ۀ از برنامـ یاملکـگـزارش  نگھـداریمسـئول ثبـت و  و ثبت اسناد یگانیباۀ ر شاخیمد 
 ،بنـابراینۀ بیمارسـتانی اسـت؛ ت حادثـیریمـد یھـاگر فرمیو د یمارستانیبۀ حادث اتیلعم

ھـا و تمـام فـرم، ان حادثـهیـننـد. در پاکمراجعـه ھـا آن توانند بـهیز مین یفرماندھ کارکنان
 یریـگمیتصـم یھافراینـدو  یمارستانیپاسخ ب یلکش طرح ینما برایشده ثبت ھایگزارش

 شود.یار گرفته مکهب
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 یرونیب یھاتبادل اطالعات با سازمان. ۴-۱۸
ت یا سـتاد ھـدایدانشگاه ھدایت عملیات ز کن است مرکمم ت و زمان حادثهیماھ بهتوجهبا

ه کـد نـنکھـا درخواسـت مارستانیاز ب ی،امنطقه یمارستانیب یز ھماھنگکا مری یمحلبحران 
 .بفرستند ی خود را در زمان مناسبمارستانیبۀ ات حادثیعمل یھابرنامه
 کمـک یالتکو مش موضوعاتبھتر  کدر ، بهدر حادثه گوپاسخن اطالعات به مقامات یا
   .از باشدینده نین است در آکممنیز آنچه  ھا با آن مواجه ھستند ومارستانیه بک ندکیم

کارکنـان،  بودن منـابعی ھمچـونت بیمـاران، دردسـترساطالعـا مانند یگریاطالعات د
مرکز ن است از کپاسخ به حادثه ممبه  ی مربوطھانهیھز و نیز داروھا ھا و، موجودیلیوسا

 ت بحران درخواست شود.یریا سازمان مدیدانشگاه ھدایت عملیات 
 یھـاق برنامـهگویی ازطریـبـه حادثـه و شـیوۀ پاسـخمواقع، اطالعات مربوط  یدر برخ

ز کـبـا مر ی،ش تلفنا گزاریس کف ھمچون ی،گرید ھاییا شیوه ت حوادثیریمد یافزارنرم
بودن شـود. آشـنایمبادلـه مـ یا استانداری یدانشگاه و ستاد بحران فرماندارھدایت عملیات 

و درصـورت  دارد بسـزاییت یـاھم یدھگزارش یمارستان با متدولوژیب یفرماندھ کارکنان
 ،ویعنـوان آلترنـاتهبان بـیپشت یھاستمیس، در تبادل اطالعات یکینکالت تکبا مششدن مواجه
 د.وشمیگرفته کار به  خدماتۀ ارائ برای

 یبانیواحد پشت. ۴-۱۹
 ،خـود یھـاازیـن نیتـأم و مناسـب یپاسـخۀ ارائـ ، بیمارستان برایایدر زمان حوادث و بال

شـامل درخواسـت و ھا ھماھنگین ی. ادھدانجام می یبانیواحد پشتھای الزم را با ھماھنگی
ھـدایت ز کـمرھای اسـتاندارد مبا استفاده از فری، و خارج یانات از منابع داخلکافت امیدر

 یھـاد با استفاده از فـرمیبا مارستانیھر قسمت از ب ھایدرخواست .است دانشگاهعملیات 
زمـان  .گـزارش شـود یبانیبـه بخـش پشـت، حادثـه یردکـعملۀ برنامـ در شدهنییتعشیازپ

از  ،ازیـنمورد زان اقالمیمق نوع و یص دقیتشخی و از از منابع خارجینمورد درخواست اقالم
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باید روش ارسال  براین،عالوه. استتر مھم اناتکن امیافت ایدر ینان از چگونگیسب اطمک
 .  یا تلفنس کفیکی یا ترونکالھا نیز مشخص شده باشد؛ مثًال درخواست

ۀ شود. شـاخیم میتقس یبانیخدمات و پشت ھایبه شاخه یبانیواحد پشت ،درصورت لزوم
 بـرایاز یـنمورد منـابع یمسئول ھماھنگ ی،بانیپشتۀ و شاخ یخدمات ارتباط خدمات مسئول

حمایـت از ، نـان)کارکرفـاه و سـالمت ۀ رشـاخی(زھا ی آننان و بھداشت روانکارک یسالمت
، )یبانیپشـتۀ رشـاخیاز (زیـنمورد التیافت تسھیدر، حمایت از خانواده)ۀ رشاخیخانواده (ز

و  ینقـل داخلـوحمـل یھمـاھنگ، زات)یـتجھۀ اخرشی(ز یرساختیز یردھاکعمل یبانیپشت
 یابیـارزۀ رشـاخینـان (زکارک یانقل) و ارزیـابی سـالمت حرفـهوۀ حملرشاخی(ز یخارج

، کنتـرل و مسئول یک ،ن دو شاخهیاشدن محض فعالباشد. بهمی نان)کارک یاسالمت حرفه
 تـوان، میحادثـهاز یـه درصورت نکاست  گفتنیعھده خواھد گرفت. ادارۀ ھر قسمت را به

 کرد. اضافه به آن این یگزین مجموعه جایدر ا یگرید یھاشاخه
 

  ١یمالیواحد ادار. ۴-۲۰
گـزارش شـود.  د از ابتدا ثبت ویشده در حادثه بامرتبط با پاسخ و اقدامات انجام یھانهیھز
ل و یامبـود وسـکن یتـأمۀ نـیھزکارکنـان،  یارکر اضافهینظ یادیھا شامل موارد زنهین ھزیا

د آمـاده یز بایروزانه ن ی. گزارش مالاست یبازساز یھانهیا ھزی ییجاهجاب، ریتعم، زاتیتجھ
 فرسـتاده یو قطب یه و به مقامات استانیاستاندارد تھ یبراساس الگو ،مواقع یشده و در برخ

 فرسـتادن الزم است بـرای یسناد مالدام اَ که کشود  مشخصد یبا یزیرشود. در زمان برنامه
ی، اقـالم مصـرفۀ نـیھز، مـارانیبۀ نـیھز ،عـالوهد. بـهل شـویمکتی و قطب یه سطوح استانب
 نیز طرف قرارداد یھاتکا شرینان کارک ینان و ادعاھاکارک یپاداش مالی، افتیدر یھاکمک
 شود. یریگید محاسبه و پیبا

                                                                                                                                              
1. Finance/ Administration Section 
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رده و کـارمنـدان (حضـور و غیـاب) را محاسـبه و ثبـت کار کـ زمـانِ مالی واحد اداری
ۀ محاسـبۀ ھزینـه). ند (زیر شاخکیم یدگیو قراردادھا را رس ھامرتبط با سفارش موضوعات
ۀ ز انجـام داده (زیرشـاخیـنان را نآ یھاو خسارت کارکنانمرتبط با  یھاپرداخت ھمچنین،

 یھـاتیـمرتبط با بازگشت بـه فعال یھانهیھا و ھزتور پرداختکفا و )مطالباتخسارات و 
طـرف  یھاتکشرۀ نیھز کردباید توجه  .ھا)ھزینهتأمین  ۀ(زیرشاخکند می یریگیرا پ یعاد

 .شودمحاسبه  یقبل یھانامهقرارداد براساس توافق

 
  توزیع قدرت و مسئولیت واحد پشتیبانی. ۵-۴ نمودار
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 مالیتوزیع قدرت و مسئولیت واحد اداری. ۶-۴نمودار 

 
 ادغـام شـود.توانـد وقعیـت کنـونی، میر مدمـالی اداریو  یبانیاست واحد پشـت گفتنی

انـات دردسـترس کو ام کارکنـانحادثه و  یبه گستردگ ،طور مجزاهھا بن واحدیاکردن فعال
 دارد. یبستگ

 حادثه یفرماندھ کارکنان ییشناسا یھاروش. ۴-۲۱
سـت ه پُ کـ بپوشـند ی رامخصوصـ یھـاد لبـاسیـبا ی،فرمانـدھ یھانقش یتمام افراد دارا
اص خـ ییھـاقـهیاز جل ،ھـامارستانیاز ب یاریدر بسھا روی آن ثبت شده است. سازمانی آن
ت فرد در یعنوان و موقع ،قهیھر جل یپشت و جلو قسمت یرو است کنند. الزماستفاده می

ھا براساس رنـگ قهین است جلکمشخص شده باشد. مم یمارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ سامان
بـرای  اهیسـو  دیرنـگ سـف :شده باشـد یبنددک یارستانمیبۀ حادث یفرماندھۀ و طبق سامان

 کارکنـان مخصـوصی رنگ آبـ ،اتیواحد عمل برای کارکنان رنگ قرمز ی،فرماندھ کارکنان
 مـالی.اداری مخصـوص کارکنـان و رنگ سبز یبانیپشت برای کارکنان رنگ زرد ی،زیربرنامه
ۀ برگـر و کمـار، مـداد، ودار، ویـحمل راد ی برایمخصوصو بزرگ  یھابید جیھا باقهیجل

حادثـه راحـت  یز فرماندھکاز مراباید ھا قهین جلیبه ا ی. دسترسداشته باشد ١فیشرح وظا
(مشخصـات ذکرشـده)،  ھاقـهیجلبودن املکنان از یسب اطمک براین مربوط و مسئوال باشد
 .  بررسی کنندرا ھا آن طور مرتببه

 

                                                                                                                                              
1. Job Action Sheet (JAS) 
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 حادثه  یز فرماندھکجاد مریساخت و ا. ۴-۲۲
و توفـان  ۲۰۰۴انادا سال کحاد در  یحاصل از خدمات مرتبط با سندرم تنفس یارب واقعتج

دھد کـه در زمـان نیـاز بـه واکـنش نشان می ۲۰۰۵تحده در سال االت میج ایدر خل یساحل
. اسـت ی الزمت فرمانـدھیـھـر موقع یده بـرایدفرد آموزش ۵تا۳ی، مارستانیمدت بطوالنی

 یھـاتیموقع در یفرماندھۀ بالقو یداھایاند، کرانیو مد رکنانکا ییانات و تواناکبراساس ام
ۀ است در برنامـ الزم . بنابراینردکن ییتع حادثه یفرماندھۀ براساس سامان توانمختلف را می

 یھـاتیـاز موقع یـکھر ین اسـت بـراکـه ممکـ مارستانینان بکارکاز  ،مارستانیب یآمادگ
ھمچنین،  داده شود.ھا آن الزم به یھاو آموزش تھیه شده یفھرست، مناسب باشند یفرماندھ

 یطراحـھـا آن گـاهیسـت و جاھـر پُ  ١نیا جانشی مسئوالن یتوب براکف میشرح وظاۀ برگ
 یھـاتیـفعال اجـرای بـراید یبا ،شودیم واگذارفه به او ین وظیه اک یحاً شخصید. ترجشو
 ر بخـشیا مـدیارشد به  ،فیشرح وظاۀ شده براساس برگنییف تعیا وظایشده محول یشغل
 د.کن کمکنظر مدّ 

 ی،مارسـتانیبۀ نظر در برنامـمـدّ  ھـایسـتپُ  بـرای نیازکارکنان مورداست  الزم ،عالوههب
را  کارکنـانه کـباشد  یاگونهھا باید بهوزش ببینند. آموزشا جداگانه آمیپارچه یک یصورتهب

م بـا أسـته و تـویشا یردکـعمل منظوری، بـهتیمـوقع یازھـایو ندردسـترس براساس منـابع 
 یھـاگذرانـدن دوره رو،ازایـن آمـاده سـازد. یت شـغلیا چند موقعی یکدر  ،نفساعتمادبه

 بـرای ،)ینترنتی(ا یحضوری یا غیرحضورشکل به ٢،ت حوادثیریمد یستم ملیبا س ییآشنا
 د. کرخواھد  کمھا کآن به یفرماندھ یھانقش یفایافراد در اکردن آماده
 

 ٣ح وظایفبرگۀ شر. ۱-۲۲-۴
نندگان و کاسـتفاده ییآشـنا بـرایه کـت حادثه اسـت یریمد ھایابزار از فیشرح وظاۀ برگ
شـده اسـت.  یطراحـھـا آن شـده بـهمحـول کاری یھاتیموقعدر  مھم یھاجنبه 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 مھم. چن، گزارشۀ گیرند، دفھ ١یی)،ویراد ییشناسا
آنـان  یھـاتیھـا و مسـئولنقـش ایفای در مسیر ،ت حادثهیریم مدیت یاعضا ییتوانا یارتقا

ری شامل اقـدامات ضـرو یمارستانیب یفرماندھۀ ساماندر  کارکنانف یشرح وظاۀ است. برگ
 وضـعیتستم بـه یماران و بازگشت سیص بیکه زمان ترخھای زمانی مختلف بوده در دوره

  دی نیز به آن اضافه شده است.عا
دھـد اقـدامات ینان اجازه مـکارکه به است ک ای طراحی شدهگونهح وظایف بهشرۀ برگ
شـرح ۀ برگـ گیری را در آن وارد کننـد. ھمچنـینمیمزمان تصۀ شده را ثبت و محدودانجام

دھـد و بـر صـورت تصـویری شـرح میهب را فرمانـدھیم یتـ یھـاسـتپُ ، دیـجد وظایف
. ضمیمۀ کتاب دارای نمونۀ برگۀ شرح وظایفی است کندمید أکیت یدھمراتب گزارشسلسله

و  (راھنماھـای عملکـردی)  که برای سامانۀ فرماندھی حادثۀ بیمارستانی طراحی شده است
 .دباشھای شرح وظایف جدید میایجاد برگه برای ھای الزمدارای دستورالعمل

 ٢پاسخ در حادثه یراھنما. ۴-۲۳
راھنمـای پاسـخ برای واکنش بھینه در برابر حادثـه،  ٣منظور ارزیابی ستاد فرماندھی حادثهبه

ھـر  .سـناریوی داخلـی تـدوین شـده اسـت۱۳سـناریوی خـارجی و ۱۴در حادثه براساس 
ر قالـب گیری مـدیریتی و دراھنمای پاسخ در حادثه فھرستی از مالحظاتی مھم در تصـمیم

کننـدۀ برنامـۀ عملیـاتی محدودۀ زمانی مشـخص دارد. راھنماھـای پاسـخ در حادثـه تکمیل
ای بـرای ثبـت اولیـۀ اقـدامات و ابزاری برای راھنمایی صریح و کامل و نیز وسـیله فوریت
 شده است.انجام

                                                                                                                                              
1  . Radio Identifications title 
2. Incidence Response Guide            
3  . Incident command staff 
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  ١پارچهیک یبا فرماندھ یمارستانیبۀ حادث یفرماندھۀ ق سامانیتلف. ۴-۲۴
 ا اتفـاقیـدر ھـر حادثـه  یمارستانیه افراد مسئول پاسخ بکاست  یسئله ضرورن میدانستن ا
ن اسـت کـو مـدت حادثـه مم یسـتند و براسـاس گسـتردگین گوپاسخ ییتنھاهب، ناخواسته
 به حادثه نقش داشته باشند. گوییپاسخدر  یمتعدد یھاسازمان

پارچـه یکفعال و صورتی به دیمارستان بایبۀ حادث یستم فرماندھیس ای،حادثه ھراز آغاز 
قبـل از وقـوع  یپـارچگیکن یـادرواقـع، ده پاسخ دھـد. یدبیآسۀ جامع یدرمان یازھایبه ن

افتد. یھا اتفاق منیو تمر ھاآموزشسازی و ت فعال در جلسات آمادهکق مشار، ازطریحادثه
ت یریمـد و اصول شدهجاد یگر ایدیک یھاتیھا و مسئولفھم متقابل از نقش، ن مراحلیدر ا

 شود.یو ھماھنگ م یزیربرنامه ،ارتباط مؤثر و تبادل اطالعات، ص منابعیتخص، حادثه
 بـرای ؛ردیعھده گھا یک سازمان مدیریت حادثه را بهن است تنکمم تیبه نوع موقعبسته

گـر یو د گیـردمیعھـده ، پلـیس مسـئولیت را بـههیـنقلۀ لیتصادف چند وسۀ در صحن ،مثال
پارچـه یک یدگاه فرمانـدھیدی، ھرحال گاھهنند. بکیعمل م کنندهتیحماوان عنبه ھاسازمان

سـازمان  یـکش از یه بـکـی. زمانشـودمیاستفاده  منفرد یسازماندر  یمدل فرماندھ یجابه
 یـک ،صـورتنیـ. دراشـودمیاسـتفاده  پارچهیک یفرماندھ، کنندیعمل م گوییپاسخ برای

کننـد انتخـاب شـده، عالیـت میان فکـم یکه در کر یرگد یھاان سازمانیارشد از مفرمانده 
ھدف  یسریکو  گیردمیاطالعات موجود صورت  تحلیلو تجزیه ھا براساس یریگتصمیم
 ،ن روشیـن در ایچنـ. ھـمشودمین ییتع یاتیعملۀ برنامھر طرح  یبرا یو استراتژ کمشتر

 یریـگمیتصـم فراینـدت در کمشارۀ اجاز ھا،مارستانیب ھمچون ،ریدرگ یھابه تمام سازمان
ۀ حادثـ ی درفرمانـدھۀ سـامان یھـایژگیاز و یکچیھی، فرماندھ، ن مدلیشود. در ایداده م

مسـئولیت در حادثـه اجـازه دار هعھـد یھـادھد و به تمام سـازمانیر نمییرا تغ یمارستانیب
 یانـدھز فرمکز در محل مرین یریگمی. جلسات تصمکنندت کھا شریریگمیدر تصم دھدمی

 شود.یل مکیحادثه تش

                                                                                                                                              
1. Integration of HICS with Unified Command 
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 ١یخدمات سالمتۀ ارائ یھاستمیبا س یکپارچگی. ۴-۲۵
و  یآمـادگ یھـاد برنامـهیـجامعه با یسالمتکنندۀ نیاز نظام تأم یبخشعنوان به ھامارستانیب

ا یـامـر سـالمت در حـوادث و بال یمتـول یھـا و نھادھـاخود را با سـازمانۀ پاسخ به حادث
ھدایت عملیات ز کمرو  یمارستانیبشیستم خدمات پیس، مھم نکاتازجمله  نند.کھماھنگ 
ز کـمرا یو ھمـاھنگ یزیـربرنامـه ممکن است الزم باشد بـرایاست.  پزشکیعلومدانشگاه 
ا وزارت بھداشـت در یـ یمحل پزشکیعلومرنظر دانشگاه یز کیمشترۀ تیمی، کدرمانیبھداشت

 منظور بحثدرمانی محل باید بهیز بھداشتکھا و مرامارستانیندگان بی. نماشودل کیمحل تش
و  کمشـتر یھـامـانورو نیـز و پاسخ ھماھنگ بـه حادثـه  یسب آمادگو ک ھابرنامه دربارۀ
انی در سـطوح مارسـتیبۀ حادثـ یفرماندھۀ سامان یداشته باشند. وقت یجلسات منظمی، فرد

ت منـابع آسـان یریاطالعـات و مـد یھمـاھنگشـود، استفاده ی درمانباالی سیستم بھداشتی
 ید تمامیسالمت با، بخش مؤثر یپاسخۀ ستم و ارائیل سک ینان از آمادگیاطم برایشود. یم

 درمانی،یستم بھداشتیاز سس یعنوان بخشبه را وابسته یھاھا و سازمانمارستانیندگان بینما
پاسـخ  یھاھا و روش. استفاده از واژهکندر یھا درگنیھا و تمرآموزشو  جلسات یدر تمام

 مـدتگر در یدیکـت یـجھـت حمادرستم یس یاعضا ھمۀ ییشود توانایسبب م، استاندارد
 .یابد ارتقا حادثه

 ٢بلیهچند حادثه و  زمانھمت یریمد. ۴-۲۶
امـا  ؛شوندیمواجه م بسیاریالت کبا مش ،ھا اغلبمارستانیب، ایبال در زمان وقوع حوادث و

ۀ دیـدزمانی وقوع زلزله که افراد آسـیب: ھمدارد ز وجودین یگریمسائل د ،مواقع یاریدر بس
گیری ، با نیاز به اسکان موقـت مـردم و ھمـهھستند یافت خدمات درمانیدنبال درزیادی به

ــــ ــــونی ک ــــاری عف ــــک بیم ــــمه بی ــــث ازھ ــــاع ــــجام مرا یختگیگس ــــانس  ز ک
را  یـهبلزمان چند حادثه و ھمت یریاز به مدین، شودیھا مرساختیر زیا سای یدرمانیبھداشت

 ند.کنمایان می

                                                                                                                                              
1. Integration with Healthcare Systems 
2. Managing Simultaneous Events 
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 یھـار سـازمانیسـااز  یافـت خـدماتیدربـه مارسـتان یب، تیـبه موقعن است بستهکمم
مـاران توسـط ینـان و بکارکت یـو امن یمنـین ایو تـأم یبررس مانند ؛ازمند باشدین یاجتماع

ھـدایِت ز کمرق ازطری ١ین درخواست را ارشد رابط و ھماھنگیای. تیو امن یانتظام یروھاین
از یـصـورت نفرستد و درمحلی می مربوط یھابه سازمان ،میطورمستقدانشگاه یا بهات عملی
منظـور بـه داد.انجـام خواھـد  یبانیپشـتۀ ر شـاخیمـد را ھـایھمـاھنگ ،ارکمانیحضور پ به

 ین ھمـاھنگیـجـاد ایا یدانشگاه متولھدایت عملیات ز کمر، متعدد یز درمانکمرا یھماھنگ
خود را داشـته باشـد و ۀ حادث یقالب فرماندھی، ز درمانکھر مر هکن شرط یبا ا ،خواھد بود

ز کـمر .بفرسـتند دانشـگاهمرکز ھـدایِت عملیـات خود را به  یھاگزارش ،زکن مرایاتمامی 
در ، در حادثه کنندهتکمشار یواحدھاتمامی  ید ضمن ھماھنگیبا دانشگاهھدایت عملیات 

 ند.کسالمت تالش در بخش موجود  یازھایو رفع ن یبانین پشتیمأت

                                                                                                                                              
1. Liaison officer 
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 ،مرکز ھدایت عملیات وزارت کشور
 سازمان مدیریت بحران

عملیات وزارت بھداشت، درمان  تمرکز ھدای
 و آموزش پزشکی

 :قطب مدیریت بحران ۹مرکز ھدایت عملیات 
 ھواز، اصفھان، ساری، تبریزتھران، کرمان، ا
 مشھدکرمانشاه،  شیراز،

 دانشگاھی و غیردانشگاھی ھایبیمارستان
 بیمارستانیپیشی پزشک ھایفوریت

 درمانی دانشگاھییمراکز بھداشت
 مراکز غیردانشگاھی و خصوصی

 عملیات دانشگاه تمرکز ھدای

 بھداشتی درمانی ھایشبکه

 ھمکار و پشتیبان ھاینسازما

 ھمکار و پشتیبان ھاینسازما
 محلی

 ھاینواحدھای محلی سازما
 ھمکار و پشتیبان

مسئول  ھاینزماسا 
 ھایدر فعالیت
 نیازمورد

 سالمت ۀدر حوز ،شورکت بحران در یریالن مدکح ساختار یتشر

 ھمکار و پشتیبان ھاینسازما

 ھمکار و پشتیبان ھاینسازما

 ھمکار و پشتیبان ھاینسازما
 محلی
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 بیمارستانیپیشنظام خدمات . ۴-۲۷

 تاریخچه . ۴-۲۷-۱
بـه ، برای انتقـال مصـدوم اً صرفای از وسیله بیمارستانیپیشنظام خدمات  ،درطول زمان

ھـم در گرچـه ھنـوز ؛ اسـت تبدیل شده حادثهۀ خدمات سالمتی در صحن ۀارائ برای نظامی
مصـدوم از محـل حادثـه بـه بیمارسـتان  انتقـالتوسعه، فقط کار درحالِ برخی از کشورھای 

ھای در زمان جنگ ،مصدومانانتقال منظور به استفاده از آمبوالنس .عھدۀ این سیستم استبه
. اولین کرداجرا  آن را ،پزشک مخصوص ناپلئون ١،و دومینیک ژان الریطراحی شد ناپلئون 
مین أبـرای تـ ،۱۸۸۷. در شداستفاده  سیناتیو سین در اوھایو ،بیمارستانبه وابسته آمبوالنس

در لنـدن  ٢»سـنت جـان« بـاعنواناولـین آمبـوالنس ، خدمات اولیـه و خـدمات آمبـوالنس
رسـمی خـدمات آمبـوالنس یـا  نظـاماندازی شد. ایاالت متحده مدعی است کـه اولـین راه

 کـه؛ درحالیانـدازی کـردهراه در ویرجینیا ،۱۹۲۸ال در سخود را  بیمارستانیپیشاورژانس 
انـدازی شـده در این شـھر راه ،۱۸۹۲در سال  نظامکانادا مدعی است که این  یایالت تورنتو

 .است
آمبـوالنس  را بیمارسـتانیپیش ای از خـدماتقسمت عمده ،تا قبل از جنگ جھانی دوم

 . ایـن رونـدسپرده شدھا نشانیس یا آتشاین خدمات به پلی ،عدھا. بدادمی بیمارستانی ارائه
 را در مریلند بیمارستانیپیشاورژانس اولین  ٣دکتر آدامز کولی ،۱۹۷۱سالتوسعه یافت و در 

 .اندازی کردرسمی راهطور به

 از یارتعاشـات ناشـ علتبهکه  فرودگاه مھرآباددر ختن سقف سالن انتظار یفرور ۀحادث 
در ، تـن مجـروح ۱۱شته و ک ۱۶با  ،وستیپ وقوعهب ۱۳۵۲آذر۱۴در  جت ھایموتور یصدا
 نظـام، بعـد از آن حادثـه ده اسـت.یبـه ثبـت رسـ ایـران شـورکع تلـخ یاز وقا یکیف یرد

تأسـیس شـد. در آن  ۱۳۵۴سـال  در، مریکـااھای پزشکی کشور با ھمکاری کشـور فوریت

                                                                                                                                              
1. Dominique Jean Larrey 
2. St John Ambulance Birgade 
3. R. Adams Cowley 
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 ۱۱۵بـه  داً بعـ هکـتماس با اورژانس اختصـاص داده شـد  یبرا ۱۲۳ یرقمسه ۀشمار ،زمان
   .یافت تغییر

 تقسـیم عمـده ۀدسـت دو بـه ،دنیـا سـطح در بیمارسـتانیپیش یپزشک یھاتیفورنظام 
زات یـتجھ ی،آلمانیفرانسو نظام در .یسیانگلییایکمردوم، او  یآلمانیفرانسواول،  :شوندمی
 نظــامشــود. در مــی اســتفاده مــار بــرده شــده و از پزشــک در آمبــوالنسین بیبــال ســرِ  بــر
در  انـد،هدیرا آمـوزش د ھـاتیـفور یمقدماتھای که دوره ییھانیسیتکن ی،سیانگلییایکمرا

 انتقـال درمـانیرا بـه مرکـز  مصـدوم، هیاقدامات اول دادنصحنه حاضر شده و پس از انجام
 .ن دسته بودیاز ا ،اندازیراهران در شروع یاورژانس ا .ددھنمی

، در بیمارستانی در ایـرانپیش ریتفوآشنایی با ساختار عملیات . ۴-۲۷-۲ 
 مواقع بحران

عنـوان اورژانـس  ابـ ،ایرانبیمارستانی که در کشور ش١ھای پزشکی پیخدمات فوریت
برخـوردار  ایالعـادهفوقاز گستردگی و توانمنـدی  ،ھای اخیردر سال، شودشناخته می ۱۱۵

 بیمارسـتانیپـیشھـای تفوریپایگاه  ۱۹۰۰به  نزدیک ،حاضرحالکه درطوریهب ؛شده است
دستگاه آمبـوالنس  ۳۰۰۰نزدیک به  ساعته و با پشتیبانی۲۴صورت به ،در سراسر کشور ۱۱۵
 ۀمشغول ارائـ دستگاه اتوبوس آمبوالنس، آمبوالنس ھوایی و موتورالنس ۱۱۲ناوگان ، جدید
ھـای تعـداد مأموریت، بـار در تـاریخ کشـوربـرای اولـین نیـز ۱۳۸۹در سال . است خدمت

ھـای پـراکنش پایگـاه. مأموریـت رسـید ۷۷۶ھـزار و ۶۷میلیـون و ۲بـه  ،۱۱۵ ه بـاشدجامان
در  ضـروری یابـزارعنوان بـه توانـدمـی آن ۀسـاعت۲۴ اورژانس در سطح کشور و فعالیـت

درمـان  نظـام بھداشـت واختیـار  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 ھاجاییهاز جاب وتحت مدیریت خود درآورد  ،شود حادثه را از ابتدا و در صحنه
 نظـامھـا و ارتباط بین بیمارسـتان، . برای تحقق این مھمکند پیشگیریضروری مصدوم غیر

ھـای فوریـتشناخت سـاختار  رو،ازاین. تاسبیمارستانی بسیار حائز اھمیت خدمات پیش
فرمانـده حادثـه در عنوان بـه ،ھـاتوسط مدیران و سوپروایزرھای بیمارستان یمارستانیبشیپ
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ارتبـاط ، عـادی مواقـعدر  رسد.نظر میبه بسیار ضروری، بیمارستان ۀحادث یفرماندھ ۀسامان
، مـا در زمـان بحـرانا ؛اسـت رایـج موضـوعی ۱۱۵ھـای فوریت مرکـزو  ھابیمارستانبین 
الزم اسـت ایـن  ھاو بیمارستان ۱۱۵ھای فوریت مرکزلزوم عملکرد بسیار سنگین  بهتوجهبا

نماینـدگان  صـورت گیـرد.فـوریتی ات یـعمل زِ کیق مرازطر و یافتهسازمانصورتی هارتباط ب
 دانشـگاه مسـتقرھدایت عملیات ز کمر در ،ھاو بیمارستان ۱۱۵ھای فوریت ارشد ھماھنگی

حادثـه را  ۀاخبـار صـحن ،. ھمچنـینکننـدمی و ھماھنگی این دو بخش را تسـھیل شوندمی
بـا  ،فیازطر و دھندمی قرار درمانیبھداشتی مراکز ودانشگاه ھدایت عملیات ز کدراختیار مر

گیـری را در توزیـع تصـمیم فراینـد، ان تریـاژتشریح امکانات مراکـز درمـانی بـرای افسـر
ضـمن  بیمارسـتانیپیشھـای فوریتبیمارسـتان و کنند. بنـابراین، میتر ھماھنگ مجروحان

 کننـددائمی مبادلـه طور به باید اطالعات خود را، شناخت کامل از ساختار عملیاتی یکدیگر
 .شودجدید فراھم ھای روشاز گیری تا امکان بھره
 داردرتبطـی اجزای م ،خدمات حیاتی کنندۀنظام ارائهعنوان به خدمات فوریتی ۀنظام ارائ

بیمارستانی، ازجملـه پیشخدمات ۀکنندئهااراست: بخش دو بخش  مشتمل بر ،طورکلیهکه ب
 عملکـرد دھـی وسـازمان. بیمارسـتان خدمات فـوریتی در کنندۀانتقال مددجو و بخش ارائه

ھـای ویژگی و ھـاتفـاوت ،کشورھای مختلـف در بیمارستانیپیشخدمات  ۀکنندبخش ارائه
 .دارد را خاص خود

 بیمارستانیکنندۀ خدمات پیشھای ارائهھای مختلف نظاممدل. ۴-۲۷-۳ 
خـدمات  ،مریکـاامثل انگلـیس و  ،ی کشورھارخدر ب: دولتی بیمارستانیپیشھای فوریت. ۱

 .کندمیمین أدولت ت را نشانیپلیس و آتش ھمانند بیمارستانیپیش
 ،ی کشـورھارخدر ب: نشانیھا و آتشپلیس ھمراه و پیوسته با بیمارستانیپیشھای . فوریت۲

نشانی یا پلیس ھایی از ھند، آمبوالنس با آتشقسمتنیز فرانسه و  و ژاپن و مریکاامثل 
بیمارسـتانی در ایـاالت ھای خـدمات پیشکنندهحدود نیمی از ارائه محلی ھمراه است.

ارت قوی دولـت یافته و اروپایی و ھمچنین کشورھایی با نظمتحده و کشورھای توسعه
 .روندشمار میدسته بهاین  مرکزی، مانند چین، از



 شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ١٨٤

خدمات آمبوالنس را مراکز خیریـه  ،ی کشورھارخدر ب: داوطلبانه بیمارستانیخدمات پیش. ۳
 ۀاحمر (صلیب سرخ) خـدمات داوطلبانـکنند. ھاللمین میأت غیرانتفاعیھای یا سازمان
دھـد. در بعضـی ارائـه می مواقـع بحرانـیر آمبـوالنس را د امداد و نجـات و خود مثل

ارائـه ی صورت حمایتی خـدماتبه، ھای دولتیکشورھا نیز مراکز خیریه در کنار سازمان
ای ایاالت متحده و ھمچنـین شـرق اروپـا بیشـتر این سیستم در مناطق حومه .دھندمی

نظـام شـود ایـن شود. البته تراکم جمعیت، ازجمله عواملی است که سـبب میدیده می
 .بیمارستانی تغییر کندکنندۀ خدمات پیشھای ارائهسمت دیگر نظامبه

ھای خصوصی پس از قرارداد با سازمان ،ی کشورھارخدر ب: خدمات آمبوالنس خصوصی. ۴
فقـط آمبـوالنس  گـاھیدھند. را ارائه می بیمارستانیدولت محلی یا ملی، خدمات پیش

نیـز خـدمات  ی دیگـری کشـورھارخـب .ه داردعھدبهرا انتقال بیماران  ۀخصوصی وظیف
در  فقـطھـا . در مـواقعی نیـز آندھنـدمیارائـه  خوددیگر درمانی را در کنار اقدامات 

 صورت حمایتی واردبهاست، ھای دولتی فعال تمام آمبوالنسکه در مواقعیھا و فوریت
بیمارسـتانی ھای بسیار قدیمی در ارائـۀ خـدمات پیشاین نظام از نظامشوند. می عرصه
 .است

که بیشتر در شھرھای کوچـک  الگو این: در ترکیبی بیمارستانیپیش ھایفوریتخدمات . ۵
ھـای الزم کـه آموزش دھندنیروھایی ارائه می را بیمارستانیشود، خدمات پیشدیده می

این سیستم در پاسـخ  اند.نشانی و امنیتی پلیس دریافت کردهخدمات آتش ۀرا برای ارائ
وجود آمـده ای، ازنظر ساختار جغرافیـایی و سیاسـی و جمعیتـی، بـهیازھای منطقهبه ن

شـود. انـدونزی و ایسـلند و تیمـور است. این نظام در مواقع بُحرانـی نیـز اسـتفاده می
 کننده از این روش ھستند.شرقی، ازجمله کشورھای استفاده

 تواننـد درھا نیـز مـیمارستانبی: مبتنی بر بیمارستان بیمارستانیپیشھای فوریتخدمات . ۶
کارگیری ایـن الگـو در بـه خدمات آمبوالنس ارائه دھنـد. ،خود محدودۀ تحت پوشش

بیمارسـتانی ھای راحت برای شروع و حفـظ خـدمات پیشھای پیشرفته، از روشنظام
 .خوردچشم میخصوص، در شمال و شرق آسیا بهاست که به
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خدمات آمبـوالنس ، خود نیروھای ارائۀ خدمات بهبرای اھی گ نیزھا ھا و سازمانکارخانه. ۷
 دھند.می ارائه

 بیمارستانیپیش خدمات اھداف. ۴-۲۷-۴
حفـظ جـان منظور بـه ھـای اولیـهکمکۀ ارائ، یمارستانیبشیپ ھایفوریتھدف ترین مھم 

ھـای فوریتبھبود اسـت. محـور خـدمات  تسریع ویشتر بو پیشگیری از آسیب  مصدومان
معـرف یکـی از خـدمات ، ایـن سـتارهۀ که ھر شـاخ بوده ١»حیاتۀ ستار«ستانی، بیمارپیش
 : است زیرشرح به حیاتی

 ؛شناسایی کنندموقع  بهمرتبط باید مشکل را ھای مردم یا سازمان: تشخیص سریع. ۱
و حادثـه را  گیرنـدمیتمـاس ، اولین افرادی که در صحنه حضـور دارنـد: گزارش سریع. ۲

   ؛دھندمی اطالع
رود و تـرین زمـان بـه صـحنه مـیدر سـریعکنندۀ خـدمات ارائه اولین فرد: پاسخ سریع. ۳

 ؛کندخدمات را شروع می
خـدمات مناسـب را در زمـان  بیمارسـتانیپـیش ھـای: فوریتخدمات مناسب در صحنه. ۴

 د؛دھمناسب در صحنه ارائه می

 به مراکز درمانی.انتقال . ۵

 بیمارستانیپیشھای فوریتسطوح خدمات . ۴-۲۷-۵
در کشـورھای  بسـیاری،و بـا تنـوع  یافـراد مختلفـ را یمارستانیبشیپ ھایفوریتخدمات 

ی کشـورھای رخـب درمحلی و ملـی بسـتگی دارد.  اوضاعبه  کار. ایندھندمی مختلف ارائه
 ۀخدمات مراقبتـی ویـژ و حفظ حیاتبرای کند که خدمات پیشرفته قانون الزام می، اروپایی
این خـدمات  ی دیگر،ی کشورھارخکه در بدرصورتیدھند؛ پزشکی ارائه  نیروھای را ٢سیار
 خـدمات ،انگلـیس و اسـترالیا و مریکـاا. در شـمال دھنـدمی ده ارائهیدپرستاران آموزش را
ایـن خـدمات تحـت  ،در اروپـا کهدرحالی دھند؛میارائه امدادگران  را حفظ حیات ۀشرفتیپ

                                                                                                                                              
1. Star of life 
2. Mobile Intensive Care Units (MICU) 
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کـه  گرانـیامـدادپرسـتاران و ، فریقـای جنـوبیاانگلیس و  . درشودمی ارائهپزشک  نظارت
 نظـامی، ی کشورھارخدر ب توانند این خدمات را ارائه دھند.می ،اندخاصی دیدهھای آموزش

را  حفظ حیـاتدر خدمات اولیه  ،بیشتر و کندخدمت میۀ ارائ »یت از زندگیماح« عنوانبا
و  عناوینی مثل تکنیسـین آمبـوالنس ،یرستانمایبشیپ واحدھایافراد شاغل در  .دعھده داربه

 دارند. امدادگرو ھا فوریتتکنیسین 

 بیمارستانیعوامل انسانی در فرایند خدمات پیش. ۴-۲۷-۶
مین خدمات أتۀ رسد و وظیفحادثه می ۀاولین فردی که به صحن ١:اولیه ۀدھندپاسخ 

 فـردی اسـت، ممکـن عھـده داردهرا بـی ویر-یقلب یایاححیات مثل کنندۀ حفظ
 . ھمچنـینیا مردم و رھگذران عـادیباشد  یمارستانیبشیپ ھایفوریت ازاعزامی 

ھـای اولیـه و نشانی یا امـداد و نجـات کـه کمـکآتشیا  باشد پلیسممکن است 
 اند.را آموزش دیده یویریقلب یایاح

 گونـهآمبوالنس ھیچۀ رانند، ھند کشور مانند ،در بعضی کشورھا: آمبوالنسۀ رانند  
؛ ولـی عھـده داردھدایت آمبوالنس را به ۀآموزش پزشکی ندیده است و فقط وظیف

عھده به ھدایت آمبوالنس راۀ وظیف، مبوالنسآسین داخل یتکن دو یکی از ،ایران در
 دارد.

 افـرادی کـه در ،نظامدر این : یمارستانیبشیپ ھایخدمات فوریتھای کنندهکمک 
مثـل  ،خـدمات اولیـهۀ ارائـ زمینۀدر ای الزم راھآموزش، کنندفعالیت می آمبوالنس

انتقـال  ۀو وظیفـانـد ردهکافـت یرا در یویـریقلبـ یایـاح و کردن عضوحرکتبی
 عھده دارند.مصدوم را به اصولی

مریکا و اعنوان تکنیسین آمبوالنس در : این افراد با ھاھای پزشکی فوریتتکنیسین 
 :  اندشاغلسه سطح در راد این اف ،معمول طوربهانگلیس شاغل ھستند. 

o   ؛هین پایسینکبا ت کیپزش یھافوریتسطح 

o ھا؛ فوریت کیپزشھای نیسینکت 

                                                                                                                                              
1. First Responder 
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o ھاتفوری کیپزش یھانیسینکھمراه ت ١امدادگران.   

درمـانی و اسـتفاده از مثل اکسیژن ؛توانند خدمات وسیعی را ارائه دھنداین افراد می
 .دفیبریالتور

گیرنـده را توضیح به تمـاسۀ ارائ ۀاین افراد وظیف :کیپزشھای واحد اعزام فوریت 
شده ھای طراحیسؤال ھا ومعموالً از فرم و عھده دارندزمان رسیدن آمبوالنس به تا

برخـی  در. دھنـداین افراد را پرستاران تشکیل می بیشتر ،ایران . درکننداستفاده می
 چنان ارتباط خودھم داین واح، رسیدن آمبوالنس به محل تا، سوئد، مانند کشورھا

ایـن  ،ایران در دھد.می ارائه ھای الزم رامایینراھ و کندمیمحل حادثه حفظ  با را
 یافته نیست.خیلی سازمان روش ھنوز

فراوانـی دارنـد؛  یھـاو مھـارت داشـتهباالیی  یاین افراد سطح آموزش: امدادگران 
در . ییھـوا ردن راهکـبـاز ی،دیـخط ور یبرقرار، داخل تراشه گذاریلوله ازجمله
 بیمارسـتانیپیش یھـاخدمات فوریـتۀ سطح ارائ برتریناین افراد معرف  ،امریکا
بیننـد تـا مـی ھای بیشتریآموزش امدادگران، جنوبیمریکایادر انگلیس و . ھستند

مسـتقل ارائـه طور بـه را دارو تجـویز ماننـد ،تریبتوانند خدمات پزشکی پیشرفته
 .دھند

 تـازگی ایجـاد شـده اسـت واین سطح تخصصـی بـه: ویژهھای قبتامدادگران مرا 
 بیشـترینکننـد. ایـن افـراد مـی مریکـا و کانـادا خـدمتامعموالً در بعضی مناطق 
 شوندمیوارد عمل تروما  و قلبی کاتترگذاریمثل  مواقعی،تخصص را دارند و در 

 یاز بیمارسـتان راھا ، آنبه بیماران بدحال حفظ حیات اولیهخدمات ۀ ارائاز پس و 
 .دھندمی به بیمارستان دیگر انتقال

توسـعه اسـت.  درحالِ  بیمارستانیپیش خدماتۀ ارائۀ عرص راستفاده از پرستاران د 
 در رابلکه پرستاران ؛ کننداستفاده نمی امدادگرانکشورھایی مثل فرانسه و ایتالیا از 

مسـتقل یـا تحـت ور طبـه این پرستاران ممکـن اسـت گیرند.می کاراین عرصه به

                                                                                                                                              
1. Paramedics  
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 امـدادگران ،روژمثـل نُـ ،ی کشـورھای اروپـاییرخـکنند. در ب نظارت پزشکان کار
پرسـتاران افـرادی  .توسـعه اسـت ولی نقش پرستار آمبوالنس درحالِ  ؛وجود دارند

مریکـا و ادھنـد. در شـمال تری ارائه مـیچندتخصصی ھستند که خدمات گسترده
 کـار یمارسـتانیبشیپـ ھـایفوریتان در پرستار، مریکایی دیگرابرخی کشورھای 

ھـا کـار دیـده در آمبـوالنسپرسـتاران آمـوزش ،معمـول طوربهکنند. در امریکا می
 ،ریشتـس و ایسـو، مثـل فرانسـه، ایتالیـا ،ھای اروپـاییدر بعضی کشور کنند.می

 ،دارند. در این کشـورھا یمارستانیبشیپھای فوریتپزشکان مشارکت بیشتری در 
در  .وجود نـدارد امدادگرو  دھندمیپزشکان ارائه  راحفظ حیات  ۀرفتشیپخدمات 

 ھمـراه بـا را »تنفسـی ۀآمبوالنس خـدمات ویـژ« عنوانبا یھایآمبوالنس، ستانانگل
 تمامی افراد واحـد تقریباً  ،ایران . دراندبخشیده توسع، فوریتپزشکان متخصص 

 کنندۀھای ارائهسینیتکن زا درصد۴۲ حدود بیمارستانی وپیش یھافوریت اعزام در
 دھند.می پرستاران تشکیل این خدمات را

 بیمارستانیھای ارائۀ خدمات پیشالگو. ۴-۲۷-۷
 : وجود دارد بیمارستانیپیشھای ت فوریتاخدم ۀارائ یبرارایج  الگویدر دنیا دو 

 بیشـتر پزشـکان را زبـان و فرانسـهخدمات تخصصی در کشورھای آلمانیرھبر:  کپزش. ۱
ولی تحـت دھند؛ امدادگران ارائه میپرستاران و  نیز را خدمات وابستهکنند. میھدایت 

 .نظارت پزشکان
یکـایی وجـود امر ساکسـونبیشتر در مناطق آنگلواین الگو  ١بیمارستانی:. متخصصان پیش۲

 .شودمی استفاده گرھاامدادمختلفی از  حوسط ،و در آن دارد

ــترک . ۴-۲۷-۸ ــزای مش ــۀ اج ــای ارائهنظاممقایس ــدمات ھ ــدۀ خ کنن
 بیمارستانی پیش
ــایی و دو ابتــدایی، ینگــاھ در خــدمات  ۀارائــۀ عرصــ امریکــایی در نظــام اصــلی اروپ
 ترکیبـی وجـود ینظـام، مانند چین نیز برخی کشورھا در بررسی است.بیمارستانی قابلپیش

                                                                                                                                              
1. Pre-hospital specialists 



 ١٨٩ یمارستانیحوادث ب یفرماندھ ۀفصل چھارم: سامان 

نظام .  ...و آلمان و الیاایتو  ھای کشورھای ایاالت متحدهنظام ترکیبی است از. این نظام دارد
نیروھای متخصص  به استفاده از مریکایی بیشترانظام  و ١عرصه به مراقبت در اروپایی بیشتر

 ۀئـاھـای ارنظاماین  بھتر ۀمقایسبرای  است.معطوف بیمارستان مبتنی بر خدمات  ۀارائ برای
 .کنـیممقایسـه  ھابرخی کشور درھا را آن ھای مھملفهمؤاست  بیمارستانی بھترخدمات پیش

، ییگوپاسـخزمـان ، کنندگان خـدماتارائه، اولیهۀ دھندتوان به پاسخمی ھالفهمؤمیان این  از
 تجھیزات اشاره کرد. ترکیب نیروی انسانی و

 در بررسـی ایـن عامـل انجـام نشـده اسـت.ۀ درزمین چندانیمطالعات : اولیهۀ دھندپاسخ. ۱
دھند. در یشترین افراد را در این دسته تشکیل میب ،توسعه، مردمِ ناظرکشورھای درحالِ 

ــاظران، بیشــترین بخــش از بســیاری از کشــورھای درحالِ  ــردم و ن ــب، م توســعه، اغل
شوند؛ برای مثال، مطالعات در غنـا و پاکسـتان نشـان ھای اولیه را شامل میدھندهپاسخ
 سته ھستند.ترین افراد در این دبوس، اصلیھای تاکسی و مینیدھد که رانندهمی

ھا را بـرای ھای مناسب تکنیسینکنندگان خدمات: برخی مطالعات اثربخشِی آموزش. ارائه۲
انــد. در کشــورھایی ماننــد مکزیــک و ایــران، متخصصــان کــاھش تلفــات نشــان داده

اند، ارائۀ خـدمات را بیمارستانی که درزمینۀ عملیات حفظ حیات پایه آموزش دیدهپیش
ھای استرالیا، نیوزلند، ھلند، انگلستان و ایاالت که در بیشتِر بخشلیعھده دارند؛ درحابه

انـد، بیمارستانی که درزمینۀ عملیات احیای پیشـرفته دوره دیدهمتحده، متخصصان پیش
ھایی از کانادا، یونان، آلمان و لنـدن نیـز عھده دارند. در بخشوظیفۀ ارائۀ خدمات را به

زمینه ھستند، ایـن خـدمات را دیده دراینکانی دورهبیمارستانی که پزشمتخصصان پیش
ھـا ھای فوریتبیمارستانی تکنیسینکنندگان خدمات پیشدر ایران، ارائه .دھندانجام می

دھنـد. در کانـادا، و پرستارانی ھستند که زیرنظر پزشکان خاص، خـدمات را ارائـه می
ای پایـه و ھمچنـین پزشـکان، ریوی پیشرفته و احیدیده درزمینۀ احیای قلبیافراد دوره

بیمارسـتانی را کنند؛ اما فقط پزشکان مجاز ھستند خـدمات پیشزمینه فعالیت میایندر
دیده درزمینۀ خدمات احیای در آلمان و استرالیا، پزشکان دوره .به مصدومان ارائه دھند
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رائـۀ دیـده بـه اکـه در ھلنـد، پرسـتاران آموزشکننـد؛ درحالیپیشرفته ارائۀ خدمت می
 .بیمارستانی مجاز ھستندخدمات احیای پیشرفته در عرصۀ پیش

رسان تا رسیدن به محل رسانی به واحد کمکاین زمان از لحظۀ اطالع ١گویی:. زمان پاسخ۳
موقع بر که نتواند بهشود. حتی بھترین تیم ازنظر تجھیزاتی، درصورتیحادثه محاسبه می

موقع و مناسبی ارائه دھـد. نسـبت یـک دمات بهتواند خبالین مصدوم حاضر شود، نمی
دقیقـه،  ۶تـا۴و رسیدن به زمـان  ٢سواینمک ھزار نفر براساس مطالعۀ۵۰اِزای ھرتیم به

ھای ناکامل شھری، ناآشـنایی افـراد شود. ترافیک، نقشهگویی پایین تلقی میزمان پاسخ
فزایش این زمان در شود اھا و تجمع مردم، ازجمله عواملی است که سبب میبه آدرس

حوادث ترافیکی افزایش یابد. در مونتاری و مکزیکوسیتی و در شھرھایی که از نسـبت 
 ۱۰گویی حـدود کننـد، زمـان پاسـخھزار نفر جمعیت اسـتفاده می۱۰۰اِزای یک تیم به

اِزای وجـود یـک تـیم بـه ٣کـه در ھـانویِی ویتنـام،دقیقه محاسبه شده اسـت؛ درحالی
ایـن زمـان  دقیقه افـزایش داده اسـت. ۳۰گویی را به ت، زمان پاسخھزار نفر جمعی۶۰۰

 ۱۱٫۸و لنـدن  ۲۰٫۹دقیقه، آلمان  ۹٫۸دقیقه، کانادا  ۷٫۸دقیقه، انگلیس ۱۸٫۷برای استرالیا 
 .دقیقه برآورد شده است

بیمارسـتانی: ترکیـب نیـروی انسـانی در ھـای پیش. ترکیب نیـروی انسـانی در آمبوالنس۴
ھایی دارد؛ بـرای مثـال، در بیمارستانی در کشورھای مختلف تفاوتھای پیشمأموریت

تکنیسین متبحر درزمینۀ عملیات احیای پایه؛ در استرالیا و اوکلنـد و  ۲ایران و مکزیک، 
تکنیسین متبحر درزمینۀ عملیات احیای پیشرفته؛ در مونترال کانـادا و آلمـان  ۲نیوزیلند، 

پزشک  ۱تکنیسین آشنا به عملیات احیای پایه و  ۱و برخی از شھرھای یونان مثل آتن، 
تکنیسـین متبحـر درزمینـۀ عملیـات  ۲ھای ایاالت متحده امریکـا، و در برخی از ایالت

 .کننداحیای پیشرفته، ارائۀ خدمت می
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ھـا و ھمچنـین وسـایل . تجھیزات و وسایل ارتباطی: تجھیزات مورداسـتفاده در آمبوالنس۵
تلفن، تلفن ثابت و ھمراه، ازجمله امکاناتی است کـه در ارائـۀ سیم و ارتباطی، مانند بی
ھا نشان داد کـه در سـال بیمارستانی نقش دارد. نتایج یکی از بررسیبھینۀ خدمات پیش

 ۱۰۰اِزای خط تلفِن ھمـراه بـه ۸۹خط اصلی تلفن و  ۱۵طور متوسط، برزیل به، ۱۹۹۹
خـط ھمـراه  ۲۳خط تلفـن و  ۹ان، که این رقم برای آذربایجنفر جمعیت بوده؛ درحالی

خـط ھمـراه.  ۷نفر جمعیت بوده است و در کامبوجیا، ھیچ خـط تلفـن و  ۱۰۰اِزای به
زمینـه اسـتفاده ای نیـز دراینامروزه، برخی کشـورھای پیشـرفته از تجھیـزات مـاھواره

 کنند.می

ھـم در . انتقال مصدوم: انتقال مصـدوم از محـل حادثـه تـا بیمارسـتان، ازجملـه اجـزای م۶
موجـود در ایـن نظـام مشـکالت ھنوز ھـم یکـی از  است کهبیمارستانی خدمات پیش
زمینه وجود دارد؛ برای مثـال، ھایی دراینشود. در کشورھای مختلف، تفاوتقلمداد می

شـمار چرخ از وسـایل رایـج بـرای انتقـال مصـدومان به ۲ھای اوی، آمبوالنسددر مول
ھـا در شـھر درصد از مواقع، آمبوالنس۲۰حدود  ای مشخص شد کهرود. در مطالعهمی

تواننـد بـه بـالین مصـدومان برسـند و یابی نمیعلت نبود امکانات جھتکواالالمپور، به
اطالعـات  بَرنـد.مصدومان را تاکسی و پلیس و دیگر وسـایل نقلیـه بـه بیمارسـتان می

فقـط  توسعه،در کشورھای درحالِ  حاصل از مطالعات اپیدمیولوژیک معرف آن است که
 فقـطو  کندمیآمبوالنس به بیمارستان منتقل  رامصدومان حوادث ترافیکی  از درصد۱۴
 ۳. در دھلـی، از ھـر کننـدخدمات امـداد و نجـات را دریافـت مـی ،افراداز  درصد۱۰

بـال وظیفـۀ کمـک بـه چرخ ۱۰آمبوالنس، یکی فاقد تکنیسین مجرب است. در یونان، 
ھم فقط در ساعات روز. آلمـان و عھده دارند؛ آنکشور به انتقال مصدومان را در سراسر

بـال بـرای انتقـال مصـدومان کمـک استرالیا نیز ازجمله کشورھایی ھستند کـه از چرخ
 بیمارستانی فعال ھستند. بال در عرصۀ ارائۀ خدمات پیشچرخ ۵۲گیرند. در آلمان، می

طور معمـول، ذار است؛ اما بهدھندۀ مصدومان، در کیفیت خدمات اثرگنوع وسیلۀ انتقال
ای دربارۀ تـأثیر اسـتفاده از شود. در مطالعهعاملی جدا از دیگر عوامل درنظرگرفته نمی
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بال در کاھش تلفات حوادث در ایـاالت متحـده مشـخص شـد کـه کـاھش آمـار چرخ
کننـدگان تلفات، بیشتر به استفاده از تجھیزات و خدمات مراقبتـی مناسـب توسـط ارائه

توسـعه بال مربوط بود، تا افزایش سرعت انتقال. در کشـورھای درحالِ ر چرخخدمات د
نکردن از تجھیـزات و کارکنـان مجـرب، ازجملـه عوامـل یافته، اسـتفادهیا کمتر توسعه

 افزایش تلفات حوادث ترافیکی در مرحلۀ انتقال مصدوم بوده است.

توســعه، رســیدگی بــه . تســھیالت بھداشــتی و ســالمت: در برخــی از کشــورھای درحالِ ۷
ای و بـا سـطح آموزشـی ابتـدایی ارائـه مددجویان را افـرادی غیرپزشـک و غیرحرفـه

دھند. این افراد درزمینۀ رسیدگی به مصدوماِن حـوادث، کـارایی الزم را ندارنـد. در می
کنندگان خـدمات بـه نداشتن ارائهاین مراکز، زمان و ھمچنین تعداد تلفات در اثر تسلط

 ژ، روندی افزایشی را نشان داده است.مبانی تریا

منظور بیمارسـتانی: بـه. مداخالت درزمینۀ افزایش اثربخشی نظـام در ارائـۀ خـدمات پیش۸
شـناختی، بیمارسـتانی، توجـه بـه عوامـل جمعیتھای ارائـۀ خـدمات پیشارتقای نظام

سـزایی طور کلی، دو عامل اصلی سیاسی و اقتصادی، اھمیت بجغرافیایی، امکانات و به
 دارد.

ھای حاکی از آن بود که آموزش مردم درزمینۀ کمک ١. آموزش: مطالعات ھاسام و دیگران۹
 نیـدال وتـری در رحادثـه اسـت.منـاطق پُ  کاھش تلفـات در اولیه، ازجمله راھکارھای

تلفـات حـوادث بـه میـزان  شـده اسـت کنندگان خـدمات سـببموزش ارائهآ، توباگو
کـاھش  ایالـت کبـی نیـز نیجریـا و درھـا این آموزش ھمچنین، .یابدکاھش  درصد۵۰

ھـای دوره ،ھندوسـتان کشور در موجب شده است. را حوادث ترافیکی تلفات ناشی از
، حـوادث مصـدومان مداخالت بـرای مواجھـه بـا منظوربه و جامعه خاصی برای افراد

تـی اسـت کـه حموضوع این  فوق حاکی ازھای گزارش شده است. اجرا ی وریزبرنامه
ھـای روش اسـتفاده از، وری جدیداامکانات فنّ  به تجھیزات و نداشتندسترسی باوجود
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راھکـاری عنوان توسـعه بـهدرحالِ کشورھای  در، آموزش مانند ،کیفیت خدمات یارتقا
 شود.میگرفته  کارهحوادث بز کاھش تلفات ناشی ا برای

 کـه درھایی نظام وجود، درآمدکم و توسعهدرحالِ کشورھای  در: ھاھزینه دھی وسازمان. ۱۰
ازجملـه موانـع است،  ملزم به پرداخت ھزینه بیمارستانیپیشخدمات  کنندۀآن دریافت

شـود. بنـابراین، محسوب میبیمارستانی خدمات پیش از فقیر قشر ۀبرای استفاد موجود
یش افـزا اثربخشی این خـدمات را بومی این مناطق اوضاع متناسب باھایی طراحی نظام

 دھد.می
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 فصلۀ خالص
 یمارسـتانیحـوادث ب ی در عرصۀفرماندھۀ ن سامانیو ضرورت تدو خچهیتار ،ن فصلیدر ا
روابـط ی، منـیا یھـاارشـد، سامانه شـامل فرمانـده یعناصر اصلنیز  ح شد. درادامهیتشررا 

و  یبانیپشـتی، زیـربرنامه، اتیعمل یھاو واحد پزشکیمتخصصان فنیو  یھماھنگی، عموم
راھنمـای سـپس، ن شـد. یـیتبھـا آن ردکـو عمل یارتبـاطۀ ویو شـشـده  یمعرفمالی داریا

ھای اصلی توضیح داده شد. درخاتمـه نیـز ریزی و پاسخ و شرح وظایف ھمۀ قسمتبرنامه
 طور خالصه تشریح شد.به سالمت، بخشساختار کالن مدیریت بحران کشور را در 

شـده از تحلیـل خطـر تـدوین ھای استخراجشود سامانۀ فوق براساس سناریوتوصیه می
صورت مانور دورمیـزی یـا مـانور ھا، بهشده و حداقل سالی دو بار براساس یکی از سناریو

 عملیاتی تمرین شود.
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 فرماندھی حوادث بیمارستانۀ سامانکردن فعالفصل پنجم: 

 فصل  محتوای 
 ؛باش و اخطارآماده 

 حوادث یفرماندھۀ سامانکردن عالی و پایش موقعیت و فرایند فابیارز 

 ی؛مارستانیب

 وضعیت عادی؛بازگشت به  

   .کارکنانآموزش /حادثه بهرد و پاسخ کعمل یابیارز  

  اھداف فصل
 : د بودنقادر خواھ کتاب،از  ن فصلیان ایدر پا خوانندگان

ر یـز به نکاتو  کنندبحث  یمارستانیحوادث ب یفرماندھۀ سامانکردن فعال بارۀ فراینددر 
 : دنپاسخ دھ

 ؛ھاباش و اخطار. آماده۱

 ؛تیش موقعیو پا یابیارز. ۲

 ؛ات حادثهیعملۀ برنام یاجرا. ۳

 ؛مارستانیحوادث ب یز فرماندھکمر یِ انداز. راه۴

 ؛حادثه یفرماندھۀ سامان یسازفعال. ۵
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 ؛حادثه یاتیعمل یِ زیر. برنامه۶

 ؛ھایارتباطات و ھماھنگ. ۷

 ؛اننکارکرفاه و سالمت . ۸

 ی؛ردکمالحظات عمل. ۹

 ی؛و قانون یمالحظات اخالق. ۱۰

 ؛هیتخل. ۱۱

 وضعیت عادی؛ستم به یبازگشت س. ۱۲

 .رد و پاسخ به حادثهکعمل یابیارز. ۱۳
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 باش و اخطارھاآماده. ۵-۱
ه، در قدم فیانجام وظ یدر راستا گوپاسخنظام ، حادثه ھر مناسب و مؤثر به گوییپاسخ یبرا

و  یابیسطح بحران را ارز، د اطالعاتیھا و تولداده کردنبا فراھم ،انکاماحدّ اول الزم است ت
بـا سـازد؛ نیـز آمـاده  گوییپاسـخ 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 چنـ .اما احتمال بـروز آن وجـود داردست؛ ارخ نداده  یاحادثه ،مواقع یاریدر بس
احتمـال ۀ بـه درجـتوجهه باکشود یاستفاده م» تیاعالم وضع«عنوان  با یاز مفھوم موقعیتی،

زرد ی، نـارنج، قرمز یھاتیگر در وضعید گویپاسخ ھایبخشا یمارستان یب، رخداد حادثه
 رند. یگید قرار میسفو 

وضعیت قرمز بیشترین سـطح آمـادگی بیمارسـتان را  وضعیت سفید کمترین سطح آمادگی و
، وضعیت بیمارستان سفید است؛ اما ازطـرف مراجـع بـاالتر بـه دھد. گفتنی است گاھینشان می

سـامانۀ بـاکس اول  ۸شـود. در ایـن حالـت، مـدیران می» باشآماده«بیمارستان اعالم آمادگی، نه 
گیرنـد صورت تلفنی) در دسترس قـرار میکال (بهدر وضعیت ھشدارباش و آن فرماندھی حادثه

 تا درصورت تبدیل وضعیت از سفید به سطوح باالتر، به بیمارستان فراخوانده شوند.
باشد ه احتمال وقوع آن وجود داشته کشود یشروع م ھنگامی ،مارستان به حادثهیپاسخ ب

روزانـه  یھـاتیـعالرد و فکجاد اختالل در عملیه احتمال اکیا وقتی ه وقوع پیوسته استا بی
و از منـابع مختلفـی  اسـتار مھم یت حادثه بسیاعالم وضعبه  د دارد. اطالعات مربوطوجو
ت حـوادث و یریز مـدکـمر، ت بحرانیریسازمان مداند از: منابع عبارت آید. ایندست میبه

ز کـمر، ھـارسـانهی، و اطالعـات یتـیامن یھـاسـازمان، وزارت بھداشت کیپزش یھاتیفور
 یھـاخانـه درمانی روسـتایی ویز بھداشـتکـمرای، محلـ یھـاتیز فورکمرا، ۱۱۵نس اورژا

بـر اینکـه رویـداد باشـد، مبنی یتمـاس مردمـی، منبع اطالعاتی ممکن است گاھ. بھداشت
ه احتمـال کوھوا گزارش آب خطرناک صورت گرفته است یااز مواد  یا نشت بزرگی خاصی

 ند.کیشر مرا منت کز و خطرنایدآمیط تھدیوجود شرا
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سـازمان برعھـدۀ  ت حادثـهیاعـالم وضـعبراساس قوانین موجود در کشور مـا، مسـئولیت 
ھای مدیریت بحران کشور یا استان یا شھرستان است. بعد از تعیـین سـطح بحـران، بـه سـازمان

پزشـکی و وزارت بھداشت یا قطـب یـا دانشـگاه علوم مرکز ھدایت عملیاتتحت امر، ازجمله 
و مراکـز درمـانی،  بیمارسـتانیخـدمات فـوریتی پـیشھای این وضعیت به شبکه تبع آن، ثبتبه
ھا در زمـان وقـوع حـوادث، اغلـب، شود. بنابراین، بیمارستانھا، ابالغ میخصوص بیمارستانبه

کننـد. اولـین به خود یا دیگر مراکز رسمی دریافت میھشدار را از مرکز ھدایت عملیات مربوط 
داد و جزئیات اولیه دربارۀ آن ممکن است ازطریق ارزیابی موقعیتی نیروھـای به رویاخبار مربوط 

ارزیاب یا گزارش رادیویی یا اورژانـس فرسـتاده شـود. خبـر فـوری حادثـه ازطریـق رادیـو یـا 
ھای سنگین و مراجعۀ قربانیان و مصدومان فـراوان منتشـر تلویزیون در ھنگام واردآمدن خسارت

پذیرد. اطالعـات کارکنـان 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 موقعیـت، ایـن ھا یا آتشفوریت

 تر خواھد شد.تر و کاملاطالعات دقیق
ت از الزم اسـ ١اعالم خطرۀ ھشدار بدون درنظرگرفتن زمان و شیوۀ نندکیافتدر کارکنان

 انجام دھند؛ ازجمله: یو اقدامات آگاه شوند یدیلک مھم و کارکنانموقع هب یرساناطالعنحوۀ 
قــادر بــه حفاظــت از خــود و  ،ه براســاس آنکــ ترســی بــه وســایل محــافظتی کارکنــاندس
بـه  فقـطو  گیـرد د بالفاصله صورتیدرخصوص حادثه با یرسانشان باشند. اطالعارانکھم
، پیجـر لیمیآدرس ا، شمارۀ ھمراه، نانکارکجر یپ خصوص، بایددراین تفا نشود.کمنبع ا یک

 برای برقراری ارتباط نگھداری شود؛ ولی باید حرمانهصورت مَ و تلفن منزل باید به شخصی
 در دسترس باشد. طات از راه دور، در زمان نیاز،ن ارتبااران و متخصصیمد

روز رتباطی افـراد ھمـواره بایـد بـهات ااطالعباال،  یھاق روشی ازطریمنظور دسترسبه
ن امتخصصـو  رانیمد یھامارستان به تلفنیز تلفن بکمر نگھداری شود. ھمچنین بھتر است

 یھـایمـاریوع بیر شـیـنظ ی،در حـوادث داشته باشـد. یمارستان دسترسیب ینان اصلکارکو 
دثـه مطلـع ه از وقـوع نابھنگـام حاکـھسـتند  یراجعـن مَ یھـا اولـمارستانیبی، معموالً عفون

                                                                                                                                              
1. Notification 
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ویژه در زمـان آنفوالنزا، بـهتعـداد بسـیاری از بیمـاران بـا عالئـم شـبه ؛ برای مثال،شوندیم
و  یاعـالم خطـر داخلـمـوقعیتی، ن یدر چنـکننـد. ، به بیمارستان مراجعه میمعمول سالغیر

 مـوقعیتی،ن یه در چنک یخارج یھاافراد الزم است. تعداد سازمان یسازآگاه برای یخارج
ھا ی درمجمـوع، ایـن سـازمانولـ انـد؛متفاوتموقعیـت بـه بسته ،دارند یرسانبه اطالعاز ین

مرکـز ھـدایت عملیـات منطقـه،  ،پزشـکیدانشگاه علوم مرکز ھدایت عملیاتاند از: عبارت
ھای دیگـر، درمانی، بیمارستانبیمارستانی، مراکز بھداشتینشانی، خدمات اورژانس پیشآتش

  بحران. پلیس و سازمان مدیریت
ھـا  بـا آنتماس العات الزم را دربارۀ زمان و نحوۀ اط، مناسبای هبرنامھا با این سازمان

ار یـدر اخت ،ھاالت و آخر ھفتهیتعطی و ادارھا در ساعات غیررسانی به آنو چگونگی اطالع
ۀ ناز سـاما یا قسـمتیـتمام  یسازفعال ازپس  ،از حوادث یاریدر بس د.ندھیقرار م کارکنان
ــدھ ــ یفرمان ــای، مارســتانیبۀ حادث ــدی ــه را م ــا در برخــی میت یرین ســامانه حادث ــد؛ ام کن
 یمارسـتانیبۀ حادثـ یفرمانـدھۀ و اسـتفاده از سـامان یسـازفعال زین یفورھای غیروضعیت
ر یـنظ ،وھـواآببـه مربوط حـوادثو  گـرید یز درمانکماران به مرای. انتقال باست ارزشمند
ۀ فرماندھی . ساماناندلین قبیاز ا ھایی، نمونهبزرگ افراد در جامعهتجمعات و  برفتوفان و 

 یاحتمـال یھـاتیـت موقعیریمـد توانـاییه کـنـد کدا یـتوسـعه پ یااندازهحوادث باید تا 
 باشد.را داشته  شدهبینیپیش

 تیش موقعیو پا یابیارز. ۵-۲
ن اطالعـات را یخـرآ، مختلـف یھـاحوادث بـا اسـتفاده از روش یفرماندھۀ سامان کارکنان

ق ازطریـ گـزارش حادثـه را ی معمـوالً مارستانیبشیپ یتیخدمات فور رد.کافت خواھند یدر
در صـحنه یـا  حاضـر کارکنـانو  ھمـراه ، تلفـنویراد، انیمددجو یتلفن یھاش تماسیافزا

 ییویـراد یھابه استقرار فرستندهتوجهبا ،نیآورد. ھمچنیدست مشده بهھمراه بیماران منتقل
ق یدر دقـا ،۱۱۵سـپچ اورژانـس یدر د ینشـاناحمر و آتشیی، مانند پلیس و ھاللھاازمانس

ننــد. کیافــت میحادثــه را دربــه مربــوط  اطالعــات ،میســیبــ یھــاق فرســتنده، ازطریــاول
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آوردن اطالعات دربارۀ آنچه اتفاق افتاده یا احتمـال دستبیماران نیز برای به با کردنصحبت
 یگـریز منبع دیحاضردرمحل ن یِ انتظام یروھاین ،نی. ھمچناستد یمف، وجود داردوقوع آن 

ت یز ھداکق مر، ازطریطور متناوبهز بین اخبار نیاطالعات ھستند. آخر آوردندستبه یبرا
 شود.یافت میات دانشگاه دریت عملیز ھداکنان مرکارک یا یمحلۀ ات حادثیعمل

مرکـز  یھمـاھنگبـا  ،بالفاصـلهحرانی، ۀ باز واقع یصورت آگاھارستان الزم است دربیم
. ۀ حادثه کوشـش کنـداطالعات و اخبار صحنآوردن دست، برای بهدانشگاه ھدایت عملیات

سـپچ یز دکـمردسـت آورد، ھـا اطالعـات بهآن از ممکـن اسـتمارستان یه بک یگریمنابع د
 یامانتظـ یرویـ) و نیا فرمانـداریـ ی(شـھردار یات محلیت عملیز ھداکمر، ۱۱۵اورژانس 

دانشگاه است؛ زیرا  ھنگام  مرکز ھدایت عملیاتآوردن اطالعات از دستبه اما ارجحاست؛ 
ھای تلفنی مـواجھیم، مگرآنکـه بـه ھـر دلیلـی، مکالمه وقوع حادثه با افزایش شدید ترافیکِ 

 .ارتباط با مرکز ھدایت دانشگاه قطع شده باشد
داده در بیمارسـتان ارزشـمند اسـت. ی رخھاھای بیرونی به اندازۀ آخرین اخبار اتفاقگزارش

شکلی منظم و سریع، از کارکنان خـود دریافـت حادثه باید آخرین اخبار و اطالعات را به هفرماند
منظور اطمینـان از ادامـۀ کنـد، بـهمرکز فرماندھی بیمارستانی را تـرک می که فرماندهکند. ھنگامی

ست جایگزین شود. درصورت نیـاز، مشـاھدۀ عملکرد این مرکز، باید یک ارشد موقت در این پ
ھای مھم مرکز درمانی، اطالعات مناسـبی را در اختیـار مسـئوالن ھای نظارتی در قسمتدوربین
شـده و گفتهھایبـرداری دسـتی در قسمتھای فیلمدھد. روش دیگر، استفاده از دوربینقرار می

بیمارسـتان اسـت. ھمچنـین، بـا لیـات عمھا در مرکز فرماندھی یا مرکـز ھـدایت دیدن این فیلم
ھای ملی یا محلی، اطالعات بسیاری دربارۀ محل حادثه یا وضـعیت مشاھدۀ زیرنویس تلویزیون

 دست خواھد آمد.ھای دیگر بهبیمارستان
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  ١ات حادثهیعملۀ برنام یاجرا. ۵-۳
 ٢یردکـلعم یھـان پاسـخییتعی، گام مھم بعدکارکنان، باش و ھشدار به آماده مپس از اعال

ز کـاز مر یا قسـمتیـتمـام  یِ سـازفعال ،انیمنیدرا .مناسب براساس اطالعات موجود است
در سـاختمان اورژانـس و  یدرمـانیخـدمات مراقبتـ یبازنگرو  مارستانیبۀ حادث یفرماندھ
 . در اغلبِ روندشمار میبهه یمارستان جزو اقدامات مھم و اولیب یردکعمل یھاقسمت دیگر
 سـت.ین یافکـ ی،بعـدۀ ن مرحلـیـیتع یبـرا هیـشـده در مراحـل اولت ارائـهاطالعا ،مواقع

 ،گـرانید ۀتجرباستفاده از ا یمشابه  موقعیتخود در  ۀفرد مسئول براساس تجربباوجوداین، 
ھا ممکن اسـت این پرسش رد.کخواھد  یریگمیتصمھایی گویی به چنین پرسشبرای پاسخ

؟  ای به مرکز درمانی صدمه زده اسـتست؟ چه حادثها افتاده یچه اتفاقباشد:  صورتاینبه
ی تیریمعمـول روزانـه و اقـدامات مـد یھـاتیق فعالازطری ن صدمه با منابع موجود ویا ایآ

 ر؟یا خی شدنی استمھار
ھای ارزیابی عملکرد ایـن افـراد در گیرندگان و شاخصدر برنامۀ عملیات حادثه، باید تصمیم

انـد از: کـار عبارتگیرندگان اصـلی در اینتصـمیم . معمـوالً ھای حساس تعیـین شـوندموقعیت
رئیس، مدیر، مدیر پرستاری، سوپروایزر و پزشک ارشد بخـش اورژانـس کـه ھمگـی براسـاس 

شـوند. راھنمـای پاسـخ در حـوادث، راھکارھـایی بـرای گیری و برنامۀ قبلی انتخاب میتصمیم
دھـد. ایـن راھنمـا ی در بیمارستان ارائه میگویی ھنگام مواجھه با حوادث داخلی یا خارجپاسخ

به جزئیـات شکل جیبی با فُرَمت کامپیوتری در دسترس باشد و باتوجهباید برای استفادۀ سریع به
 گرفته  قابل استفاده باشد.محتوایی فُرَمت آن برای ثبت اقدامات صورت

 یفرمانـدھۀ سـامانشـدن لـزوم فعال گیری دربـارۀأیید خبر حادثـه و تصـمیممحض تبه
عت، اطالعـات را در سـرد بـهیـبا ، مسئوالنمارستانیب یز فرماندھکمارستان و مریحوادث ب

ھایشـان لسه و حتـی در خانهن جیحیا  ا خارج آنیمارستان در داخل یمھم ب کارکنانار یاخت
 یخوببـه ،مختلـف یھاید با استفاده از استراتژیبا ،موقعبه یھایرسانن اطالعی. اقرار دھند
ا یـ یغـام تلفنـیپ، لیمیا، جریپ، ر استفاده از بلندگوینظ ؛و شرح داده شود یطراحو  ھماھنگ

                                                                                                                                              
1. Emergency Operation Plan (EOP) 
2. Response action 
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د شـامل یات حادثه بایعملۀ برنام براین،عالوهاطالعات.  رسیدننان از یاطم برای یکارسال پ
بـرای ان مناسـب کـم؛ مارستانیبۀ حادث یز فرماندھکع مریسر یاندازراه: باشد ھاویِژگین یا

ھـای کردن کانالو فعـالکردن آماده؛ ت اطالعاتیریمد یھافرایند یاجرا؛ فرماندھانۀ فاداست
توسط افراد مناسـب د یه باکحوادث ی فرماندھۀ داشتن برنامدر دسترس ارتباطی موردنیاز و

 .سازی شودفعال ،الزم تِ یصالحبا

 مارستانیحوادث ب یز فرماندھکمر یاندازراه. ۵-۴
 یانکـبـه م یدسترسـشدت، تسھیل خواھد کرد: فرماندھی حوادث را به این عوامل کار تیم

 یو ھماھنگ ھاهل جلسکیتش منظوری بهمارستانیحوادث ب یت فرماندھیریم مدیت یآماده برا
 ی. مارستانیب یز فرماندھکوجود مر عبارتی،و به اطالعات، منابع، ھاتیفعال

 

 ی مشخصات مرکز فرماندھی حوادث بیمارستان. ۵-۴-۱
 : باشد ھایی داشتهویژگی چنیند یبا یمارستانیب یز فرماندھکت مریطرح و موقع

 پـذیرامکانمارسـتان یاز تمـام نقـاط بدسترسی به این مرکز بایـد  دسترسی: امکان 
ن یـمارستان قـرار داشـته باشـد. ایو شلوغ ب یعموم یھاانکد در میز نباکباشد. مر

 ی، امکـانراحتـد بهیبا یول شود؛ فادهاست زیمعمول ن وضعیتن است در کان ممکم
 داشته باشد. یاربرکر ییتغ

م یتـ یاعضـا انکاسـامکـان د یـبا ،حـوادث یز فرمانـدھکـمر بودن: استفاده قابل 
زات و یـتجھ، مبلمان، لیوسا، فضااشد و از ب، داشته به ھر تعدادرا ت حادثه یریمد
درضـمن،   ار باشـد؛برخـوردانـواع حـوادث رویارویی با  منظوربه یافک یِ نولوژکت

 باشد.داشته ساعت  ۷۲به مدت  کم،را دستِ گوناگون  یھایازمندین نیمتوانایی تأ

 یبـرا یبانیمستمر خدمات و پشـتۀ ارائ توانایی دیبااین مرکز  روزی:خدمات شبانه 
 باشد. را داشته روزساعت شبانه ۲۴روز ھفته و  ۷اندازۀ ، بهات حادثهیعمل
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 ھـایموقعیتان حفاظت در کامل و امکت ید امنیبا حوادث یز فرماندھکمر امنیت: 
 یھـاسـتمیل و سید به وسایبا ،زکن مریلذا افراد حاضر در ا؛ باشدرا داشته خاص 
 .راحتی دست یابندبهحساس  یو اطالعات یارتباط

 امکـانن یداده و ھمچنتوانایی تحمل اتفاِق رخ : این مشخصهماندگاری و پایندگی 
ری و پاینـدگی مانـدگا و امکـان گـرید یانکبه م یمارستانیب یندھز فرماکانتقال مر

 د.دھمرکز را نشان می

ۀ مبادلـ ینولـوژکت دیـحـوادث با یز فرمانـدھکـمر سـازمانی: عملکرد بین امکان 
 ،زکـگـر مرایبـه د معمولاطالعات  دیگر حادثه ودرخصوص  را اطالعات حساس

. باشـدداشـته ات حادثـه یـعمل تیز ھداکا مرای دانشگاه مرکز ھدایت عملیاتمثل 
 ی کارھـایبرا ییھاانکم ،حوادث یز فرماندھکمردر ه کاست آن ل ئادیاھمچنین، 

 : شود یر طراحیز
o ان کن میا. ت حادثهیریم مدیت یاعضا یھماھنگ منظوربه اتیت عملیاتاق ھدا

ن یـیتع پـیشاز  یپست فرماندھ یبرا یمحلعنوان ، بهخاص یق عالئمازطری
 ؛شود

o ع یسـر یاستفاده و دسترس قابلی با فضا یفرماندھ یھاپست یبرا ییاھانکم
 ؛فیشرح وظاۀ شده در برگنییتع یفرماندھ یانات و ابزارھاکبه ام

o  به  یرسانا اطالعی یخصوص ھایهجلس برای یکنفرانس محصور و نزدکاتاق
 ؛رانیمد

o ی؛بانیزات پشتیتجھ وتلفن و  ویراد یبرا یارتباط یفضا 

o از یـنمورد اعـالم اطالعـات یھـا بـرانوشتهدست و یکیترونکال یشگرھاینما
 ی؛ریگمیتصم منظوربه

o اسـتفاده از  یراھنمـا، ھـابرنامـه، ھـانقشهنگھداری  برایمخصوص  یمدھاک
ی فرمانـدھ یھـاملزومـات و دسـتورالعمل ،زاتیتجھی، تیریمنابع مد، لیوسا

 شود.یاستفاده نمھا آن ه ازک ھنگامی
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 ات، تجھیزات و ملزوماتامکان. ۵-۴-۲
سـتان و ماریمختلـف ب یھـاارتبـاط مـؤثر بـا قسـمت یبرقـرار منظوربـه یز فرمانـدھکمر

 ی و چندالیـهل ارتباطید به انواع وسایاطالعات با یآورجمع ھای خارج از آن برایسازمان
 :شودیاشاره مھا آن به زیر،ه در کد دسترسی داشته باش

ان کو درصورت ام ی، رایانهاتلفن ماھواره، میسیب، نمجھز به تلف یستم ارتباطیس  
اطالعـات بـه  منظور اعـالمھای مناسب بـهنت و نمایشگرنتریت استفاده از ایبا قابل

 ی؛فرماندھ کارکنان

 یھـاونیـزیشـامل تلو ی،ون دولتـیزیو و تلویراد یھابرنامه پخش یزات برایتجھ 
 یـکه از کن شـبیچنـد زمـانھـمپخـش  توانایی هکشگر ینما یھاصفحهو  متعدد
ِ ک یدارا یوھـایش ھستند و رادینما ۀصفح ِ فانـال ا ِ ای و ما وھـوا م و گـزارش آبا

 ؛ و...

ر از یتصـاو یھاکنندهاطالعات حادثه شامل پخش یریپخش تصو یزات برایتجھ  
 ؛ھاچارتو  ھانقشه، ھابردتیوا، پرده

 ؛میسیو ب یتلفن ھایهالمکمتمام ثبت و ضبط  امکان  

درب ورود و خـروج و  اورژانـس ویژهبـه ،مھـم یھـار بخشیدن تصاوید امکان  
 ؛مارستانیبۀ مارستان و محوطیب

ھـا و بیمارسـتان و داخـل بخش کـه در کـلِ نحویامکان پخش پیام از این مرکز به 
 ؛شنیده شودمحوطه 

ات یــت عملیز ھــداکــمرن ینفرانس بــکدرصــورت امکــان، ایجــاد سیســتم ویــدئو 
 ؛دانشگاه مرکز ھدایت عملیاتن و مارستایب

، سـخت یرھایت در مسـکحر داشتن امکان) با یک(پ دستگاه موتور یک ینیبشیپ 
 ؛مرکز ھدایت عملیاتارتباط با  یبرقرار برای
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ی، مارسـتانیبۀ حادثـ یفرمانـدھۀ سـامان یھـازات و فـرمیـبر تجھعالوه ،تینھادر 
 است.ز کاز در مرینموردِ  لیساز از وین یپکس و فتوکر دستگاه فاینظ ھایی،نمونه

 سازماندھی کارکنان. ۵-۴-۳
حوادث  یز فرماندھکمردر  کارکنانن است تعداد کمم، زمان و مدت حادثهو  نوع بهتوجهبا
فعالیت شه یه ھمکاست  مقامی یگانهو  چیزمسئول ھمه  ند. فرماندهکدا یش پیمارستان افزایب

ن یـیتع موقعیـت یاز را برمبناینموردِ ی تیریمد یھاد سطح حادثه و پستی. فرمانده باکندمی
وند گاه خود حاضر شـیو دستور فرمانده در جا یقبلۀ د براساس برنامیگر باینان دکارکند. ک
تمـامی نـد. کنت خود را آغـاز یفعال، میر مستقیف با دستور مدیافت شرح وظایپس از در و
 ،نیـابـرعـالوه .کننـد ودداریخـحادثـه  یجاد ازدحام در محـل فرمانـدھید از اینان باکارک

ن اسـت در محـل کـز ممیـگـر نید یھـانـدگان سـازمانیو نما کیپزشـی و ن فنامتخصص
 ان داده شوند.کآن اس یک بهنزد یانکا می یفرماندھ

 

 مرکز جایگزیِن مرکز فرماندھی بیمارستان . ۵-۴-۴
یسـت، بایـد مرکـِز ناسـتفاده  قابلا یمارستان در دسترس یب یفرماندھیۀ ز اولکه مرکھنگامی

بـه  ،ھـایزیـرلذا الزم اسـت در برنامـه ؛باشدشده  جایگزین دیگری از پیش، در نظر گرفته
ن یگزیز جـاکـجاد مریا برای آن توجه شود.کار  به شروع ین و چگونگیگزیز جاکان مرکم
مارسـتان یبۀ در محوطـ یـکنزد یھـاا سـاختمانیـمارسـتان یگر بید یھاتوان از قسمتیم

 اقـالم یسـازرهیـه شـامل ذخک دارندع یسر یدسترسۀ ھا برناممارستانیب یرد. برخک استفاده
خصوص م یھادر بسته رایانه و ارکخود، اغذ، کات حادثهیعملۀ برنام، قهیمانند جل ،ازینموردِ 
ایگزین انتقـال داده ز جـکـبـه مر ،عیسـراین توانایی را دارند کـه ه در زمان حوادث ک است

 شوند.
 ھا از انبار آورده شده و اقـالمن بستهیا ،شودیم یاندازه راهیاول یز فرماندھکه مرکیزمان
ن یـا، نیگزیجـا یز فرمانـدھکـمر یاندازدر زمان راه ،بیترتناید. بهنشوین میتأم ازینمورد



 شوریک ۀ: برناماآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ٢٠٨

 قابـلھای کردن رادیوھـا و دیگـر دسـتگاهانبـار شوند. گفتنی است برایمیاستفاده  ھابسته
 شود.یاستفاده م یاجداگانه یاھحمل از جعبه

 

 حادثه  یستم فرماندھیس یسازفعال. ۵-۵
 یقبلـشـدۀ نیتمرۀ براسـاس برنامـ یمارسـتانیب یفرماندھۀ سامان ،د خبر حادثهییمحض تأبه

 یدن مسـئول بـاالتر بـا بررسـیتـا رسـ مارسـتانین مقـام حاضـر در بیو باالتر شودمیفعال 
حـوادث  یفرمانـدھۀ سـامانشـدن فعال کنـد. بـامیحی از سـامانه را فعـال سـطووضعیت، 

ن یـتا براسـاس ا کندن ییه را تعیاول یتیریمد یھاتید اھداف و اولویباه فرماندی، مارستانیب
فعـال شـوند.  یپست فرمانـدھ یبرا یشتریب یروھاین، ات حادثهیعملۀ ھا طبق برنامیابیارز
توسـط ، ارشـد کارکنـاندن ین رسـشده تـا زمـافعال یِ فرماندھ یھان است پستکمم ،ابتدا
متوسط  یا حتی کوچک یھامارستانیمارستان اداره شوند. در بیدر ب ی حاضرنان معمولکارک
ار کـن یچند دادنمسئول انجام نفر ھر کی،مک یروھایدن نیا رسیان حادثه ین است تا پاکمم

 شود.ین میین فرد تعیا زمانھم یھاتیمسئولی، ردکعمل یازھایه براساس نکباشد 
 

 ایجاد ساختار سیستم فرماندھی حادثه . ۵-۵-۱
ھای فرماندھی گمارده شـوند. دیده باید در پستفقط کارکنان آموزش   در زمان پاسخ به حادثه،
دیده و باتجربه گذاشـته شـود؛ عھدۀ افراد آموزشزمان چندین پست بهممکن است مسئولیت ھم

دیـده بـرای ایفـای به گروھی متشکل از کارکنان آموزشھا بھتر است ھمواره بنابراین، بیمارستان
نقش در مواقع لزوم، دسترسی داشته باشند و برای دسترسی سـریع فرمانـدھی، فھرسـت اسـامی 

ھا به ھمراه تلفن و نشانی کامل، در مرکز فرماندھی حوادث نگھداری شود. سیستم جـایگزین آن
وظیفـۀ معمـول شـند. اگـر حادثـه در زمـان انجامبا کالکند که آنھا را موظف مینیز اعضای تیم

گو فعال خواھد شد و اگـر عضـوی از گـروه عنوان اولین تیم پاسخگروھی رخ دھد، آن گروه به
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عنوان تـیم ھای دیگر بهدلیل بیماری یا مرخصی حضور نداشته باشد، افرادی از گروهشده بهتعیین
 کمکی یا شیفت دوم جایگزین خواھند شد.

 کند هیت حادثه توجیریمدیۀ مراحل اول دربارۀ مارستان رایب یعموم کارکناند یبافرمانده 
رسـتان، پاسـخ بـه مشـکالت اولیـه مایب یپاسخ عمـوم یھاتیاولو دربارۀ ،ن برنامهیو در ا

 یدر فواصـل زمـانباید لذا کند؛ ارائه را حات الزم یتوض ،آمدهھای پیشھا و نگرانیوپرسش
در  .دھـدنـان قـرار کارکار یدر اخترا مارستان یرد بکطالعات عملن اخبار و ایآخر ،مشخص

ی، منـیو ارشـد ا یعمـومارشد روابط، ن گامیسرعت و در اولحادثه به هفرماند ،مواقعبیشتِر 
ارشـد ، ازیـنـد. در ادامـه و براسـاس نکین و فعال مییمرتبط را تع کارکنانات و یس عملئیر

ن و فعال ییز تعین یمالیاداری و بانیپشتی و زیرامهبرن یواحدھا یو رؤسا یھماھنگ رابط و
 خواھند شد.

ھـای عفـونی و حـوادث ھای بـالینی، شـامل متخصصـان بیماریکارشناسان ویـژه درزمینـه
ھای غیربالینی، برای مدیریت حادثه و امـور قـانونی شوند. درزمینهھای مضر میشیمیایی و اشعه

کـار خواھنـد کـرد. گفتنـی  که درصورت نیاز، شروع بـهو ادارۀ بیمارستان گروه دیگری ھستند 
مانده برای ارزیـابی موقعیـت و ارائـۀ به فر یرسانکم، کن افرادیا یریگارکھدف از به است

حـوادث در  یفرمانـدھ یبـا سـاماندھ زمـانھم .اسـت پاسخ بـه حادثـهۀ نیدرزم ھاشنھادیپ
ده در یـدآمـوزش کارکنـانتفاده از با اسـ ،ات حادثهیعملۀ برنامکردن ، ضمن اجرامارستانیب

، نـاماتاق عمـل و واحـد ثبتو  اورژانس ط، مناطق عملکردی دیگری، مانندمربو یھاپست
 .کنند لیمکن و تیید افراد گروه خود را تعیبا

ن فرصـت یمسئول ھـر قسـمت موظـف اسـت در اولـی، تیریمد یھاپستشدن با فعال
ی ز فرمانـدھکـمختلـف را بـه مر یھـادر پستافراد مشغول  یثبت اسام ی ازتوبکگزارش م
ار یـدر اخت یدیسـشـگر الیا نمایـ یواریـد یھاق چارتازطری تا اطالعات مربوط بفرستد

ھـا آن بـا تمـاس یبرقـرار یھـاران ارشـد و راهیمـد یاسامۀ ھمگان قرار داده شود. مشاھد
ار یـد در اختیـز بایـن یدھف و گزارشیشرح وظا یھافرم ،نیبرای دارد. عالوهاژهیت ویاھم

ۀ سـاماندر اسـتاندارد  یھـاھا براساس رنـگقهیدن جلیاست پوشگفتنی رد. یواحدھا قرار گ
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 یھافرماندھان رده ییو شناسا یھماھنگشدن ترراحتبه  یانیشا کمکز ین حادثه یفرماندھ
و طـور مـنظم هد بـیحادثه با هرد. فرماندکمارستان خواھد یب کارکنانمختلف توسط مردم و 

ــلک ــات الزم را در اخت ،ام ــاطالع ــدی ــاالتر در مریار م ــطح ب ــران س ــداک ــت عملیز ھ ات ی
 .کند مشورتھا آن د بایبا ،و درصورت لزوم دھدا قطب قرار یمنطقه/دانشگاه 

 

 حادثه یاتیعمل یزیربرنامه. ۵-۶
عنوان مبنـای معنی وجود ھماھنگی در عملکـرد سیسـتم (بیمارسـتان) بـهمفھوم عملیات به

ھـدف سـامانۀ فرمانـدھی حادثـۀ  ،امات در زمان حادثه بـدون درنظرگـرفتن ماھیـت آناقد
م یتـ ،هیـلذا در ھمان مراحـل اول؛ ھدف است بر مبنایملیات، مدیریت ع بیمارستانی است.

از  یبخشـ عنوانبـه ن راھنمـایـل ایـمکت د.کنپاسخ استفاده  ید از راھنمایت حادثه بایریمد
و رفـع موانـع  مـواد موردنیـازل و یوساو  ن اھدافییه در تعکاست  یسند، اتیعملۀ برنام

 ن راھنمـایـاز ا ،نیچنـکنـد. ھمۀ بیمارسـتانی کمـک میحادثـ ینان فرماندھکارکموجود به 
 یز فرمانـدھکـگرفتـه بـه مرقدامات انجامگزارش ا دادنانتقال برای استاندارد یابزارعنوان به
 شود.یمارستان استفاده میب

 
 یزیررنامهب ۀ فرایندچرخ 

ھـایی کـه موظـف بـه ارائـۀ برنامـۀ عملکـردی ھسـتند، کردن بخشحادثه با تعیین هفرماند
تنھایی یـا بـا فرستد که بـهیا ازطریق ایمیل، دستوری به مدیران واحدھا می برگه ،صورتبه

را تکمیل کنند و تا مھلت مقرر، بـه مـدیر واحـد ھای مربوط فرمھای دیگر، ھمکاری بخش
را در قالب ھا ، آنشدهافتیدر یھاز پس از ادغام فرمین واحد نیا یزی تحویل دھند.ربرنامه
د خـود یطبق صـالحدفرمانده نیز دھد. یل میبه فرمانده تحو ،ات حادثهیعملۀ فرم برنام یک
ارائـه  یفرمانـدھ کارکنـان هبـ یزیـربرنامهۀ را در جلس یینھاۀ برنام، رات الزمییپس از تغ و
 ند.کیم
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ِ  پس از  شـودمی جـادیا یاتیعملۀ برنام، شدهانجام یھارات الزم براساس بحثییعمال تغا
پاسخ  منظوری بهمقدمات یھادستورالعملصورت به ی،ز فرماندھکت مریو پس از شروع فعال

 یدر راسـتا یزیـرس واحـد برنامـهئـیا ریحادثه  هفرماند ،سپس ؛به حادثه ارائه خواھد شد
ن زمـان یـه اکـ کنـدمی مشـخص یاقدامات بعـدعینی را برای ارائۀ فرمانده، زمان م تیفعال

 یزیـرن اقـدام بـه واحـد برنامـهیـخواھد بـود. ا یارکفت یان شیساعت قبل از پا ۲ اغلب،
 ،اسـت یافتیدر یھافرم یسازپارچهیکه حاصل کحادثه را  یردکعملۀ دھد برنامیفرصت م
قسمت مھـم  .شوداستفاده ی آت یفرماندھ نانکارکه یتوج برای ار فرمانده قرار دھد تایدر اخت

 ۳ کارکنان اصلی است. این جلسـات بـه ی با حضورجلسات یاجرا، ت حادثهیریگر در مدید
 :  شوندیم مینوع تقس

 یزیرجلسات برنامه 

ھـا و یاسـتراتژو  اھـدافی دربـارۀ و فرمانـدھ یعمـوم کارکنان ریزی،در جلسات برنامه 
اھـداف بـودن مبھم درصـورت .ننـدکیم یریـگمیادثـه تصـمدر ح گوییپاسـخ ھایتاکتیک

 شود.یبرگزار م یزیربرنامهۀ ھا قبل از جلسیکتکتاۀ ژیوۀ جلس، ھاو حدود آن یکیتکتا

 اتیه عملیتوج 

مھم  دربارۀ موضوعات و بحث یفرماندھ کارکنان یه تمامیو توج رسانیکار برای اطالعاین
 رد.یگیصورت م

   تیریجلسات مد 

 ینیو بـازب یابیـو شـامل ارز ی اسـتبعد یھایزیرمدیریت، آغازگر چرخۀ برنامه جلسات
 برگزاری راحتد بهیجلسات با .است اتیده درطول عملیمجدد اھداف براساس اطالعات رس

ســپس  ؛نندگان براســاس مباحــث مختلــف خالصــه شــوندکتکشــر ھایدیــدگاهو  شــوند
قـرار  یفرمانـدھ کارکنان دیگر اریر اختد ،لزوم درصورتو شود شده ثبت گرفته ماتیتصم
 رد.یگ
 

 یمارستانیحوادث ب یفرماندھۀ سامان یھافرم 
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ھــای ســامانۀ فرمانــدھی حــوادث تــوان از فرمســازی برنامــۀ عملیــات حادثــه، میبـرای آماده
ھا براساس پیشنھاد مرکز مدیریت حوادث تھیه شـده اسـت و بیمارستانی استفاده کرد. این فرم

و  بـودهدسـترس  سـرعت، درھا ازطریق ایمیـل، بهشکل الکترونیک آنینی دارد؛ نیز بازبامکان 
ھـای پذیر است. گفتنی است که باید فرمدر مرکز فرماندھی حوادث امکانھا آنبازبینی مجدد 

 شده برای مواقع ضروری، مانند نبود رایانه یا خرابی آن، حتماً در دسترس باشند.چاپ

 ھا یاھنگارتباطات و ھم. ۵-۷
 یمارسـتان ضـرورینان بکارکان یو تبادل اطالعات م یآورجمع، ت موفق حادثهیریمدبرای 
 : شودیر انجام میز یھایمعموالً با استفاده از استراتژ یارتباطات داخل. است

، گـر بـا اسـتفاده از تلفـنید یھـاھا و واحـداطالعات از ساختمانآوردن دستبه 
   ؛سکفا ول یمیا، نترنتیایک، پ، میسیب

 ؛خاص یھامشخص در قسمت یھاانالکو و یاستفاده از راد 

 .شدهچاپ و تکمیلا یل یمیق اازطری شدهتدریاف یھافرماستفاده از  

جلسـات ، نترنـتیا، ویـق رادازطری ١پاسخ در حادثه یراھنما ون اطالعات یآخر معموالً 
شـود. ایـن طـور مـنظم منتشـر میسـایل ارتبـاط شخصـی، بـهھـا و ومیسیب، چھرهبهچھره
عنوان بـه و شـودیمختلـف انجـام م یھـان قسـمتیتبـادل اطالعـات بـ رسانی برایاطالع
ز یـن ییوھـای ویـدئھا و کنفرانسکنفرانساست. تلـه افت اطالعاتید درییتأ برای یالهیوس

 .شداستفاده خواھند، انکصورت امی برای تبادل اطالعات ھستند که درگریروش مناسب د
بـا  نفـرانسک اتـاقدر  یا جلسـاتیـ جلسـه ،ا بعد از آنیفت یقبل از شموقعیت، به بسته
ل کیتشـ کیپزشـی و ن فناو متخصص یفرماندھ کارکنانژه یوهب ،مارستانینان بکارک حضور

و  شـود رد موجـود عاتیشـا ،حیافت اطالعات صحینان از دریخواھد شد تا با حصول اطم
 ند.کدا یاھش پکھا ینگران

                                                                                                                                              
1. Response Guidance 
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ھای دیگـر بیمارستان ایالزم را به مسئوالن باالتر  یھاھشدار ،سرعتهد بیھا بامارستانیب
 الزم اسـت ،نیچنـھا قرار دھند. ھمرا در اختیار آند یاطالعات جد ،طورمرتببفرستند و به

 ننـد.کھـا ارتبـاط برقـرار مارسـتانیگر بیبا د یدانشگاھیات محلیت عملیز ھداکق مرازطری
اتفـاق افتـاده و اقـدامات و ھـا دربـارۀ آنچـه کننـدگان آنماران و مالقاتیبه ب یرساناطالع
ق اغلـب، ازطریـ یرسـاندھـد، مفیـد اسـت. ایـن اطـالعمیمارسـتان ارائـه یه بکـ یخدمات
درصـورت  ،مارسـتانیب یاختصاصـ یونیـزیانـال تلوک و کارکنـان و شدهچاپ یھاهیاطالع
 رد.یقرار گھا آن اریو اطالعات در اخت ن اخباریدتریرد تا جدیگیصورت م ،وجود

دانشـگاه  اتیـت عملیز ھداکمربا  یپس از ھماھنگ ،وقتدراسرع دیاطالعات موجود با
اده شـود. بایـد در مواقـع نیـاز و در حادثـه قـرار د گوپاسـخ یھامارستانیب دیگر اریدر اخت

 حوادثی نظیـر دربارۀنشانی و اورژانس صحیح پلیس و آتش یرساناطالعنبود مواقعی، نظیر 
ایـن سـرعت، بـه ھا، گزارش حادثه و ھر نـوع درخواسـتی بهگیریآلودگی شیمیایی یا ھمه

 منتقل شود.ھا سازمان
ّ  یھامارستانیب یتمام ن و امجروحـو  ھـایقربـانۀ رنـدیگلیـتحویعنی  ،در حادثه یمتول
ت یز ھـداکـمرق طریاز و اطالعات خود راکنند  یارکھا ھمیریگمید در تصمیبا ،نامصدوم

ا یـھمـراه  تلفـنو  ویـق رادازطریـ اطالعـات ی مواقـع،نند. در برخـکباھم مبادله  اتیعمل
 شـدهاینکـه وسـایل ارتبـاطی گفته بـهتوجـهگیـرد. بار اختیار ھمگـان قـرار مید یاماھواره
 بینـی شـود.شیپ هیـچندال ،صـورتهب یارتباط ستمیالزم است س، ز دارندین ییھاتیمحدود

اعتمـاد  قابـل چنـدان ی،عمـوم یتـیامن یھامیسیاز ب یاریر بسینظ ی،ارحرفهیغ یھامیسیب
 گفتنـی افـت شـود.ینظر درۀ مـدرنـدیاز گی غیر ارندهیغام توسط گین است پکو مم یستندن

دانشـگاه و در ات یت عملیز ھداکرزۀ مو اجا ید با ھماھنگیھرگونه تبادل اطالعات با است
 ن نظام سالمت در حادثه باشد.الن مسئوالک یھایھماھنگ یراستا
 یجلسات ھماھنگ یبرگزار یراھنما 
o ز کـھـا و مرامارسـتانیو زمان جلسه بـه ب و نشانی موقع دستورجلسهرسانی بهاطالع

 ؛یدرمانیبھداشت
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o  ــلط و ــخص مس ــی ش ــدهھماھنگ معرف ــارۀ ایکنن ــث درب ــرای بح ــای بخش ب ھ
   ؛درمانیاکز بھداشتیھا و مرشده ازطرف یکی از بیمارستانمشخص

o ــدهیحضــور نما ــان ــام یھ ــاالختت ــر اری ــکف ھرازط ــتانیاز ب ی ــا و مرامارس ــھ  ز ک
 ی؛درمانیبھداشت

o ؛نندگانکتکتوسط شر یاجمال یمقتض ھایۀ دیدگاهارائ 

o ی؛بعدۀ ن زمان جلسییتع  

o ــو ــایتص ــا امض ــوبات ب ــر یب مص ــتادن آنن و احاض ــرا فرس ــامی  یب ــمراتم ز ک
 .منطقه یدرمانیبھداشت

 یھـابه ارتباطات خود با سـازمان یدرمانیز بھداشتکھا و مرامارستانیب، با گذشت زمان
ز کـدھنـد. معمـوالً مریادامـه مـ ،احمرھالل و مخابراتی و انتظام یرویر نینظ ،گریمرتبط د

ند. از ھمـان کیو اجرا م یزیرھا را برنامهھا و سازمانارگاندیگر ارتباط با ، اتیت عملیھدا
  ھـاآن یزمـان ید براساس اقدامات انجام شده و توالیآمده بادستطالعات بها، حادثه یابتدا
نقـل و، کارکنـان، حملر دارویـنظ ی،درخواسـت اقالمـ منظورشود؛ ھمچنین، بـه یبندطبقه

ات دانشـگاه یـت عملیز ھداکمر، ازی. درصورت نشوداستفاده  ھامارستانیگر بیاز د ،مارانیب
ات حادثـه یـعملۀ ماران و برنامیب یریگیفرم پ ھایگزارش ی،مشخص یزمان یھادر محدوده

از و یـنموردی ھـاتمام فـرم ،حیصح یزیررد. در برنامهکمارستان درخواست خواھد یرا از ب
 شوند.ین و مشخص مییتعپیش، از ھا آن لیمکن مھلت تیآخر

ز کـمر، ھارسـانی بـه بیمارسـتانکمکافـت اطالعـات و یدر یبـرا ،شـورھاک یدر برخ
ه کـدر حادثـه وجـود دارد  گوپاسخ عنوان ارگانِ یا قطبی به ١یمارستانیب یھماھنگ یامنطقه
نظـارت  یدرمان یز بھداشتکھا و مرامارستانیب کیخدمات پزشبر ارائۀ  شدنزمان با فعالھم

شـده ی ھمـاھنگی بـه مرکـز گفتهھـازمینه درز ین یمحل اتِ یت عملیز ھداکرد. مرکخواھد 
 یکنزد یارکو ھم یبه ھماھنگ ازین ،زکن دو مریجاد ارتباط مؤثر بیا برای لذاکند؛ یکمک م

و  یرونـیب یھـامسئول تماس با سـازمانکننده و رابط و ھماھنگ ،باشد. ارشدیم ن آن دویب

                                                                                                                                              
1. Regional Hospital coordinating Center (RHCC) 
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منظـور تبـادل ۀ محلـی بـهات حادثـیـز عملکـمارستان بـا مریب یز فرماندھکمرۀ رابط دوطرف
 یرسـاناطالع برای زین یگرین است افراد دک. مماست الزم یھاینگجاد ھماھیاطالعات و ا

 .شونداستفاده  موقع و مؤثرهبو  حیصح
 

 نان کارکرفاه و سالمت . ۵-۸
 ییت بسـزایـاز اھم ،ت حادثـهیـماھ درنظرگـرفتن بـدون کارکنـان، یمنـیحفظ سالمت و ا

 تیـموقع یابیـئول ارزمسـ ،حادثـه ینان فرماندھکارکبه ھمراه  یمنیبرخوردار است. ارشد ا
 .است مارانینان و بکارکمرتبط با  یمنیو ا یسالمتی و الت بھداشتکحل مش برای

 تِ یصـالحدیـده کـه آموزش ، کارکنانو تشعشعات یروبیکمیی و ایمیشۀ در زمان حادث
کننـد. میمـاران مراقبـت یاز ب ی،شخصـ پزشکی داشته باشند، با پوشـیدن وسـایل حفاظـت

نـان از یاطم بـرای مداوم یھایو بازآموز یو قطب یز محلکصورت متمربهآموزش افراد باید 
ل یلذا الزم اسـت وسـا ؛خصوص باشدنیاز دراینموردِ  تیھا و صالحییتواناآوردن دستبه

در  ،ازیـاسـتفاده در مواقـع نبـرای مختلف و  یھاتعداد مناسب و اندازهبه کارکنان یمحافظت
 دسترس باشد.

خطـر یامًال بک وضعیتی از و درینی موردبه محل احتمال یکنزد یانکم د دریبا ،ن اقالمیا
ی و مـاریبازنظـر  دیـبا ،ل را بـه تـن دارنـدین وسایه اکیسانکشوند و  نگھداریو مطمئن 

 بسـیارت یـاھم ،مناسبۀ لیح وسیدن صحیپوش براین،عالوه. شوند یبررسی ا خستگیب یآس
و  لیو وسـا کارکنـان فھرسـتثبـت  ،قـرراتت میـو رعا یاھش انتقال آلودگک برای .دارد

 منظوری بـهمنـی. ارشـد ااست یضرور اریبس لیمواد و وسا ین بردن برخیو از ب ییگندزدا
 یتوانبخشـ یحتـ و یبسـترو فضای موردنیاز برای استراحت و انات کنان از وجود امیاطم

اقبـت از نـد. مرکیم یارکـھم کو مسئول مواد خطرنـا کیبا مسئول خدمات پزش کارکنان،
م حـی و کنتـرل عالئـاسـترس رو، ل قـوایـتحلی، خستگ یھانشانهھدۀ شامل مشا کارکنان،

ترسـی اقـالم و د از دسیـبا کیھا و مسئول خدمات پزشرساختی. مسئول زھاستی آناتیح
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، نیھمچنـھا مطمئن شود. آنمارستان یب یزگکیمنظور حفظ بھداشت و پاوسایل مورِدنیاز به
بـا ارشـد ، ا سـازمان معتبـریـتوسط فرد  کخطرنا و دئز انھدام مواد زانان ایحفظ اطم برای

 نند.کیم یارکھم یمنیا
 ،وقـتد دراسرعیبا یسرمُ  یھانترل عفونتکن امتخصص ی،روبیکھنگام وقوع حوادث م

اط الزم را انجـام یـو احت کننـدمنتقل  کارکنانرا به  یمنیبھداشت و ابه ی مربوط ھاآموزش
 ؛ردیـصورت گ الزمۀ رانیشگید اقدامات پیبا، شده باشد مشخصزا عفونت عاملاگر دھند و 

 ،ن منظـورای. بـهیر تنفسـیق مسـنکردن ازطریاستنشاقبرای  ،هیتھو ک ومثل استفاده از ماس
بـا  ،ازیـنموردِ  اطالعـات آوردندستی و بهاقدامات محافظتکردن مشخص ی برایمنیارشد ا

ل مختلـف یاستفاده از وسـاۀ نحو لذا الزم استکند؛ می یارکھم کیو پزش ین فنامتخصص
 ماران ارائه شود.یو ب به کارکنانی مربوط ھان آموزشیو آخر زمینهنیدرا

 تیریو مـد یریشگیپ یھاروشزمینۀ در ییھاد دستورالعملیات اورژانس بایعملۀ برنام
 کخطرنـا مواد و ھاگیریھمه و یعفون یھایماریوع بیر شینظ داشته باشد؛ خاص موقعیت

 یھا و اقـالم حفـاظتع و پخش دارویوس ای در سطحھای میکروبی/شیمیایی/ھستهآلودگیو 
 :  ر باشدیز نکات د شاملیجامع باۀ ن برنامی. اشوداستفاده  ازیتا در زمان ن ،نانکارکان یم در

ھستند  یه در مرخصک کارکنانی یحت کارکنان،ان یم ون و پخش دارو دریناسیسکوا 
 ؛ھاآن یھاخانوادهدر میان  ،ازین رتدرصوو 

 ؛سنکا وایافت دارو یبه در یعیرطبیغ یھانشکگزارش وا 

 مقـداریـۀ تھبـرای  ی،محلـ یبا مقامات بھداشت عموم یارکو ھم یریگیپو  ثبت 
 ؛ازینمورد اقالم دیگر سن وکواو  از داروینمورد
نـان کارکدر  یس روانـو اسـتر یبه عالئم خسـتگ ،دقتد بهیحادثه با یفرماندھ کارکنان

ات بـه یـس عملئـینـار رکو مسئول خدمات در  یبانیس پشتئیر ،ن راستای. در ھمکنندتوجه 
م بیماری یا استرس دارند، باید ه عالئک کارکنانیند. کیم یدگینان رسکاربه ککارھای مربوط

رنـد. یخـاص قـرار گ ھایمراقبت مورد، گرید کارکنان یرو یمنف آثاراز  یریمنظور جلوگبه
زمینـه، اقـدامات الزم را انجـام خواھـد داد؛ لـذا مسئول شاخۀ رفاه و سالمت کارکنان دراین
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ھای اسـتراحت و اطمینـان از تغذیـۀ زمان با دورهھا و ساعات کاری، ھمریزی شیفتبرنامه
 مناسب کارکنان باید در اولویت قرار گیرد.

 کارکنـانبـه  ی،رسـاناطـالعۀ نیدثه درزمحا هفرماند ۀق و صادقانیدق، موقعهب ،روزهاقدام ب
ادامـه ت خـود یـار و فعالکـ ھمچنان بهک، سخت و خطرنا ھایدر موقعیت تا کندک میمک

نان کارکدر واحد رفاه و سالمت  ،دهیدبیا آسیمار ینان بکارکموقع همراقبت خوب و بدھند. 
پاداش و مطالبـات به  مربوط امور ی دربارۀاداریر واحد بخش مالیمد .ی دارداریت بسیاھم
 .انجام خواھد داداقدامات الزم  ،نانکارک

  یردکمالحظات عمل. ۵-۹
و  اسـتمدت هشوند، کوتارو میهھا با آن روبمارستانیه بک یامنتظرهغیر از حوادث یاریبس
 آمـادۀ وضـعیتید یـھـا بامارستانیب ،ھرحالت بیش از چند ساعت طول نکشد. بهن اسکمم

 طول کشد. به شتریا بیھا ھفتهیا  روزھا آن به دھیات پاسخیاست عمل نکه ممباشند ک
 

 مسائل و موضوعات. ۵-۹-۱
د در یــه باکــوجــود دارد  یموضــوعات متعــدد ،ات پاســخیــعملشــدن یطوالن درصــورت

 : ردکر اشاره یز ھاینمونه توان بهیمھا آن انیم توجه شود. ازھا آن مارستان بهیب یزیربرنامه
 کارکنان؛/ دانارمنک 

 ؛حادثه یقربان ارمندانک 

 نیروی انسانی؛مبود ک 

 ی؛طوالن یارک یھافتیش 

خستگی کارکنان که باعث تـأخیر در ارائـۀ خـدمات یـا خـدماتی بـا اسـتاندارد پـایین  
 شود؛می

 ؛نانکارکبت یغ 

 ؛مارستانینان بکارکترس  
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 ی؛شخص یھاتیا موقعی یخانوادگ یھاینگران 

 ؛منازل خود کارھایبه  یدگیرس برای آزادبه وقت  کارکناناز ین 

مارستان بـا سـاختار یخارج از ب یھا و نھادھاسازمان دیگر و ارتباطشدن پارچهیک 
 ی.مارستانیبۀ ات روزانیحادثه و عمل یفرماندھ

 

 مارانیمراقبت از ب. ۵-۹-۱-۱
 ؛ازینموردِ  /افراد متخصصنیروی انسانیمبود ک 

 ؛ازینموردِ  لیو وسا داروو  مبود تختک 

 ؛اژیمفھوم تربه یردیکمراقبت با رو یھار استانداردییاز به تغین 

از  یعیحجـم وسـخـدمات بـهدادن ھنگـام  ھـایـۀ گزارشو تھ کمدارو  ثبت اسناد 
 .مارانیب

 

 لیزات و وسایتجھ. ۵-۹-۱-۲
 ؛ازینموردِ  زاتیل و تجھیمبود وساک 

 ؛لیو مختلف وسا بسیارانواع  

 کند؛ھا، 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. ۵-۹-۱-۳
 کارکنان؛ھا و خانوادهو  مارانین بیب یعیطب یاضطراب و نگران، ترس 

 ؛عاتیشا 

 .دثهاز سندرم استرس پس از حا یریشگیپ 
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 تیامن. ۵-۹-۱-۴
   ی؛تیاقدامات امن دادنانجام 

 ؛استفادهی موردِ تیامن یھاھا و برنامهنندگان با روشکنان و مالقاتکارکردن کآشنا 

ــاران و مالقات  ــر خشــونت بیم ــزایش خط ــهاف ــدگان ب ــدمات کنن ــایتی از خ دلیل نارض
 شده؛دریافت

 ؛ھاش تعداد آنیھا و افزانگکینترل پارکاز به ین 

 ی.ونیزیتلو و ییویراد یھاهکشببه  ینترل دسترسک 
 

 ھا رساختیخدمات ز. ۵-۹-۱-۵
 ی؛نیربالیو غ ینیخدمات بالۀ ارائ یانات الزم براکن امیتأم 

ھـای بـرداری موقـت از ظرفیتبازگرداندن تأسیسات بیمارستان بـه حالـت اولیـه و بھره 
 ھا؛اندک آن

، راتیـتعم، مثـل سـوخت ،ازیـنموردِ  افـت اقـالمیر در دریا تـأخی نبودندسترسدر  
 ؛و... کیپزش یگازھا، دهیدبیآس یھاقسمت ینیگزیجا

 یی؛مواد غذایۀ غذا و تھو  ر آبیاز به ذخایش نیافزا 

 ک؛و خطرنا یمعمول یھاو دفع زباله یآورجمع 

از  یناشـ یھـاینظمـینتـرل ازدحـام و بـک و یکیزیف یفضاھا یسازکنظافت و پا 
 .صدمات

 

 بادل اطالعاتت. ۵-۹-۱-۶
  ؛ھاماران و خانوادهیبکارکنان و ت به یموقع یِ رساناطالع 

 ؛ھاھا و انواع دادهپروندهھا و گزارشر یو تفس یپارچگیکجاد و حفظ یا 

   ؛اطالعات یاورفنّ  یدگیدبیھنگام آس یت اطالعاتیریمد یازھایرفع ن 
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 ی./قطبی/ دولتیمحل ھایپرسشپاسخ به انواع  
 

 ھارسانه ارتباط. ۵-۹-۱-۷
 ی؛بردارفیلمو  کارکنان و بیمارانمصاحبه با ، اطالعاتآوردن دستبه یتقاضا برا 

 ؛مارستانیامن بۀ ورود به منطق یبراھا رسانهتالش  توجھی بهبی 

 ی؛و درمان یمسائل بھداشتبه دربارۀ کارھای مربوط به مردم یرسانضرورت اطالع 

درمانی و مسـئوالن اطالعـات بھداشـتیھا و مراکـز یکپارچگی خـدمات بیمارسـتان 
 عمومی جامعه.

 

  یزیربرنامه. ۵-۹-۲
بـا  ،ازیـو درصـورت ن کنـد یات حادثه را بررسـیعملۀ رد برنامکارکد یبا یزیرواحد برنامه

الزم را  یھـایدانشـگاه ھمـاھنگۀ ات حادثـیت عملیز ھداکمنطقه و مر یھامارستانیگر بید
ۀ امـا ارائـ؛ شـودیت محسـوب مـیـن اولویاول ،ع به حادثهموق. پاسخ مناسب و بهانجام دھد

ه الزم اسـت در امتـداد ک ای داردژهیت ویز اھمیروزانه ن ییو سرپا یخدمات بستر زمانھم
 رد.یصورت گ یز فرماندھکمر یو با ھماھنگ یاتیعملۀ اقدامات برنام

شود؛ نظیر لغو  براساس موقعیت حادثه دربارۀ مسائل مختلفی باید تصمیمات الزم گرفته
شـدۀ غیرضـروری، نظیـر ریزیھای غیراورژانس و پذیرش و دیگـر اقـدامات برنامهجراحی

ان کھـا و پزشـیـکنیلکار کـن است سـاعات کمم جلسات، راندھای پزشکی و وقایع ویژه.
و وضعیت ن یا یریگیپدربارۀ  دیبا ،قبل از حادثه یزیرلذا در برنامه؛ ندکر ییاز تغیبرحسب ن

 از کارکنـانن آرامـش یتأم ی برایزیربرنامهکه . ھرچند شودمربوط توجه  یھایریگمیتصم
ز یـحادثـه ن یز فرماندھکدر مر کارکنانگردش  یو اجرا یزیربرنامهاست، مھم  موضوعات

 یزیـراز برنامـه یعنوان بخش مھمـاز بهینموردِ  ل اسنادیمکت ،انیمنیدرابسیار دارد. ت یاھم
 شود.یدرنظر گرفته ممدت مدت و بلندوتاهک
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 مالحظات اخالقی و قانونی. ۵-۱۰
گویی بیمارستانی به حادثه با حجـم بسـیار سیاست بیمارستان درطوِل فرایند پاسخ 

 مصدومان، سیاست ارائۀ بیشترین خدمت به بیشترین افراد است. 

ھایشـان یـا بـه بیمـاران ممکـن اسـت توسـط اعضـای خانواده اطالعات مربـوط 
ھا درخواست شـود. در چنـین تعدد دولتی و غیردولتی و حتی رسانهھای مسازمان

دیـده در دسـترس باشـد و اطالعـات مواقعی، باید ارشد روابـط عمـومِی آموزش
 ھا قرار دھد.شدۀ مورِدنیاز را در اختیار آنتأیید

 گویی به حادثه؛ درنظرگرفتن مسائل مرتبط با بیمه درطوِل زمان پاسخ 

 زیست؛زیست درخصوص حفاظت از محیطن محیط کردن با سازماتوافق 

گویی به تقاضاھای غیرمعمـول در زمـان کمبـود ھا برای پاسخبازبینی دستورالعمل 
 منابع؛ 

 بر ایشان؛  سازماندھی داوطلبان و بررسی صالحیت و نظارت 

ومیـر، ھـا، مرگبه بستری مصدومان، تعیین ھویت آنقانونی مربوط  بررسی مسائل 
 ارجاع؛و ترخیص 

ھای دارویی و درمانی که ممکن است نیاز به حـذف یـا بـازبینی مالحظات و دستورالعمل 
 داشته باشند.

ریزی در امور کمیتۀ حوادث و بالیا، باید به یک وکیـل منظور برنامهھا بهبیمارستان 
و یک متخصص درزمینۀ اخالق پزشکی و یک مدیر حادثه دسترسی داشته باشـند 

 ھا استفاده کنند.یریت حوادث واقعی، از راھنمایی آنتا در فرایند مد
  

 تخلیه . ۵-۱۱
از باشـد. یـمارستان نیاز ب یا قسمتیتمام یۀ ه به تخلک رخ دھد یصورتن است بهکحادثه مم
شـود. یحادثه آغاز م یاز ھمان ابتدا اغلب، یول است؛متفاوت  کارنیا ی برایزمانۀ محدود

زمـان و  ی دربـارۀمقدمات یزیربرنامه گوی، پاسخصیئول ترخژه مسیوبه ی،زیرواحد برنامه
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و  وضـعیتسـت. ا یینھـاۀ رندیگمیحادثه تصم هاما فرمانداست؛ مارستان یبیۀ تخل یچگونگ
 یمالحظـات اساسـ یولـ ؛گر متفاوت اسـتیت دیبه فور یتیمارستان از فوریبیۀ تخل فرایند
 است:  ریزنکات شامل 

راحتی، آمـده، بـهبه وضعیت پیشای که باتوجهاندازهبهبیماران بستری، کاھش تعداد  
 مدیریت شوند.

 ماران وجود داشته باشد.یتعداد بیۀ ش ثانویاحتمال افزا 

خـود  یعیرد طبکسطح عملمثل آب و برق به ،مارستانیبدیگر  یاتیح یھارساختیز 
 بازگشته باشند.

ی و نـان فرمانـدھکارکد بـا یـبا یی،نھا یریگمیاز تصمپیش ز یمارستان نیبیۀ تخل هفرماند
ات دانشگاه یت عملیز ھداکر مرینظ ،مارستانیرندگان خارج از بیگمیھا و تصمران بخشیمد
 یھـاقسـمتۀ ن اسـت ھمـکـمم، تیـبـه موقع. باتوجـهکند مشورت ،ھامارستانیگر بیو د
 دادنانجـام رمنظوی بـهزیـربرنامه ،نیبنابرا؛ باشندرا نداشته  زمانیۀ ھمتخل امکان مارستانیب
ارشـد رابـط و ی، ریـگمیمارستان الزم است. ھنگام تصـمیمختلف ب یھادر قسمت کار،نیا

ن خبـر را بـه یـا ،ح و در زمـان مناسـبید به روش صحیبا یعمومو ارشد روابط یھماھنگ
، ات دانشـگاهیـت عملیز ھـداکـر مریـنظ ی،خـارج یھامارستان و سازمانینان بکارکاطالع 
ن اسـت برخـی کـمم .برسـانند یس و عوامـل بھداشـت عمـومیپلـ، انـساورژی، نشانآتش

 .گیردقرار ھا ی آنھاماران و خانوادهیار بیز در اختیاطالعات ن

 یت عادیستم به وضعیبازگشت س. ۵-۱۲
بازگشت بیمارستان به وضعیت عـادی، عملـی تـدریجی و چندجانبـه اسـت؛ بنـابراین، در 

شـده بـه بیمـاران، فتن لـزوم و تـداوم خـدمات ارائهبـر درنظرگـرریزی حادثه، عالوهبرنامه
کـه نیـاز بـه ھا را نیز داشـته باشـد، بـرای زمانیبیمارستان باید آمادگی افزایش ظرفیت نیرو

و  یابنـدمی اھشکـمارسـتان ین بامراجعـ ،با گذشت زمان افزایش ارائۀ خدمات وجود دارد.
ۀ ارائـ که بـرای یاضاف یھاقسمت .شودمی قبل فراھم وضعیتمارستان بهیان بازگشت بکام
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اضـافی  یابزار و داروھـاو  لیو وسا گردندی بازمیبه حالت قبل ،جاد شده بودندیخدمات ا
 شوند.یبه انبارھا بازگردانده م

رسـانی ممکن است گروھی از کارکنان کمکی ھمچنان، برای ارائۀ خدمات پشتیبانی یا کمک
ھا نیـز بـه وضـعیت قبـل از ھرحال، این قسـمتشند. بهبه برخی بیماران، در بیمارستان حاضر با

حادثه یا سطح عملکرد معمولی، اما جدید خود بازخواھند گشت. بررسی دقیق کارکنـانی کـه در 
براین، قدردانی و تشکر بـه اند، بسیار مھم است. عالوهعملیات پاسخ به بیمارستان ھمکاری کرده

ھای رسـمی و درصـورت امکـان، پرداخـت یرنامهاَشکال مختلف بسیار ضروری است؛ نظیر تقد
 پاداش مناسب به کارکنان و داوطلبان.
بـه  مربـوط گـرید به مسـائل دیبا ،قبل از حادثه یت عادیدر اقدامات بازگشت به وضع

رده کـمخصـوص اسـتفاده  یمحـافظت یھـاه از لباسک ینانکارکشود.  یدگیز رسینان نکارک
 کیپزشـ ھایه جزو گزارشکنند ک لیمکمخصوص را ت کیپزش یبررس یھاد فرمیبا ،بودند

در ارتبـاط ھا آن ه باک ینش به موادکو وا یسالمتازنظر  دیباھا ، آننی. ھمچناست ارمندانک
 .معاینه شوندح و مناسب یصحطور ، بهاندبوده

 ھنگـام هکـ کارکنـانی کیمراقبت پزشـبه  کارھای مربوط و یشناختروانی و مسائل مال
. اسـت خسـارات و مطالبـاتۀ شـاخۀ عھدبه ،اندشده یدگیدبیدچار آس ،فهیوظ دادنانجام

بایـد اقـدامات ، اندجان خود را ازدست داده ،فهیوظ دادنانجام ھنگام افرادی کهدرخصوص 
 ی وبانیت واحـد پشـتکه الزم اسـت بـا مشـارکـ شـودمرتبط انجـام  یقانون یھاتیو حما
ا مـرگ یـ یمـاریانجـام شـود. ب یعمومو ارشد روابط یمنیارشد ا یارکو با ھم یمالیادار
 در یو خسـتگ یدیـاحساس ناامایجاد و باعث گذارد میافراد  بسیاری بر بقیۀر ینان تأثکارک
درصـورت زیـرا  ؛شـودمبـذول  یافکـد توجـه یـبا ین مسائلیبه چن ،بنابراین؛ شودیمھا آن
مبـود کحادثـه دچـار  یفرمانـدھۀ نـان سـامانکارکافراد و ، دیگر ن مھمیبه ا نکردنیدگیرس

مارسـتان رفتـار یخـالف اھـداف ب ،جادشدهیا یھایان آشفتگیو در م شوندمی نفسبهاعتماد
 ھاینمونـه ایـ وضـعیت نیافـراد در چنـ یاجتماعیروان یھاتیحما، بنابراین ؛ردکخواھند 
 .داردت خاصی یاھم ،مشابه
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شـغل و  دربارۀ احساس خطرو  ط سخت پاسخ به حادثهیشرااست که  ربه نشان دادهتج
شـود.  یمنتھـ کارکنـان یا اسـتعفایـبـت ین است بـه غکمم ،خانوادهبه  ی مربوطھاینگران
و  ارتبـاط صـادقانه؛ امـا وجود نـدارد ین اتفاقیجاد چنیاز اپیشگیری  یبرا یار مطمئنکراھ
 تیـامن و یسـالمت ی دربـارۀاظھار نگرانـ یبرا موقعیتی جادیو ا کارکنانو منظم با  یمیصم
 ولدرطـاسـاس، براین .رسـاندیرا بـه حـداقل مـ اسـتعفا یـا غیبـت کارمنـدانان کـامھا آن

 شـانیھانـان و خـانوادهکارکت و مراقبت از یت حمایبه اھم، از حادثه پیش یھایزیربرنامه
شود. گفتنـی اسـت محسوب می مارستانیب یسازاز آماده یقسمتکار ؛ زیرا ایندشوید مکیتأ
گرفتـه توسـط افـراد و ن اقدامات صورتییو تع ییشناساآن،  ه حادثه و بعد ازن پاسخ بیح

بھبود  فرایند عِ یو باعث تسر استمھم ھا به آن تعھدات دادندر انجام ی،مارستانیب یواحدھا
کارھـای  یدر تمـامرا  یمھمـکننـدۀ نقش ھماھنگ ١ۀ پشتیبانیرشاخی. زشودھا میی آنروان

ازنظـر  دیـبا لـذا مسـئول مربـوط ؛نـدکیفا میشان ایھان و خانوادهناکارکت یحمابه  مربوط
 .کند هین را توجاو داوطلب کارکنانتمام  ی،روان

 ینواح ی. تمامتأسیسات در حوادث مختلف متفاوت است بیزان آسیمبد نیست بدانیم 
اوت نـه و زمـان متفـیھزو  به محل ن اقدامیا .ز شوندیامًال تمکد یزات بایھا و تجھقسمتو 
ع بـه یمنظـور بازگشـت سـرهرد. بـیـگدرمانی صـورت مـی زکر مریر نظر مدیو ز دارد  ازین

 یبعضـ دربارۀ ت قرار دارد.یمارستان در اولویب یسازکنظافت و پا، از حادثهپیش  وضعیت
صـورت  ھـای ویـژهق عوامـل و روشی ازطریسازکپا ی،روبیکا حوادث می کمواد خطرنا

 یآورشود. جمـعین مرتبط ارجاع داده ماا متخصصیھا به سازمانز ین ی مسائل. برخگیردمی
 ،دقـتد بـهیـبا یـی،زداشده در عملیات آلودگیآورید جمعمواازجمله  ک،د خطرنائمواد زا

 ید بـا ھمـاھنگیـمنـاطق آلـوده با یسازکپابر ، نظارته البتهکتوسط متخصص انجام شود 
ه رد. بنـا بـیـخدمات صورت گۀ شاخ یبانیھا و واحد پشترساختیزک و مواد خطرناۀ شاخ

، بازرسـان عمـوم مـردم ومـاران یبکارکنـان و بـه  یبخشـمنظور اطمینـاندالیل قانونی و به

                                                                                                                                              
1. Support Branch 
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مارسـتان یب یسازکت و پایامنۀ نیرا درزم یقاتیتحق ،صالحیت صاحبِ بھداشت یا اشخاص 
 .  دھندمیانجام 
 منزلـۀ، ممکـن اسـت بهدثـهمارسـتان در زمـان حایب یو بازسـاز یسـازکپا یھانهیھز
 ه منـابع مناسـب در دسـترسکـیخصـوص زمان؛ بـهشود یگر تلقیدۀ در دل حادث یاحادثه
ابتدای پاسخ بـه باشد. از ھمان نشده و ثبت  یآورحادثه جمعبه مربوط و اسناد معتبر نیست

 ،هیـاول یھانهی. ھزاست مارستانیببه ی مربوط ھانهیمسئول ثبت ھز یمالحادثه، واحد اداری
 و لیر وسـایتعم و ینیگزیجا، مارانیمراقبت از ببه کارکنان، ی مربوط ھانهیھز اعم است از:

ند. پیگیـرِی ایـن شو یریگیپ ،از ھمان ابتدا ،دقتبه ید،ه باکمارستان یات بیزات و عملیتجھ
ات یـلعمۀ شده در برنامـنییتع خاصِ  یھاا دستورالعملیمعمول  یھاهیطبق روھا باید ھزینه

ــا اســتفاده ی مواقــع،رد. در برخــیــحادثــه صــورت گ ھــای پرداخــت معمــولی، از روش ب
 شود.یمه فرستاده میب یھاتکشر یماران برایشده به بحساب خدمات ارائهصورت

 کرد و پاسخ به حادثهعمل یابیارز. ۵-۱۳
ط بـه مربـوف یو وظا کنندمی تکت آن مشاریرینان در مدکارک یتمام، حادثهوقوع  درطولِ 

، از حادثـهپـیش ت یبازگشـت بـه وضـعمھم  یھابخش یکی ازلذا  ؛دھندیخود را انجام م
ن یھمـبـه اسـت. ن افـرادیگرفته توسط اصورتو اقدامات آمده دستبهتجارب  یآورجمع
 شود.برای تدوین این اطالعات استفاده میمختلف  یھایاز استراتژ، منظور

توانند بـا اختصـاص یا کارکنان سامانۀ فرماندھی حادثه می سامانه هھنگام وقوع حادثه، فرماند
از جریـان کارھـا مطلـع شـوند. براسـاس اطالعـات  ١عنوان توقف یا استراحت کوتـاه،زمانی به
شـده ھای استفادهشده، ممکن اسـت در سـاختار فرمانـدھی یـا سیاسـت یـا دسـتورالعملمبادله

ھا قـرار باید در اختیار کارکنان و دیگـر سـازمان تغییراتی داده شود. این تغییرات درصورت نیاز،
پیوسـته و وقوعمنظور تبـادل نظـر دربـارۀ اتفاقـات بهدنبال اتمام پاسخ به حادثـه، بـهداده شود. به

در سـطوح مختلـف و در  ٣یا تخلیۀ ھیجانی٢گرفته، باید جلسات بیان احساساتاقدامات صورت
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عنوان شـده بـهھای مطرحات، بایـد دیـدگاهفواصل زمانی مشخص برگزار شـود. در ایـن جلسـ
صورت رسمی، ثبت و مـنعکس شـود. دربـارۀ نحـوۀ بخشی از فرایند گزارش پس از مداخله، به

حادثـه یـا مـدیر بیمارسـتان  هھای الزم انجام شود و فرماندگیریدھی باید تصمیمفرایند گزارش
ه مرکـز ھـدایت عملیـات دانشـگاه بـ نویس گـزارشباید افراد مناسب را برای تھیه و ارائۀ پیش

 پزشکی و مدیران ارشد معرفی کند.علوم
 یآمـادگۀ تـیم، کشنھادشـدهیدنبـال اعمـال اصـالحات پبـه یی،گـزارش نھـایۀ پس از تھ

و  دھـدھا انجـام مهیا ضمیات حادثه یعملۀ برنام دربارۀ الزم را یھاینید بازبیبا یمارستانیب
ِ ییتغ ر در یـعوامـل درگتمـامی  نان برساند. الزم اسـتکارک گردی شده را به اطالععمالرات ا

 یردھـاکعمل قـوت و ضـعف دربارۀ خود را ھای، دیدگاهضمن حضور در جلسات ،پاسخ
 کارکنـانن اسـت بـا حضـور کـن جلسات ممین بگذارند. اار مسئوالیدر اخت ،گرفتهصورت

 ھـامارستانیبۀ ندیماه نکلذا مھم است شود؛ ل کیتش یشورکا ی ین محلا مسئوالیمارستان یب
و  یھمـاھنگ ھدفه به کبل ،ستمیس ھای خود دربارۀ پاسخ و بھبوددیدگاه تبادل فقط براینه

ن کـمم، به نـوع حادثـه. بستهکنند تکن جلسات شریدر ا طور منظمبه، ازھاینشدن برطرف
یـراد ا ییھـایسـخنرانھای محلی، ملی یا قطبـی ھا یا نشستفرانسنکھا در مارستانیاست ب
. دسـت آورنـدھـا بهالزم را دربـارۀ تجـارب آن شور اطالعـاتک یھامارستانیبیۀ تا بق کنند
 یھـان اسـت حجـم دعـوتکـمم موقعیـت،به توجهاست که با تجربه نشان داده ،رحالھبه

بنـابراین،  ھـا شـوند؛آن از برخیھا مجبور به انتخاب مارستانیه بکباشد  یقدرهب، شدهانجام
بـرای ایـراد  کنـد کـه از افـراد مختلـف،راھم میان را فکن امیا ،استاندارد یروشاستفاده از 
در  یبـر سـخنرانعالوه انجام شود. یتروتاهکدر زمان نیز  یو سخنران شود استفادهسخنرانی 

تجـارب و  گذاشـتنکاشترابـهدر نیـز  یانتشار مطالب در مجالت تخصصـی، مجامع عموم
 د.کنای ایفا میارزنده ر مھم واینقش بس ی،اربردکد دانش یتول



 ٢٢٧ یمارستانیحوادث ب یفرماندھ ۀردن سامانکفصل پنجم: فعال  

  فصلۀ خالص
را تشریح کردیم کـه مارستان یبدر حوادث  یفرماندھۀ سامانکردن فعال فرایند ،ن فصلیدر ا

 است:  ریشامل مراحل ز فرایند،ن یا

   ؛باش و اخطارھا. آماده۱

 ؛تیش موقعیو پا یابیارز. ۲

 ؛ات حادثهیعملۀ برنام یاجرا. ۳

 ؛مارستانیحوادث ب یز فرماندھکمر یاندازراه. ۴

 ؛حادثه یفرماندھۀ سامان یساز. فعال۵

 ؛حادثه یاتیعمل یزیربرنامه. ۶

 ؛ھایارتباطات و ھماھنگ. ۷

 ؛نانکارک رفاه و سالمت. ۸

 ی؛ردکمالحظات عمل. ۹

 ی؛و قانون یمالحظات اخالق. ۱۰

 ؛هیتخل. ۱۱

 وضعیت عادی؛ستم بازگشت به یس. ۱۲

 .و پاسخ به حادثهرد کعمل یابیارز. ۱۳

ۀ دو بار براسـاس برنامـ یسالکم، ای، دستِ صورت دورههب کنیم فرایند یادشدهمیه یتوص
 د.شون یتمر شدهاستخراج یھاویو سنار یمارستانیب یآمادگ





 

 

 





 

 

 ریزی و پاسخ راھنمای جامع برنامهفصل ششم: 
 فرماندھی حوادث بیمارستانی

 محتوای فصل
 ی؛مارستانیحوادث ب یزیررنامهب یراھنما یالگوۀ ارائ 
 ی.مارستانیپاسخ حوادث ب یراھنما یالگوۀ ارائ 

 اھداف فصل
 قادر خواھند بود:  کتاب، ازفصل  نیا ۀپس از مطالع خوانندگان

جـامع  یکمک راھنما به شده،بینییشپ یوھایرا براساس سنار یمارستانب پاسخ ۀ. برنام۱
 کنند؛ یابیارز یزیربرنامه

 براسـاس و ریزیبرنامـه جـامع راھنمـای کمـک به را موردنیاز حادثۀ عملیاتی برنامۀ. ۲
 کنند؛ تشریح مدنظر بخش در خطر تحلیل

، سـاعت ۲تا۰یزمانۀ را در محدود یمارستانیپاسخ ب یرد راھنماکو عمل یعناصر اصل. ۳
 .کنند حیتشر وضعیت عادیساعت و بازگشت به  ۱۲ش از یبساعت،  ۱۲تا۲
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 مقدمه
ی، مارسـتانیبۀ حادثـ یفرمانـدھۀ سـامان یشـنھادیپ یشده براساس الگو یسع ،لن فصیدر ا

بـه  کمـکمنظـور بـه یزیـربرنامـه یجامع راھنما یالگوو ن امنابع موجود و نظر متخصص
 .شود ارائه مقابله با حادثه یھابرنامه یابیو ارز یطراح

ایۀ الگـوی سـامانۀ ریزی حوادث بیمارستان بر پتدوین راھنمای جامع برنامه ،ھدف کلی
براساس تمام مخـاطرات و نیـز  ،فرماندھی حادثۀ بیمارستانی و ارائۀ الگوی عملیاتی و بومی

بـر مبتنـی  ممکـن اسـت ن الگـویـا متخصصان اسـت. ھایهبر شواھد علمی و تجربمبتنی 
ن افـراد بـا یشـترین خـدمت بـه بیشتریب ،نیمأرد تیکبه روتوجهیا با ،مخاطرات خاص باشد

خـدمات ۀ ارائـ فراینـد ،خـاص مواقـع جـز درهبـ ،قتیحقده از منابع محدود باشد. درستفاا
تمـامی  یبـرا ی،و آمـادگ یزیـررد برنامهیکداشتن رو لذاکند؛ چندانی نمیر ییتغ یمارستانیب

ھـای ل خطریـپـس از تحل ممکـن اسـت ھامارستانیب تر است.یو عمل یاربرد، کمخاطرات
مقابلـه بـا ۀ برنام ین و طراحیضمن تدوھا، آن ت پوششتحبخش ا یمارستان یدر ب محتمل
مـرتبط  یاتیعمل یھان برنامهیخود و تدو یھابرنامه یابیارز یبرانیز  یمناسب یالگو، حادثه

 یبـوم موقعیـتبراساس مخاطرات و  پزشکیعلوم یھاشود دانشگاهیه میداشته باشند. توص
 یزیـرین و گسترش الگوی راھنمـای برنامـهبه تدو ،جامعۀ ن برنامیبه ا یلکخود و با نگاه 

 ۀمحـور برنامـ ریـد اھـداف زیـبا ،ن الگـویاستفاده از ا برای .ی اقدام کنندمارستانیحوادث ب
 : دنریقرار گ مدنظر

   ی؛شنھادیپ یبراساس الگومحتمل حوادث و مخاطرات  یبرا ن برنامهیتدو  

 شـده،بینییوھای پیششـدۀ بیمارسـتان براسـاس سـنارنیتدو پاسـخۀ برنام یابیارز  
 ی؛زیرجامع برنامه یراھنما کمکبه

ل یـو براسـاس تحل یزیـرجـامع برنامـه یراھنما کمکھای اجرایی بهۀ روشتوسع  
 .نظربخش مدخطر در 

، طور مـنظمو بهشده ن یتدو زیر یھابراساس شاخص یمارستانیب یھااست برنامه الزم
 شوند:  یابیو ارز یبررس
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 . ھشدار۱

د أییـستم ھشـدار و تیس یسازفعال برای ایشدهتعریف یمارستان شما، فرایندآیا در ب 
 دارد؟ ی وجودمتصد یھاز و سازمانکمرا به وسیلۀ افت آنیدر

برای  ایشدهتعریفع و پاسخ یاعالم ھشدار سر یبرا فرایندی ،مارستان شمایا در بیآ 
امعـه و دولـت جو  مارسـتانیب یردکت عملیظرف بره ک وجود دارد یحوادث خارج
 ١؟تأثیرگذار باشد

 
 مارستانیحادثه در بۀ سامان یسازفعال. ۲

حادثـه و  یفرماندھۀ سامان یسازفعالبرای  یاشدهفیتعر فرایندمارستان شما یا بیآ 
 حادثه دارد؟ ییاجرا یزیربرنامه یاندازو راه یاتیعمل یزیربرنامه یاستقرار اجزا

حادثه و  یفرماندھ یسازفعالبرای ع یم ھشدار سراعالۀ برنام ،مارستان شمایا در بیآ 
 وجود دارد؟ کارکنان یھان پستییو تب یفراخوان

 یھـان سـازمانیبـ یفرمانـدھ رویۀجاد وحدت یابرای  فرایندی آیا بیمارستان شما 
 ٢ت حادثه دارد؟یریمد یمتصد

 
 تیوضع یابیارز. ۳

 ؟شده است نوشته حادثه جزئیاتبه  یدسترس فرایند ،مارستان شمایبدر ا یآ 

وسـعت و  ماننـد ،تیع وضـعیسـر یابیارز ی برایا فردیم یت ،مارستان شمایا در بیآ 
ت یوضـع، ناتعـداد مصـدوم، شـدگانت حادثـه، میـزان تخریـب، تعـداد فـوتشد
با اسـتفاده از ابـزار مناسـب درنظـر  ،مارانیت بیوضع کارکنان وت یوضع، مارستانیب

 گرفته شده است؟ 
 

                                                                                                                                              
 نک: دستورالعمل طراحی سامانۀ ھشدار سریع بیمارستانی. .١
 .کردن برنامۀ مدیریت حادثۀ بیمارستانیتبیین فرایند فعالنک:  .٢
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 ارکھم یھالکتشھا و سازمان. ۴
بـا  یارکھم ی برایمردم یدر سطح منطقه و مانورھاپاسخ  یبرامارستان شما یا بیآ  

 یابرنامـه )یمنطقـه (مسـئول محلـۀ حادثـت یریو مددانشگاه  اتیت عملیز ھداکمر
 ؟دارد

ز کـمر، اتیـت عملیز ھـداکـبـا مر ارتبـاط یبرقرار و حفظ یمارستان شما برایا بیآ 
اطـالع از بـرای  یشـورک (قطـب) و یاا منطقـهیـ یسـتانا، یات محلـیت عملیھدا
 ؟ دارد یبرنامه و روشحادثه  یلکت یوضع

دانشـگاه ات یـت عملیز ھداکمرکنندۀ حضور ارشد ھماھنگ یمارستان شما برایا بیآ 
 دارد؟ یابرنامه در زمان حادثه یمحل مرکز ھدایت عملیاتا ی
ع و تبـادل مسـتمر اطالعـات یسـر یرسـاننان از اطـالعیاطم برایمارستان شما یا بیآ 

ھـا و سـازمانبـا الزم را  یارتبـاط یھـاانـال، کحادثـه جزئیـات اطـالع از مربوط و
 ؟ است ردهک ییشناساار کھم یھالکتش

 ی،امـاھواره یھـام و تلفـنیسـیبـ نظیر ی،گرین دیگزیروش جامارستان شما یا بیآ 
 ؟ددار یارتباط یھاستمیس ینیگزیجا یبرا

 ھاسـازمانمتقابـل از  یھاکمکدرخواست  یبرا یروش مشخصتان شما مارسیا بیآ  
 ؟ دارد و مناطق مجاور یمحل ارکھم یھالکو تش

مـاران یبه ب یخدمات درمانۀ اژ و ارائیتربرای  فرایندیان و کممارستان شما یب در ایآ 
 و درمـان در مراقبت، مثالبرای  درنظر گرفته شده است؟ یریخأن و تییت پایبا اولو

   ؟اطراف یھادرمانگاهو  نیگزیجا یھاتیسا

و  داردالزم  یآگـاھ یمارسـتانیبشیت پـیـرد فورکمارستان شما از ساختار عملیا بیآ 
و تبـادل  یاتت عملیز ھداکمرق ازطری سپچ اورژانسیارتباط با د یاقدامات الزم برا

 است؟ کرده  ینیببیمارستانی پیشبیمارستانی و پیشت ین فوریاطالعات ب
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 ۱۱۵ھای عملیاتی، به نحوۀ عملکـرد اورژانـس یا کارکنان بیمارستان و فرماندھان بخشآ 
را  اسـتارتبیمارسـتانی آشـنا ھسـتند و کـارت تریـاژ ھای تریاژ پیشدر صحنه و روش

   شناسند؟می

ت یز ھـداکـمر پاسـخ مشخصـی در راسـتای رویکـرد یاسـتراتژشما مارستان یا بیآ 
 ؟ استنوشته  یمحلدانشگاه ات یعملت یز ھداکمر دانشگاه وات یعمل

ر یـنظ ،منطقـه ھایبیمارسـتاندیگر ت ین وضعییتع یبرا یفرایندمارستان شما یا بیآ  
 یھـاسـتمیو س بیمارسـتانیبیمارسـتانی و پیش کیپزش یھاتیفورخدمات  یبررس

 ؟ دارد اناتکگر امیو د بھداشتکۀ مثل شب ،یبھداشت یھامراقبت

و براساس مقـرارت خـود  ین محلیانوق با، ھماھنگ وشر یکمارستان شما یا بیآ  
 نگھداری اسناد و شواھد دارد؟و  یآورجمع برای

 
 ایمقابله با حوادث و بال یاتیعملۀ برنام. ۵

مقابله بـا  یاتیعملۀ ل برنامیمکشروع و ت یبرا ییھافرم و فرایندمارستان شما یا بیآ 
 ا دارد؟یبال

ن برنامـه یـت موجـود ایاستخراج وضـع یبرا ییاھو فرم فرایندمارستان شما یا بیآ 
مارسـتان را یب یھـان برنامه تمـام قسـمتیه اکنان حاصل شود یاطم: توجه ؟دارد

 یتیدر چـه وضـعی، در ھـر زمـان شدهۀ یاده برنامکو مشخص شود شود میشامل 
 قرار دارد؟

 

 یمنیو ا تیامن. ۶
 یتـیامن یازھـایو ن یمنـیا یبراالزم  اناتکام یابیارز فرایند ،مارستان شمایب در ایآ 

 ؟موجود است کارکنان

ی تـیامن یازھـایو ن یمنـیا یالزم برا اناتکام یابیارز فرایند ،مارستان شمایب در ایآ 
 ؟موجود است دسترسدر 
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کردن ھـا و محـدودپنجره و تمام درھا تیامن نیمأت یبرا یمارستان شما روشیا بیآ 
 ؟اردشده دنییتعھای ازپیشقسمتبه  یدسترس

 ؟ماران در زمان حادثه داردیمالقات ب فرایندر ییتغ یبرا یروش مارستان شمایا بیآ 

 
 ایجاد پناھگاه/تخلیۀ بیمارستان. ۷

 یمحلمرکز ھدایت عملیات با مقامات  ھمراه یریگمیتصم یبراآیا بیمارستان شما  
 دارد؟  یاشدهفرایند تعریفمارستان یبیۀ ا تخلین سرپناه یمأت ، برایو دانشگاه

مختلف  ھایموقعیت شده درگرفته ھایمیمداوم تصم یبررس ، امکانن برنامهیا ایآ 
 متفاوت را دارد؟ یازھایو با ن

 جاد پناھگاه در محل دارد؟یا یبرا ییھامارستان شما دستورالعملیا بیآ 

ھایی براساس نوع حادثۀ داخلی یـا خـارجی یـا ھـر دو، برنامـه آیا بیمارستان شما 
شـده واع تخلیه، شامل افقی، عمودی، جزئی و کلی، یا تخلیۀ فـوری، کنترلبرای ان

 مدت و جایگزینی مجدد درنظر گرفته است؟یا طوالنی

شـرکت ھـا ن برنامهیا در ای نده آگاه ھستیتخل یھان برنامهیاز ا ین محلا مسئوالیآ 
 ؟کنندمی

 ده اسـتکرمنعقد  یمقرارداد رسدرمانی با دیگر مراکز بھداشتیمارستان شما یا بیآ 
 ؟کند استفادهھا ی آنھاتیاز ظرف ،بانیعنوان پشتبه ،حادثهکه ھنگام وقوع 

 
 دھی کارکنانگزارش. ۸

 ،ریـز ھایدرخصـوص نمونـه کارکنانبه  یرسانارتباط و اطالع یمارستان شما برایا بیآ
 دارد؟ یابرنامه

 ؛ت موجودیات و وضعین اخبار عملیآخری درخصوص دھگزارش 

 کارکنان؛الزم  یھایآمادگکردن گوشزد 
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درخصـوص  اطالعـات الزمدادن  و کارکنـان یبـرا یو محافظت یاطیاقدامات احت 
 ؛آمدهوجودبه وضعیتدر  ۀ کارکنانت خانوادیانون حادثه و وضعکمحل و 

 پسـت، تلفـن، ویـرادی، داخلـکۀ ماننـد شـب ی،انات متعدد ارتبـاطکبه ام یدسترس 
   ی.درمان کارکناناطالعات  روزرسانیبه یر براو دورنگا یکیترونکال

 
 یعموم یرسانھا و اطالعرسانه. ۹
 ،ریـمخـاطرات زدرخصـوص  ھـابـه مـردم و رسـانه یرسـانارستان شما برای اطالعمیا بیآ

 دارد؟ای برنامه
 ؛ھارسانه یرسانر و اطالعاستقرا یبرامحلی  

 ؛یرسانایی برای فرایندھای اطالعگوھا سخنگو یسخن 

 اطالعـات در یپـارچگیک حفـظ یبـرا یمحلـ اتیـعمل تیھدا زکمر باھماھنگی  
 ؛منتشرشده

 اتینشـر سـیما وصداو ماننـدی، رسانامیپ یبرا یدولت یارسانه اناتکاماستفاده از  
 ؛معتبر

 ی؛محل موقعیتبراساس  ،به چند زبانرسانی پیام 

 در یاتیـملت عیوضـع خصـوصدر یعمـوم یرساناطالع یمارستان شما برایا بیآ 
 دارد؟ یابرنامه ،حادثه محل

 بـا ھـدف یارسـانه یھـانفـرانسک بـه یص محلـیتخص برایمارستان شما یا بیآ 
 ن برنامـهیـاگفتنی اسـت  دارد؟ی امارستان برنامهیت بیوضع ی ازادوره یخبررسان

یی، مراجـع قضـای، محلات یت عملیز ھداکمرشده با انجام یبراساس ھماھنگ باید
م یتنظ یبھداشت یھاهکدانشگاه و شب کیپزش یھاتیحوادث و فور تیریز مدکمر

 شود.
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 دارد؟ یعمـوم یرسـاناطالعبرای  ی،اشدهتدوینھای ازپیشن شما پیاممارستایا بیآ 
یـۀ تھ ،لامثـبـرای  ؟کنـدمیر ییـتغراساس موقعیت و نیاز مخاطبان ب ،ھاامین پیا ایآ

 دن.لر زکق ی ازطریدنیآب آشامیۀ روش تھ شده دربارۀتدوینپمفلتی ازپیش

 
 اتیعمل. ۱۰
 دارد؟ یمناسبۀ ر برنامیز موضوعاتاز  یکھر یبرا، مجزاصورت بهمارستان شما یا بیآ

 ؛هیتخل 

 ی؛گذارد بمبیتھد 

 ی؛سوزآتش 

  یی؛زدایآلودگک و مواد خطرنا 

 ؛مارستانیت بیاز توان و ظرف ۀ بیماران بیشا مراجعیھجوم  

 ی؛ریگگروگان 

 ی؛دزدبچه 

 ؛زکدرون مر یگرفتگآب 

 ؛مارستان)یببودن گرمایش سوزمارستان (دوگانهیبرسانی به بندان و قطع سوختخی 

   ی؛اجتماع یھااغتشاشات و بحران 

 ؛جنگ و بمباران 

 ی؛عفون یھایماریگسترش ب 

 ؛هیتھو یھاستمیارافتادن سکاز 

 ؛ستم برقیارافتادن سکاز 

 ی؛رسانستم آبیارافتادن سکاز 

 ؛بد یوھواآب 

 ؛لیت به ھر دلاخدمَعرضۀ توقف  

 ی؛و ارتباط یمخابرات یھاستمیارافتادن سکاز 
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 ١؛رتلفاتحوادث پُ  

 ی؛سمیوتروریحمالت ب 

 ؛نزاالآنفو یپاندم 

 ؛لیس 

 زلزله و... . 
 
 ھانندگان آنکنی به بیماران و ھمراھان و مالقاترسااطالع .۱۱

د بـه بیمـاران و موجـوت یوضـع درخصوص یرساناطالع برایمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟ مخاطره برۀ مبتنی برنامھا، آن نندگانکھمراھان و مالقات

 ین اجتمـاعیمأز تکمرا دیگر و یستیسازمان بھزی و ارکبا واحد مدد ،ن برنامهیا ایآ 
 ھماھنگ شده است؟

مـاران در آن یمشخصـات ب ی دربارۀعموم یرسانان اطالعکام ،ماستان شمایا در بیآ 
مربوط  اطالعات ،مارستانیب سایتوبدر  ،مثال برای فراھم شده است؟مارستان یب

 دسترس باشد.ی در ماران بستریببه 
 
 منابع. ۱۲

منــابع و  و زاتیــش اســتفاده از تجھیپــا یبــرا فراینــدی ،مارســتان شــمایا در بیــآ 
 ازھا درنظر گرفته شده است؟ین یابیو ارز کارکنان یریارگکهب

ای، منـابع و نیازھـای کارکنـان، مسائلی، مانند تجھیزات حادثـهآیا بیمارستان شما برای  
ای یا اسـتانی درنظـر گرفتـه فرایندی برای ارتباط با مرکز ھدایت عملیات حادثۀ منطقه

 است؟

زات متناسب بـا یفضا و تجھکارکنان و  ییجاهجاب یبرا فرایندیمارستان شما یا بیآ 
 درنظر گرفته است؟ت یوضع یابیارز

                                                                                                                                              
1. Mass casualty incident (MCI) 
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 کـیمکان کو پزش ، کارکنانمنابع، زاتین تجھیمأتبرای  فرایندیتان شما مارسیا بیآ 
 ییمـاران سـرپایا محـل بیـبخـش اورژانـس  مثالً  ،دهیدبیبان در مناطق آسیو پشت

 درنظر گرفته است؟

، ریـتعم، یعفونۀ صـحیح ضـدنـان از نحـویاطم یبـرا فرایندیمارستان شما یا بیآ 
 ابع دارد؟زات و درخواست مجدد منیتجھ ینیگزیجا

 مـازادو بازگرداندن داروھا و منابع کردن ی فھرستبرا فرایندیمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟

ن یمأتبرای به فروشندگان  ،عیسر یابیدست یبرا یو طرح فرایندمارستان شما یا بیآ 
 یقـرارداد ،ا از قبـلیـآدرنظـر گرفتـه اسـت؟  کیزات پزشیو تجھ ییدارو یازھاین

 ماده شده است؟آ خطر یابیبراساس ارز

ھـای خـود در زمـان تیتـداوم فعال یبرا یمارستان طرحینندگان منابع بکنیمأا تیآ 
 ن منابع دارند؟یمأت ین برایگزیجا ھایحادثه و روش

ن آن منــابع و یمأتــ یبــرا ین مشخصــیگزیمارســتان شــما فروشــندگان جــایا بیــآ 
 درنظر گرفته است؟زات در زمان حادثه یتجھ

زین ثبـت اَسـناد را بـرای مـواقعی کـه سیسـتم گیجا یھاروشمارستان شما یا بیآ 
 درنظر گرفته است؟دسترس نیست، الکترونیکی در 

 
 ستمیس یو بازتوان یبندتیاولوو  خدماتۀ ارائ. ۱۳

در  ،معمـول یکینیلک یھاتیم فعالیو تنظ یابیارز یبرا فرایندیمارستان شما یا بیآ 
 ییسرپا یھاسیسرو ھا وھایی، مانند جراحیر برنامهییا تغیلغو  ، نظیرحادثهھنگام 
 دارد؟

ر یـنظ ،گـریز دکھا و مرادر بخش یاتیعمل یھاتداوم طرح یمارستان شما برایا بیآ 
ۀ نان از ادامـیمنظور اطممالی، پشتیبانی و مدیریت، بهیادار یھاقسمتیک، نیلکپارا
 دارد؟ یاهبرنام ،الزم و بدون خطر ییجاهان جابکو ام یضرور یھاتیفعال
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 یھـاتیـفعال یبنـدتیـاولوبـرای  فراینـدیار مشـخص و یمارستان شما معیا بیآ 
 دارد؟ یبازساز

 یھاتیا لغو فعالی ستان شما معیار مشخص و فرایندی برای مختصرسازیماریا بیآ 
 دارد؟ یرضروریغ

بازگردانـدن بـرای  یار مشخصـیـمع، مارسـتانیاسـت بیمارستان شما طبق سیا بیآ 
 ه دارد؟یت اولیبه وضع یضروردمات غیرو خ یقبت درمانات مرایعمل

ر دفـع یـنظ ،مارستانیت خدمات خارج از بیفاکنان از یاطم برایمارستان شما یا بیآ 
 خون و دارویـیمحصوالت  ینیگزیجا، س البسهیسرو، هیس تغذیسروۀ ارائ، زباله
 دارد؟فرایندی  ،وذھاب در زمان حادثهابیا و

ه کـ یدر مـواقع، شدهلیات تعدیانات و عملکامکارکنان و  برایمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟یی ھاطرح، باشدھا نیاز به بازتوانی ھا و ماهھفته مثالً  ی،زمان طوالن

 
 کارکنان. ۱۴

 دارد؟ھا ۀ آنو خانواد کارکنانت از یحما برای یمارستان شما طرح فوریا بیآ 

و  اسـتراحت، ازجملـه نـانکارک ن سـالمتیمأنان از تیاطم برایمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟ فرایندی ،هید قوا و تغذیتجد

ا برای ردیابی کارکنان درحال انجام وظیفه، مانند اسـامی و محـل مارستان شمیا بیآ 
 دارد؟فرایندی  ،در زمان حالھا حضور آن

روز طور مـنظم بـهه بـهک دارد کارکنان یفراخوان برای سیستمیمارستان شما یا بیآ 
 ؟آزمون با مانور را داشته باشدان شود و امک

 کارکنـانگزارش صـدمات  یریگیل فرم و پیمکت برای فرایندیمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟

 نظیـر کارکنان، یزات محافظتیانات و تجھکع امیع سریتوز برایمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟ یروش و فرایند یی،دارو یسکالیپروف ی وفرد یزات محافظتیتجھ
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   آموزش .۱۵

ۀ جانبـع و مخـاطرات ھمـهیخصـوص وقـادر آمـوزش بـرایمارسـتان شـما یا بیآ 
 دارد؟ فرایندی ،حادثه ھنگامل در یدخ کارکناناطالعات کردن روزاضطراری و به

 
   مارانیب یابیرد .۱۶

 ی،ت بسـتریـن موقعیـیتع، مارانیب یابیرد برای یمشخص فرایندمارستان شما یا بیآ 
 یاضـطرار یھـاتیـدر موقع ،نیو ھمچنـ یعاد وضعیت درھا آن ت درمانیوضع
 دارد؟

کی ماران و مستندات پزشـیاموال ب یابیرد برای یمشخص فرایندمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟ھا آن

 تیــموقع بــرای ردیــابی وضــعیت درمــانی بیمــاران، ماننــدمارســتان شــما یا بیــآ 
ز کـبـا مرا ی،ز درمـانکـامرھا یا دیگر بیمارستانبه  ییجاها جابیص یترخ -یبستر 

ھای الزم را انجام یھماھنگ دانشگاه مرکز ھدایت عملیاتا ی یمحلۀ ت حادثیریمد
 است؟ داده

 
 ت سالمت روانیحماۀ برنام. ۱۷

روان کارکنـان و ت از سـالمت یـحما بـرای یمشخصـ فراینـدمارستان شما یا بیآ 
 وتاه و بلندمدت دارد؟ک یھادوره ھا، برایھای آنخانواده

آنـان  یھاماران و خانوادهیب یت از سالمت روان برایحما برایان شما مارستیا بیآ 
 دارد؟ یمشخص فرایند

سالمت روان جامعـه  یھامارستان با برنامهیسالمت روان در ب برای یزیرا برنامهیآ 
 الزم را دارد؟ یھماھنگ

 

 ھانهیھز یابیثبت و رد. ۱۸
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ماننـد  ،ھـانـهیھز یابیو رد ثبت برایمشخص  یھاو فرم فرایندمارستان شما یا بیآ 
 زات دارد؟ید تجھیخر ساعات کاری کارکنان و

ھا ھای ھزینـهفرستادن گزارش برای یمشخص یھاو فرم فرایندمارستان شما یا بیآ 
 دارد؟ صالحذیبه مراجع 

 
 ستم ثبت اطالعاتیس. ۱۹

، ھـاتیـفعال، ارتباطـات یسـازمسـتند بـرای یمشخصـ فراینـدمارستان شما یا بیآ 
 یالمات تلفنـکستم ضبط میس حادثه دارد؟ مثالً  درھنگام ھایریگمیامات و تصماقد
 .مربوط ھایهجلسصورتم یا تنظی
ثبـت ۀ برگـ ھـایی، ماننـدشخصی بـرای اسـتفاده از فرمم فرایندمارستان شما یا بیآ 

 دارد؟ کارکنانیثبت اطالعات  و ارکساعات 

و ثبت اطالعات در زمـان حادثـه  یگانیبا آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای 
 دارد؟ 

 
 یت عادیبازگشت به وضع. ۲۰

بـه وضـعیت بازگشـت  یارھـاین معییتع برای یمشخص فرایندمارستان شما یا بیآ 
رش و یپـذ ییتواناوضعیت عادی، بازگشت به  یارھایاز مع یکی دارد؟ مثالً عادی 

 .ۀ خدمات به بیمار انتخابی و غیراورژانسی استارائ
ۀ ت حادثـیریمـدۀ ت سـامانیـو توقـف فعال کردنفعـالستان شما برای غیرآیا بیمار 
 دارد؟فرایند مشخصی  ،شدهزات استفادهین مجدد مواد و تجھیمأو ت یمارستانیب

 
 اتیبعد از عمل مرحله. ۲۱

 ،ات حادثهیگزارش جامع بعد از عملارستان شما فرایند مشخصی برای ارائۀ میا بیآ 
 ییھـاآن، ه خوب انجام شدندک ییھا، فرایندپاسخ یھا، فرایندحادثهۀ شامل خالص
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ت حادثـه یریمد یزیراصالح برنامه برای فرایندیو  اھنهیھز، از به ارتقا دارندیه نک
 دارد؟

و  نـانکارک چـون یافـراد ییشناسـا بـرای یمشخصـ فراینـدمارسـتان شـما یا بیآ 
 ھنگـامدر  یانرسـای و کشوری که آمـادگی کمـکی و منطقهافراد بومو  ناداوطلب

 ؟ددار، داشته باشندحادثه را 
 یجیو بازگشـت تـدر یـیزدارساسـت بـرای یمشخصـ فراینـدمارستان شما یا بیآ 

 دارد؟ یعاد وضعیتامدادگران به 
ارتقـا بـه  یھـاات و برنامـهیـبعد از عمل یھاگزارشیا بیمارستان شما برای ارائۀ آ 

 دارد؟سیاستی  ربطین ذمسئوال

 یمارستانیبۀ حادث بهپاسخ  یراھنما. ۶-۱
 سوزیمثال: آتش

حـوادث ت یریمـد سـامانۀچارت  د ویامل بخوانک صورتبهپاسخ را  یراھنمادستورالعمل: 
نـان از یاطم یبـرا لیسـت،چک عنوانبـه پاسـخ ین راھنمـایـ. از اکنیـد را مرور بیمارستان

 د.کنیاقدامات استفاده تمام  املکح و یصح دادنانجام
   .یداخل یسوزآتشۀ خالل حادث در مالی و جانیات اھش تلفی: کلکھدف 

 ئی: اھداف جز
 ؛اھش 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 چھار مرحله پاسخ مبتنی

 ساعت بعد ۲تا٠ۀ از لحظ یاتیعملۀ دوری: فوراقدام . ۱
 یواحد فرماندھ

 حادثه:  هفرماند
 ؛ دکنیحادثه را فعال  یفرماندھۀ ات حادثه و سامانیعملۀ برنام 
 ؛دکنیھا را منصوب شن بخمسئوال حادثه و هفرماند 
توجـه  ینشـاناحد بین بیمارسـتان و مسـئوالن آتـشو یوجود فرماندھموضوع به  

   کنید؛
 .کنید ه و نوع آن را مشخصیاز به تخلین 

 
 ارشد روابط عمومی: 

 ؛دکنیبرپا  یخبررسانای برای همنطق 
اطالعـات ۀ ت حادثـه و ارائـیوضع یروزرسانبه برایرا  یامنظم رسانه ھایجلسه 

 ؛دینک یارمندان سازماندھکماران ویمناسب ب
به ھمراھان  یی،جابهیی که دربارۀ حادثه و تخلیه و جاھاهیاطالع رب، ازیدرصورت ن 
 د.ینکنظارت  ،شودیداده م ماریب

 
 ارشد رابط و ھماھنگی: 

، دانشـگاهات یـت عملیز ھـداکـمر ی،ت حـوادث محلـیریز مدکطور منظم با مربه 
تمان ارتبـاط برقـرار سـازید و ت سـاخیوضـع بـارۀدر 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 مارسـتان و یحضـور در ب برای یمارستانیبدرخواست از سیستم خدمات پیش

 ؛گریز دکومان به مراماران و مصدیانتقال ب ،ازیدرصورت ن
o ی؛خال یھااز تعداد تختآوردن اطالعات دستانتقال مصدوم و به 
o  ازینکارکنان موردِ داروھا و ، اتکتدار، زاتیتجھدادن قرضامکان.  

 
 ارشد ایمنی: 

 ؛دینکساختمان نظارت  یِ ثبات فوربر  
اران مـیب نـان وکارکحفاظت از مکان موقت برای یۀ فوری یا نقلتخل یبرا یمناطق 
 ؛دیشنھاد دھیپ
ه کـرا  ییھـاتیموقع ،و بالفاصله کنید نظارتت ساختمان یبر وضع ،حادثه ھنگام 

 د.یحادثه اطالع دھ هبه فرماند کنند،می فوری دیتھدرا و سالمت  یزندگ

 اتیواحد عمل
یـق و نجـات را حر یات اطفایو انجام عمل کنید را اجرا یسوزطرح پاسخ به آتش 

 ؛دینک یرھبر ینشانتشھای آتا رسیدن تیم
ا آتش یده از دود یدبیآس یھاانکان موقت مناطق مجاور مکما نقلی نیاز به تخلیه 

 ؛دینک یابیرا ارز
ز کـخسـارات از مر یابیـارز ،افـت گـزارشیر را پـس از دریدرگ یھاسازه 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 ،ھاانکمدیگر در  
 .دینک یسازت را مستندیرده و وضعکیریگیماران را پیب ده ویدکارکنان آسیب 

 یزیرواحد برنامه



 ٢٤٧  یمارستانیحوادث ب یسخ فرماندھو پا یزیرجامع برنامه یفصل ششم: راھنما 

 

 ؛دینک یماندھرا سازھا شدن آنیان بسترکمارستان و میماران بیع بیشمارش سر 
 ؛دکنیماران را آغاز یب یریگیروند پ 
 ؛دیداشته باشھا آن انکر نام و مکبا ذ، ارمندان درحال خدمتکاز  ینیتخم 
کرده ات را مشـخصیو اھداف عمل یاتیعمل یھاروش ،حادثه هفرماند یارکبا ھم 

 .کنید نیحادثه را تدو یاتیو طرح عمل

 یبانیواحد پشت
 ؛دینک یارکھم در برآورد خسارت ساختمان 
 ؛دیده انجام دھیدبیمناطق آس ات نجات را دریعمل، انکدرصورت ام 
 مطمئن شوید؛ستم ارتباطات و اطالعات یرد سکارکاز  
 ی،رسـانو در اطالعکرده  ارمندان مجروح را آغازکت یوضع یسازو مستند یریگیپ 

 .دینک یارکشان ھمیھابه خانواده

رای ھمکـاری در عملیـات و تخلیـۀ احتمـالی در صورت نیـاز، کارکنـان اضـافی را بـ 
 فرابخوانید.
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 ھای کامل سامانۀ فرماندھی حادثهجایگاه. ۱-۶نمودار 



 ٢٤٩  یمارستانیحوادث ب یسخ فرماندھو پا یزیرجامع برنامه یفصل ششم: راھنما 

 

 ساعت بعد ۱۲تا۲یاتیعملۀ دوری: انیم مرحلۀ. ۲
 یواحد فرماندھ

 حادثه:  هفرماند
ه یـاز بـه تخلیمجدد ن یابیارز ساختمان و هب یسوزآتش یلکمرور خسارات  یبرا 
ھـا ن بخـشوالئمسـ حادثـه و هبا فرمانـد ،طور منظمبه، مارانیان موقت بکملا نقی

 د.ینکمالقات 
 

 ارشد روابط عمومی: 
ھـا ادامـه رسـانه مـاران ویبو  ارمنـدانک یبرا گزارش راۀ ارائ ھایجلسه یبرگزار 

   ؛دیدھ
 .دینکجاد یا ھماھنگی ارشِد رابط و یارکمار را با ھمیز اطالعات بکمر 

 
 و ھماھنگی:  ارشد رابط
ھای منطقه و مرکز مدیریت بیمارستاندانشگاه و  مرکز ھدایت عملیاتھمچنان، با  

روزرسانی موقعیت حادثه و درخواست کمک ارتباط داشـته محلی، برای بهبحران 
 باشید؛

یـۀ رونـد تخلۀ ادامـ بـرایمارستان یحاضر در ب یمارستانیبشیاورژانس پ هبا فرماند 
 ؛دیر ھماھنگ باشگیز دکماران به مرایب
 د.ینکجاد یا یعمومبیماران را با ھمکاری بخش روابط ز اطالعاتکمر 

 
 ارشد ایمنی: 

کارکنـان و و سـالمت  یمنـیه به مسائل اک یجارۀ پاسخ به حادث یھال روشیتحل 
را  یاقـدامات اصـالح وکنیـد  یشـود را سـازماندھیماران و ساختمان مربوط میب

 د.یریگ کاربه التکحل بھتر مش یبرا
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 اتیواحد عمل
 ؛دیرا ادامه دھ یتیریمد یھاتیماران و فعالیمراقبت از ب 
 ؛دیده را انجام دھیدبینقاط آس ماران ازیبیۀ ا تخلی ییجااقتضا، جابهبنابه 
   مطمئن شوید؛ماران یب وضعیت ماران از وقوع حادثه ویبۀ خانواد شدنمطلع  از 
 تالش کنید؛ یشگاھیآزما یھاسیمجدد سرو یبرقرار یبرا 
 ؛دیمطمئن شو یاصل یبه نواح یاتیح مھم و یھارساختیخدمات زۀ از ارائ 
 ؛دینک ساختمان را آغاز یسازکپاۀ برنام 
 ؛دینکر ساختمان را آغاز یتعم 
نـاامن برقـرار  منـاطقِ تمـام در را ت یو امن دھیدت در ساختمان را ادامه یجاد امنیا 
 ؛دینک
نرسـیده  بیآسـھا آن املبودن کفعال و یغلمداوم ش یردھاکبه عملمطمئن شوید  

 است.

   یزیرواحد برنامه
 ؛دیماران را ادامه دھیو ب کارھای کارکنان یریگیپ 
 ؛دینک روزرسانیو به ینیبۀ عملیاتی حادثه را بازبرنام 
 .مطمئن شویدھا تیو فعال ھامیتصمو  اقدامات یسازاز مستند 

 یبانیواحد پشت
 ؛دیجات را ادامه دھات نیعمل، اقتضا بنابه 
 ؛دکنین یمأرا ت یستاد کارکنان یت روانیحما 
 ؛دینکفراھم  کارکنان یاستراحت برا یھادوره آب وو  غذا 
 هاطالع فرماندرا به دھید. وضعیت ده را ادامهیدبیارمندان آسکت ینظارت بر وضع 

 ؛دیحادثه برسان



 ٢٥١  یمارستانیحوادث ب یسخ فرماندھو پا یزیرجامع برنامه یفصل ششم: راھنما 

 

 یات بازسازیمار و عملیل مراقبت از بیتسھ یاز را براینمورد زاتیملزومات و تجھ 
 ؛دینکدرخواست 

 یمارسـتانیبشیاورژانـس پـ کمـکشـده را بـا هیـشده و تخلجاانتقال بیماران جابه 
   ؛دینک یساماندھ

ۀ ا ارائـیـ یانکـم ییجـاقالـب جابـه در یشـگاھیآزما یھاسیمجدد سروۀ در ارائ 
 ؛دینک یارکخدمات محدودتر ھم

 د. یه دھاز ادامیرا براساس ن یلیمکت یروین نیمأت 

 مالیاریواحد اد
را  ینـیتخمرفتۀ درآمـد ازدسـت شاملپاسخ به حادثه و بازسازی،  مخارج نه ویھز 
 ؛دکنی یریگیپ
دیـده و بیمـاران را آغـاز کارمندان آسیببه مربوط  سازی و درخواست مطالباتمستند 

 ؛کنید
 یبـراالزم را  یسـتاد یروھـایخدمات محدود و ن، دارو، زاتیتجھ، اتکتداریۀ تھ 

 .دینکل یبھتر تسھ یپاسخ مؤثرتر و بازسازۀ ارائ

 ساعت ۱۲بعد از  یاتیعملۀ دوریافته: مرحلۀ توسعه. ۳
 یواحد فرماندھ

 : حادثه هفرماند
ۀ ت حادثه و ادامـیوضع روزرسانیبه ین واحدھا براو مسئوال یفرماندھ کارکنانبا  

 .دینکماران مالقات یب ییجاها جابیه یتخل
 

 ی: عمومارشد روابط 
ت و یوضـع دربـارۀ ھارسانه و ھاخانواده، مارانیبکارکنان، به مناسب  یرساناطالع 

 ؛دیادامه دھرا ماران یاطالعات ب
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 د.یاز ادامه دھیمار را براساس نیز اطالعات بکت مریفعال 
 

 ی: ارشد رابط و ھماھنگ
ز کـرما یـدانشـگاه  اتیـت عملیز ھـداکـمربه  شدهفرستاده اطالعات یروزرسانبه 

حادثـه و  ی دربـارۀ وضـعیتمراجع قـانونی و نشانآتشی و ت حوادث محلیریمد
 د.یه را ادامه دھیشرفت تخلیپ
 ی: منیارشد ا 
کارکنـان  یو سالمت یمنیه به مسائل اکرا  یجارۀ پاسخ به حادث یھاروش یابیارز 

را  یو اقـدامات اصـالحکنیـد  یسـازماندھ ،شودیسات مربوط میماران و تأسیبو 
 .ام دھیدانج

 اتیواحد عمل
 ؛دیرا ادامه دھ یتیریمد یھاتیماران و فعالیمراقبت از ب 
 مطمئن شوید؛ماران یامن بیۀ ا تخلی ییجااز جابه ،ازیصورت ندر 
 متعلقـاتونـده و داروھـا و از انتقـال پر ،اندمنتقل شده یگرید یجاهماران بیاگر ب 

 مطمئن شوید؛ھمراه او بیمار به
  ؛دیخدمات را ادامه دھ ساختمان و ب بهیآس یابیارز 
   ؛دینکنندگان فراھم کمالقات ھا وخانوادهو  مارانیب یغذا برا آب و 
 د.یناامن درون ساختمان را ادامه دھ یھاانکھا 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؛ ھا و اقداماتمیتصمو  ھاتیفعال یاز مستندساز 



 ٢٥٣  یمارستانیحوادث ب یسخ فرماندھو پا یزیرجامع برنامه یفصل ششم: راھنما 

 

 د.یماران را ادامه دھیب و کارکنان ی کارھایریگیپ 

 یبانیواحد پشت
گـزارش را فـراھم ۀ ارائ ھایی برایجلسه یبرگزار و کارکنان یت روانیان حماکام 
 ؛دینک
  ؛دیرا ادامه دھ کارکنان یاستراحت برا یھادوره آب وو  ن غذایمأت 
 هگزارش آن را بـه فرمانـد د ویده را ادامه دھیدبیارمندان آسک وضعیت نظارت بر 

 کنید؛ حادثه ارائه
وقت، ذخـایر و تجھیـزات مات آزمایشگاھی دراسـرعمجدد خد یبه منظور برقرار 

 ؛دیا دوباره سفارش دھدیده را جایگزین کنید یآسیب
 .دینکاقدام  یاضاف یروھاین نیمأتبرای ، ازیدرصورت ن 

 مالییادارواحد 
   ؛دیرفته را ادامه دھمخارج حادثه و درآمد ازدست ھا ونهیگزارش ھز و یریگیپ 
دیده و به مطالبات و مـدیریت خطـر مـرتبط بـا کارمنـدان آسـیب ھای مربوطگزارش 

 بیماران را کامل کنید. 

 یت عادیعبازگشت به وض ۀمرحل. ۴
 یواحد فرماندھ

 : حادثه هفرماند
، شودیاز ساختمان مشاھده م یا قسمتیھمه  ییبازگشا یالزم برا یھااگر شاخص 

 ؛دینکماران را صادر یو بازگشت ب ییدستور بازگشا
 کنید؛مارستان نظارت یب یعاد یھاتیبر استقرار مجدد فعال 
ه کـ یردولتـیو غ یدولت یروھاین، کارکنان و ناداوطلب ،شده دهفراخوان یروھایاز ن 

 د.ینکص یرا ترخھا آن و ، قدردانی کردهاندداشته یارکدر حادثه ھم
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 ی: ارشد روابط عموم

ت و یوضـع یابیـد و پـس از ارزیـنکھـا برگـزار را با رسانه یینھا یھیتوجۀ جلس 
رده و اتمـام حادثـه را کـ هیتھ یگزارش مارانیاز ب ،دست آوردن اطالعات مناسببه
 د.ینکالم اع

 
 ی: ارشد رابط و ھماھنگ

را از  ینشـانآتـش ی وت حوادث محلیریز مدکمرو  دانشگاه اتیت عملیز ھداکمر 
 .  دینکمجدد ساختمان مطلع  ییان حادثه و بازگشایپا

 
 ی: منیارشد ا

 .دینکماران نظارت یو بازگشت ب یعاد یھاتیفعالبودن منیبر ا 

 اتیواحد عمل
 ؛دیه برگردانیاول تت را به حالیریمد مار ویمراقبت از ب یھاتیفعال 
 ؛دیگردانھا بازاران تخلیه شده را به بخشمیب 
 را مجدداً برقرار کنید؛غیراورژانس و ارائۀ خدمات بررسی  
مـاران و یبـه ب یخـدمات اجتمـاع ی دربارۀاطالعاتی، ت روانیاز حمایدرصورت ن 

 د.ینکھا ارائه خانواده

 یزیرواحد برنامه
 ؛دینک ییرا نھا یحادثه و اتمام فراخوان عموم یاتیلعمۀ برنام 
بـا  یو بعـد از ھمـاھنگکنیـد ه یتھ یگزارشخالصه ،مارانیت بیت و موقعیاز وضع 

دیگـر ھـا و ن بخـشمسـئوالو  یفرمانـدھ کارکنـان یبـرا، اتیـت عملیز ھداکمر
 بفرستید؛ نندهکدرخواست یھاارگان



 ٢٥٥  یمارستانیحوادث ب یسخ فرماندھو پا یزیرجامع برنامه یفصل ششم: راھنما 

 

 ؛دکنی یآوررا جمع یات بازسازیعملمارستان و یپاسخ بو  حادثه ییگزارش نھا 
 مطمئن شوید؛سناد حادثه اَ  مناسبِ  یگانیاز با 
زیـر  ای از نکـاتصورت مجموعـهبهرا  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 ییھافرایند 
o ی؛افزارا سختی افزارینرم یسازدرخصوص به ییشنھادھایپ 
o شده و پیشنھاد برنامۀ عملیـات ھای برنامۀ عملیاتی انجامبازنگری و اصالح ضعف

 آینده؛
o ی.ات اصالحیعمل 

 یبانیواحد پشت
ت استرس را براساس یریمد ھایجلسه وکرده  را فراھم کارکناناز  یت روانیحما 
 ؛دینکاز برگزار ین
 نظارت کنید؛ کارکنانت سالمت یبر وضع 
   ؛دینکره یمجدداً ذخ طبیعیات را درحد کتدار آب و، غذا، دارو، زاتیتجھ 
و بـه بخـش  بنویسـیدجزء بهرده به تجھیزات و تدارکات را جزءخسارات واتمام  

 بفرستید؛ یمالیادار
 ؛دینگرداسازی و ضدعفونی بازکشده را پس از پاگرفتهزات قرضیتجھ 
ۀ مثـال مغـاز یبرا ؛دیه برگردانیرا به حالت اول یضرورۀ خدمات معمولی وغیرارائ 

 . و... یفروشهیھد
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 یمالیادار واحد
را  ینــیتخمۀ رفتــدســتخســارات و درآمــد ازو  پاســخ یینــه و مخــارج نھــایھز 

 بفرستید؛حادثه  هفرماند یبرا ،دأییت برایگزارش آن را ۀ خالص و کنید یآورجمع
ھـا، ی آنانـدازراه و یساختای و زیرسازی خسارات سازهمستند در یارکمھ یبرا 

 د. یریمه تماس بگیموران بأبا 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 یھامرتبط با فرایند یھافرم 
 ؛فیشرح وظا 
 برنامۀ تداوم فعالیت ساختمانی و بخش اداری؛ 
 تلویزیون/ رادیو/ اینترنت برای پیگیری اخبار؛ 
 .ارتباط یبرقرار تلفن/ ماھواره/ موبایل ماھواره/ اینترنت برای 



 ٢٥٧  یمارستانیحوادث ب یسخ فرماندھو پا یزیرجامع برنامه یفصل ششم: راھنما 
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  فصلۀ خالص
 یالگـویـۀ حادثـه برپا یزیـرجـامع برنامـه ین راھنمایاربرد تدوکلزوم و  به ،ن فصلیدر ا
و  یاتیـعمل ییالگـوۀ ارائـستانی پرداخته شد. این راھنما برای ماریبۀ حادث یفرماندھۀ سامان
ن ارائـه اات متخصصـیـو تجرب یشواھد علم برمبتنی مخاطرات و تمام  براساس نگاه ی،بوم
ی مخـاطرات خاصـ بـرمبتنـی  ممکن است ستانی ماریبۀ ثحاد یفرماندھۀ سامان ی. الگوشد
فـه یوظ ،مخاطراتبیشتر در به اینکه باتوجه ولی ،شودخاص مطرح  یوھایسنار یو برا بوده

ود ن افـراد بـا اسـتفاده از منـابع محـدیشترین خدمت به بیشترین بیمأت ،مارستانیرد بکارکو 
تـر یو عملـ یاربردکـ ،ل مخـاطراتک یبرا یو آمادگ یزیررد برنامهیکداشتن رو لذا، است
 است.

در بیمارستان یا بخـش تحـت  محتمل ھایھا ممکن است پس از تحلیل خطربیمارستان
پوشش، ضمن تدوین و طراحی برنامۀ مقابله با حادثه، الگوی مناسبی برای ارزیـابی برنامـۀ 

ھـای اهشـود دانشـگیه مـی. توصـھای عملیـاتی مـرتبط داشـته باشـندخود و تدوین برنامه
بـه  ،جامعۀ ن برنامیبه ا یلکخود و با نگاه  یبوم موقعیت براساس مخاطرات و پزشکیعلوم
ل، الگـوی راھنمـای پاسـخ ن فصـیـن در ایھمچنـ .دننـاقدام ک یزیربرنامه یراھنماۀ توسع
ت یریمـد فراینددر ، اقداماتتمام  املکح و ینان از انجام صحیاطم یبرا لیستیعنوان چکبه

ن و یتـدو بـرای یزیرجامع برنامه یشود از راھنمایه می. توصشد ارائه یارستانمیحوادث ب
اقدامات  یابیارز برایپاسخ  یشده و از راھنمااستخراج یھاویبراساس سنار ،برنامه یابیارز

 .شود پاسخ استفاده فرایندشده در انجام



 

 

 ا یبال اھش خطرکدر ه یپا یھاواژه: یواژه شناس
Terminology: Basic Terms of Disaster Risk Reduction  

from Living with Risk ،ISDR Pub. 

 ١قبول قابل خطر
ی، ط اجتمـاعیشـرا بهتوجهباه کاست ا اجتماع یجامعه  یکبه  شدهخسارت وارداز  یسطح
 یھـاواژهدر  شـود.یمـ یتلقـ قبول، قابل حاضر یطیو مح یفنی، فرھنگی، اسیسی، اقتصاد
ه کـرود یمکار ی بهرساختاریو غ یختارسااقدامات  یابیارز یقبول برال قاب خطری، مھندس

ب یآسـ ھـادارایی ه به مردم وکدھند یاھش مک یمخاطره را به سطح یکاز  یخسارات ناش
 . شودمی انجام» شدهپذیرفته یھاروش«ا ی» دھاک« یبراساس برخ کارنیوارد نشود. ا

 ٢یکپزش یھاتیت جامع حوادث و فوریریمد
و تمـام  اثرھـا تمـام، تمـام مراحـل، تمام مخـاطراتتشکیل شده است:  یِ قسمت اصل ۴از 

وجـود  بسـیاری تشـابھات ،کیپزش یھاتیپاسخ به تمام حوادث و فور صاحبان فرایند. در
مخاطرات محتمـل تـدوین تمامی  یبرا یجامعۀ برنام تاند کیان را فراھم مکن امیه اکدارد 

 .ھاستتیحوادث و فور یزیربرنامهرد قالب در یکروشود و 

                                                                                                                                              
1. Acceptable risk 
2. All Hazard Approach 
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  ١یستیزۀ مخاطر
منتقـل  یسـتیزن نـاقالۀ لیوس هه بک مواردیا ی یکارگانبا منشأ  ییھافرایندمشتمل است بر 

ن دسـته یـدر ا فعـالسـتیزسـموم و مـواد و  زابیآسـ یزجاندارھایرمواجھه با . شوندیم
 خسـارت بـه، جراحـتا یـ یتلفـات جـانن است باعـث کممشوند و یمخاطرات لحاظ م

، ھایماریب یدمیاپ .بشوند یطیب محیا تخری یو اقتصاد یاجتماع یختگیگسازھمھا، دارایی
 آفـات ۀحشـرات و ھجـوم گسـترد یھـایمـاریب، وانـاتیا حیـاھان یگ یسرمُ  یھایماریب

 ھستند. یستیز یھاهاز مخاطر ییھالمثا

  ٢تیظرف
ه کـا سـازمان یـاجتمـاع ، جامعه یکسترس نقاط قوت و منابع در د یاز تماماست  یبکیتر

انات کھا و امروش ممکن استت یظرف اھش دھد.کبال را  یک یاھا اثری بتواند سطح خطر
 یا گروھــیـ یات شخصـیخصوصـ ،نیو ھمچنـ یا اقتصــادیـ یاجتمـاع، ینھـادیکـی، زیف

ز یـن قابلیـت بـهممکـن اسـت و یـا  نـدک یرا تداع تیریو مد یل رھبریاز قب، افتهیمھارت
  ف شود.یتوص

  ٣یسازتیظرف
ا یــ یانســان یھــامھــارتۀ توســع یه بــراکــ ییھــاتــالش :از اســت عبــارتســازی ظرفیت

 ازیـنمورد سـطح خطـراھش کـمنظور ، بها سازمانیجامعه  یکدر  یاجتماع یھارساختیز
ماننـد  ،منـابعدیگـر و  یاسیسی، مال، ینھادۀ توسع، ترعیوس یدر مفھوم یسازتی. ظرفاست
 رد. یگیز دربرمیرا ناجتماع  یھار سطوح مختلف و بخشد یفناور

  ٤بال
، وادمـی، انسانۀ گسترد یھابیه منجر به آسکا اجتماع ی یک جامعهرد کعمل یختگیگسازھم

                                                                                                                                              
1. Biological hazard 
2. Capacity 
3. Capacity Building 
4. Disaster 
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بـا  ریتـأث تحتا اجتماع یجامعه  ییتوانافراتر از  ،شود و تطابق با آنیم یطیا محی یاقتصاد
 ،»همخـاطر«ب کیـاسـت و از تر خطـر فراینـداز  یتـابعال بَـ است.استفاده از منابع موجود 

دسـت به خطرۀ اھش عواقب بالقوکو » یافکا اقدامات نایت یظرف« ،»یریپذبیآست یوضع«
   .آیدمی

  ١ت خطر بالیریمد
، یسـازمان و ییاجرا ھایتصمیم کارگیریبه ،فرایند منظم :ست ازا عبارتاین نوع مدیریت 

کارھـا و ظرفیـت تطـابق راهھا و ا بـرای اجـرای سیاسـتھھای عملکردی و ظرفیتمھارت
طبیعـی و بالیـای مـرتبط بـا محـیط و ھـای همنظور کاستن آثـار مخاطرجامعه و اجتماع، به

انـد از: شـود کـه عبارتھـا را شـامل میشـکال فعالیتتمـام اَ  مدیریت خطر بالیا. اورزادفنّ 
کردن (کـاھش ی) یـا محـدوداجتنـاب (پیشـگیرختاری و غیرسـاختاری بـرای اقدامات سـا

 ات.و آمادگی) آثار ناگوار مخاطرخسارت 

  ٢اھش بال)کاھش خطر بال (ک
معـرف اقـداماتی جھـت کـاھش یـا حـذف مخـاطره، ست کـه ا ییاجزا چارچوب مفھومی

چـارچوب ایـن  باشد.حداقل رساندن عواقب ناشی از وقوع مخاطرات میپذیری و بهآسیب
دفتـر کـاھش خطـر  ،۲۰۰۲سـال منـابع تولیـدیدر وده کـه ھایی برای مداخله بحوزهشامل 

، ۲۳ص در» کـاھش بـالبتکارات جھانی بر ا یخطر: مروریستن با ز«با عنوان  ٣سازمان ملل
   است: شرح ذیل آمدهبه 

 ؛تیظرف/یریپذبیل آسیل مخاطره و تحلیشامل تحل ،آن یابیاز خطر و ارز یآگاھ 

   ؛اطالعاتق و یتحق، آموزش، لیشامل تحص ،دانشۀ توسع 

 یقـانونی، اسـیسی، شامل اقدامات سازمان ،یسازمان یھاو چارچوب یتعھد 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 شـھری، شـامل مـدیریت محـیط، کـاربری زمـین و برنامـه ،اقـدامات دادنانجام 
سـازی و اوری، مشـارکت و شبکهکارگیری علم و فنّـهحرانی، بمحافظت از تسھیالت بُ 

   ؛ملزومات مالی

بینــی، انتشــار ھشــدار، اقــدامات آمــادگی و شــامل پــیش ،ھشــدار اولیــهھــای سیســتم 
 .ھای واکنشظرفیت

 ١اعالم وضعیت /ھشدار اولیه
بـه افـراد در معـرض کـه  شـدهفیـتعر یھـاتوسط سـازمان موقع و مؤثرۀ اطالعات بهارائ

 دھـد.یپاسخ مؤثر را مـ یبرا یاھش خطر و آمادگکا ی یریشگیپ یان اقدام براکام ،مخاطره
م یشناخت و ترسـ: از اندعبارته کمھم ھستند  موارداز  یارهیزنح ،هیھشدار اول یھاستمیس

 فھمقابلی و انتشار اخطارھا دازشپر، الوقوعبیحوادث قر ینیبشیش و پیپا، مخاطرهۀ نقش
 در پاسخ به اخطارھا. ،موقعاربستن اقدامات مناسب و بهکه اران و مردم و بذگاستیس یبرا

  ٢تیفورت یریمد
تمـام  هبـپـرداختن  یبـرا ،ھـاتیمنـابع و مسـئولت یریمـدو  یسـازماندھمدیریت فوریت 

شـامل  ،ھـاتیـفور تیریمد است. یپاسخ و توانبخش و یژه آمادگیوهب، ھاتیفور یھاجنبه
 یخصوصـ یھاآژانسو  معمول دولت یھاتیه فعالک تمھیداتی استساختارھا و  و ھاطرح

رد. یـگیار مـکهبھا تیفور یازھایپاسخ به تمام ن یبرا ،ر جامع و ھماھنگطوهرا بداوطلب 
 .  شودیز شناخته میت بال نیریعنوان مدهب ،ن اصطالحیا

  ٣مخاطره
تلفـات ن است سـبب که ممک زاخسارت هبالقو یت انسانیا فعالیده یپدیکی یا زیف یدادیرو
ب یـتخرا ی یو اقتصاد یاجتماع یگختیگساز ھمیی، 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 ھایه منجر به خطرکباشند  یانھفتهط یشراشامل ممکن است  اتمخاطر

ا ی یـسـتیو ز ییھـواوآبی و نـیبا منشـأ زماست  یعیطبکه یا  ندید آیپد یمختلف یمنشأھا
 یھـاهمخـاطرو  یطـیمحسـتیب زیـتخراسـت؛ ماننـد جادشده توسط انسان یا یھافرایند

ب باشـد. ھـر کا مری یمتوال یا منفردممکن است  ،ریمنشأ و تأثازنظر  همخاطرھر  زاد.یاورفنّ 
 شود.یم مشخصاحتمال آن و  یاوانفر، شدت، انکم بهتوجهبامخاطره 

  ١ل مخاطرهیحلت
، منشـأقـدرت، ن یـیعمنظور تبه ،ھرگونه مخاطرهش یامطالعه و پ و ییشناساست از ا عبارت

 و رفتار آن.ویژگی 

  ٢کمواد خطرنا
ه ھـا کـآن بـاتکیا تریـ یمسَ ، ویتکوایراد، خوراننده، انفجار، اشتعالقابل  شامل ھرگونه مواد

سـالمت  ین مـواد بـرایـا معموالً  دارد.ھا آن برخورد با یر خاص برایاز به مراقبت و تدابین
 ھستند. کناخطر ،ایمنی و محیطو  یعموم

  ٣حادثه هفرماند
ن یـعھـده دارد. اه مرتبط با پاسخ به حادثـه را بـ یھاتیفعال تمام تیه مسئولکاست  یفرد
ت و یت منابع اسـت. فرمانـده مسـئولیریو مدھا شیوهھا و یاستراتژۀ شامل توسع ،ھاتیفعال
اسـت  یگاھین 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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 ١یمارستانیب یز فرماندھکمر
ع یـن و توزیمأدر تـ یت و ھماھنگیھدا یبرا الزم یه آمادگکاست شده نییتعپیشاز یانکم

 یاورژانسـ وضـعیت یـاگونـه حادثـه ۀ پاسخی مناسب به ھرگردش اطالعات و ارائو  منابع
 داشته باشد.

 ٢یمارستانیفرماندھی حوادث ب سیستم
 بـر مبتنـی یتیریمنعطـف و اصـول مـد یاختار سـازمانل از سـکه متشـک یتیریمد یستمیس

و  یارتبـاط یھـاانـالک و ھـاتین مسئولییشامل تع ،ستمین سیا شده است.یبررس یھازمان
ق بـا یـو تلف یو خارج یمنظور بھبود ارتباطات داخلبه ،ات واحداستفاده از زبان و اصطالح

 ت.ھاستیر در پاسخ به حوادث و فوریدرگ یھاسازماندیگر 

  ٣حادثه یپست فرماندھ
، ات پاسـخیـت عملیت حادثـه و ھـدایریمنظـور مـدی در نزدیکی محل حادثه کـه بـهانکم

 ،ریـدرگ یھـاسـازمانتمـامی نـدگان ینما یبـرا ،انکن میدر ا شود.یو استفاده م یاندازراه
ن یـیحادثـه تع هفرمانـدرا  ن پستیمحل ا استفاده است. قابل مناسب وجود داشته و یفضا
 یولـ ؛رنـدیگیسـاختمان قـرار مـ یـکات در یت عملیز ھداکو مر یپست فرماندھ .کندیم

 .یندگر مجزایدفیزیکی و عملکردی از یک ارک یھاو روشکارکنان 

 ٤حادثه یفرماندھۀ سامان
 یپاسـخۀ ارائـبـرای  ،طـور خـاصهه بـک است حادثهۀ استاندارد در صحن یتیریساختار مد

، زاتیـتجھ، التیاز تسـھ یقیتلف ،ن سامانهیا شده. یده طراحیچیو مؤثر به حوادث پ یقیتلف
 کمـکبـرای ه کاست  واحد یساختار سازمان یکدر  یو ارتباط یارک یھاو روشکارکنان 
 ن شده است.یحوادث تدو ھنگام 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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  ١تااھش خسارک
ی و عـیطب یھـاآثار ناگوار مخاطره یمحدودساز یه براک یرساختاریو غ یاقدامات ساختار

 شوند. یاجرا م زاداوریفنّ  یھاو مخاطره یطیمحستیب زیتخر

  ٢تلفاترحوادث پُ 
 توانـایی ،و منابع موجـوداست شده  ھای بسیارت انسانیه منجر به مصدومکھستند  یحوادث

 .را نداردده یدبیآسۀ از جامعین نیمأت

  ٣یعیطب اتمخاطر
 یـیزابیآسـۀ حادث ممکن است دھند ویم یوفر روسیدر به ک یعیطب یھادهیا پدیھا فرایند
 شوند: زمینـیمی یبندطبقه خود،منشأ  بهتوجهبا یعیطب یھاهمخاطردنبال داشته باشند. هرا ب
، شـدت، و وسـعت یبزرگـ نظـرازممکن است زا . حوادث مخاطرهیستیا زی ییوھواآبیا 

 یزمـان یبنـدفاصـلهو  ییفضـا ینـدگکسرعت شروع و پرا، طهیگستره و ح، مدتی، فراوان
 متفاوت باشند.

 ٤یآمادگ
مخـاطرات  آثـارنان از پاسـخ مـؤثر بـه یاطم یبرا ،شیشاپیه پک ی ھستنداقداماتھا و تیفعال

 موقـت مـردم ویـۀ موقـع و مـؤثر و تخلبـهیـۀ رند و شامل صدور ھشـدار اولیگیمصورت 
 .  است معرض خطر منطقۀ دراز  ھادارایی

 ٥یریشگیپ
امل از وقـوع آثـار نـاگوار مخـاطرات انجـام کاجتناب  یه براک ییھاتیفعالست از ا عبارت

 یِ سـتیزاد و زداقل رسیدن بالیـای محیطـی و فنّـاوریحھایی 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 بـر اقـداما یگذارهیسرما، دهی/فا نهیو مالحظات ھز یو اجتماع یفن یاجرا امکان بهبسته

ه مناسـب خواھـد داشـت. یـتوج، ھسـتند ایـر بالیتـأث تحترر کمه ک یدر مناطق رانهیشگیپ
 ،نگرش و رفتـارر ییتغو  اھش خطر بالکمرتبط با  یعموم یھاو آموزش یآگاھه، نیزمایندر

 شود. یم یریشگیفرھنگ پ ۀمنجر به توسع

 ١ یعموم یآگاھ
سـطح شـناخت از خطرھـا و  یتقـاه منجر بـه ارکاست  یت عمومیجمع یسازآگاه فرایند
 یخصـوص بـراهب موضوع،ن یاشود. یھا ممواجھه با مخاطرهاھش ک یبرا ،مناسب ردکعمل

شان در حفظ جان و اموال درصورت وقوع یھاتیامل مسئولک یاجرا ازنظر ی،مقامات عموم
 ت است. یحائز اھم، بال

نـد. کیق میطر را تشـواھش خکفرھنگ سوی بهر رفتار ییتغی، عموم یآگاھ یھاتیفعال
و و یق رادی ازطریرساناطالع، آموزش، انتشار، یاطالعات عموم: از اندعبارتھا تین فعالیا

 یھـاتیـو فعال یاطالعـات یھاهکو شبز کمراجاد یا ،نیھمچنو  یچاپ یھارسانه، ونیزیتلو
   .یتکمشارو  یاجتماع

 ٢یابیباز
 یزنـدگ وضـعیتا بھبـود یبازگرداندن  یابر ،بال یکپس از  هکاست  یو اقداماتمات یتصم
 یالزم بـرا یھـاقیـتطباینکه  ضمن؛ ردیگیت قبل از بال انجام میده به وضعیدبیآسۀ جامع

فرصـت  ی،و بازساز یتوانبخش ی، یعنیابیشود. بازیل میق و تسھیز تشویاھش خطر بال نک
   نند.کیاھش خطر بال را فراھم مک ،اقدامات یریارگکتوسعه و به

                                                                                                                                              
1. Public Awareness 
2. Recovery 
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 ١ امداد/سخپا
 ،بـال یـکا بالفاصـله بعـد از یـن یا انجام مداخالت حی یرسانکمکن یمأست از تا عبارت

 ممکن اسـتامداد /ده. پاسخیدبیمردم آس یاهیحداقل و پا یازھایھا و نمنظور حفظ جانبه
 ده باشد. یشکا طولیمدت وتاهی، کفور

  ٢آورتاب /یآورتاب
و  یابیدسـت یبـرا ،در معـرض مخـاطرات جتماعاا یمعه جایا  امانهس یک یت سازگاریظرف

 یآورر اسـت. تـابییـق مقاومـت و تغی، ازطریو ساختار یردکعمل قبولقابل  حفظ سطح
 یایـاز بال یریت فراگیش ظرفیافزا یخود برا یدر سازماندھ یاجتماعۀ براساس توان سامان

اھش کـاقـدامات  رتقـایا نـده ویحفاظت بھتر در آ یرین فراگیشود. ھدف این مییتع یقبل
 خطر است. 

  ٣خطر
، مـرگشـامل  پـذیر،بینیپیشی ھـابیا آسـیـسوء  یامدھایوقوع پاحتمال ست از ا عبارت

ط یا محـیـخته یگسـھمزا اقتصادو  شتیت معیب به وضعیآس، اموالدادن ازدست، جراحات
ط یادسـت بشـر و شـرۀ و سـاخت یعـیطب یھاتعامل مخاطرهاز  یه ناشک است ب شدهیتخر
 : شودیان میر بیفرمول زخطر با ی، طور معمول و قراردادبه. ی استریپذبیآس

 خطر= همخاطر× پذیری آسیب-ظرفیت سازگاری
لحـاظ  یریپـذبیآسـ یکـیزیف یھااشاره به جنبه یھا مفھوم مواجھه را برارشته یبرخ

بخـش  ،ه خطرکت ت اسیار حائز اھمیته بسکن نیایکی، زیب فیآسفراتر از احتمال نند. کیم
ۀ نـیجـاد شـود. توجـه بـه زمیدر آن اممکن اسـت ا ی ۀ اجتماعی استسامان یک یجدانشدن
 ه مردم الزاماً کنیتوجه به ا ،نیار مھم است و ھمچنیبس ،دھدیه 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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  ١خطر لیتحل /یابیارز
ل یـبراسـاس تحل ،ل خطـریـ/تحلیابیخطـر اسـت. ارزۀ ت و گستریماھن ییتع یشناسروش

 ممکـن اسـت هک ردیگیانجام م یریپذبیت موجود آسیوضع یابیبالقوه و ارز یھامخاطره
 فرایند ب بالقوه قرار دھد.یا آسیآنان را در معرض خطر  طیشت و محیمعۀ ویش، اموال، مردم
و احتمـال  یفراوان، شدت، مانند محل ،ھاهمخاطر یفن یھاخطر براساس مرور جنبه یابیارز

 و مواجھه یریپذبیآس یطیو مح یاقتصادی، اجتماعیکی، زیفابعاد ل یتحل ،نیھمچنبروز و 
مختلف خطـر توجـه  یوھایانطباق متناسب با سنار ییبه توانا فرایند،ن یرد. در ایگیانجام م

   شود.یژه میو

 ٢یرساختاری/غیاقدامات ساختار
 آثـاراز  یریشـگیا پیـاھش کمنجر به ه ک شودیکی گفته میزیبه ساخت ف یراقدامات ساختا

 یرسـاختارھایسـاختارھا و ز سـاختِ و  یمھندسـاقـدامات شامل ن مخاطرات شود و کمم
ۀ توسـعی، آگـاھ، ھااستیبه س یختارساغیراقدامات  است. مخاطره دربرابر مقاوم و محافظ

 یھـاسـمیانکشـامل مکـه  گوینـدی میاتیعمل یھانیتمرھا و و روشی تعھد عموم، دانش
 اھند. کرا ب آن یامدھایخطر و پ شود و ممکن استأمین اطالعات میو ت یتکمشار

 ٣داریپاۀ توسع
ن یمأنده در تـیآ یھانسل ییخطرانداختن تواناجامعه را بدون به یفعل یازھایه نک یاتوسعه

 ،خصـوصهبـ» ازھـاین«مفھـوم رد: دا یاساسـۀ تـکو ند کـارنیاند. کیشان برآورده میازھاین
 یھـاتیمحـدود«فھـوم و م رنـدیت قـرار گیـدر اولو دیـه باکر یجوامع فق یاساس یازھاین

 یازھـاین نیمأتـ یبـراط یتـوان محـبه  یاجتماع یھاو سازمان یاورتوسط فنّ » شدهلیتحم
د سـی، رشـایثبـات و آداب سی، فرھنگـاجتماعیۀ توسع، داریپاۀ اساس توسع. ندهیو آ یفعل

 .  دارند اھش خطر بال ارتباطکبا  یه ھمگکسازگان است اقتصادی و محافظت از بوم

                                                                                                                                              
1. Risk Assessment/ Analysis 
2. Structural/Non Structural Measures 
3. sustainable Developement 
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  ١زادیاورفنّ  یھاهمخاطر
رسـاختارھا ینقص زک، خطرنا یھای، فرایندا صنعتی زادفنّاوریحوادث ه از کاست  یخطر

، جراحـتجـاد یای، به تلفات جانن است کممشود و یم یناش یانسان یھاتیفعال یا برخی
منجـر  یطـیحمسـتیزب یـتخرا ی یو اقتصاد یاجتماع یختگیگسھمبه دارایی، ازت سارخ

و  یاھسـته یھـاتیـفعالی، صـنعت یآلـودگقرار اسـت: ھایی از این مسئله بدیننمونه شود.
 ، ماننـدزادونقل، صنعتی یـا فنّـاوریوادث حملح، ست سدکش، یمسَ  یھازباله، ویتکوایراد

  نشت.و  یسوزآتشو  انفجار

 ٢یریپذبیآس
شـود. یمخاطرات مـ آثار ، دربرابرجامعهدر ھر  یریپذریتأثش یافزاه باعث وضعیتی است ک

 ھافراینـد یبرخـا یـ یطـیو مح یاقتصـادی، اجتمـاعیکی، زیعوامل ف وسیلۀوضعیت، بهن یا
بـا  یسـازگار یمـردم بـرا ییش توانـایه باعث افزاک یمثبت یتورھاکفا 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 ھایگزارشۀ سناد ھماَ  قات ویتحقھا و به گزارش گوییپاسخ: تیمورأم

 اند.جاد شدهیمارستان ایرد بکا عملیدر اثر حادثه شود یمه ادعا کدرطول حادثه 

 
 .............................: مت...سِ ........: .انی..................... پا: ........................... شروع: .خیتار

 .........................: ..............................امضای.مالیواحد ادار : رئیسبه یدھگزارش
 ....................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندھکمحل مر

 ............یی: وید رادک ..........................: اطالعات تماس ری................................. سا :سکفا

 
حرف اول 

نام 
 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
مبتنی پاسخ 

 مخاطره بر

آن بـه مربـوط  فیشـرح وظـا یھاو برگه یدھگزارش یھاافت فرمیدر -   
 ؛یمالیس بخش ادارئیاز ر ،واحد

   ؛ت حادثهیریمد یمرور چارت سازمان ف ویشرح وظاۀ خواندن برگ - 
 ؛افراد ییشناسا یھاارتکالصاق  - 
 یفرمانـدھۀ سـامانۀ شـدمحـولۀ فـیاز وظ ،زر مربوطیسوپروا کردنمطلع - 

 ؛یمارستانیادث بوح
   ھا؛میھا و تصماتیعملی و دیلک یھاتیفعالۀ ثبت مداوم و مستند ھم - 
 و س بخـشئـیر یارکـبـا ھم پرداخت خسـارات احدو یانتخاب اعضا - 

 ؛پرداخت خسارات و مطالبات و ف بخشیوظا فھرست لیمکو ت یبانیپشت
 یعملـۀ برنامـ حادثـه و یھایو اھداف و استراتژ یت فعلیح موقعیتوض - 

 ی؛بعد یھیتوج ۀن زمان جلسییبه اعضا و تع

انبـار  انکارکنـمارسـتان و یت منـابع بیریبا مـد یھیتوجۀ جلس یبرگزار - 
 ؛ن منابعیو قسمت تأم یزکمر

ل یوسـا بـرای فرسـتادنه یـل 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

تا۰
۲ 

ت اول
ساع

)هی
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 ممکـنن فھرسـت یـه اکـنوع حادثه برحسب  اموال یتبکن فھرست ییتع - 
 :  ستینھا آن اما محدود به ؛ر باشدیز ھاینمونه شامل است

ت ، کیــوبیــچســت ت، پانســمانی، تنفســ ییراه ھــوابــه مربوط زاتیــتجھ 
ــوختگ ــای، س ــل بخیوس ــویآنژ، هی ــاک ــگل رگیت و وس ــدکزیتمی، ری ۀ نن

ش و کدسـت، لیراب اسـترکاسـۀ لین و وسینرمال سال، پوست یروبیکضدم
ل یوسـا، آتـلی، ریگل گچیوسا، ه آباز بیدست بدون ن یمحلول ضدعفون

ل یراتور وسـایشن و رسپکالتور و سایونت، کماس، ژنیسکا، ارکبران، ششک
 ؛...و کمانند ماس ی،حفاظت

 ازاز یـموردن یو داروھـا یاتیـزات حیـتجھیـۀ تھ یدرخواست اضـطرار - 
 ؛یبانیمسئول پشت

 ی؛اضاف یزات و اقالم و داروھایافت تجھیدر - 
 ؛دهیو پخش اقالم رس یریگیپ برایحادثه ۀ ول صحنبا مسئ یارکھم - 

در  یسـازمانرونیـو ب یسـازماندرون یھـاارتباطات و تماس یثبت تمام - 
 ی.گانینسخه از آن به واحد با یکل یام حادثه و تحویفرم پ

 ایبـر ھمـاھنگیو ارشـد رابـط و  یبانیس واحـد پشـتئـیبـا ر یارکھم -  
 ؛یاز منابع خارج کمکدرخواست 

 ؛ییزات و اقالم دارویق تجھینترل دقک -
و  زاتینترل تجھکنان از یاطم برایت یاطالع به بخش امن ،ازیدرصورت ن -

 ؛منابع و داروھا

بعـد از  یدرمـان یھـابخـش ھـا ویدر ترال یمصرف موادکردن نیگزیجا -
 ؛باریکساعت  ۸ا حداقل ھر یھربار استفاده 

 .ازیدرصورت ن یبانیس بخش پشتئیطالع به را -

مرحل
یم ۀ

یان
 )۲

تا
۱۲ 

ت
ساع

( 

، ھـااد درخواسـتیـبـه حجـم ز گوییپاسخ برای کارکنانمداوم  یابیارز -   
نـان کارکه یتوجۀ ادام، ازھا و ثبت اسنادین، نانکارکت یسالمت و امن یبررس

 ؛ت موجودیموقع خصوصواحد در
 یاتیـعمل یھـادوره یاز بـرایـنیـی موردوزات و اقالم داریتجھ ینیبشیپ - 

 یارکبا ھم ھادستورۀ ارائکی و ر بخش خدمات پزشیبا مشورت مد یبعد
 ی؛بانیر بخش پشتیبه مد ر خدمات و اطالعیمد

 ؛نیگزینترل فھرست اموال و اقدامات جاۀ کادام - 
در  یبانیبخـش پشـت رئیسبه  فرستادنمات و یثبت اقدامات و تصمۀ ادام - 

 ؛ازیو درصورت ن فواصل مشخص

مرحل
 ۀ

توسعه
ی

افته
 )

بعد از 
۱۲

ت
ساع

( 



 ٢٧٩  ھاپیوست 

 

و  یافکـمصـرف آب و  مناسبیۀ خود با تغذ یجسم ینان از آمادگیاطم - 
 ؛ت استرسیریمد یھایکنکاستراحت و ت

عالئم استرس و رفتار ازنظر  نان و داوطلبانکارک یوضعیت تمامۀ مشاھد - 
ننده به مسئول بخش سـالمت و رفـاه کنگرانمسائل  دادننامناسب و اطالع

 ؛نانکارک
 ؛نانکارک برای، استراحت یھادورهکردن ھمفرا - 
 یبعـد تفیشـاران کـھمالت بـه کثه و مشـداطالعات مرتبط با حاۀ ارائ - 

 .فتیر شییھنگام تغ

 ؛زاتیتجھ یفرماندھ -   
 ؛یس بخش مالئیبا ر یبازپرداخت ھاینمونه یھماھنگ - 

 راتییـو تغدسـت آمـده بهتجـارب  ارۀدربـ نانکارک ھایدیدگاه افتیدر - 
 ؛زاتیاز تجھینمورد

 بـرایاز یـنمورد مسـائل الت موجـود وکمشـبـه مربوط  اطالعاتۀ ارائ - 
 ی؛ریگیپ
 ؛یبانیا مسئول بخش پشتیس ئیر

ھا فرم مستندات و یه تمامک ، مطمئن شویدت خودیاتمام مسئول ھنگام
ۀ ارائ .قل شدهمنت یبانیا مسئول بخش پشتیس ئیبه ر ،طور مناسببه

ف یمرور توص شامل ،نظری مدبانیپشتمسئول بخش خود به  ھایدیدگاه
ر ییتغ یبرا ھاشنھادیپی و اتیعمل یھالیستچکت مرتبط و یوضع
ت یریدر مدکردن تکشر، و موضوعات مرتبط مواردی اجرا، جرھایپروس

 یپرسش ھایجلسه دیگر ت درکپرسش بعد از شر ھایجلسهاسترس و 
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 ابیحضوروغمسئول 
ار کـنتـرل و گـزارش سـاعت کارکنان، کورود و خروج  یھامسئول ثبت گزارش: تیمورأم

 کارکنان.ار کمجاز و اضافه
 

 ...........................: مت................سِ : انی........پا................: ...........................شروع: خیتار
 ............................................: امضا ...................یمالیس واحد ادارئیر: به یدھرشگزا

 .................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندھکمحل مر
 ..........................: العات تماسر اطی..... سا.......................: سکفا
 ..................یی: وید رادک
 

حرف اول 
نام 
 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
 مبتنیپاسخ 

 مخاطره بر

س ئـیاز از ریـنمورد مـوارد حات الزم ویت و توضـیافت ابالغ مسـئولیدر -   
 ؛یمالیبخش ادار

 ؛ت حادثهیریمد میچارت ت یف و بازنگریشرح وظاۀ امل برگۀ کمطالع - 
 ؛تمَ شامل سِ  یی،شناسا ارتکالصاق  - 
   ی؛زر دائمیاطالع انتصاب خود به سوپروا - 
در  ھامیھـا و تصـماتیـعملی و دیلک یھاتیفعالۀ مداوم ھم یسازمستند - 

 ؛اتیفرم گزارش عمل
ف توســط یل وظــایــمکھــا و تنــهین ھزیتــأمۀ رشــاخیز یانتخــاب اعضــا - 

   ،خودشان
 یھـایاھـداف و اسـتراتژو  ت موجـودیواحد با وضـع یاعضاکردن آشنا - 

ۀ جلسـ ین زمـان برگـزاریـیات حادثـه و تعیـعملۀ برنام یلکطرح : حادثه
 ی؛بعد یھیتوج

ت یرا رعا یمنیا یجرھایھا و پروساستیواحد س یاعضااینکه  نان ازیاطم - 
 ؛نندکیم

 ھا؛ آن ارکاضافه و کارکنان یار اجبارکنان از ثبت ساعت یاطم -  

مرحل
 ۀ

اقدام فور
( ی

تا۰
۲

ت اول
ساع

)هی
 



 ٢٨١  ھاپیوست 

 

س ئـین بخـش و رتوسط تمـام مسـئوال کارکناناب یحضوروغۀ د برگییتأ - 
 ؛مربوط

   ی؛سرشمار یبرا کارکنان،ر یبا مد یارکھم - 
ھـا فـرم یپۀ کارائ در فرم مربوط و یو خارج یارتباطات داخل یثبت تمام - 

 ؛یگانیواحد با در یگانیمنظور بابه
 

گـزارش ۀ ارائـ بـرای اداریمـالیس واحـد ئـینظم با رمالقات م   
 ؛تیوضع

منظور ی بهارک یھابخشکارکنان اب یحضوروغۀ برگ یآورجمع 
  ؛ازیساعت و درصورت ن ۸ھر ، ثبت

ر واحـد یبخـش بـه مـد کارکنـاناب یجدول حضوروغفرستادن  
   ؛ا درصورت درخواستیساعت  ۸ھا ھر نهیھز

 ؛ازیدرصورت ن یاداریحد مالس وائیبه ر یاتیعملۀ برنامۀ ارائ 
درصـورت بـروز  یاداریس واحد مـالئیبه ر یفور یرساناطالع 

 .دیحل آن را ندار ییه تواناک یالتکمش

مرحل
یم ۀ

یان
 )۲

تا
۱۲

ت بعد
ساع

( 

و داوطلبـان در  کارکنـانرد کارکساعات ۀ خالصۀ ارائۀ روند ادام   
 ؛ازیساعت و درصورت ن ۸ھر  ،طول حادثه

 و ر واحـدیبخش بـه مـد کارکناناب یوروغجدول حضفرستادن  
 ؛ازیا درصورت نیساعت  ۸ ھا ھرنهین ھزیتأم

آن بـه  فرستادنو  اقدامات و تصمیمات در فرم مربوط ثبتۀ ادام 
 ؛ازیفواصل منظم و درصورت ن در یمالیس واحد ادارئیر

عـات یماو  مناسـبیـۀ بـا تغذ یجسم ینان از داشتن آمادگیاطم 
 ؛ت استرسیریمد ھایهشیواستراحت و ی و افک
عالئـم اسـترس و ازنظـر  نـان و داوطلبـانکارک یتمـامۀ مشاھد 

 ؛نامناسب یرفتارھا
 ؛نانکارکھا به واحد سالمت و رفاه یگزارش نگران 
 ؛نانکارک یاستراحت برا یھادورهکردن فراھم 
 تفیشاران کھمالت به کثه و مشداطالعات مرتبط با حاۀ ارائ 

 ؛فتیر شییھنگام تغ یبعد 

مرحل
 ۀ

توسعه
ی

افته
 )

بعد از 
۱۲

ت
ساع

( 
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 ؛ت معمول خودینان به مسئولکارکبازگرداندن    
 یبرخـ کردنرفعـالینـان و غکارکاھش تعداد کاز به یدرصورت ن 

ــه ــدھا ب ــهواح ــورت مرحل ــت ی،اص ــام موقعی ــا را ادغ ــھ ا ی
 ؛کردنرفعالیغ
ر واحـد یبخش به مـد کارکناناب یجداول حضوروغ یتمامۀ ارائ 

 ؛ھاهنین ھزیتأم
و  آمدهدســتبهتجــارب  دربــارۀ نــانکارک ھایدیــدگاه افــتیدر 

 ؛گرفتهاز در اقدامات صورتینمورد راتییتغ
ــدگاه  ــتغ خصــوصدرھا دی ــیی  التکمشــو  جرھایرات در پروس

 ؛بخشبه مربوط 
ــر  ــهت در کش ــد ھایجلس ــترس و یریم ــهت اس ــر جلس  ھادیگ

 ؛ازیدرصورت ن
 یتمــامکــه د یمطمــئن شــو ،متتانِســشــدن رفعالیمحــض غبــه  

ارائـه  یاداریس واحـد مـالئـیبه ر یاتیعمل یھامستندات و فرم
 ؛شده است

را از  یاداریس واحـد مـالئـیر ،متتانِسـشدن رفعالیبه محض غ 
 ؛دینکزات مطلع یتجھ یریگیمعوقه و پ یارھاو ک عیالت شاکمش

س واحـد ئـیبـا رزیـر، موضـوعات دربـارۀ خود را ھای دیدگاه 
ف مـرتبط بـا یشـرح وظـا یبـازنگر ؛دیبگذار درمیان یاداریمال

 .یاتیعمل یھالیستچکشغل و 
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 ٢٨٣  ھاپیوست 

 

 ھانهیھزن یمأتۀ شاخمسئول 
شـده و ت اعـالمیبراساس وضـع ،ھانهیھزبه  مربوط اطالعات یساز: مسئول فراھمتیمورأم
 .حادثه یھانهیھزبه ی مربوط ھاگزارشیۀ تھ

 

 مت..............................سِ ................: انی............................پا: ..........شروع.............: خیتار
 ....................................: ...........................امضایمالیس واحد ادارئیر: به یدھگزارش
 ................................................: ......تلفن.....................: مارستانیب یز فرماندھکمحل مر

 ..........................: ر اطالعات تماسی.............................. سا: سکفا
 ...............یی: وید رادک
 

حرف اول 
نام 
 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
مبتنی پاسخ 

 مخاطره بر

 رئـیساز از یـنمورد 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 - 
 ھامیھـا و تصـماتیـعملی و دیلک یھاتیفعالۀ مداوم ھم یمستندساز - 

 ؛اتیر فرم گزارش عملد
ف توسـط یل وظـایـمکھـا و تنـهین ھزیتـأمۀ رشاخیز یانتخاب اعضا - 

   ؛خودشان
 یھـایاھداف و اسـتراتژو  ت موجودیواحد با وضع یاعضاکردن آشنا - 

ۀ جلسـ ین زمـان برگـزارییات حادثه و تعیعملۀ برنام یلکطرح : حادثه
 ی؛بعد یھیتوج

را  یمنـیا یجرھایھـا و پروسـتاسـیس ،واحد یاعضااینکه  نان ازیاطم - 
 ؛نندکیت میرعا

 ، فراینـدھـانـهیھز یارذدگـکشـامل  ،ھـانهیھزبه  مربوط گزارشۀ ارائ - 
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اطات داخلی ارتب یثبت تمامو  نخواهتَ ۀ ریافت و ذخیدر، ھامهیپرداخت 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 -   

 ھا؛ آن ھا و بررسینهیھز یریگیپۀ ادام - 

 ؛زکاز مرا ھانهیھز یھاتمام فرم اصل یا کپی یآورجمع - 

ارائـه بـه مـدیر  یبـرا ،ھـانهیھزۀ روزشدگزارش بهۀ خالصکردن آماده - 
 ؛ا درصورت نیازیساعت  ۸ھر  یاداریواحد مال

ۀ ارائـ، حادثـه ها فرمانـدی یاداریبا نظر مدیر واحد مال ،درصورت لزوم -
 ؛ھان زیرشاخهمسئوالبه  مربوط اطالعات

 ؛ازیدرصورت ن یاداریواحد مال رئیسبه  یاتیعملۀ برنامۀ ارائ -
درصــورت بــروز  یاداریواحــد مــال رئــیسبــه  یفــور یرســاناطــالع -
 .دیحل آن را ندار ییناه تواک یالتکمش
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 ۸ ھـر ،و داوطلبان درطـول حادثـه کارکنانرد کارکساعات ۀ ارائۀ ادام -   
  ؛ازیساعت و درصورت ن

آن  فرسـتادن و یاتیمات در فرم عملیاقدامات و تصم یمستندسازۀ ادام -
  ؛ازیدرصورت ن ،فواصل منظم در یمالیبخش ادار رئیسبه 

ی، افکـعـات یما، مناسـبیـۀ با تغذ کارکنان یجسم ینان از آمادگیاطم -
   ؛ت استرسیریمدھای شیوهاستراحت و 

 یعالئـم اسـترس و رفتارھـاازنظر  نان و داوطلبانکارک یتمامۀ مشاھد -
 ؛نامناسب

 ؛نانکارکھا به واحد سالمت و رفاه یگزارش نگران -
 ؛نانکارک یاستراحت برا یھادورهکردن فراھم -
 ،یبعـد تفیشـاران کھمالت به کثه و مشداطالعات مرتبط با حاۀ ارائ -

 .  فتیر شییھنگام تغ
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و درصـورت  یاتیـمات در فرم عملیاقدامات و تصم یمستندسازۀ ادام -   
 ی؛ اداریواحد مال رئیسمنظم آن به  و فرستادن ازین

بخـش  رئـیسارائـه بـه  ھـا ونهیھز یبدارحسا یھاگزارش یگردآور - 
 ی؛مالیادار

 یھـانـهیاز ھز یگزارشـکردن آماده ھا ونهیھزۀ گزارش ھمکردن املک - 
 ؛حادثه

درصـورت  ھادیگـر جلسـهت اسـترس و یریمد ھایجلسهت در کشر -
 ؛ازین

 راتییـو تغآمده دسـتبهتجـارب  دربـارۀ نانکارک ھایدیدگاه افتیدر -
 ؛گرفتهامات صورتاز در اقدینمورد

ای، درصورت نیاز به صورت مرحلهھا بهکردن موقعیتادغام یا غیرفعال -
 کاھش تعداد کارکنان برخی واحدھا؛

مسـتندات و  ید تمـامیمطمـئن شـو ،متتانِسـشـدن رفعالیمحـض غبه -
 ؛ارائه شده است یاداریواحد مال رئیسبه  یاتیعمل یھافرم

الت کرا از مشـ یاداریواحد مال رئیس ،متتانسِ شدن رفعالیمحض غبه -
 ؛دینکزات مطلع یتجھ یریگیمعوقه و پ یارھاو ک عیشا
 :دیــان بگذاریــدر م یاداریواحــد مــال رئــیسخــود را بــا  ھایدیـدگاه -

ــوعاتی ــامل ،موض ــازنگر ش ــا یب ــرح وظ ــغل و یش ــا ش ــرتبط ب ف م
 ی؛اتیعمل یھالیستچک

 التکمشـو  جرھایرات در پروسـییـتغ خصوصرا در خود ھایدیدگاه -
 .دیان بگذاریدر م یاداریواحد مال رئیسبا  بخشبه  مربوط
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 یمالیادار واحد رئیس
ثبـت بر و نظارت  مالی آوردمنظور بربه یمال یھانترل استفاده از منابع و حساب: کتیمورأم

 ھا.بازپرداختبه مربوط مسائل ھا ونهیھز
 

 ...................................: مت............سِ : انی..............پا...........: .................شروع......: خیتار
 .......................: حادثه.....................امضا هفرماند: به یدھگزارش
 ................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندھکمحل مر

 ..........................: ر اطالعات تماسی.............................. سا: سکفا
 ...............یی: وید رادک
 

حرف اول نام 
 یخانوادگ

 مسئولیت زمان
 برمبتنی  پاسخ

 مخاطره
از از یـنئل 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 -

مـرتبط بـا  هفـیشرح وظ یھابرگه و ییشناسا یھاارتکع یتوز -
 ؛ت افرادیمسئول

   ؛فیوظا فھرست کردناملک -

اھداف  و ت موجودیبا وضع مالیواحد اداری یساؤرکردن آشنا -
ن یـیات و تعیـعملۀ برنامـ یلک طرح شامل، حادثه یھایو استراتژ

 ؛یبعد یھیتوجۀ جلس یزمان برگزار

 ھایجلسهو  حادثه یاتیعملۀ برنام یسازمادهآ فرایندت در کشر -
   ؛درصورت لزوم یھیتوج

ۀ نـینـان از مطابقـت ھزیاھداف حادثـه و اطمۀ نیبرآورد ھزۀ ارائ -
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 ؛حادثه هشده توسط فرماندنییتعۀ حادثه با بودج یاتیعملۀ برنام

 یسـازنامه و آمـادهمانیا پیاز به ھر نوع قرارداد خاص ین نییتع -
   ؛قراردادھا ھایفرمیۀ اول نویسپیش

 ؛منظم آن روزرسانیو به یبخش مال یساؤاطالعات از ر گرفتن -

وضع  دادناطالع و تمام واحدھا یت فعلیاز وضع یداشتن آگاھ -
 ؛تیموجود به رھبر واحد وضع

و ھا آن ارکاضافه و کارکنان یار اجبارکنان از ثبت ساعات یاطم -
واحـد ( یاتیعملۀ اتمام ھر دور در مربوط مسئولن برگه به یاۀ ارائ

 ؛)غیابوحضور
توسـط  یمنیا یجرھایھا و پروساستیت سیاز رعا شدنمطمئن - 

  کارکنان؛

طور ی بـهدیـلک یھاتیاقدامات و فعال و ماتیتصم یثبت تمام - 
 ؛ یاتیمداوم در فرم عمل

 ۀارائـ در فرم مربـوط وی و خارج یارتباطات داخل یثبت تمام - 
  ی.گانیواحد با ثبت درمنظور به ھافرم یپک

   ؛گزارشۀ ارائ برای یاداریارتباط منظم با مدیر واحد مال -  

شـده زات مصـرفیتجھ نییتعمنظور به یگزارش مالکردن آماده -
 ؛پاسخ فراینددرطول 

ا یـه یـمنظـور تھبـه حادثـه هفرمانـداطالعـات بـا  روزرسانیبه -
 ؛واحد یاتیعملۀ برنام روزرسانیبه

، منـابع، کارکنـانبـه  ۀ مربوطحادث یمال یھانهیھزگزارش ۀ ارائ -
 ۸ھـر  ھـانـهیھزن یتـأمواحـد  ریمدتوسط آن ب یمخارج و تصو

   ؛ساعت

منظـور بـه ،ھـاقسمتدیگر  رانیمدحادثه و  هبا فرماند یارکھم -
مدت مـرتبط بـا مدت و بلندانیم و مدتوتاهکالت کمش ییشناسا

 ؛یمسائل مال

 ؛ازینی موردجرھایھا و پروساستیس اجرای -

واحـد در  یافکـزات یـو تجھ یانسـان یرویـنان از وجود نیاطم -
 .مالیاداری
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زمـان  ازھـا درین سـازیدهبرآور برای ،نانکارکنترل توان ۀ کادام -  
رفـع و  نـانکارک یمنـیسالمت و احفظ  برایتالش ی، ارکم کترا
 ؛یندسازو مست ازھاین

 ؛یمالواحد اداریمنظم اطالعات با  یروزرسانبهۀ ادام -

شده زات استفادهیتجھ تعیین برای ،منابع استفاده ازگزارش ۀ ادام -
 ؛پاسخ فرایند در
 یمـالواحـد ادارینـان کارکبا  یزیربرنامه ھایجلسه یبندزمان -
 ؛ھاتیفعال روزرسانیمنظور بهبه

برگشـت بـه  یجرھایو پروسـ واحد یتایعملۀ برنام به یدسترس -
 ؛هیحالت اول

ح و یصورت صـحاز بهینی موردمالیادار ینان از مستندسازیاطم -
   ؛پاسخ فرایندمرتبط با  یتورھاکافت فایدر

حادثـه و سـتاد  هروز شـده بـه فرمانـدبـه یاطالعـات مـالۀ ارائ -
 ؛ازیا درصورت نیساعت  ۸ھر  یفرماندھ

 ورمـرتبط بـا حادثـه یو غ معمولعات اطال ینگھدار نان ازیاطم -
  ؛مارستانیب یمالمسائل ز ین

   ؛یاتیمات و اقدامات در جدول عملیثبت تصمۀ ادام -

واحـد  رئـیسبـا  یاورژانسـ یھـادرخواسـت یسـازھماھنگ -
 ؛ینقدۀ ریداشتن ذخدردست نگه و یبانیپشت

ــا نماینــدگان دولتــی و محلــی در -  تــأمین خصــوصمشــورت ب
ــاج و ــا مایحت ــوانینبراس ــازپرداختی س ق ــه  و ب ــان از اینک اطمین

شـده آمـاده شـده مستندات موردنیاز مطابق بـا راھنمـای دریافـت
 ؛است

عـات یما، مناسـبیـۀ بـا تغذ یجسـم یآمادگ سبکنان از یاطم -
   ؛نانکارکت استرس یریمد ھایشیوهاستراحت و ی، افک
عالئـم اسـترس و ازنظـر  نـان و داوطلبـانکارک یتمـامۀ مشاھد -
 ؛نامناسب یارھارفت

 یامور رفاھ نان به واحد سالمت وکارک التکمشگزارش  -

 ؛نانکارک

 ؛نانکارک یاستراحت برا یھادورهکردن فراھم -

ت یفت از وضـعیل شـیـھنگـام تحو نیگزیفرد جـا کردنمطلع -
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 .حادثهبه  مربوط گر اطالعاتید ات ویشرفت عملیارھا و پک

ازھـا در یاھش نکھنگام ، یار عادکنان به محل کارکبازگرداندن  -  
 ؛یمالیواحد ادار

 یبرخـکردن رفعـالینان و غکارکاھش تعداد کاز به یدرصورت ن -
 ؛دینکرفعال یا غیھا را ادغام موقعیت ی،اصورت مرحلهبه، واحدھا

و  یمـال یواحـدھا از یمال یھاداده یل تمامیو تحل یورآجمع -
 ؛ھانهیتور ھزکو پرداخت فا یبررس نان ازیاطم

 ؛ھایپرداخت یریگیبازپرداخت و پ اسنادۀ ارائ -

و دسـت آمـده بهتجـارب  دربـارۀ نـانکارک ھایدیـدگاهسب ک -
 ؛گرفتهاز در اقدامات صورتینمورد راتییتغ

الت کرا از مشـحادثـه  هفرمانـد ،متتانسِ شدن رفعالیمحض غبه -
 ؛دینکزات مطلع یتجھ یریگیو پ معوقه یارھاو ک عیشا

و  رات در اقـداماتییـتغ خصوصدر ھادیدگاه ان گذاشتنیدر م -
 ،یموضـوعات بـارۀدر حادثـه هبا فرمانـدواحد به مربوط  التکمش

 یھـالیسـتچکف مرتبط بـا شـغل و یشرح وظا یبازنگر شامل
ــعمل ــوص و یاتی ــتغ درخص ــداماترات در یی ــو  اق الت و کمش

 ؛واحدبه  مربوط ییاجرا کارھای

ــر - ــد ھایجلســهت در کش ــترس و یریم ــر جلســهت اس  ھادیگ
 .ازیدرصورت ن
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 اتکتدارۀ شاخمسئول 
 یبـه فروشـندگان دارا یو پرداختـ یافتیـدر یھـام حسـابیمسئول اداره و تقس: تیمورأم

 .قرارداد و بدون قرارداد

 ................................: مت............سِ : انی......................پا......: .......................شروع: خیتار
 .................................: ...........................امضایمالیواحد ادار : رئیسبه یدھگزارش
 .................................................: ...........................تلفن: مارستانیب یز فرماندھکمحل مر

 ..........................: ر اطالعات تماسی.............................. سا: سکفا
 ...............یی: وید رادک
 

حرف اول نام 
 یخانوادگ

 تیمسئول زمان
 برمبتنی پاسخ 

 مخاطره
 رئـیساز  ازیـنمورد حات الزم ویت و توضـیافت ابالغ مسـئولیدر -   

 ی؛مالیبخش ادار

ت یریم مـدیچـارت تـ یف و بازنگریشرح وظاۀ امل برگۀ کمطالع - 
   ؛حادثه

   مت؛، شامل سِ ییارت شناساکالصاق  - 

   ؛یزر دائمیاطالع انتصاب خود به سوپروا -

 وھـا اتیـعملو  یدیـلک یھـاتیـفعالۀ مـداوم ھمـ یمستندساز - 
   ؛اتیمات در دفتر گزارش عملیتصم

 شـرحکردن امـلک بـرایاعـالم بـه آنـان  واحد و یاعضا انتخاب - 
   ؛فشانیوظا فھرست

ــنا -  ــاکردن آش ــع یاعض ــا وض ــد ب ــودیواح ــداف و  و ت موج اھ
ن یـیو تعحادثه ات یعملۀ برنام یلکطرح  ، شاملحادثه یھایاستراتژ

 ؛یبعد یھیتوجۀ جلس یزمان برگزار

سـط تو یمنـیا یجرھایھا و پروسـاستیت سیاز رعاشدن مطمئن - 
  کارکنان؛

طور خاص با ه بهک ییقراردادھا یتمامۀ جداگانۀ نان از محاسبیاطم -
ۀ ه در برنامـکـ ییدھایـخر یمرتبط ھسـتند و تمـام یتیفورحوادث 
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 ؛ب شده استیحادثه تصو اتیعمل

 یزات بـرایـتجھ میبخش تقسـبا مسئول  یخط ارتباط یکجاد یا - 
 ؛ھایھماھنگۀ از ادام شدنمطمئن

 رئـیساز  ازینمورد اقالم دیخر یژه برایو اراتیاخت ردنآودستبه -
 ؛اریاخت یندگان دارایا نمای یمالیواحد ادار

 ؛ھا و حل اختالفاتنهیاھش ھزکمنظور به ییقراردادھا انعقاد -

ل یانتقـال وسـا و کاشترا یبرا یتیفور یو ثبت قراردادھا یبرقرار -
 ؛نھادھادیگر به  ...زات ویو تجھ

 یگـانیباا یـمربوط در فرم  یو خارج یارتباطات داخل یمثبت تما -
  ی یادشده.ھافرم یپکۀ نسخ

   ؛گزارشۀ ارائ برای یاداریارتباط منظم با مدیر واحد مال -   

 حادثـه و شده دریداریاقالم خربه  ی مربوطھافرم تمام ینگھدار -
   ؛گزارش مربوطۀ ارائ

بـا ھـا دادن آنانطباق یبرا ،سنادگر اَیتورھا و دکفا تمام یآورمعج -
 ؛نهیھز نیر تأمیمدآن به  فرستادن د قبل ازیخر یقراردادھا

ھـا نهیر واحد ھزیبه مد شدهیداریاقالم خر یگزارش مال فرستادن -
ھـا درخواسـت نـهیر واحـد ھزیه مـدک یا در ھر زمانیساعت  ۸ھر 
 ؛کندیم

ازھا ینشدن وردهآاز بر شدنبرای مطمئن ،اتکتدار یسرئبا  ارتباط -
 ؛اقالم یداریخر دنبالبه

  ؛ازیندرصورت ، یمالیواحد ادار رئیسبه  یاتیطرح عملۀ رائا -

درصـورت بـروز  یاداریواحـد مـال رئـیسبـه  یفـور یرساناطالع
 .دیحل آن را ندار ییه تواناک یالتکمش

 
 
 
 

مرحل
یم ۀ

یان
 )۲

تا
۱۲ 

ت بعد
ساع

ی)
 

 دھنـدۀکـه نشـان )۲۵۶فرم( ادامۀ نگھداری گزارش خالصۀ خرید -   
 ؛بسته شده در طول حادثه است یل قراردادھاک

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 یھایکنکاستراحت و تی، افک

عالئــم اســترس و نظــر  از نــان و داوطلبــانکارک یتمــامۀ مشــاھد -
 ؛نامناسب یرفتارھا

 بـرای ،نانکارکبه واحد سالمت و رفاه  کارکنانالت کمشگزارش  -
 ؛ھاآن یاستراحت برا یھادورهکردن فراھم

 تفیشـاران کـھمالت بـه کثـه و مشـدحااطالعات مرتبط با ۀ ارائ -
 .فتیر شییھنگام تغ بعدی

ت معمولشـان یرا به مسئولھا ، آننانکارکاھش کاز به یدرصورت ن -  
رفعـال یغیـا  ادغـامرا  ھـاموقعیـت، یاصورت مرحلهبرگردانده و به

 ؛دینک

ھـا در رابطـه دیـخرو ھا امهنموافقتو  قراردادھاۀ نان از خاتمیمطا -
 ؛یاضطرارۀ با حادث

از یـنمورد راتییو تغدست آمده به یھادرس بارۀدر نانکارکه یتوج -
 ؛زاتیتجھ/جرھایدر پروس

مستندات و  یتمامۀ نان از ارائیاطم، متتانسِ شدن رفعالیبه محض غ -
   ؛یمالیواحد ادار رئیسبه  یاتیعمل یھافرم

 یارھـاکج یـالت راکاز مشـ یمـالیدارواحـد ا رئیس کردنمطلع -
 متتان سِ شدن رفعالیمحض غبه، زاتیتجھ یریگیمعوقه و پ

در دادن ا قـراریمباحثه  منظورخود به ھایدیدگاه ان گذاشتنیدر م - 
ــا  ،گــزارش درخصــوص  یمــالیواحــد ادار رئــیسبعــد از اقــدام ب

ــامل ،یموضــوعات ــازنگر ش ــا یب ــرح وظ ــغلیش ــا ش ــرتبط ب  ،ف م
، جرھایرات در پروســییــدرخصــوص تغ، یاتیــعمل یاھــلیســتچک
 ؛واحدبه مربوط اتیئالت و اجراکمش

 ه بعـد از اقـدام ویـت اسـترس و توجیریمد ھایجلسهت در کشر -
 .ازیدرصورت نھای، جلسه دیگر
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 ھاتیدرمقابل حوادث و فور یمارستانیب یآمادگۀ برنام ۀ فرایندخالص
ــدو  ــ یراحــن و طیت ــادگۀ برنام ــدامات ضــروری از یمارســتانیب یآم ــھــر مر اق ز ک

ط یانـات و شـراکام بر مبتنیجامع  یاد برنامهیز باکلذا ھر مر؛ است یدرمانیبھداشت
 ید براسـاس الگـویـن برنامه بایا .کند نیبا حوادث تدو ییارویرو برایخود  یبوم
درمـان و ، بھداشـت وزارت کیپزشـ یھاتیت حوادث و فوریریز مدکمرشدۀ ارائه

دو بـار  ،نهایو سـالببیننـد آموزش  کارکنان باید آن را باشد و تمامی کیآموزش پزش
 .شود نیتمر

از حادثـه در  ناشـی یو روانـ یصـدمات جسـم و ریـومکاھش مـرگ ،ھدف برنامه 
ت مناسـب یـفکیمراقبت 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 ھا درمقابل حوادث ومارستانیب یسطح آمادگ یارتقا فرایند 

براساس منابع علمـی  ،ھای کشورآمادگی بیمارستان یارتقا برایالگوی واحد ۀ منظور ارائبه
فراینـد مراحـل  د.شـوانجـام  زیـرپیشـنھادی  فراینـداسـت  الزم ،ناموجود و نظر متخصص

ایـن  .شـودمیھـای اجرایـی مـرتبط اسـتخراج و دسـتورالعملبررسی شده  دقیقصورت به
 موضوعات زیر است: شامل ،مراحل

 :بالیا حوادث وۀ تیمک یاندازراه .۱

 یھـاو براسـاس شـاخص یمارسـتانیالت بکیشـتـه براسـاس تیمک یاعضـا یمعرف 
، مانند رئیس بیمارسـتان، مـدیر، مـدیر ھاتیت حوادث و فوریریز مدکمر یشنھادیپ

 .ازیافراد براساس ن دیگرته و یمک یاصل یاعضا، حراست پرستاری، رئیس
شـود توصـیه مـی .حوادث و بالیا براسـاس دسـتورالعمل ابالغـیۀ مسئول کمیت تعیین مدیر و. ۲

   .داردکارھا  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. ۳

 ؛)یابالغ یو الگو براساس دستورالعملاستخراج مخاطرات ( 

 ؛)یابالغ ی(براساس دستورالعمل و الگو یریپذبیآس یابیارز 
تمـامی افـراد ت کبا مشـار یریپذبیاھش آسکمنظور به ،یاتیعمل یارھاکاھرۀ ارائ 
 نفع.یذ

ی ابالغـ یبراسـاس الگـو ھامارستانیب یبرا ،ایبالحوادث و مقابله با  پاسخۀ ن برنامیتدو. ۴
 زیر است:  موضوعاتکه شامل 

 ؛خاصۀ مرتبط با مخاطر الت محتمل وتحلیل مشک 
 ؛ل منابع موجودیتحل 
 ؛ھاتیمسئول وف یح وظایتشر 
 .یتیریمد ح ساختاریتشر 

 :مخاطره بر مبتنی ،حادثه یفرماندھ سامانۀن یتدو. ۵
 ی؛اقدام فورۀ مرحلاول بعد از وقوع حادثه:  ساعت ۲تا۰ 
 ی؛انیمۀ مرحلبعد از وقوع حادثه:  ساعت ۱۲تا۲ 
 یافته؛ۀ توسعهمرحلبعد از وقوع حادثه: ساعت  ۱۲ش از یب 
 .یادت عیوضعبازگشت به ۀ حلمر 
o ــدو ــودار نیت ــدھی نم ــامانۀ فرمان ــ س ــت در  ،ادثوح ــداد تخ ــاس تع براس

 ؛موجود یھامارستانیب

o ؛یزیربرنامه ین راھنمایتدو 
o ؛پاسخ ین راھنمایتدو 
o ؛ھاتیف موقعیشرح وظایۀ تھ 

o ھشـدار و  شـامل یمارستانیادث بوح سامانۀ فرماندھیردن کفعال فرایندن ییتب
 ۀسـامانکـردن کـردن برنامـه، فعـالاعالم وضـعیت، بررسـی وضـعیت، فعـال

ادث بیمارستانی، فراخوان کـادر مـدیریتی سـامانه و جـایگزینی وح فرماندھی



 ٢٩٥  ھاپیوست 

 

تدوین برنامۀ پاسـخ براسـاس  و شده و برنامۀ قبلیافراد براساس بررسی انجام
 ؛بررسی وضعیت

o در محـل حادثـه و  یز فرماندھکمر و یمارستانیب یز فرماندھکن ارتباط مرییتب
 .یات محلیت عملیز ھداکمر

 ی؛ارگاھکصورت هب برنامه یر در اجرایدرگ کارکنان تمامیآموزش . ۶
و ا یـحـوادث و بالۀ تـیمکبـا نظـارت  یاتیـعمل مانور ،و در ادامه یزیمدور مانور یاجرا. ۷

 .ل خطریتحل فراینداز  شدهاستخراج یوھایبراساس سنار ،حداقل دو بار در سال
 

 یمارستانیب پاسخۀ برنام ییاجرا فرایند
 الزم .یابالغ استاندارد یھالیستچکخطر با  یال دورهیشامل تحل ،یریشگیپۀ برنام یاجرا

شـده لیمجموعه تحل یھاییو توانا یریپذبیآسو  مخاطرات ،انه)یطور مستمر (سالهاست ب
 .ھای مرتبط تدوین شودو سناریو

و  احتمـالی ھایبراسـاس سـناریو ،تدوین سیسـتم مـدیریتی ،پاسخ ازطریقساختار ۀ ئاار. ۱
   ؛سامانۀ فرماندھی حادثۀ بیمارستانی در چارچوب سیستم کارکنانسازماندھی 

 ؛نفر برای ھر مسئولیت ۵تا۳آموزش . ۲

  ھا و جایگاه سامانۀ فرماندھی حادثه؛پستابالغ شرح وظایف . ۳

 ن؛شامنظور آشناسازی با برنامه و شرح وظایفبه کارکنان، تمامی آموزش. ۴

 ؛برگزاری مانور دورمیزی و عملیاتی. ۵

 ؛بازنگری و اصالح برنامه. ۶

  .یرونیو ب یدرون یاھھماھنگی دادنانجام.۷

 یمارستانیپاسخ بۀ ردن برنامکفرایند فعال
   ی؛ابالغ یبراساس الگو ،تیستم ھشدار و اعالم وضعیردن سکفعال 

 ؛تیع وضعیسر یو بررس )منابع و حادثه ی(شدت و گستردگ تیل موقعیتحل 



 شوریکی : برنامهاآمادگی بیمارستانی در حوادث و بالی  ٢٩٦

 

 ؛یاتیعملۀ برنام یاردن مرحلهکفعال 

ن مقـام یا بـاالتریـ بـا حضـور فرمانـده مارسـتانیادث بوت حیریز مدکردن مرکفعال 
 ؛حادثهھنگام در  ،مارستانیموجود در ب

 ؛یتیریم مدیت یفراخوان 

 ھای موجود و گستردگی حادثه؛ براساس امکانات و برنامه کردن سامانهفعال  

 ی؛افتیبراساس اطالعات در حادثه یاتیعمل یزیربرنامه 

 ؛ات دانشگاهیت عملیز ھداکو مر یدرون یھابا واحد ینگھارتباط و ھما 

 ؛مارستانیب یز فرماندھکپس از اعالم مر وضعیت عادیبازگشت به  

  .مارستانیب یبازساز 

 یمارستانیحوادث ب یفرماندھۀ سامان
 این سامانه دربرگیرندۀ این نکات است:

 ؛اناتکمحتمل و ام یھاویسنارو  براساس تعداد تخت ارچوب و ساختارچ 

 ؛ریافراد درگتمامی  یبرا یبندف براساس زمانیشرح وظا 

 ؛ل خطریاز تحل شدهاستخراج یھاویپاسخ براساس سنار یراھنما 

   .ل خطریاز تحل شدهاستخراج یھاویبراساس سنار یزیربرنامه یراھنما 
 

 یمارستانیادث بحو یزیربرنامه یراھنما
 :  ند تاکیم کمکمارستان یبه ب این راھنما

 ؛حوادث محتمل برنامه داشته باشد یبرا 

 ؛ندک یابیموجود را ارزۀ برنام 

 .را توسعه دھد ییاجرا یھاروش 



 ٢٩٧  ھاپیوست 

 

 یمارستانیپاسخ حوادث ب یراھنما
 یھـایویسـناربـر مبتنـی و  یابالغـ یبراسـاس الگـو ،پاسخ یراھنمااست  الزم 

 شود؛ نیتدو یاخلد و یخارج

ت یریمـد یالزم بـرا یھـایریگمیاز مالحظات مرتبط با تصم یفھرست ،ن راھنمایا 
 ؛دھدیارائه م یبندزمانۀ براساس برنامو حادثه 

، حادثـه و در مراحل اولکرده  لیمکتپاسخ به حادثه را ۀ برنام یبه نوع ،ن راھنمایا 
 .است دیمفار یبس یمستندساز برایو کند میت یات را ھدایعمل
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 ١یدانیم مارستانیب
 اریسـ مارسـتانیب ایی یـصحرا مارستانیببه  ،نامخاطب انیم در کهی دانیم مارستانیب :فیتعر

 امکـان واجـد و ٣خودکفا و ٢مستقلی درمان خدماتۀ ئارا واحد کی درواقع، ،است معروف
ی تیفــوری ازھــاین نیمأتــ و عیســر انــدازیراه وفرســتادن  امکــان اســت کــه ٤ییجــاهجابــ
 و تـرکامـلی درمان التیتسھ نیمأت تای نیمع زمان در را ییایجغرافۀ منطق کی دگانیدبیآس
 .  باشد داشته دارتریپا

 کـاربرد بـه اشاره ،دکنمی خطور مخاطب ذھن بهیی صحرا مارستانیب نام با آنچه معموالً 
 ؛دکنـا برای افـراد تـداعی میر  MASH ٥ۀواژ مواقع، شتریب در کهیطورهب .است آنی نظام
 زیـن بشرسـاخت ای یـعـیطب سـوانح گـرید بروز درصورت ،یالتیتسھ نیچن از استفاده ولی
 .است ازینمورد

 
   ضرورت

ی درمـان خـدمات بـه ازیـن شیافزا با ٦،دهیچیپ حوادثدر  زین وی عیطب حوادث بروز پی در
 عیسـر انتقـال و هیـتخل امکـان نبود ایی یگوپاسخ ناتوانی در و رساختارھایز بیآس جھتبه

شود. ایجاد می منطقه در امکانات نیا نیمأت به ازی، ن امن محل به صحنۀ حادثه از مجروحان
 .استی دانیم مارستانیبیی ، برپا مناسبی راھکارھاازجمله 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 



 ٢٩٩  ھاپیوست 

 

  اھداف
 بـه ١یدرمـان ۀشرفتیپی ھاتیحما و اژیتر مانند ،یپزشک اورژانس اتۀ خدمئارا و نیمأت. ۱

 گرفتـه درنظـر ،حادثه وقوع از پس اول ساعت ۴۸ی برا معموالً  ھدف نیا که نامصدوم
 ؛شودمی

 ،نیھمچن و منطقه در حاضر مارانیب و نامصدوم بهی درمان ۀ خدماتئارا تداوم و لیتکم. ۲
 سـوم روزی زمان ۀمحدودی برا ،معمول طورهب دفھ نیا کهدیگر  یسالمت ۀ خدماتئارا
 ؛شودمی گرفته درنظر حادثه پانزدھم تا

 نیـای بـرا متصـوری زمـان ۀباز ؛آن مجددی بازساز تای محل مارستانیب تموقی نیگزیجا. ۳
 .است حادثه بروز از پس سال دو تا حداکثر ،ھدف

 
   الزامات

ھـای واقعـی بـا تجھیـزات و شابه بیمارستانبیمارستان میدانی باید شرایط کاری و فعالیتی م
 .شود ارائه راحتیبه ،درمانی در آننیاز بھداشتیمورد امکانات کامل را داشته باشد و خدمات

توجیـه اقتصـادی الزم بـرای  دبای ،دیدهآسیب ۀاندازی چنین تسھیالتی در منطقراه ،ازسویی
 نظر را نیز داشته باشد.مد نیل به اھداف

 آن است. ٣صرفه بودنبهو مقرون ٢کارایی، برپایی این نوع بیمارستان م اصلیِ لذا دو الزا
 

  اجزا
 : را دارد ریزی اصلی اجزای دانیم مارستانیب کی
 ؛ھاسازه .۱
ارتباطــات، روشــنایی، آب و ش، یش، گرمــای، ســرمایانــرژ نیمأتــ ، ازجملــهســاتیسأت .۲

 ؛فاضالب

                                                                                                                                              
1. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
2. Efficiency 
3. Cost effective 
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 ؛ونقلپشتیبانی و حمل .۳
غـذایی، آب،  مواد و لوازم مصرفی و غیرمصـرفی پزشـکی، دارو، مـواد یتمام :زاتیتجھ .۴

   ؛سوخت و امکانات رفاھی کارکنان
 ؛انبار .۵
   ؛یانسانی روین .۶
 ؛یاتیعملھای دستورالعمل .۸
 

   سازه
ھا کارآمدی آن است. این سازه و مؤثر برای مھم بسیارمیدانی از فاکتورھای  بیمارستانِ  ۀساز

 کانکس با، کانکس ثابتسکلت فلزی، چادرھای اسکلت بادی، ادرھای ااز جنس چ معموالً 
کننـدۀ مینأتکـه شـوند انتخـاب مـیدار یا خودروھای اتاق اتوبوس، کانتینر، گسترش امکان

 :  است حداقل فضاھای زیر
 ؛ورودی و پذیرش 
حـوادث میکروبـی ، حوادث شـیمیایی، ایحوادث ھسته برای ١:واحد رفع آلودگی 
 ؛...و
 ؛گاهدرمان 

 ؛بستریھای بخش 
 ؛داروخانه 
 ؛عمل اتاق 
 ؛ریکاوری 
 ٢ھای ویژه؛بخش مراقبت 
 ؛آزمایشگاه 

                                                                                                                                              
1. Decontamination Unit 
2. Intensive Care Unit (ICU) 



 ٣٠١  ھاپیوست 

 

 ؛اسکنتیسی، رادیولوژی 
  ١؛سازیاستریلاتاق  
 ؛راھروھای ارتباطی 
   ؛مواد غذایی و تجھیزات مصرفی و دارو انبار 
   ؛آشپزخانه و غذاخوری 
 ؛پاویون استراحت کارکنان 
 ؛حمام و توالت ھای بھداشتیسرویس 
   ؛خانهشویرخت 
 .شدهھای جمعحمل سازه ۀیا وسیل کانتینر 

 
 مناسب:  ۀسازھای یژگیو
   ؛حرارتی و منابع آبسیسات برودتیأمین انرژی و تأتازنظر  استقالل .۱
  ؛شدهوزن و حجم کم در حالت جمع .۲
   ؛حمل سریع . امکان۳
   ؛نصب سریع . امکان۴
 ؛نصب در مناطق مختلف امکان .۵
 ؛براساس موقعیت منطقه ،نصب ۀتغییر نقش امکان .۶
 ؛ھا و افزایش ظرفیت کاریگسترش بخش . امکان۷
شـده بـا خـود سـازه کـه در حالـت جمـعنحویبه ،امکان تجھیزات در سازهتثبیت تاحدّ . ۸

 ؛جا شوندهجاب
 . ماندگاری و کیفیت باال؛۹
 .بقیمت مناس. ۱۰

                                                                                                                                              
1  . Central Sterilization Rooms (CSR) 
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  یدانیم مارستانیبی اندازراهی براگیری میتصمی ارھایمع
 ۀگانسه اھداف نیمأتی راستا در ،دهیدبیآسۀ منطق به مارستانیبی اھدا و فرستادن ازآنجاکه

، یاقتصـادۀ صـرف و توقعـات موقعیـت و مناسـب 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. ۱

 خـدمات بـه ازیـن اعـالم و دهیـدحادثـهۀ منطقـ سـالمت نمسـئوال کامـلی ابیارز 
   ؛یمارستانیب

 ؛دهیدحادثهۀ منطقی درمان نظام بهی دانیم مارستانیب الحاق به ازین 

 .یدانیم مارستانیبی برامعیّن  یھانقش درنظرگرفتن 

 
 : اول ھدف نیمأتی راستا دری ریگمیتصم برای ،یاساس یارھایمع. ۲

  ؛حادثه بروز از پس اول ساعت ۲۴در  ،منطقه در استقرار امکان 
ۀ یتغذ و استراحتی فضا نیمأتی حت ،منطقه امکانات اب کاملیی خودکفا و استقالل 

 کارکنان؛

 بـا ،حادثـه بـروز از پـس اول ساعت ۴۸ی زمانۀ دوربه بوطمر خدماتۀ ئارا امکان 
 ؛منطقه در موجود خدمات با سهیمقادرخور ای باالتر استاندارد

 یدرمـان خـدمات، فرھنـگ، زبـانازنظـر  ،منطقـه مختلـف ھایموقعیت بایی آشنا 
 .موجود امکانات و ازینمورد

 : دوم ھدف نیمأتی راستا درگیری میتصم برای ،یاساسی ارھایمع. ۳
 ؛نامصدوم درمان ۀادام قالب در ،شتریبی درمان خدمات ئۀارا امکان 

   ؛منطقه در حاضری درمانکارکنان ی نیگزیجا و نیمأت امکان 
 ؛پانزدھم تا سومی روزھا در ه،منطقی درمانی ازھاین به کاملیی گوپاسخی آمادگ 

  .؛..و برق، سوخت، آب ، ازجملهیمحل امکاناتی بانیپشت بهی حداقل ازین 



 ٣٠٣  ھاپیوست 

 

 یدرمـان خـدمات، فرھنـگ، زبـانازنظـر  منطقـه مختلـف ھـایموقعیت بایی آشنا 
   ؛امکانات و ازینمورد

 یجراحـ، یارتوپـد شـامل، منطقـهی ھابیآس با مرتبطی ھاتخصص نیمأت امکان 
 بـا مرتبطی ھانیسیتکن نیز و کودکان مان،یزاوزنان، یداخل طب، یھوشیب، یعموم

  ؛جنس و نسِ  درنظرگرفتن بدون مارانیبی تمام به اتخدمۀ ئارایی توانا و ازھاین

   ؛یمحل دھندگانخدمت توسط ،هئارا قابل سطح در خدمات ئۀارا تداوم امکان 

  ؛مارستانیب فرستادنی اثربخش ۀنیھزی ابیارز 

 ؛سالمت با مرتبط خدمات ازی عیوسۀ محدودۀ ئارا امکان 

 :  سوم ھدف نیمأتی راستا درگیری میتصم برایی اساسی ارھایمع. ۴
 ؛گرید ۀصرفبهمقرون نیگزیجا نبود 

 و ییھـواوآب مثـل وضـعیت ،منطقـهی اسـتانداردھا با مارستانیب خدمات تناسب 
 ؛مارانیب وکارکنان  سالمتوضعیت 

ی نگھـدار امکـان و سال دو حد تا درازمدت تیفعالی برا مارستانیبی قبلی طراح 
 ھرکم، دستِ ی چادری ھاسازه ،الئدیاوضعیت  در مثالبرای  ؛کارکنان توسط سازه
 شوند؛ ضیتعو دیبا بارکی ماه شش

 ویی برپـا بـرای دهیـدبیآسـۀ منطقی تخصص وی مال تیحما و امکانات به توجه 
 ؛تیفعال تداوم

 ؛منطقهی سالمت متعدد طیشرا به توجه 

 .یتخصص وی کیتکنی ازھاین به توجه 

 زمـان حـداکثر دیـبا ا،اھـد مـانز در ،معمولطور به که استی ضرور نکته نیا حیتوض
امکـان  وی محلـ مقامـاتی بـرا مناسـب ۀزیـانگ تـاشـود  اعالم سال کی مارستانیب تیفعال

 .باشد داشته وجود منطقه در موجود التیتسھی بازساز
تختخـوابی آورده شـده ۵۰پیشنھادی برای برپـایی بیمارسـتان ۀ سازیک نمونه  ،ادامه در
 است.
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  خوابیتخت۵۰بیمارستان  یپیشنھادی برای برپای ۀساز

 تعداد نوع سازه شرح
 ۱ متری ۴۰تا  ۳۵چادر اسکلت بادی  ورودی و پذیرش / تریاژ

 ۱ متری ۴۰تا  ۳۵چادر اسکلت بادی  درمانگاه 
 ۱ متری ۳۰تا  ۲۵چادر اسکلت بادی  واحد رفع آلودگی 

 ۵ متری  ۴۰تا  ۳۵چادر اسکلت بادی  ھای بستریبخش
 ۱۰تا ۶ چادر اسکلت فلزی راھروھای ارتباطی

با  ،متری با گسترش سه برابر ۶کاروان  عمل اتاق
 کشی آب و مخزن اضافهلوله

۱ 

با  ،متری با گسترش سه برابر ۶کاروان  ھای ویژهبخش مراقبتریکاوری / 
 کشی گازھای طبی لوله

۱ 

 ۱ متری  ۲۰تا۱۵چادر اسکلت بادی  آزمایشگاه
 ۱ متری  ۲۰تا۱۵در اسکلت بادی چا اسکنتیرادیولوژی / سی

 ۱ متری ۳۰تا۲۵چادر اسکلت بادی  سازی استریلاتاق 
 ۱ متری ۳۰تا۲۵چادر اسکلت بادی  داروخانه 

 ۱ متری ۳۰تا۲۵چادر اسکلت بادی  انبار دارو / تجھیزات مصرفی 
 ۱ متری ۴۰تا۳۵چادر اسکلت بادی  آشپزخانه 
 ۱ متری ۴۰تا۳۵چادر اسکلت بادی  غذاخوری

 ۲ متری  ۴۰تا  ۳۵چادر اسکلت بادی  پاویون استراحت کارکنان 
 ۲ شدهطراحیو کانکس ویژه  ھای بھداشتی سرویس
 ۱ متری ۳۰تا۲۵چادر اسکلت بادی  خانه شویرخت

 ۱ متری ۳۰تا۲۵چادر اسکلت بادی  واحد ارتباطات و اداری 
 ۲ متری  ۴اق تا خودروی دارای شده و تجھیزاتھای جمعکانتینر حمل سازه

 


