
 آماده باش

خبري است كه فرمانده بيمارستان از مراجع باالتر دريافت مي 

آن احتمال نياز به فعال سازي سامانه ي  كند كه براساس

فرماندهي حادثه و آمادگي پاسخ به يك حادثه رامتذكر مي 
 .شود



سطٕح آيبدِ ببش ٔضعيت بحزاٌ در حٕادث 

:اضطزاري   

 
 آمادٌ باش زرد-•
تجْيسات خَد را بررسي ( آهبدُ ببش زرد ) در ايي شرايط سبزهبى ّبي هسئَل پس از دريبفت پيبم •

ّوچٌيي ًيرٍّبي كشيك خَد را بصَرت در . كردُ ٍ كوبَدّبي احتوبلي را بر طرف هي ًوبيٌد 
دسترس تلفٌي آهبدُ هي سبزد تب در صَرت تغيير ٍضعيت َآهبدُ ببشد بتَاًٌد كبركٌبى خَد را بِ 

 .سرعت فراخَاًدُ ٍ در پست ّبي كشيك ٍ اهداد هستقر ًوبيٌد 
 آمادٌ باش واروجي-•
ر بب تَجِ بِ سبختب( ًجي رًبش ببدُ هبآ)م يبفت پيبازدر پس ل هسئَي ّبى هبزيط سبايي شردر ا•

ات  تجْيسُ ٍ ًداخَافر( صددر 50تب  30)د   را خَ يّبًٍيرادي از   تعد، ظبيف ح  ٍشرٍ هبًي زسب
) تلفٌي  سستررت در دبِ صَد را خَي ّبٍهي ًوبيٌد ّوچٌيي سبير ًيردُ هبدُ آستفباي ابرد را خَ

اي برُ  ٍ   عول شدٍارد  ثِ  بِ  سرعت  دحبع  قَرت  ٍصَدر  ًد تب  زهي سبدُ هبآ(   ل ًكبآ
 .ًوبيٌد دُ ستفبد اخَ اتتجْيسٍ ٍ ًيراد ستعدم اتوباز پبسخگَيي 

 آمادٌ باش قرمس-
د  خَات  تجْيس( ضعيت قرهس   ٍ)  م   يبفت   پيباز    درپس  ل  هسئَي  هبًْبزيط سبايي شردر ا–

اى هرتبط  بب بحري ّبًٍيرى ٍ  كٌبرتوبهي كبار دادُ  ٍ قر تعوليباي بردُ  هبآضعيت را در  ٍ
ي ّبى ستبٍ اّب  ى بِ شْرستبٍ  ًي اخَايي   فراجري    احد ّبٍ  ٍاتين ّب ر در  جْت حضَرا  

 .ًجي هي ًوبيٌد رضعيت ًبم  ٍعالاهعيي ًيس 



فعبل سبزي سيستن ّشدار   -1  
 

اٍليي  هشحلِ پغ اص ٍلَع حبدثِ ، هشحلِ فؼبل ػبصي •
داؿتي يه ثشًبهِ هذٍى ثشاي  . ػيؼتن ّـذاس اػت

چشا وِ داؿتي . ػيؼتن ّـذاس ، اهشي ثؼيبسهْن اػت
اعالػبت كحيح ٍ دسووتشيي فبكلِ صهبًي پغ اص ٍلَع 
حبدثِ ، الصهِ تلوين گيشي كحيح ٍ آهبدگي ثشاي اسائِ 

ًوَداس صيش ثؼٌَاى ًوًَِ ػيؼتن . خذهبت هغلَة اػت
 :ّـذاس هشاوض دسهبًي عشاحي گشديذُ اػت

•   
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 ًپريايسر كشيك  س                                                         ايليه فردي كٍ ازيقع حادثٍ مطلع مي شًد

  
                                                                                                                                           رياست مركس درماوي

    
 رئيس ستاد بحران سازمان درشُرستان                                                                                             

  
 رئيس ستاد بحران سازمان دراستان           

 

            
 
 

   رؤساي مراكس درماوي ديگر شُرَاي استان  ب                                       
 رؤساي ستاد بحران استاوُاي معيه                                         

 رئيس ستاد مركسي بحران سازمان                                         

 رساوٍ َا                                                                        

 
4 



 كاربر يا فرد دريافت كىىدٌ َشدار بايد اطالعات زير را در ايه رابطٍ تقاضا ومايد
(سًپريايسر كشيك)  

 ًبم ٍ ػبصهبى هتجَع فشد ّـذاس دٌّذُ( 1•
 ؿوبسُ تلفي توبع فشد يب ػبصهبى هشثَعِ( 2•
، ؿذت (Natureعجيؼت )تـشيح هَلؼيت حبدثِ غيشهتشلجِ ( 3•

(Magnitude) هحل ،(Location ) صهبى ٍ(time )ِحبدث 
دس كَست اهىبى تؼذاد ثيوبساى تشيبط )ثشآٍسدي اص تؼذاد ثيوبساى ( 4•

ؿذُ ثب ثشچؼت ّبي لشهض، صسد، ػجض، تؼذاد ػَختگي ّب، تؼذاد 
 (ثيوبساى دچبس آلَدگي ثب هَاد هضش

 ثشآٍسد صهبًي تب ؿشٍع اًتمبل ثيوبساى اص هحل حبدثِ( 5•
 ثشآٍسد صهبًي ثشاي سػيذى هدشٍحيي ثِ ثيوبسػتبى( 6•
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 فعبل ضذٌ يزحهّ اي ًَٕدار تطكيالتي سيستى يذيزيت بحزاٌ
 

ثِ هحض اعالع ثبالتشيي هؼئَل حبضش دسهشوض دسهبًي اص •
ٍلَع حبدثِ ، الصم اػت ثلَست هشحلِ اي ، 

.  ًوَداستـىيالتي ػيؼتن هذيشيت ثحشاى سا فؼبل ًوبيذ
دسؿشح ٍظبيف ّشيه اصاػضب، الذاهبتي وِ ّشيه اص  
اػضب ثتشتيت ثبيذ اًدبم دٌّذ،روش ؿذُ اػت ٍ ثذيي 

هشحلِ . حبدثِ ؿىل هي گيشد ثِتشتيت هشحلِ پبػخ 
پبػخ ثِ حبدثِ ثشاػبع ؿشح ٍظبيف اػضب اداهِ هي يبثذ 

ٍ دسّويي حبل فشهبًذُ حبدثِ ثشاي ثبصگـت ثِ ٍضغ  
 .ػبدي ثشًبهِ سيضي هي ًوبيذ
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 ارزيببي شدت حبدثِ غيرهترقبِ
(Assessment of Disaster Serverity) 

 • يىي اص اٍليي ٍظبيف ثبالتشيي هؼئَل فشهبًذّي حَادث 
غيشهتشلجِ ثيوبسػتبى پيؾ اص فؼبل ؿذى ثشًبهِ وِ  

هشحلِ ثؼذي پبػخ ثيوبسػتبى هي ثبؿذ تلوين گيشي 
ُ ّبي اٍليِ   ػشيغ دس هَسد ؿذت حبدثِ ثشاػبع داد

دس ايي هشحلِ تلوين گيشي ثبيذ ثِ ػشػت ٍ ثش . هي ثبؿذ
ثذيي تشتيت هـخق . پبيِ اعالػبت اًذن اًدبم گيشد

هي ؿَد وِ ثشًبهِ حَادث غيشهتشلجِ ثيوبسػتبًي ثبيذ تب 
چذ حذ فؼبل ؿَد ٍ اهىبًبت ٍ پشػٌل تب چِ هيضاى فشاّن  

. گشدًذ  
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عَاهلي كِ هي تَاًد فرد هسئَل را در ايي تصوين گيري 
:يبري ًوبيد عببرتٌد از   

 

 ثشآٍسدي اص تؼذاد ثيوبساى( 1•

 ثشآٍسدي اص ؿذت خشاحت ٍ ثيوبسي آًْب( 2•

 ٍضؼيت وًٌَي فؼبليت دپبستوبى اٍسطاًغ( 3•

 دپبستوبى اٍسطاًغ( تؼذاد ٍ تشويت)ٍضؼيت وًٌَي پشػٌل ( 4•

 ػشؿوبسي تؼذاد ثيوبساى ٍ پشػٌل ثيوبسػتبى( 5•

 ٍ اتبق ػول ICUٍضؼيت وًٌَي پشػٌل ( 6•

ًيبص ثيوبساى حبدثِ ديذُ ثِ خذهبت تخللي هبًٌذ آلَدگي ثب ( 7•
 هَاد هضش، هَاخِ ثب پشتَّبي ساديَاوتيَ  

 ؿشايظ ٍيظُ ثيوبسػتبى هبًٌذ ثيوبسػتبى تخليِ ؿذُ( 8•
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حَادث غيشهتشلجِ هختلف ػغَح آهبدگي ٍ پبػخ •
ثش پبيِ اسصيبثي فَق  . هتفبٍت ثيوبسػتبى سا هي علجٌذ

 Levels of Plan)ػغح فؼبل ؿذى ثشًبهِ 
Activation ) تَػظ هؼئَل فشهبًذّي ثيوبسػتبى

ٍي هي تَاًذ پغ اص فؼبل ؿذى هشوض . تؼييي هي گشدد
ػوليبت اضغشاسي ثيوبسػتبى يب دسيبفت اعالػبت ثيـتش 

 .  ٍ دليك تش ثِ اكالح تلوين خَد هجبدست ًوبيذ
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 فعبل سبسي

 
 فعال سازي برنامه، زماني صورت مي گيرد كه حادثه در داخل يا خارج بيمارستان رخ داده و•

 .عملكرد بيمارستان را متأثر يا مختل نموده است•

 براي مثال مي توان سه سطح. فعال سازي برنامه مي تواند در سطوح مختلف انجام گيرد. 1•

 :زير را تعريف كرد•

اورژانس  در صورتي كه منابع موجود در بخش: فعال سازي برنامه در سطح بخش اورژانس•
بخش هاي ديگر  براي مقابله با فوريت كافي باشد و اين بخش بتواند بدون مشكل با حمايت

 .اورژانس فعال ميشود بيمارستان حادثه و فوريت را مديريت نمايد، برنامه در سطح بخش

درصورتي كه منابع موجود دربخش : فعال سازي جزئي برنامه مديريت حوادث بيمارستان•
به اين بخش  اورژانس براي مقابله با فوريت ايجاد شده، كافي نباشد ولي با افزودن منابع اضافي

 .و تجهيز بيشتر آن اين امكان فراهم شود، برنامه به طور جزئي فعال ميشود

آسيب  زماني كه تعداد قربانيان يا ميزان:فعال سازي كامل برنامه مديريت حوادث بيمارستان •
ناشي از حادثه در حدي باشد كه منابع و عملكرد بيمارستان را به طورقابل توجهي متأثر نمايد، 

 .فعال سازي كامل بيمارستان اتفاق خواهد افتاد



برنامه را از  پس از تعيين سطح فعال سازي، فرمانده ي حادثه ي بيمارستان دستور اعالم فعال شدن•
به طور كامل فعال شده،  مركز عمليات اضطراري. طريق سيستم پيج و عالئم هشدار صادر مي كند 

مي شوند و برنامه ي مديريت حوادث  به مركز عمليات فراخواندهپرسنل كليدي توسط مركز تلفن 
اطالع رساني در زمينه ي فعال سازي . اجرا درميآيد بيمارستان طبق دستورالعمل هاي اختصاصي خود به

 :برنامه در سه سطح انجام مي گيرد

 سطح اول( الف•

فعال شدن  تهيه فهرست كامل و به روز شده اي از افرادي كه بايد به هنگام: اطالع رساني مركز تلفن•
مركز . شوند، تهيه مي شود برنامه در هر سطحي توسط مركز تلفن از داخل و خارج بيمارستان فراخواني

عمليات بيمارستان موظف است با اين افراد  تلفن با دريافت فرمان فعال شدن برنامه از اتاق مركز هدايت
 .تماس بگيرد

 :سطح دوم( ب•

ترتيب اولويت  هربخش بيمارستان بايد فهرست مشابهي از پرسنل خود تهيه و به :اطالع رساني بخش ها•
فراخواني نيروهاي خارج از شيفت و  بيمارستان به جهت.افراد تماس و نيز افراد جايگزين را تعيين نمايد 

Off  بايد طراحي روش فراخوان نيروها را در دستوركار داشته باشد تا بتواند با يك روش فراخوان، مثل
 .ممكن، تمام نيروي انساني خود را فراخواند فراخوان خوشه اي در كوتا هترين زمان

 سطح سوم( ج•

بايد ضمن  با پيشرفت عمليات مقابله مركز عمليات اضطراري بيمارستان: اطالع رساني در سطح جامعه•
هماهنگي با مركز هدايت عمليات دانشگاه با سازمان ها و مراجع خارج ازبيمارستان ارتباط برقرار كرده 

 .احتمالي قرار دهد و آنها را در جريان وقوع حوادث و فوريت ها و نيازهاي

 



نحوه  هشدار به پرسنل ومطلع نمودن وفراخوان 
 آنها

 توسط فرمانده حادثه  HICSمطلع شدن رده های اول ودوم  •

توسط رده های باالتر  HICSمطلع نمودن رده های پايين تر •

 درصورت نياز 

مورد نيازمثل   Levelمطلع شدن افراد براساس سطح •

برنامه خارج نوبت کاری  يابرنامه ريزی توسط مسئولين 

 واحدها جهت  مطلع شدن افراد به صورت خوشه ای 

 متعهد بودن پرسنل به جوابگويی به تلفن بيمارستان •

 حضور سريع وبه موقع در بيمارستان توسط خود شخص •



 كبركُبٌ

كاركنان شامل كليه ي پرسنل و معيارهايي است كه با بهبود وضعيت منابع •
اين معيارها شامل . منظورپاسخ به حوادث و باليا همراه است انساني، به

 :موارد زير مي باشد

 تهيه ي فهرست فراخواني پرسنل•

 تهيه ي مكاني براي جمع آوري و توزيع پرسنل در محل هاي مورد نياز•

 تغييرات برنامه ي كاري•

 تغيير نسبت پرسنل به بيماران•

 تقسيم كار مجدد پرسنل براي محل هايي غير از محل كار معمول خود•

تأمين غذا و مكان استراحت براي پرسنل در حوادثي كه نياز به •
 .دارند كاردرازمدت

 تقسيم كار اختصاصي متناسب با حادثه•



 آيٕسش پزسُم بيًبرستبٌ

 تركيبي/ آموزش هاي عمومي•

•o حمالت مسلحانه و تروريستي 

•o مواد خطرناك 

•o رفع آلودگي 

•o سيستم فرماندهي حوادث بيمارستاني 

•o برنامه ي آمادگي بيمارستاني 
 :آموزش هاي اختصاصي •

•o زمان راه اندازي سامانه ي فرماندهي حادثه 

•o زمان شروع و چگونگي پاسخ گويي به حادثه 
•o تعريف ترياژ 

•o چگونگي و محل انجام ترياژ 

•o مكان مناسب براي ترياژ 

•o نحوه ي استفاده از سيستم آلودگي زدايي بيمارستان 

•o مكان مناسب جهت راه اندازي سيستم آلودگي زدايي بيمارستان 



 بزَبيّ ريشي بيًبرستبٌ ْب در يقببم حٕادث ٔ باليب

به منظور برنامه ريزي پاسخ و آمادگي در مقابل باليا كليه •

 .را در نظر بگيرندفاز  3بيمارستان ها بايد 

اند  اتفاق افتاد هدرون بيمارستان اين فاز براي حوادثي است كه •

شامل آتش سوزي،انفجار، زلزله و اپيدمي با نگاه مراقبت و : 

 حفاظت از پرسنل، بيماران، تسهيالت وامكانات

را تحت تأثير قرار داده وبيمارستان منطقه ي بزرگي حادثه ، •
 .زيادي از مصدومان را داشته باشد بايد آمادگي پذيرش حجم

شده سطح كشور حادثه خيلي بزرگ بوده و باعث تخريب در •
 .است



 عُبصز اصهي در بزَبيّ ريشي بيًبرستبَي

 

ورود، بستري، ترخيص ))جريان بيماران در بيمارستان . 1•

 .باشدروان و باز بايد ((

ورود، بستري، ترخيص ))جريان بيماران در بيمارستان . 2•

 .باشدسريع و مشخص بايد (( 

براي افزايش ظرفيت بستري فضاي مناسب و جايگزين . 3•
 .و ارائه ي خدمات وجودداشته باشد



اين برنامه تغييراتي درفرايندهاي جاري و شيوه ي زندگي •

 پرسنل پيشنهاد كند، براي اي نكه تغييرات، مورد پذيرش

 :پرسنل قرار گيرد رعايت نكات زير توصيه مي گردد•

 

 .پرسنل بايد احساس كنند برنامه متعلق به آنهاست•

 .پرسنل بايد به تغييرات اعتماد داشته باشند•

 .پرسنل بايد بدانند كه تغييرات امكان پذير است •

پرسنل بايد احساس كنند نياز به اعمال تغييرات براساس •

 .تمرينات و فعاليت هاي انجام شده ايجاد شده است



:دنيم َيبس بّ بزَبيّ حٕادث ٔ باليب بّ ضزح سيز است  

برنامه ريزي كمك مي كند تا هر كسي بداند در هنگام لزوم، •

 .چه كار ي بايدانجام دهد

اين برنامه چارچوب و مراحل الزم درشرايط باليا را پيش •

 .بيني مي كند

برنامه ريزي به ما كمك مي كند تا حد امكان آسيب جاني، •
 .مالي و رنج انسان ها را كاهش دهيم



 ٔيژگي ْبي يك بزَبيّ ي خٕة اقتضبيي در حٕادث ٔ باليب

 

مكتوب باشد در غير اين صورت نمي توان آن را به حافظه •

 .سپرد

 .ساده باشد در غير اين صورت فهميده نمي شود•

توزيع شود در غير اين صورت به دست افرادي كه بايد آن •

 .را اجرا كنند، نمي افتد

 .آزمون شود در غير اين صورت عملياتي نخواهد بود•

 .بازبيني شود در غير اين صورت به روز نميشود•



ِ ّب) :  ( تعييي عالين ٍ ًشبً signs 
 

 
ثيوبسػتبى ثبيذ ديبگشام ّبي هشثَط ثِ ػبختوبى ٍ ػالين 
خشٍخي ّبي اضغشاسي ثشاي خبثدبيي ثيوبساى سا ثِ عَس 

ػالين . ٍاضح تْيِ ٍ دس هحل ّبي هٌبػت ًلت ًوبيذ
تشافيىي ثشاي هبؿيي ّب ٍ آهجَالًغ ّب ًيض ثبيذ دس 

 هحل ّبي لبثل سٍيت ًلت ؿًَذ
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ِ ّب  عالين ٍ ًشبً

اتيكت ها و پارچه هاي هدايت آمبوالنس ها از محل ورود •

 تا مكان تخليه مصدومين و نهايتا محل خروج از بيمارستان

سريع پارچه محل استقرار خبرنگاران كه دفتر مديريتنصب   

 نصب سريع پارچه محل تخليه مصدومين و استقرار ترياژ 

اقوام گمشدگان و »سريع پارچه محل استقرار نصب 

مسجد بيمارستان« وهمراهيان مصدومين  

اطالعاتدر محل چادرهای واحد « اطالعات»پارچه نصب   



 وظايف روابط عمومی

 تْیِ عالئن ًٍشبًِ ّبی هَرد ًیبز ًٍصب آًْب در زهبى بحراى •
ارسبل پیبهك اطالع رسبًي ٍلَع حبدثِ بِ توبهي پرسٌل از طريك •

 كَتبُسبهبًِ پیبم 
تعییي تكلیف هحذٍدُ هحتَای اخببر لببل اعالم بِ رسبًِ ّب ٍ  •

حبدثِ ٍدر اختیبرلراردادى آًْب بِ ًشريبت از سَی فرهبًذُ 
 ّبخبرًگبراى ٍ رسبًِ 

 هحل اسكبى خبرًگبراىّوبٌّگي حضَر فرهبًذُ عولیبت در •
توبس بب هسئَلیي ٍاحذّبيي از چبرت ستبد بحراى بیوبرستبى بِ  •

دلیمِ ای برای كسب اطالعبت ٍ آهبر ٍ برٍز كردى هذاٍم  10فبصلِ 
آًْب برای ارائِ بِ فرهبًذُ حبدثِ، رسبًِ ّب ٍ ًیس ارائِ بِ رٍابط 

 :عوَهي هبفَق در ستبد بحراى هركسی بِ شرح ريل
 

 



ٍاحذّبي  )تؼذاد ثيوبساى، هلذٍهيي ٍ اخؼبد هٌتمل ؿذُ ثِ ثيوبسػتبى •
 (آهبس، هتَفيبت ٍ پزيشؽ

تؼذاد ثيوبساًي وِ ثِ ثيوبسػتبى ّبي ديگش هٌتمل ؿذُ اًذ ٍ هلذٍهيي •
 (ٍاحذ اػضام)اػضام ؿذُ 

ٍاحذ . )تؼذاد ثيوبساًي وِ ػشپبيي دسهبى ؿذُ ٍ تشخيق ؿذُ اًذ•
 (تشخيق

 (ٍاحذ ػوليبت)تؼذاد پضؿىبى هتخلق ٍ ػوَهي حبضش دس ثيوبسػتبى •
ٍاحذّبي )ليؼت لحظِ اي اػبهي هلذٍهيي هٌتمل ؿذُ ثِ ثيوبسػتبى •

ٍ اسائِ ثِ ٍاحذ هلذٍهيي ٍ الَام ثب ّوبٌّگي فشهبًذُ ( آهبس ٍ پزيشؽ
 حبدثِ

اػالم تغييشات احتوبلي دس ثشًبهِ ّبي ػبدي ثيوبسػتبى ثِ هشدم اص عشيك •
تبييذ ثب ػيؼتن پيدش هشوض تلفي ٍ سػبًِ ّبي فَسي اص خولِ ساديَ، 

 حبدثِفشهبًذُ 
اًتمبل هذاٍم دسخَاػت ّبي افشاد داٍعلت ثِ ٍاحذ پشػٌلي ٍ توبع ثب •

هؼئَل ٍاحذ پشػٌلي ثشاي تْيِ دس خَاػت ػوَهي احتوبلي اص عشيك  
 ثب تبييذ فشهبًذُ حبدثِ سػبًِ ّب 



 اَتظبيبتايُيت ٔ ٔظبيف ٔاحذ 

ثجت وليِ هـخلبت آهجَالًؼْب ٍ هلذٍهيي دس فشم  ًمليِ ،ٍسٍد ٍ خشٍج وليِ ٍػبيل وٌتشل : ًگْجبى دسة ٍسٍدي •
 هشثَعِ 

وٌتشل هؼيش ػجَس آهجَالًؼْب اص دسة ٍسٍدي تب هحل  تخليِ هلذٍهيي ٍ هـخق ًوَدى  هحل ٍسٍد ٍ خشٍج  آهجَالًؼْب •
 دٌّذُثَػيلِ ًلت پبسچِ ٍ ػالئن ّـذاس 

خوغ آٍسي ٍػبيل ليوتي هلذٍهيي ثذٍى ػش پشػت ٍ اهَال فَتي ّب ٍ كَست خلؼِ ًوَدى ثشچؼت صدى اهَال ٍ اًتمبل •
 .دادى آًْب ثِ فبيل هَخَد دس ًگْجبًي دسة ٍسٍدي 

 هشدمدًٍفش ًگْجبى هؼتمش دس هحل تخليِ هلذٍهيي ٍ هحل تشيبط ثيوبساى  خْت خلَگيشي  اص اصدحبم ّوشاّيبى ٍ •
 .وٌتشل حذ فبكل دسة ٍسٍدي تب هيذاى اكلي ثيوبسػتبى خْت خلَگيشي اص پبسن خَدسٍ دس عَل هؼيش •
 هَخَدووه ثِ ًگْجبى اٍسطاًغ  ٍ خلَ گيشي اص ؿلَؽ ؿذى اٍسطاًغ  ػالٍُ ثش ًگْجبى •
  -1ٍ دس خَاػت چْبس ًفش ًيشٍي اًتظبهي خْت اػتمشاس دس هحلْبي I.C.Sّوبٌّگي ثب فشهبًذُ  ٍ توبع ٍي  ثب اسؿذ اهٌيت •

 فشهبًذّيدسة اتبق  -4هحل تخليِ آهجَالًغ   -3دسة ٍسٍدي ؿدبع پَس  -2دسة اٍسطاًغ 
 ثبؿذثِ خلَگيشي اص ٍسٍد وليِ  ٍػبيل ؿخلي  ثِ ثيوبسػتبى هي هَظف خشٍخي ثيوبسػتبى ًگْجبى دسة •

دسة اكلي ثيوبسػتبى ٍالغ : ساُ ٍسٍدي آهجَالًغ ٍ ٍػبيل ًمليِ ضشٍسي»
 .دس خيبثبى اثي ػيٌب 

دسة غشثي ثيوبسػتبى ٍالغ دس ثلَاس ؿْيذ  . دسة خشٍخي ٍػبيل ًمليِ 
 ًظبم الذيي احؼبئي

 



 ٔاحذ پذيزش ٔتزيبژ

دس ًظش گشفتِ هي ؿَد دس كَستيىِ ٍضؼيت آة ٍ َّا  ( فضبي ثبص ) فضبي تشيبط هحَعِ خلَي اٍسطاًغ •
 .اص  ًظش خَي ًب هؼبػذ  ثَد ثِ پبسويٌگ ثيوبسػتبى هٌتمل  هي ؿَد 

 .پضؿه دسهبًگبُ ػشپبيي ثِ اتفبق پشػتبس تشيبط ، خْت تشيبط ثيوبساى اًدبم ٍظيفِ ًوبيذ •
 .دس هحل تشيبط چيذُ هي ؿَد ....... وليِ ٍػبيل هَسد ًيبص تشيبط تَػظ •
ػذد  50ثبصٍثٌذ ثِ تؼذاد / ػذد دػتگبُ فـبس ػٌح  2/ ػذد گَؿي پضؿىي  2: ٍػبيل هَسد ًيبص •

دػتىؾ هؼبيٌِ دٍ / دػتىؾ التىغ دٍ ثؼتِ /  ػذد  50پشًٍذُ ّب ثِ تؼذاد     -هختلف دسسًگْبي 
ػذداص   5ػذد خؼجِ خبم ثگ هحتَي ايشٍي  2 –دفتش تشيبط هخلَف ثحشاى / كٌذلي ػِ ػذد /  ثؼتِ 

  -ػذد   5تَسًيىت    -ػذد  100گبصاػتشيل    -ػذد  10ثبًذ وـي   –ّش ػبيض 
آٍسي ٍ دس هحل تخليِ آهجَالًغ ٍ تشيبط  خوغ .........وليِ ثشاًىبسدّب ٍ ٍيلچشّب اص ثخؾ ّب تَػظ آلبي •

 .لشاس هي گيشًذ 
ًفش ٍ خْت   2اًتمبل ثيوبس اص ٍاحذ تشيبط ثِ اٍسطاًغ  –( ًفش  2) چيذهبى خذهبت خْت تخليِ آهجَالًغ•

دس ًظش ......... ًفش تَػظ آلبي  2اًتمبل هلذٍهبى اص اٍسطاًغ ثِ ثخـْبي  ديگش ٍ ٍاحذ پبساوليٌيه 
 .گشفتِ هي ؿَد 

 



ػشيؼبً پضؿه دسهبًگبُ ػشپبيي ثؼٌَاى پضؿه تشيبط ؿيفت  اٍسطاًغ ثب •
 .ّوىبسي پشػتبس تشيبط وبس تشيبط ثيوبساى سا ػشيؼبً اًدبم هي دٌّذ

يه ًفش پشػتبس عجك ًظش ػَپشٍايضسوـيه خْت ّوشاّي اًتمبل ثيوبساى   •
 .ثذ حبل اص ٍاحذ  تشيبط ثِ اٍسطاًغ دس ًظش گشفتِ هي ؿَد 

صسد ثِ تشتيت اٍلَيت ػشيؼبً ثب  –ًبسًدي  –وليِ ثيوبساى ثب ثش چؼت لشهض •
 .ّوشاّي پشػتبس ثِ ثخؾ اٍسطاًغ اص ٍاحذ تشيبط هٌتمل هي ؿَد 

وليِ ثيوبساى فَت ؿذُ ثب ثشچؼت ػيبُ تحَيل هؼئَل ٍاحذ هتَفيبى هي  •
 .گشدد

وليِ ثيوبساى ػش پبيي ثب ثشچؼت ػجض ثِ دسهبًگبُ ػشپبيي اٍسطاًغ  •
 .هٌتمل  هي ؿًَذ 

خْت دسهبًگبُ ػشپبيي اٍسطاًغ  ػشيؼبً عجك ّوبٌّگي هذيش هٌبعك •
 .دسهبى يه ًفش پضؿه ػوَهي دس ًظش گشفتِ هي ؿَد 

 



Plan :چيذيبٌ پزسُم أرژاَس 

 .ًفش هي ثبؿذ  7تَخِ ثِ ايٌىِ ًيشٍّبي هَخَد اٍسطاًغ دس ّش ؿيفت ثب •
 (HICSلجل اص فؼبل ؿذى ) هؼئَل ؿيفت ثِ ػٌَاى  هذيش ثحشاى  دس ًظش گشفتِ هي ؿَد •
لجل اص فؼبل ؿذى ) ػَپشٍايضس وـيه ثِ ػٌَاى ّوبٌّگ وٌٌذُ  دس ًظش گشفتِ هي ؿَد •

HICS) 
ًيشٍ دس ثخؾ اٍسطاًغ ثِ ػٌَاى ًيشٍي فؼبل  هي ثبؿذ وِ يه ًفش  ثِ ػٌَاى پشػتبس  تشيبط  5•

 .ووىي هؼشفي هي گشدد 
ثب فشاخَاى ًيشٍّبي ثخؾ ّبي ديگش وِ اص لجل ثِ ػٌَاى ًيشٍي ثحشاى دس ثشًبهِ  دس ًظش •

 .ًيشٍ ثِ ثخؾ  اٍسطاًغ اضبفِ هي ؿَد 8.گشفتِ  ؿذُ اًذ 
خبسج اصًَثت وبسي ّش ثب تَخِ ثِ ٍػؼت حبدثِ دس ػبػبت  اٍليِ  دس كَست ًيبص ًيشٍّبي  •

ثخؾ  وِ دس ثشًبهِ  ّش ثخؾ  هـخق هي ثبؿٌذٍ هؼئَل فشاخَاى آًْب هؼئَل ؿيفت ّش 
 .دليمِ دس اٍسطاًغ حضَس يبثٌذ  15ثخؾ  هي ثبؿذ ثبيذ دس هذت 

ًوي  HICSهلذٍم ًيبصي ثِ فؼبل ؿذى  15ثب فشاخَاى ًيشٍّبي هزوَس ثيوبسػتبى تب حدن •
 .ثبؿذ 

ثش اػبع هذت صهبى تؼشيف ؿذُ فؼبل هي ؿَد  HICSهلذٍم  15دس كَست ٍخَد ثيـتش اص •
 هَسد ًيبص ّش ٍاحذ هي ثبؿذ Plan ثش اػبعHICSٍ ؿشٍع فؼبليت ّش وذام  اص ٍاحذّبي  



. َحِٕ فعبل کزدٌ ٔ ًْکبری يتخصصيٍ ضبغم يذکٕر  
 

دس كَست  ًيبص ثب آًىبل پضؿه اٍسطاًغ يبپضؿه همين  •
 .هشثَعِ توبع هي گيشد 

دس كَستيىِ ثذليل ؿلَؽ ثَدى ثخؾ اٍسطاًغ پضؿه •
اٍسطاًغ ًتَاًذ ثب آًىبل ّب توبع ثگيشد ػَپشٍايضس 

 .وـيه هؼئَل پيگيشي ٍ توبع هي ثبؿذ 
دس كَست صيبد ثَدى حدن هلذٍهبى وليِ هتخلليي •

عجك توبع هذيش گشٍّْب ّش سؿتِ خْت ّوىبسي  
 .فشاخَاًذُ هي ؿًَذ 



Plan  تخهيّ بخص ْب 
 

 .صورت  نياز به تخليه بخش ها بر اساس اولويت بخش ها ی مذکور تخليه می گردند در •
 :بخش جراحی •
 .شده و بيماران ترخيص شوند کنسل با هماهنگی مسئول واحد خدمات جراحی  electiveکليه اعمال •
پزشک  و بيمارانی  که قبالً تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و قابل ترخيص اند با هماهنگی مسئول واحد خدمات جراحی •

 .معالج  ترخيص  می شوند 
بيمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و غير قابل ترخيص هستند به بخش  تاالسمی و اعصاب و روان  منتقل می •

 .شوند 
 :بخش داخلی •
که قابل ترخيص می باشند و بصورت سرپايی (داخلی متخصص )داخلی با هماهنگی مسئول واحد درمان تاخيری بيماران •

 .بيماران غير قابل ترخيص بخش داخلی  به بخش اعصاب و روان منتقل می شوند. درمان می شوند ترخيص شوند 
 :اعصاب و روان بخش •
 .می شوند ترخيص بخش اعصاب و روان پزشک مسئول  کليه بيماران قابل ترخيص اين بخش با هماهنگی •
 :بخش تاالسمی •
 .اين بخش از پذيرش بيمار خود داری می نمايند و بيماران اورژانسی تاالسمی  در بخش اطفال پوشش داده می شوند •
 :درمانگاه تخصصی •
 .می شوند آماده اين واحد سريعاً جهت بستری  بيماران توسط واحد پشتيبانی •
 .مصدوم می باشد 60با توجه به تخليه بخش های مذکور اين مرکز قادر به بستری : نکته •



Plan  چيذيبٌ َيزْٔبی پزستبری 
 

شیفت  در جْت پَشش خذهبت درهبًي بیوبراى بستری در  ّر •
 :بخش ّب 

هصذٍم بستری در بخشْب يك ًیرٍی پرستبر در   10بِ ازای ّر•
 .ًظر گرفتِ  شَد

بر ًیرٍ ّبی فَق يك ًفر پرستبر بِ عٌَاى هسئَل شیفت  عالٍُ •
 در ّر بخش  در ًظر گرفتِ هي شَد 

در صَرتي بیوبر ًیبزبِ هرالبت ٍيژُ داشت بِ دلیل ًبَد تخت •
بیوبر يك پرستبر در ًظر   2خبلي در بخش ّبی ٍيژُ بِ ازای ّر 

 گرفتِ هي شَد 



 چيذيبٌ َيزْٔبی اتبق عًم 
 

يه ًفش پشػتبس / يه ًفش ووه خشاح / اصاي ّش اتبق ػول يه ًفش ًيشٍي ثيَْؿي ثِ •
 .ػيشوَالس دس ًظش گشفتِ ؿَد 

 .خْت اتبق سيىبٍسي دٍ ًفش پشػتبس دس ًظش گشفتِ هي ؿَد •
ٍاحذ ٍ ًيشٍي ثيَْؿي ٍ وبسداى اتبق ػول ٍاحذ پشػٌلي ووجَد پشػتبسي ، ثذليل : ًىتِ •

ثجت ًبم ًيشٍّبي داٍعلت الذام ًوَدُ ٍدسصهبى ثحشاى ًؼجت ثِ   ًؼجت ثِ ثبيذ پشػتبسي 
 .اص ًيشٍّبي داٍعلت الذام فَسي اًدبم دٌّذ  ًيشٍي فَق تْيِ 

ػبػت تَاى پَؿؾ دادى سا  24ثب تَخِ ثِ ًيشٍّبي هَخَد ثيَْؿي اتبق ػول حذاوثش تب  •
ثِ هؼئَل ػشيؼبً ثبيذ داسًذ دس كَست اداهِ ثحشاى ػشيؼبً اص عشيك هؼئَل ٍاحذ پشػٌلي 

هي ؿَد ٍ اص عشيك ايـبى ثِ فشهبًذّي اػالم ًوَدُ تب ثِ فشهبًذُ حبدثِ اػالم ثشًبهِ سيضي 
ICS هٌتمل ؿَد      . 

اػت وِ دس كَست ٍخَد ًيشٍ داٍعلت پشػتبس چيذهبى ًيشٍ سا هَظف ٍاحذ پشػتبسي : ًىتِ •
 .ٍ داٍعلت دس وٌبس ّن ثبؿٌذ expertثِ ًحَي اًدبم دّذ وِ ًيشٍّبي 

ثِ اصاي ّش ٍاحذ يه ًفش ًيشٍي اداسي ثِ ػٌَاى هٌـي خْت ثجت اػٌبد ٍ هذاسن : ًىتِ •
 .ًظش گشفتِ هي ؿَد دس تَػظ ٍاحذ پشػٌلي 

اهذاد گشاى ) دس كَست ثجت ًبم ًيشٍّبي داٍعلت آهَصؽ ديذُ ٍ دس خْت حول ٍ ًمل : ًىتِ –
ًفش ًيشٍ تَػظ ٍاحذ پشػٌلي   2ثيوبس  10ثِ اصاي ّش ( داًـدَيبى فَسيتْبي پضؿىي  –ّالل احوش 

 ّش ؿيفت چيذهبى هي ؿَد ٍپشػتبسي دس 



:ٔاحذ اعشاو ٔ تزخيص   
 

ًيشٍّبي ٍاحذ تشخيق  ٍ اػٌبد پضؿىي ، وبسؿٌبػبى ثيوِ ،هذدوبس اختوبػي وليِ •
 .هؼئَل ٍاحذ تشخيق فشاخَاى هي گشدًذ  تَػظ 

 .هٌـي ّب فشاخَاى هي گشدًذهؼئَل وليِ هٌـي ّبي ثخؾ تَػظ •
دس ثيوبساًي وِ ثبيذ تشخيق ؿًَذ  ثؼذ اص كذٍس دػتَس  تشخيق تَػظ پضؿه پغ  •

اص  تىويل  پشًٍذُ تَػظ پشػتبساى، هٌـي ثخؾ ّب هَظف هي ثبؿذ ػشيؼبً پشًٍذُ 
 .سا ثِ ٍاحذ تشخيق  هٌتمل هي ًوبيٌذ

دسيه هحل  خْت تؼشيغ دس تشخيق ثيوبساى ، ػشيؼبً ًيشٍّبي ٍاحذ تشخيق •
هؼمش ؿذُ ٍ تشخيق ثخؾ ّبي داخلي ٍ خشاحي اًدبم هي  دسلؼوت ؿدبع پَس 

 . ؿَد 
ٍاحذ تشخيق اكلي ًيض دس وٌبس ثخؾ اٍسطاًغ هَظف ثِ تشخيق  ػشيغ ثيوبساى  •

 .اٍسطاًغ ٍ ثخؾ اػلبة  ٍ سٍاى ٍ تبالػوي هي گشدد 
اص ثيوبساى لبثل تشخيق ، دس كَست ًذاؿتي پَل ثب گشفتي هذاسن هؼتجش  ًؼجت ثِ •

 .تشخيق  آًْب الذام هي ًوبيٌذ 
 .اًذ ثيوبساى ثي ثضبػت ساػشيؼبً تؼييي تىليف ًوبيٌذ هَظف هذد وبس اختوبػي •

 



 اعشاو

خْت اػضام ثيوبساى عجك دػتَس پضؿه هؼبلح ّوبٌّگي •
 .ثب ػتبد ّذايت تَػظ ػَپشٍايضس وـيه 

اػضام ثشاي آهجَالًغ خْت ّوبٌّگي ثب ٍاحذ تشاثشي •
هَسد ًيبص خْت اػضام ٍ تؼييي پشػتبس ّوشاُ ثيوبس اص 

 پشػتبسيعشيك ٍاحذ 

ثجت هـخلبت ثيوبساى اػضاهي دس فشم هخلَف اػضام •
 .وـيه ٍاحذ تشخيقپشػٌل ثيوبساى تَػظ 

 



: ٔاحذ يتٕفيبٌ   
 

خْت لشاس تؼذادي وبٍس حول خؼذ ٍ هبطيه خْت ثجت هـخلبت ٍ تْيِ •
ٍاحذ اصعشيك دادى دس اتبلْبي لٌظ تويض اٍسطاًغ ٍ ثخـْبي ثؼتشي 

 .تذاسوبت
كَست خلؼِ وشدى ٍ تحَيل گشفتي اهَال ٍ اؿيبء ليوتي هتَفيبى ثب •

 .تحَيل ثِ ٍي ٍّوبٌّگي  هؼئَل اًتظبهبت ٍ ّوىبسي 
اًتمبل اخؼبد هتَفيبى ثِ ػشد خبًِ تَػظ ثيوبسثشاى ٍ خذهبت ثخـْبي •

 .اٍسطاًغ ٍ ثؼتشي 
 .ػشدخبًِثجت دليك هـخلبت هتَفيبى دس فشم هشثَعِ تَػظ هؼئَل •
 خْت ؿٌبػبيي كحيح ٍ احشاص َّيت ساحت هتَفيبى ثؼذ اص هذت صهبى صيبد •

 . هؼئَل ٍاحذ هتَفيبى  اص چْشُ هتَفيبى  ػىؼجشداسي هي ًوبيذ

ّوبٌّگي ثب ػشد خبًِ پضؿىي لبًًَي ٍ ػشدخبًِ غؼبلخبًِ ثْـت صّشا •
 .ٍاحذ هتَفيبى  هؼئَل ػشدخبًِ تَػظ ثشظشفيت خْت اًتمبل اخؼبد هبصاد 

پيگيشي اًتمبل اخؼبد هبصاد ثب ّوبٌّگي ٍاحذ تشاثشي ثِ ػشدخبًِ هزوَس •
 .هؼئَل ٍاحذ هتَفيبى  تَػظ 

 



 ٔاحذ خزٔجی بيًبراٌ 
 

ؿيفت ثخـْبيي وِ ثبيذ ػشيؼبً تخليِ ؿًَذ هَظف اػت وِ اسصيبثي هؼئَل •
ثيوبساى لبثل تشخيق  سا اًدبم دّذ ٍ ثب ّوبٌّگي پضؿه هؼبلح خْت تشخيق  

دليك ثيوبساى سا ًيض دس فشم هشثَط ثجت  هـخلبت ثيوبساى الذام ًوَدُ ٍ ضوٌبً 
 .ًوبيذ

ثخـْب تبويذ ًوبيذ وِ ّوىبسي الصم سا ثب  وـيه هؼئَل ؿيفت ثِ وليِ  پشػتبساى •
 .هٌـي ثخؾ خْت تىويل ػشيغ پشًٍذُ داؿتِ ثبؿيذ 

وليِ ثيوبساى لبثل تشخيق وِ اص لجل ثؼتشي هي ثبؿٌذثب ّوشاّي ثيوبسثش ثخؾ ٍ  •
ًظبست هؼئَل ؿيفت ٍ پشػتبس ثيوبس ثِ ثخؾ ّبيي وِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ  

 .هٌتمل ؿًَذ 
وليِ ثيوبساى تشخيق ؿذُ ٍ ثذٍى  خب ٍ هىبى  ٍ ػشپشػت  عجك ّوبٌّگي  هؼئَل  •

ؿيفت ثخؾ ثب ٍاحذ پـتيجبًي سٍاًي ٍ هشالجت اص ثؼتگبى ثِ هؼدذ ثيوبسػتبى  
 .هٌتمل هي ؿًَذ 

ثيوبساى خشٍخي ثؼٌَاى ًبظشٍ ػَپشٍايضس ًظبست ثشثجت كحيح  هؼئَل ٍاحذ •
 .ػولىشد هؼتٌذ ػبصي ٍ ثجت هـخلبت ثيوبساى خشٍخي هي ثبؿٌذ 



 يسئٕل ٔاحذ پزستبری 
 

اطالعات الزم از ميزان حجم حادثه و بررسی قابليت های جاری بيمارستان از واحد برنامه ريزی دريافت •
 .و رئيس عمليات 

 .واحد پرستاریمسئول فراخوان کليه سرپرستاران  بخشها و در صورت نبوداستاف بخشها  توسط •
بخشهای جراحی و داخلی که بايد تخليه شوند هر چه سريعتر تخليه شوند و بيماران ماندگار با نظارت •

 .مسئول بخش به بخشهای اعصاب و روان و تاالسمی منتقل می شوند 
کليه پرستاران بخشها موظفند با توجه به وسعت بحران و حجم مصدومات پذيرش شده ميزان کمبود  •

 .نمايند اعالم نيروی خود  را به واحد پرستاری 
نيروها  بتوانند استراحت بطوريکه تهيه برنامه پرسنلی در شيفتهای  مختلف توسط مسئول واحد پرستاری •

 باشندداشته 
واحدها وسازمانهای ذيرربط وثبت مشخصات آنها قبل از دريافت اسامی نيروهای  پرستاری دواطلب از •

 .بحران
تهيه برنامه پرسنلی پرستاری با استفاده از نيروهای داوطلب به نحوی باشد که چيدمان نيروهای داوطلب •

 .با هم باشند  expertبا نيروهای با سابقه و 
تيم بندی آنها و دريافت نيروهای  داوطلب هالل احمر و دانشجويان فوريتهای پزشکی از واحد پرسنلی •

 .جهت گروههای نقل و انتقال  بيماران 
مسئول برنامه ريزی به گزارش کمبودهای نيروهای تخصصی از جمله بيهوشی توسط واحد پرستاری  •

 Icsوجهت انتقال  به فرمانده حادثه 



 ٔاحذ پيگيزی ٔ اطالعبت بيًبراٌ
 

ٍاحذ پيگيشي  پشػٌل ٍاحذ پيگيشي ٍ اعالػبت ثيوبساى دس اعالػبت صيش تَػظ وليِ •
 .  ٍ اعالػبت دسيبفت ٍ ثجت هي ؿَد

 تشيبطدسيبفت هشتت اعالػبت ثيوبساى دس هَسد ثيوبساى ٍسٍدي اص ٍاحذ پزيشؽ ٍ •
 ؿذُدسيبفت اعالػبت الصم اص ٍاحذ خشٍخي ثيوبساى تشخيق •
 هتَفيبىدسيبفت اعالػبت اص ٍاحذ •
 اػضامدسيبفت اعالػبت اص ٍاحذ تشخيق ٍ •
  2پب ًوَدى  ثش ٍاحذ پـتيجبًي سٍاًي ٍ اعالػبت اص ٍاحذ هشالجت اص ثؼتگبى دسيبفت •

هحَعِ ٍػظ :پـتيجبًي لؼوت اصثيوبسػتبى تَػظ ٍاحذ  2ػذد چبدس دس 
 ثيوبسػتبى   هحَعِ خلَي ثخـْبي ؿدبع پَس

ًيشٍي اداسي ثب سٍاثظ ػوَهي ثبالدس ايي چبدس ّب خْت اعالع سػبًي ثِ   2دادى لشاس •
 .وٌٌذگبىثؼتگبى ٍ هاللبت  

ثجت ٍضؼيت ًْبيي هلذٍهبى ثب هـخلبت وبهل آًْب  ٍ ًلت دس ثشدّبي دسة  •
 .ٍسٍدي ثيوبسػتبى ٍ ثخـْبي ثؼتشي خْت هغبلؼِ هشدم 

 



:يذيز خذيبت پبراکهُيک   
 

 –خَاى هؼئَل ٍاحذّبي آصهبيـگبُ ٍ ساديَ لَطي فشا •
 هؼئَل ٍاحذ تدْيضات للجي ٍ تٌفؼي   –داسٍخبًِ 

ًظبست ثش ػولىشد ٍ پيگيشي هـىالت هَخَد دس ٍاحذ •
 .ّبي ٍيظُ ٍ ّوىبسي الصم ًضديه ثب سئيغ ػوليبت 

 



 يسئٕل ٔاحذ آسيبيطگبِ 
 

آصهبيـبت غيش اٍسطاًؼي  ثيوبساى عجك ّوبٌّگي هؼئَل آصهبيـگبُ ثب  وليِ •
 .هؼئَليي ؿيفتْبي ثخـْب ٍ دسيبفت ليؼت تشخيق ثيوبساى وٌؼل هي ؿًَذ 

فشاخَاى ًيشٍّب تَػظ  ←ًفش اضبفِ هي ؿَد  3ثِ ًيشٍّبي آصهبيـگبُ دس ّش ؿيفت •
 .هي ؿَد اًدبم هؼئَل آصهبيـگبُ 

  U/A -  CBC – RH.Crassmatch. B.Gآصهبيـبت اٍسطاًؼي ٍ اػبػي  ؿبهل •
 .حذاوثش ظشف هذت ًين ػبػت تْيِ ٍ دس اختيبس ثخـْب لشاس هي گيشد 

دليمِ  45اوثشيت آصهبيـبت هَسد ًيبص دس ثحشاى دس ايي هشوض  حذاوثش ظشف هذت •
 اًدبم خَاّذ ؿذ  

ًفش ثيوبس لبثل      200اػتَن ويت ٍ هحلَلْبي هَسد ًيبص آصهبيـي دس آصهبيـگبُ تب•
 پَؿؾ هي ثبؿذ  

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ويت ّبٍ هحلَلْب هؼتميوبً اص اًجبس داسٍيي دسيبفت هي ؿًَذ ػشيؼبً  •
 .خَاّذ ؿذ دسخَاػت اص اًجبس داسٍيي 



 ببَک خٌٕ 
 

ويؼِ   50تَخِ ثِ ايٌىِ ثبًه خَى ثيوبسػتبى ثِ تؼذاد ثب •
 .خَى اص گشٍّْبي هختلف داسد 

پشػٌل ثبًه  دس كَست ًيبص ثيـتش خَى ،اص عشيك ّوبٌّگي •
خَى ثب ػبصهبى اًتمبل خَى  تَػظ آلبي اوجش رٍالؼلي ثِ 

هبؿيي پشايذ ؿوبسُ پالن  09133791495ؿوبسُ هَثبيل 
ّوشاُ ولوي اص عشيك ػبصهبى اًتمبل  17ة  217ايشاى /75

 .خَى تْيِ هي ؿَد 
دس كَست ًجَد گشٍُ خَى ، خبكي دس ػبصهبى  اًتمبل خَى •

غشضي اصعشيك البي ثبثيوبسػتبى عجك ّوبٌّگي ثبًه خَى 
 رٍلؼلي ػشيغ تْيِ هي ؿَد



 ٔاحذ راديٕنٕژی 
 

 .کليه گرافيهای سرپايی تا زمان نرمال شدن اوضاع لغو •
 -و ستون فقرات  Brain- Cervical – Chest – Pelvicانجام گرافيهای حياتی و ضروری مثل •

 انجام ساير گرافيها در زمان نرمال شدن وضعيت 
بيمار می باشد  و در صورت نياز بيشتر سريعاً   بايد   40در حد CTبا توجه که ذخيره کليشه گرافی  و •

می دريافت انبار دارويی از کليشه های  مورد نياز سريعاً از انبار دارويی توسط مسئول  راديولوژی  
 .گردد 

می باشد سريعا  دستگاه به بخش های  ICUبا توجه با اينکه يک دستگاه  راديولوژی پرتابل در بخش  •
جراحی و داخلی منتقل می شوند و سريعاً يک نفر نيروی راديولوژی جهت گرفتن عکس از مصدومان 

 .می گردد تعيين لوژی مسئول راديو که اين نيروها توسط . بستری فعال می شود 
و يک دستگاه ديگر اضافی از . يک دستگاه  سونو گرافی در بخش اورژانس موجود می باشد •

تا متخصصين بتوانند سريعتر سونو گرافی ها . راديولوژی به بخشهای داخلی و جراحی منتقل می شود 
 .را انجام دهند 

پرسنل ديگر  نيزدر شيفت  اضافه می شود که اين عمل فرا خوان  2عالوه برپرسنل کشيک راديولوژی •
 .می شود انجام و برنامه ريزی  توسط مسئول  راديو لوژی 

کشيک يک پرسنل ديگر نيز در هر شيفت توسط  مسئول  راديولوژی اضافه می  CTعالوه بر پرسنل •
 راديولوژي فراخوان مي گردمسئول شود و نيرو  توسط 



 ٔاحذ دارٔ خبَّ
 

 .خوانده می شود فرا مديرخمات پاراکلينيک توسط داروخانه مسئول •
 .داروخانه فراخوان می شود توسط مسئول مسئول فنی داروخانه •
مدير مناطق فوری و و هماهنگی مسئول بخش عمليات مسئول فنی داروخانه با •

با توجه به اينکه  . تاخيری و آمار مصدومين موجودی انبار رابررسی می نمايد
کليه داروها و تجهيزات  . باشد جوابگومی مصدوم را  150داروخانه شبانه روزی تا 

توسط مسئول مورد نياز اورژانسی  در بخشها طبق درخواست سرپرستاران بخشها 
و در اختيار آنها قرار می گيرد در صورتيکه حجم مصدوم بيشتر باشد داروخانه تهيه 

 .خوانده می شوند فرا مسئول انبار دارويی توسط مدير خدمات پاراکلينيک  سريعاً . 
مسئول داروخانه از طبق درخواست داروخانه شبانه روزی اقالم مورد نياز توسط •

شوند در صورت کمبود دارو و تجهيزات با توجه به می داروخانه منتقل  انباربه 
از طريق واحد . اينکه اين مرکز طرف قرارداد با شرکت های دارويی می باشد 

مورد نياز سريعاً  به صورت اورژانسی از شرکت دارو پخش و اقالم کارپردازی 
 .شرکت فردوس و شرکت  البرز تهيه می شود 



 ٔاحذ يزاقبتٓبی ٔيژِ 
 

توسط مسئول واحد پرستاری  CCU- ICU( سرپرستاران ) بخشهای ويژه مسئولين •
 .می شوند فراخوان 

 ICUسرپرستار  سريعاً طبق تماس . چهار تخته می باشد  ICUباتوجه به اينکه  بخش •
 .خالی شوند   ICUبيهوشی  در صورت امکان  تخت های بامتخصص 

با توجه به اينکه  تجهيزات مورد نياز برای راه اندازی و زدن يک تخت اکسترا در •
ICU  می شود پرسنل آماده وجود دارد سريعاً  يک تخت اکسترا توسط. 

می گيرد و در صورت امکان بيماران قابل تماس متخصص قلب  با  CCUسر پرستار •
را ترخيص   postccuمنتقل مي نمايند و بيماران  قابل ترخيص از  Postانتقال  به 
 .مي نمايند 

پذيرش  بيماران آماده  CCUسر پرستار سريعاً تختهايي را که خالی  می شوند توسط •
 .بد حال  و نيازمند به مراقبت ويژه می نمايند

يک نيرو نيز به پرسنل  اضافه  می شود  که  ccuعالوه  بر نيروهای  موجود  در •
 می شودانجام اين  برنامه ريزی  توسط مسئول واحد پرستاري 



 يسئٕل ٔاحذ سَبٌ ٔ سايًبٌ 
 

 .خوانده می شود فرا بخش زايشگاه توسط واحد پرستاری سرپرستار •
 .بيماران قابل انتقال به بخش زنان سريعاً به بخش منتقل می شوند•
زنان متخصص بيماران بخش زنان که قابل ترخيص  می باشند توسط •

و زايمان  مسئول واحد زنان و زايمان با هماهنگی با پزشکان معالج 
 .ترخيص می شوند 

يک نفر نيروی کارشناس مامايی در برنامه صبح و عصر و شب  •
بخش اورژانس توسط مسئول واحد پرستاری گذاشته می شود  تا 

اورژانسی الزم از بيماران باردار و بيماران با مشکالت زنان مراقبت 
 .و زايمان را انجام مي دهد 

يک نفر نيروی مامايی به کليه شيفتهای زايشگاه توسط سرپرستار  •
 .برنامه اضافه خواهد مي شود در بخش زايشگاه 

 



 يسئٕل ٔاحذ پزسُهی 
 

با  هالل احمر از سازمان امداد و نجات عدد جليقه جهت داوطلبان  50دريافت  •
 . گيرد واحد تدارکات تحويل می از هماهنگی واحد پشتيبانی 

 نويسی ازآنهانام و تهيه فرم ثبت مشخصات افراد داوطلب و بر پايی چادر  •
 هماهنگی با واحد  حراست جهت تاييد و دريافت اعتبار نامه  پرسنل داوطلب •
ارتباط با مسئول واحد پرستاری و مسئول  بخش پشتيبانی پرسنل جهت دريافت آمار •

و هماهنگی با رئيس بخش برنامه ريزی جهت . پرسنل آسيب ديده و  فوت شده 
 .جايگزينی آنها از بين افراد داوطلب و مورد تائيد 

تهيه فهرستی از کليه  نيروهای  دردسترس به تفکيک پزشکان ، پرستاران، بهياران ، •
در صورت نياز تماس با سازمان  نظام  پزشکی سازمان و نظام ... پرسنل اداری و 

 پرستاری  چهت دريافت ليست پرسنل  عضو و مشخصات  آنها 
 مالیجمع آوری کليه اوراق ماموريت و ثبت و تائيد آنها و ارسال  به امور •
 .صورت نياز در برقراری يک خط تلفن آزاد جهت ارتباط با نيروها و افراد داوطلب •
تهيه ليست پرسنل حاضر در هر شيفت و ارائه آن به واحد پشتيبانی و تغذيه جهت •

 تدارک و تهيه اغذيه پرسنل 



 ٔاحذ ارسيببی  ٔضعيت 
 

 الزم در اجرای اين طرح ماموريت •
 HISآمده از مسئول نگهداری اطالعات و اطمينان از ثٍبت و نگهداری اطالعات و گزارشات به دست •
HISمسئول از کليه اطالعات توسط  Back upنظارت و نگهداری به اطالعات سيستمی و گرفتن • موارد زير اين  

 .می گيرد انجام نظر مسئول برنامه ريزی 

دو تابلو اعالنات ارزيابی وضعيت در بخش های اورژانس و جراحی که از قبل نصب شده است و مشخصات بيماران •
بخش اورژانس نوشته و به طور دائم تجديد می در بخش جراحی پرسنل واحد ارزيابی  وضعيت در  توسطدر اين برد 

 .صورت نياز ارائه می گردد در شود گزارشات الزم به واحد برنامه ريزی 
 توسط مسئول پرسنل واحد ارزيابی  وضعيت ساعت  4-6گزارش ارزيابی وضعيت به مسئول واحد ها هر •

واحد ارزيابی  وضعيت و گزارش آنها مسئول نوشتن اسامی کليه بيماران در نرم افزار مشخصات مصدومين توسط •
 .صورت دسترسی به آن نرم افزار در به مسئول واحد برنامه ريزی  

 .HISمسئول پيگيری و دريافت گزارشات وضعيت سيستم اطالعات کامپيوتری از پرسنل بخشها و گزارش آن به •
 ثبت اطالعات و فعاليتها در واحد اورژانسجهت با تائيد واحد برنامه ريزی  و انتخاب فردی زير نظر واحد پرسنلی •
 .دادن آمار دقيق به آنها از لحاظ مقدار مواد  غذايی  پوشاک و سوخت پرسنل و هماهنگی با بخش پشتيبانی •

می هماهنگ و با واحد پشتيبانی  روانی کنترل عالئم رفتاری پرسنل  از لحاظ روانی  توسط مسئول واحد ارزيابی •
 شود



:برنامه عملیاتی بخش برنامه ریزی   
 

چارت بحران با توجه به تغييرات پرسنل به روز شده  و دستورالعمل های کليه بخشها  و واحد  زير گروه آن ها تهيه شد ه شرح •
 .جهت آشنايی  آن واحد يا بخش  با وظايف  خود  و اعضای چارت به آنها ابالغ شد HICSوظايف هر بخش با ضميمه  چارت 

با استفاده  از تجربيات بحران ها و مانورهای گذشته مثل بحران  زلزله و سيل يا مانور سياه زخم که در سال گذشته  در اين مرکز •

 .واحد  برگزار شده بود جهت بحران های آينده برنامه ريزی  شد

زير گروه  بخش  برنامه ريزی  واحد بررسی ارزيابی  وضعيت و واحد پرسنلی  می باشند  که به  وظايف  خود آگاه  هستند  و برنامه •
 .عملياتی  مربوط  به واحد  خود را نوشته اند 

مسئول واحد برنامه ريزی  بعد از اينکه  از فرمانده  حوادث  اضطراری  مسئوليت  را دريافت  کرد بايد در اتاق فرمانده ای حضور •
 .و واحدهای زير گروه خود را فرا خواند HICSيابد و مابقی اعضای اصلی 

کمک بهياران  و خدمات و پزشکان اعم از عمومی  و متخصص  توسط واحد  –بهياران  -اطالعات واحد پرسنلی  شامل پرستاران  •

پرسنلی تهيه شده است  که با شماره تماس های ضروری آنها در پوشه ای  در اتاق  فرمانده ای  گذاشته  شده است  تا در صورت  
 .نياز در دسترس باشند

 .هماهنگی با واحد  پرستاری جهت ارزيابی پرسنل و در صورت عدم کفايت پرسنل اطالع  به واحد  پرسنلی  جهت فراخوان افراد•

فرم  ثبت مشخصات افراد داوطلب  توسط واحد پرسنلی تهيه شده و  در صورت نياز  ، تهيه چادر با هماهنگی  بخش پشتيبانی و بر •
 .پايی آن در  و نام نويسی  افراد داوطلب

 هماهنگی با واحد  حراست جهت تائيد  و دريافت  اعتبار  نامه پرسنل داوطلب  توسط واحد پرسنلی•

و پرونده ها بصورت  دستی می باشند و فرم .با توجه به اينکه زمان بحران دسترسی  به کامپيوتر  به سختی امکان پذير می باشد •

 .بصورت دستی  طراحی و تهيه شده اند ... سونوگرافی و داروخانه و –راديولوژی  –های آزمايشگاه 

توسط  ICSدر صورت نبود نيروی کافی  در بيمارستان که از واحد  پرستاری  به واحد پرسنلی  اعالم می شود و به فرمانده حادثه •

 فرا خوان می گردد HICSفرمانده  حادثه 

همکاری الزم با   HICSبا هماهنگی فرمانده حادثه   ICSدر صورت نياز برپايی  بيمارستان  صحرايی  طبق  نظر فرمانده  حادثه •

 .می شود  ICSاعضاء 

 .  ساعت بعد  از حادثه توسط  مسئول برنامه ريزی نوشته می شود  4-8-24-48بعد از وقوع  حادثه سناريو های •

 



 ٔاحذ حضٕر ٔ غيبة
 

 .حضور و غياب پرسنل  با دستگاه تايمکس انجام شود •
در صورت خراب بودن  دستگاه  تايمکس دفتری جهت  حضور و •

و مسئول  حضور و .غياب  که در واحد نگهبانی گذاشته می شود 
 .غياب ، نگهبان  درب ورودی هر شيفت می باشد 

ليست حضور و غياب  ثبت شده  بابرنامه  واحد سوپروايزری   و •
 .ساير واحدها واحد پرسنلی بررسی می شود 

ليست ميزان اضافه کار  پرسنل  با توجه  به دفتر حضور و غياب  و •
 –برنامه  توسط واحد پرسنلی تنظيم و جهت  پرداخت به رئيس مالی 

 .اداری  تحويل داده می شود 
سوپروايزر کشيک  موظف است که بر ميزان حضور پرسنل  در حين  •

که توسط واحد پرستاری  و . انجام خدمات درمانی نظارت داشته باشد 
 واحد پرسنلی  انجام  می شود



 ٔاحذ پطتيببَی پزسُم 
 

 .سالن آموزش را می توان جهت استراحت عده ای از پرسنل در نظر گرفته مي شود •
يکی از پانسيونهای بيمارستان محلی جهت استراحت پرسنل در نظر گرفته می شود که •

 .اين امر توسط مسئول واحد پشتيبانی پرسنل پيگيری و انجام می شود 
يک نفربه عنوان نيروی کمکی جهت پيگيری مشکالت پرسنل و تماس با خانواده آنها •

و رابط اطالعات بين پرسنل و خانواده ها در نظر گرفته می شود و نامبرده نيز جهت 
آمار پرسنل طبق برنامه واحد .تهيه چای و مقدمات تغذيه ای پرسنل کمک می نمايد

 .پرستاري و برنامه واحد پرسنلي توسط واحد پشتيبانی پرسنل گرفته مي شود 
آمار و برنامه های پرسنل درگير جهت تغذيه آنها از واحد پرسنلی توسط واحد پشتيبانی •

پرسنل گرفته و طبق هماهنگی با مسئول آشپزخانه نسبت به پخت غذا  به تعداد مورد 
 .نياز اقدام می شود 

با توجه به فشارهای روانی به پرسنل کارشناس روانشناس بالينی مرتباً از محل •
استراحت پرسنل طبق هماهنگی  با مسئول واحد پشتيبانی پرسنل سرکشی مي نمايد 

 .درصورت نياز نسبت به در خواست ويزيت پرسنل توسط روانپزشک  اقدام مي نمايد 
وسايل مورد نياز استراحت پرسنل در دو محل مذکور سريعاً توسط کارپرداز تهيه و •

 در اختيار  مسئول واحد پشتيبانی پرسنل قرار می گيرند



 يسئٕل ٔاحذ پطتيببَی رٔاَی
 

مسجد بيمارستان جهت استقرار بيماران  ترخيص شده و همراهيان بيماران که جا و مکان •
 .ندارند درنظر گرفته  می شوند 

با توجه به مشکالت روانی مسئول واحد پشتيبانی روانی و کارشناس روانشناس بالينی نسبت •
 .به مشاوره بيماران مورد نياز اقدام می نمايند 

در صورت نياز به انجام کالس آموزشهای روانی به افراد از قسمت باالی مسجد می توان •
 .جهت اين امر استفاده نمود 

در صورت نياز به ويزيت متخصص اعصاب و روان با پيگيری مسئول واحد پشتيبانی روانی  •
 .بيماران نيازمند توسط متخصصين اعصاب و روان ويزيت می شوند 

مرتباً از پرسنل نيزتوسط کارشناس روان شناسی بالينی سرکشی بعمل مي آيد و اقدامات الزم •
 .در زمينه حمايت روانی پرسنل انجام می شود 

پمفلت های آموزشی مورد نياز جهت پرسنل و بيماران  نيز توسط کارشناس روانشناس بالينی •
 .و مسئول واحد پشتيبانی روانی تهيه و در اختيار افراد قرار مي گيرد 

از پرسنل پرستار بخش اعصاب و روان جهت بازديد از مناطق مراقبت از بيماران و ديگر •
مناطق نيز با يک برنامه منظم استفاده می شود و بطوريکه در هر شيفت حداقل يک نفر از 

 .افراد حاضر مي باشند 
 



 ٔاحذ يزاقبت اس بستگبٌ 

مهد کودک بيمارستان با پرسنل آن محلی جهت استقرار کودکان بی •
سرپرست تعيين می شود که مسئول نظارت و پيگيری آن مسئول مهد کودک 

 .می باشد 
مسجد بيمارستان جهت استقرار بيماران ترخيص شده بدون جا و مکان و •

 .همراهيان در نظر گرفته می شود 
طبق هماهنگی مسئول واحد مراقبت از بستگان با کارشناس تغذيه و بر طبق •

 .آمار نسبت به تهيه تغذيه مورد نياز اين افراد اقدام می شود 
يک خط تلفن آزاد سيار در اختيارواحد مراقبت از بستگان  قرار می گيرد •

 .تا بتواند با خانواده يا آشنايان بيماران سريعاً تماس بگيرد 
ليست بيماران مستقر در اين مرکز در برد ورودی بيمارستان نصب می •

 .شود تا در ديد مالقات کنندگان و آشنايان بيماران قرار گيرد 
طبق هماهنگی با واحد پرسنلی از افراد داوطلب و مورد اعتماد جهت •

 .مراقبت از سالمندان و کودکان استفاده می شود 
 



 ٔاحذ تزابزی
 

با کمک خدمات کشيک  ده عددبرانکارد به اضافه ده عدد ويلچر موجود در بخشهای بيمارستان توسط مسئول ترابری•

 .بخشها  سريعاً جمع آوری و به محل  تخليه مصدومين منتقل می شود 

عدد ويلچر از بخش اورژانس توسط خدمات کشيک اورژانس به محل تخليه  2سه عدد برانکارد به اضافه  •

 .مصدومين منتقل می شود 

عدد برانکارد موجود در استوک حوادث سرپرستار اورژانس توسط خدمات  2در صورت نياز دو عدد ويلچر و •

 .اورژانس تحويل و مورد استفاده قرار می گيرد 

 .نفر خدمات مرد به عنوان بيمار بر در محل ترياژ انجام وظيفه می نمايند2جهت تخليه آمبوالنس •

 .نفر خدمات مرد انجام وظيفه می نمايند 2جهت انتقال مصدومين از واحد  ترياژ بترتيب اولويت به بخش اورژانس •

 .نفر خدمات مرد انجام وظيفه می نمايند 2جهت انتقال مصدومين به واحد های پاراکلينيک و بخشهای بستری •

 .ضمناً در صورت نياز به نيروی بيشتر بيمار بر از واحد پرسنلی ازافراد داوطلب امداد هالل احمر استفاده می شود•

 .جهت کمک به انتقال سريعتر و راحت تر بيماربربا يک دستگاه ماشين بيمار بر  برقی انجام وظيفه  می نمايد •

 .جهت اعزام بيماران به ساير مراکز درمانی سه دستگاه آمبوالنس در نظر گرفته شده است •

در صورت نياز به آمبوالنس کمکی طبق هماهنگی های بعمل آمده با مسئول نقليه بيمارستان  دکتر غرضی از آن •

ضمناً طبق هماهنگی بعمل آمده  با رياست بيمارستان . مرکز آمبوالنس  توسط  مسئول ترابری در خواست می شود 
 .دستگاه آمبوالنس  از آن  مرکز  نيز درخواست می شود  2پايگاه دريايی  

 .محل فرود اضطراری بالگرد در محوطه  جنب آزمايشگاه در نظر گرفته شده است •



دستگاه مينی بوس بشرح ذيل در نظر گرفته  شده  2دستگاه  سواری و  3جهت حمل و نقل  پرسنل  و پزشکان مورد نياز•
 .است 

برانندگی آقای محمد سليمی بشماره موبايل            84د346   65/يک دستگاه پرايد بشماره پالک ايران•
 .می باشد  HICSدر اختيار مرکز  فرماندهی 09133477430

 17ب  217ايران /75و بشماره ماشين  09133791495دستگاه پرايد برانندگی  آقای  اکبر ذوالعلی به شماره موبايل •
 .جهت دريافت و انتقال فرآورده های خونی  مورد نياز از سازمان انتقال خون به بيمارستان 

  45/و شماره ماشين      ايران       09132475812يک دستگاه پرايد برانندگی آقای محمد صالحی  بشماره موبايل•
 .جهت انتقال  پزشکان مورد نياز  از منزل به بيمارستان 92د768

جهت حمل و نقل .......... و يک دستگاه  مينی بوس بنز  برانندگی آقای .........يک دستگاه مينی بوس بنز برانندگی آقای •
 .پرسنل 

در صورت نياز بيشتر طبق هماهنگی بعمل آمده با سازمان اتوبوسرانی شهرداری يک دستگاه اتوبوس خط واحد جهت حمل •
 .و نقل پرسنل در خواست می شود 

 دستگاه سواری از آژانس مذکور درخواست می گردد 2طبق هماهنگی و قرارداد بيمارستان با تاکسی تلفنی فدک  •
جهت انتقال منابع مادی مورد نياز از خارج  بيمارستان و يک دستگاه وانت سايپا .………يک دستگاه وانت مزدا برانندگی  •

 .جهت حمل و نقل منابع داخل بيمارستان در نظر گرفته  شده است ............به رانندگی 
کليه وسايل نقليه  که داوطلب  کمک به بيمارستان می باشند توسط مسئول ترابری ضمن هماهنگی با واحد های  پرسنلی و •

 .امنيت نام نويسی و ساماندهی  می شوند 
طبق هماهنگی بعمل آمده با پيمانکار  آشپزخانه جهت  حمل و نقل  مواد غذايی ايشان موظف شدند يک دستگاه وانت در  •

 .زمان  بحران در نظر بگيرند 
کليه وسايل  نقليه با دريافت برگ معرفی نامه کتبی از مسئول  ............ طبق هماهنگی بعمل آمده با مسئول پمپ بنزين •

 .ترابری جهت سوخت گيری اقدام می نمايند 
وسايل نقليه با معرفی  نامه کتبی  از ............واقع در خيابان ..........جهت انجام تعميرات فوری طبق قرار داد منعقده با •

 .مسئول  ترابری به مرکز مذکور مراجعه می نمايند 
•  

 
 



 ٔاحذ  تذارکبت
جليقه های مخصوص اعضاء سيستم بحران و کارتهای ترياژ در انبار موجود می باشد که انباردار به واحد های مربوطه • 

 .تحويل می دهد 
ليست موجودی مواد مصرفی و تجهيزات مورد نياز پشتيبانی  سريعاً توسط انباردارتهيه می شود و در اختيار  مسئول پشتيبانی •

 .قرار می گيرد 
مواد مصرفی  و تجهيزات مورد نياز فوری بخشها  و آمبوالنسها با توجه به درخواست هر واحد سريعاً توسط انباردارآماده و •

 .به مسئول مربوطه تحويل داده می شود 
مواد مصرفی و تجهيزات پزشکی و وسايل  مورد نياز جهت حمل و نقل با هماهنگی مسئول واحد پشتيبانی  و مدير خدمات •

ساعت  اول پس از وقوع حادثه با توجه  به تعداد  مصدومين پيش بينی و در صورت  نياز به  72پاراکلينيک  حداقل برای 
خريد اقالم  ضروری ضمن  هماهنگی با مسئول واحد پشتيبانی  و اداری در خواست مربوطه توسط انبارداران تهيه و در 

 .اختيار کارپردازان قرار می گيرد و تا از طريق شرکتهای طرف قرارداد سريعاً تهيه نمايند
با ..... فرمهای تحويل و رسيد کاال برای  کنترل  محموله هوايی دريافتی در انبار موجود می باشد  که در صورت نياز توسط •

هماهنگی مسئول تدارکات و واحد پشتيبانی  اقدام می گردد  و در صورت نياز به نيرو ی کمکی واحد  پرسنلی موظف  به 
 تامين نيرو می باشد 

جهت برپايی چادرهای  مورد نياز واحد های مختلف طبق هماهنگی بعمل آمده  با مسئول واحد امداد و نجات هالل احمر توسط •
تعدادی چادردريافت و تحويل  انباردارمی گردد و طبق  هماهنگی با .........هماهنگی الزم انجام می شود  که توسط .......

 .مسئول واحد پشتيبانی  به واحد های  نيازمند تحويل می شود 
در صورت نياز به اسکان همراهيان و بيماران طبق هماهنگی  با مسئول امداد و نجات هالل احمر اقالم مورد نياز تهيه می •

 .گردد 
نيروی مورد نيازواحد تدارکات  طبق هماهنگی  مسئول تدارکات با مسئول واحد  پرسنلی و واحد پشتيبانی  تامين  می شود •

 .شيفت بندی و تقسيم کار  پرسنل مذکور توسط مسئول تدارکات می باشد 
در صورت نياز به وسايل  نقليه جهت انتقال  کاال به مسئول واحد ترابری  توسط مسئول تدارکات هماهنگی الزم انجام می شود •

. 
در صورت نياز به استفاده  از نيروهای داوطلب  يا نيروهايی که از طريق  واحد پرسنلی  در اختيار  تدارکات قرار می گيرد •

و واحد پشتيبانی جهت تائيد صالحيت افراد  ICSسريعاً بايد مسئول تدارکات به ارشد امنيت و هماهنگی وی با واحد حراست 
 .اقدام گردد 

 



 ٔاحذ ارتببطبت 
 

جهت ارتباطات مورد نياز و خط تلفن  3225454 – 3234508خطوط تلفن آزاد و شماره تلفن •
 .خط فاکس در اتاق فرماندهی در نظر گرفته شده است  3222056

مشخصات سازمان های همکار و کليه افراد  –پزشکان  –ليست تلفن های مورد نياز پرسنل •
 .و شرکتهای طرف قرارداد تهيه و دراختيار فرماندهی ميباشد   HICSدخيل در سيستم 

 توسط تلفنچی فعال می شود   HICSطبق دستور فرمانده حادثه سيستم هشدار •
جهت کنترل صحت کارکرد سيستم مرکز تلفن و پيج بيمارستان توسط مسئول ارتباطات با •

پرسنل کشيک مرکز تلفن  تماس گرفته ميشود و در صورت نياز به تعميرات اضطراری به 
 مسئول تاسيسات سريعاتوسط مسئول ارتباطات اطالع داده شود  

بعنوان مسئول انتقال و دريافت کليه فاکس های مورد نياز به اتاق فرماندهی می باشد ...... خانم •
 .يک نسخه از کليه فاکس های دريافتی و ارسالی و بايگانی ميشود

بعنوان مسئول گرفتن تلفن های مورد نياز مرکز فرماندهی و هماهنگی های مورد .......خانم •
 نياز می باشد  

و در .چهار دستگاه تلفن سيار جهت برقراری ارتباط مناسب بين واحدها در نظر گرفته  شده •
واحد مديريت بيمارستان موجود می باشد در صورت نياز با مسئول واحد پشتيبانی هماهنگ و 

 .تحويل گرفته شود 
 .بعنوان پيک مورد نياز اضطراری به واحد ارتباطات کمک نمايند.............ضمناً خانم ها  -•

 



:ٔاحذ تغذيّ   
 

واحد مراقبت از  –آمار کلی غذای مورد نياز توسط مسئول آشپزخانه ضمن هماهنگی با واحد پرسنلی و واحد  پشتيبانی روانی •
 .بستگان گرفته و به کارشناس تغذيه اعالم شود 

برنامه غذايی با توجه به حجم بحران توسط کارشناس تغذيه تنظيم و برای پيمانکار آشپزخانه طبق قرارداد بيمارستان جهت •
 .آماده نمودن غذا اعالم می گردد

 .نظارت بر نحوه پخت و پز غذا و مواد اوليه مورد استفاده توسط کارشناس تغذيه انجام می شود •
 .در صورت نياز به تهيه آب آشاميدنی بسته بندی و غذای کنسرو شده  پيمانکار موظف به تهيه اقالم مورد نياز می باشذد •
غذا توسط پرسنل آشپزخانه در ظروف يکبار مصرف بسته بندی ميشود و با هماهنگی مسئول بهداشت و مسئولين واحدهای •

 .پشتيبانی و پرسنلی در محل کار توزيع گردد
 .کليه پرسنل بخشها در اتاق استراحت پرسنل و آبدارخانه اقدام به صرف غذا می نمايند •
 .نسبت به تهيه غذا اقدام شود .......واقع در خيابان .......در صورت آمار باالی غذا طبق هماهنگی با غذای آماده •
 .در صورت نياز به جيره بندی مواد غذايی طبق هماهنگی با مسئول واحد پشتيبانی توسط مسئول واحد تغذيه اقدام ميشود •
 .در صورت نياز به پرسنل جهت توزيع مواد غذايی با واحد پرسنلی هماهنگی الزم انجام ميشود •
در صورت ورود آب و غذای اهدايی به بيمارستان پرسنل واحد تدارکات ضمن هماهنگی با کارشناس تغذيه و بهداشت محيط •

پس از تاييد بهداشتی بودن موارد مذکور نسبت به تحويل آنها اقدام ميشود مواردی که جهت  نگهداری آنها نياز به فريزر و 
انبار آشپزخانه بيمارستان منتقل می شود و ساير مواد غذايی در انبارهای با مسئول آشپزخانه به يخچال ميباشد طبق هماهنگی 

تدارکات ذخيره می گردند و در صورت نياز طبق هماهنگی با مسئول واحد پشتيبانی از طريق کارشناس تغذيه نسبت به توزيع 
 .آنها اقدام می شود

 .  در صورت قطع گاز آشپزخانه پيمانکار آشپزخانه موظف به تامين سيلندر گاز به تعداد مورد نياز می باشد •
 


