بسم اهلل الرحمن الرحیم

دفتر پرستاری بیمارستان امام رضا(ع)سیرجان
تقدیم می کند
بحران در بالیا

تعریف بحران

حادثه ای که بطور طبيعي و يا بوسيله بشر بطورناگهاني و يا بصورت فزاينده به وجود آيد و سختي و
مشقتي را به جامعه انساني تحميل نمايد و جهت
برطرف کردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده
باشد بحران گويند.
بحران به هرگونه حادثهای اطالق ميشود که به جانيا مال انسان آسيب برساند و نياز به اقدام فوری و
فوقالعاده داشته باشد.

خصوصیات بحران
 -1بحران بيشتر يك وضعيت اضطراری و آنی است ،تا يك حالت
مزمن ،با وجود آنكه زمان غيرمشخص میباشد.
 -2بحران موجب تغيير رفتار و سلوك میشود ،و اكثراً آثار
پاتولوژيكی مانند :يأس ،كا هش بهرهوری ،فرار از مسئوليت و
عذرتراشی دارد.
 -3بحران هدفهای اشخاص درگير را مورد تهديد قرار میدهد.

 -4بحران يك وضعيت نسبی ادراكی است ،يعنی رويدادی كه
ممكن است به وسيلة يك طرف بحران تشخيص داده شود،و برای
طرف ديگر ممكن است غيرقابل تشخيص باشد.
 -5بحران در ارگانيسم بدن فشار ايجاد میكند ،و موجب خستگی
و تشويش می گردد.

(Disasterبال)
اختالل جدی و گسترده در عملکرد اجتماعي جامعه که باعث
ايجاد آسيب به انسان  ،مواد  ،اقتصاد و يا محيط زيست شده و
اين آسيب بيش از توانايي جامعه آسيب ديده و يا توان مقابله
جامعه با استفاده از منابع خود مي باشد.
زماني که ميزان تقاضا ونياز بيشترازمنابع موجود
Needs > Resources
باشد
وضعيت بحراني که مقامات و امکانات محلي توان پاسخ به آن
را ندارند.

انواع بحرانها:

مخاطرات با شروع ناگهانی(:مخاطرات زمين شناختی و آب و هوا )
زلزله  ،سونامی  ،سيل  ،طوفان  ،فوران های آتشفشانی  ،رانش زمين
مخاطرات با شروع تدريجی(:خطرات زيست محيطی) خشكسالی ،
قحطی  ،تخريب محيط زيست  ،بيابان زايی  ،جنگل زدايی  ،هجوم
آفات
صنعتی  /تكنولوژيكی:تخريب سيستمهای صنعتی ،حوادث و سوانح
شغلی،انفجار  ،آتش سوزی،

جنگها و درگيری های مسلحانه ،:شورش  ،تروريسم  ،و اقدامات
ديگر كه منجر به آوارگی و پناهندگی شوند.
اپيدميك :بيماری های منتقله از طريق آب و يا مواد
غذايی،بيماريهای قابل انتقال از شخص به شخص و يا بيماری های
قابل انتقال ناشی از عوارض زخمها و بيماريهای قابل انتقال ديگر(از
راه تنفسی و)...

مدیریت حوادث و بالیا:
فرایند پیش بینی و پیش گیری از وقوع بحران ،برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعداز
وقوع بحران را مدیریت بحران گویند.
تیم مدیریت بحران بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان براساس معیارهای زیرتوسط مدیریت
بیمارستان تعریف شده است:

-1تعداد بخشها
 -2تعداد پرسنل کل هر بخش
 -3تعریف تخت های موجود

 -4تجهیزاتی که موقع بحران هر بخش می تواند در اختیار اورژانس بگذارد
-5حداکثر بیمارانی که اتاق عمل پوشش می دهد
 -6تعیین میزان حداکثر خدمات واحد آزمایشگاه – رادیولوژی -انبار دارویی

سطوح تعریف شده بحران در
بیمارستان امام رضا(ع)سیرجان
سطح (-)1با امکانات و پرسنل اورژانس اداره می شود.
سطح ( -)2با بکار گیری پرسنل بعضی از بخش های دیگر اداره می شود.
سطح ( -)3فعال سازی سیستم مدیریت بحران HICSکلیه بخشهای بیمارستان درگیر می
شوند.

سطح ( )1باتوجه به اینکه نیروهای پرستار اورژانس در هر شیفت  7نفر می باشد و  4نفر
بطور فعال در بخش فعالیت دارند و 1نفر تزریقات –  1پرستار تریاژ و  1پرستار مسئول شیفت ،
در صورت بستری بودن  8بیمار  ،ادمیت همزمان  4بیمارسطح یک فعال می شود
سطح ( )2در صورت نیاز ادمیت بیماران بیشتر با فراخوان نیروهای بخش های دیگر توسط
سوپروایزر کشیک که در برنامه به عنوان نیروی بحران تعریف شده اند با هماهنگی
سوپروایزرکشیک باید در اورژانس حضور یابند(به ازای هر بیمار یک پرستار )تمامی پرستاران
بخش های دیگر باید به کار در اورژانس مسلط باشند (حداکثر  10بیمار)
در این دو سطح مسئول شیفت اورژانس به عنوان مدیر بحران و سوپر وایزر کشیک به عنوان
هماهنگ کننده بحران در نظر گرفته می شود.
سطح (:)3ودر صورت ادمیت همزمان  15بیمار یا بیشتر از آن اعضای HICSبر اساس مدت
زمان بروز حادثه فعال شده و باید در بیمارستان حضور یابند

بالفاصله بعد از وقوع حادثه 9جايگاه فعال شود
بقيه جايگاه ها با نظر فرمانده حادثه و طبق درخواست افراد مسئول در باكسهای زيرمجموعه فرمانده حادثه
فعال می شوند.
موقع بحران در اين بيمارستان در صورت نياز به تخليه بخش های ديگر بخش های زير بر اساس اولويت تخليه
می شوند كه  PLANتخليه هر بخش در اختيار تمامی بخش ها از قبل قرار گرفته است

-1بخش جراحی

 -2بخش داخلی -3بخش اعصاب روان

-4بخش تاالسمی

تمامی اعمال  ELECTIVEكنسل می شود و بيماران قابل ترخيص مرخص ،بيماران غير قابل ترخيص بخش
داخلی به بخش اعصاب و روان منتقل می شوند.
اتاق فرماندهی موقع بحران اتاق رئيس بيمارستان در نظر گرفته شده كه دارای خط تلفن مستقيم و فاكس و
تلفن ماهواره ای است .
گروه اعزام از قبل مشخص می باشد .شرح وظايف تمامی واحدها و مجموع زير گروه آنها در اختيارشان قرار
گرفته شده است.
كليه بخشها و واحدها طبق چارت تهيه شده و تيمهای درمانی مشخص شده براساس شرح وظايف خود عمل
نموده و نهايت همكاری را با بخش اورژنس و بخشهای مشخص شده داشته باشند و در تامين نيازهای دارويی
و تجهيزات آنها را ياری نمايند.
كليه مرخصی های پرسنل در مواقع بحران خود بخود لغو می گردد و پرسنل موظفند تا در اين ايام در
دسترس بوده و به محض اعالم نياز در محل كار خود حاضر باشند.
پس از پايان هر بحران الزم است سريعاً كميته بحران تشكيل گرديده و مسئولين هر يك از واحدهای HICSو
بخشها گزارش كارهای خود را در كميته مطرح می نمايند و اقدامات اصالحی مناسب جهت رفع مشكالت
برای بهبود شرايط در بحران آينده انجام خواهد شد

 مخاطره )Hazard ( :
رخداد يا وضعيت فيزيکي که دارای پتانسيل ايجاد
مرگ و مير ،جراحت ،آسيب به اموال و تأسيسات،
تخريب زيرساخت ها ،از بين بردن محصوالت
کشاورزی ،آسيب به محيط زيست ،قطع روند طبيعي
کار و فعاليت و يا هرگونه آسيب و تخريب ديگر را دارا
است.
مخاطرات طبيعي )Natural Hazards ) :
مخاطراتي که عوامل انساني در ايجاد آنها دخالت
مستقيم ندارند و به انواع زير تقسيم مي شوند:
واژه ها و تعاريف

واژه ها و تعاريف
وضعیت اضطراری )Emergency ) :
حادثه طبیعي يا بشرساخته که فضاي درماني را به شدت
تخريب کرده (براي مثال آسیب بناي بیمارستان در اثر زلزله يا
طوفان)،
فرآيند درمان و مراقبت از بیماران را مختل نموده (براي مثالقطع داخلي يا سراسري برق ،آب يا تلفن دراثر سیل ،آتش
سوزي و يا اختالل داخلي اين سیستم ها)
و يا باعث تغییر يا افزايش قابل توجه و سريع تقاضا برايخدمات بیمارستاني مي شود (براي مثال حمالت تروريستي،
فروريختن ساختمان و يا تصادفات هوايي).
** معموالً به وضعیت هاي اضطراري با وسعت تخريب زياد و
اضطرار باال )(D isasterاطالق می شود**.

 مخاطرات جوی  :از جمله طوفان ،گردباد ،يخبندان و خشکسالي مخاطرات توپولوژيک  :از جمله رانش زمين ،بهمن و سيل مخاطرات زمين شناختي  :از جمله زلزله ،آتشفشان و سونامي مخاطرات بيولوژيک  :از جمله بيماری های عفوني و اپيدمي هامخاطرات بشرساخته(Man-made Hazards) :
مخاطراتي که عوامل انساني) عمدی يا غيرعمدی (در ايجاد آنها دخالت دارند و به انواع
زير تقسيم مي شوند:
 تصادفات :از جمله تصادفات هواپيما ،قطار ،اتومبيل فروريختن بناها :از جمله ساختمان ها ،پل ها و سدها انفجارها آتش سوزی نشت مواد شيميايي و مواد خطرزا ناآرامي های شهری) تظاهرات ،راهپيمايي ها و زد و خوردها( -عمليات تروريستي و بيوتروريستي

واژه ها و تعاريف
آمادگی )P reparedness ) :
بخشي از فعالیت هاي مرتبط با مديريت بحران که با هدف توانمندسازي ،ايجاد ظرفیت ،شناسايي
منابع ،آموزش وارتقاء توان مقابله و بازسازي افراد و سازمان ها صورت مي گیرد.
کاهش اثرات )Mitigation) :
بخشي از فعالیت هاي مرتبط با مديريت بحران که با هدف کاهش شدت و تأثیر سوانح بر افراد،
اموال و تأسیسات وعملکردهاي حیاتي يک مجموعه صورت مي گیرد.
مقابله )R esponse ):
بخشي از فعالیت هاي مرتبط با مديريت بحران که با هدف ارزيابي آسیب ،نجات جان قربانیان
حادثه ،جلوگیري ازآسیب بیشتر به افراد ،اموال و محیط زيست و نیز پاسخ به نیازهاي ضروري و
فوري پس از حادثه صورت مي گیرد.
بازسازی )R ecovery) :
بخشي از فعالیت هاي مرتبط با مديريت بحران که با هدف بازگرداندن جامعه آسیب ديده به
وضعیت عادي و برآوردن نیازهاي بلندمدت جامعه صورت مي گیرد.
مدیریت بحران )E mergency Management ):
فرآيند فراگیر و يکپارچه اي که با تجزيه و تحلیل سوانح قبلي و با استفاده از منابع موجود مي
کوشد از وقوع سوانح پیشگیري نموده و در صورت وقوع تأثیر آنها را کاهش دهد ،بطور هماهنگ و
موثر با سوانح مقابله نمايد و براي بازسازي و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادي تالش نمايد.

برنامه ریزی( P lanning ) :
فرآيند شناسايي مخاطرات ،برآورد آسیب پذيري ،شناخت توانمندي،
سیاستگذاري و تعیین مسئولیت ها در روابط بین بخش هاي مختلف در قبال
سوانح که محصول آن برنامه مديريت بحران است.
آسیب پذیری( V ulnerability) :
به میزان در معرض بودن و حساسیت يک فرد ،شي و يا عملکرد به آسیب
ناشي از مخاطرات اطالق مي شود .آسیب پذيري را مي توان به انواع انساني،
فیزيکي و ساختاري و نیز اجتماعي تقسیم کرد.
خطرپذیری( R is k) :
به میزان آسیب مورد انتظار در يک جامعه از رخداد يک سانحه اطالق مي شود
که با احتمال وقوع مخاطرات و میزان آسیب پذيري جامعه ارتباط مستقیم دارد.
ارزیابی خطرپذیری( R is k A s s ess ment) :
به تعیین مخاطرات محتمل ،احتمال وقوع هر سانحه و میزان آسیب ناشي از
وقوع سوانح با هدف مقايسه خطرپذيري ها و تصمیم گیري در مورد مديريت
ريسک ،ارزيابي خطرپذيري اطالق مي گردد.

واژه ها و تعاريف
حوادث با تلفات متعدد )Mass -casualty Incide nt ) :

حوادثي هستند که در اثر مخاطرات طبیعي يا بشرساخته ايجاد
مي گردند و با ايجاد حجم زياد تلفات و جراحت هاي انساني موجب
اشباع شدن سیستم هاي امدادي و بهداشتي -درماني مي
شوند .خصوصیت ويژه اين سوانح که آن را ازساير سوانح
بیمارستان مستثني مي کند دست نخورده ماندن نسبي
زيرساخت ها و فضاهاي فیزيکي بیمارستان درجريان سانحه است
و نیازهاي بهداشتي -درماني ايجاد شده که فراتر از توان
پاسخگويي بیمارستان و منابع دردسترس آنهاست موجب ايجاد
بحران مي گردد .در ضمن در اين نوع حوادث به علت درگیر شدن
اکثر بخش هاي جامعه به حالت فوق اشباع مي رسند و اين
مسئله امکان دسترسي به کمک هاي خارج از بیمارستان را به
حداقل میرساند.
برنامه عملیاتی )Action P la n ) :
رئوس فعاليت های اختصاصي و قابل پيش بيني که بصورت مکتوب جهت به اجرا درآوردن
در يک زمان معين برای پاسخ به يک نياز و رسيدن به يک هدف مشخص طراحي مي شوند

سامانه فرماندهی حادثه ( Incident Command
)System
يک ساختار منعطف و قابل توسعه که برای مديريت مبتني بر
هدف و بهبود عمليات مقابله با سوانح طراحي شده است .
اصول کلي طراحي اين سيستم عبارتند از :ايجاد زبان مشترک،
ارتباطات موثر ،وحدت فرماندهي ،شرح وظايف مشخص ،حيطه
کنترل معين و مديريت منابع کارآمد.
اين مدل اولين بار در واحدهای آتش نشاني طراحي شد وبعدها
به عنوان يک الگوی مديريتي کارآمد به بخش های ديگر معرفي
گرديد.

سامانه فرماندهی حوادث
بیمارستانی( Hospital Incident
) Command System
:
يک سامانه مديريتي پايه براي مراکز پزشکي که از روي مدل سامانه
فرماندهي حادثه طراحي شده است و براي ساماندهي فعالیت هاي فاز
مقابله و بازسازي در بیمارستان ها مورد استفاده قرار مي گیرد.
مرکز عملیات اضطراری ( Emergency Operation Center) :
مکاني است از پیش تعیین شده جهت هدايت ،کنترل و هماهنگ نمودن
عملیات بیمارستان که از نظر خصوصیات فیزيکي ،تجهیزات ،امکانات و
پرسنل جهت حمايت بهینه از عملیات طراحي مي شود.

حوادث خارج بيمارستانی
حوادث ترافيکي با بيش از 5نفر مصدوم يا  3نفر فوتي
مشاهده عالئمي از هر گونه همه گيری مانند اپيدمي وآندمي
3وقوع زلزله و رانش زمين با هر شدت
سقوط بهمن ،سيل ،طغيان رودخانه وطوفان
مسموميت با گازها به صورت گروهي
بمب گذاری و هر گونه انفجار مواد آتش زا و خطرناک
حوادث تروريستي
هرگونه نشست سياسي ،شورش ،تحصن و تجمع های بيش از هزار نفر مانند وقايع ورزشي
هرگونه رويداد هوايي مانند سقوط هواپيما وبالگرد
مصدومين سوختگي بيشتراز  20 %و بيش از  10نفر
هر گونه اعالم هشدار يا آماده باش به بيمارستان از طرف سازمان های همکار يا پشتيبان
مسموميت غذايي به صورت گروهي يا مشاهده نشانه های بيماری مشابه در بيش از يک نفر
-تمام بحران های داخلي بيمارستان

بحران های داخلی بيمارستان
نقص تاسيسات وتجهيزات وسازه های بيمارستان به نحوی که فعاليت بيمارستان مختل شود يا امکان
ايجادمخاطره های را در پي داشته باشد.
مسموميت يا مصدوميت گروهي از کارکنان بيمارستان به نحوی که فعاليت بيمارستان مختل شود
حمله به بيمارستان در درگيری های مختلف
وقوع مخاطرات طبيعي مانند سيل وزلزله و....
وقوع مخاطرات غير طبيعي مانند اتش سوزی ،نقص تجهيزات هسته ای ،آلودگي های شيميايي
مشاهده نوعي از بيماری که برای پيشگيری از شيوع نياز به اقدام سريع نيروهای درماني دارد
نافرماني دسته جمعي بيماران يا کارکنان مانند تحصن وتجمع بيشتر بيماران يا کارکنان
پخش هر گونه شايعه که وضعيت بيمارستان را از حالت عادی خارج سازد
شيوع بيماری عفوني در بيماران و کارکنان بيمارستان ،به نحوی که فعاليت بيمارستان مختل شود.
درصورت مشاهده يااطالع ازهريک ازموارد بگيريد

دستورالعمل فعال كردن سيستم پاسخ به بحران در بيمارستان امام رضا (ع):
 -1دريافت خبر مي تواند توسط سوپروايزر کشيک و نيز اپراتور مرکز تلفن بيمارستان انجام شود.
-2درصورتي که دريافت کننده خبر مرکز تلفن بيمارستان مي باشد بايستي خبر را به اطالع سوپروايزر بيمارستان برساند .
-3سوپروايزر بعد از دريافت خبر بايستي جهت تاييد خبر به مرکز هدايت و عمليات دانشکده علوم پزشکي اطالع دهد .
 -4درحوادث داخلي نياز به تاييد خبر از سوی  EOCدانشکده علوم پزشکي نمي باشد و بيمارستان فقط به EOCدانشکده علوم پزشکي اطالع
رساني مي نمايد.وبه محض تاييد خبرسريعابه رياست بيمارستان اطالع ميدهد
-5درصورتي که خبر هنوز تاييد نشده باشد ولي احتمال وقوع يک حادثه يا فوريت در داخل يا خارج بيمارستان وجود دارد هشدار يا آماده باش
صورت مي گيردبرای اين منظورسوپروايزر بيمارستان بايستي مرتبا با مرکز EOCدر ارتباط باشد و نيز بيمارستان را برای مرحله پاسخ آماده
سازدکه دراين مرحله (آماده باش ) مي تواند اقدامات زير را انجام دهد:
اطالع رساني به يکي از مديران بيمارستان( رياست بيمارستان  ،مدير بيمارستان  ،مديرخدمات پرستاری )  ،مسئول کميته بحران و باليا انجام مي
گيرد.
فعال کردن مرکز فرماندهي
بعد از حضور فرمانده حادثه يا جانشين آن برحسب ضرورت و تشخيص فرمانده حادثه افراد الزم فراخوان مي شوند.
تعداد تختهای اشغال شده  ،تختهای خالي  ،پرسنل موجود در بيمارستان و  ...ارزيابي مي شود.
-6مرتبا با EOSدانشکده علوم پزشکي ارتباط برقرار نموده تا از وضعيت حادثه اطالع پيدا گردد.
-7با توجه به سطح حادثه و طبق صالحديد فرمانده حادثه تمام يا قسمتي از چارت بحران بيمارستان فعال مي گردد
زنجيره اطالع رسانی حوادث داخلی ()Internal Hazard
درصورتي که حادثه داخلي دربيمارستان اتفاق افتد به محض مشاهده بايد سوپروايزر کشيک اطالع دهد وسوپوايرز کشيک بايستي ابتدا به رياست
بيمارستان اطالع دهدو به ستاد هدايت دانشکده علوم پزشکي نيز اطالع رساني نمايد .
وظيفه اطالع رساني به ساير بيمارستانها و هماهنگي های بعدی با بيمارستانها برعهده ستاد هدايت و EOCدانشکده علوم پزشکي مي باشد
بنابراين سوپروايزر کشيک و فرمانده حادثه زمان را برای اطالع رساني به ساير بيمارستانها و ارگانها هدر ندهد.
اطالع رساني در سطح رسانه ها و نيز ساير ارگانهای امدادی نيز برعهده  EOCدانشکده علوم پزشکي مي باشد

کدهای اضطراری بیمارستان
کد  :99کد احیاء ()CPR

کد  :100کد فراخوان انتظامات بیمارستان

کد  :33کد فراخوان پرسنل از بخشها در مواقع بحران
(کدبحران)

کد  :22کد تخلیه جهت تخلیه بیمارستان در مواقع
بحران یا مانور

کد  : 125کد آتش نشانی (اطفاء حریق )

کد  : NCکد احیا نوزاد

کد  : 55کد نجات جان مادران باردار پرخطر

پروتكل كلی حوادث داخلی بيمارستان (:)Internal Disaster
 -1ساختمان بيمارستان را از نظر ميزان تخريب ارزيابی نماييد وهمچنين نقاط امن را در بيمارستان
تعيين نماييد.
 -2مجروحان را از محل حادثه (آتش سوزی  ،انفجار ،ريزش آوار ) دور نماييد و بيماران و مجروحان را
به نقاط امن انتقال دهيد.
-3كاركنان و نيز بيماران بستری شده كه در حادثه بيمارستان دچار مصدوميت شده يا مصدوميت آنها
بيشتر شده را در زمان كمتر از دو دقيقه ترياژ نماييدو همزمان اقدامات درمانی را بالفاصله با مشخصه
رنگ قرمز براساس ترياژ STARTو سطح يك ترياژ بر اساس ترياژ ESIشروع نماييد.
 -4برای بيماران با مشخصات رنگ زرد بر اساس ترياژ  STARTو سطح دو ترياژ - ESIاقدامات درمانی
تدارك ببينيد( .توضيح اينكه در حوادث با قربانيان زياد  MCIترياژ مورد استفاده  STARTمی باشد)
 -5مجروحان با برچسب رنگی سياه (فوت شده ) را به سردخانه بيمارستان منتقل نماييد(.الزم به ذكر
است در حوادث با قربانيان زياد بيمارانی كه هنوز فوت نشده اند ولی امكان زنده ماندن آنها با شرايط
ذكر شده مقدور نيست برچسب سياه زده می شود لذا بعد از پذيرش  ،ترياژ و خدمات رسانی الزم است
مصدومان با برچسب سياه مجددا ترياژ شوند تا درصورت زنده ماندن اقدامات درمانی برای اين بيماران
شروع شود).
 -6اتاق عمل بيمارستان را آماده نماييد.

پروتكل كلی حوادث داخلی بيمارستان ()Internal Disaster



-7برای بيماران نياز به خدمات ويژه اقدامات الزم صورت گيرد ( .در مراحل اوليه MCIبيماران نياز به احياء را  cprننماييد)



-8فعال شدن ( HICSستاد فرمانده بحران بيمارستانی) توسط سوپروايزر بيمارستان انجام شود .درساعت اداری سرپرست
بيمارستان و درساعات غير اداری سوپروايزر كشيك برنامه آمادگی بيمارستان در بحران وباليا ))HDPرا فعال می كند



 -9ارتباطات داخلی و خارجی بيمارستان توسط مسئول ارتباطات بيمارستان در چارت  HICSصورت گيرد.



 -10نيروی انسانی متخصص و ساير كاركنان بيمارستان را با توجه به سطح حادثه(سه سطح يك تا سه) فراخوان نماييد .تعيين
نيروهای مورد نياز بالفاصله پس از بحران برعهده فرمانده بحران است كه فراخوان آنهاتوسط سوپروايزر كشيك صورت می گيرد
پرسنل پيشنهادی بيمارستان در چارت فراخوان بيمارستان در فازهای بالفاصله پس از بحران  0-2 ،ساعت  3-6 ،ساعت و 6-12
ساعت تعيين شده اند)



 -11جراحيهای الكتيو لغو شود الزم است به BED MANAGERبيمارستان ومسئول بخش جراحی در اين زمينه اطالع رسانی
شود



 -12امكانات و ظرفيت ها را ارزيابی كنيد در صورتی كه امكانات تمام شده و يا به زودی به اتمام می رسد جهت تامين امكانات
و تجهيزات از واحد EOCدانشكده علوم پزشكی درخواست كمك نماييد.



-13آمار تجهيزات  ،كاركنان  ،فضاهای جايگزين و فضاهای ويژه را جهت تصميم گيری جمع آوری نماييد.



-14واحد حراست و امنيت بيمارستان ( نگهبانی و نيروی انتظامی مستقر در بيمارستان) نسبت به تامين امنيت و تسهيل در
ورود و خروج خودروهای امدادی مانند آمبوالنسها  ،ماشينهای آتش نشانی ونيز خودروهای مسئولين بيمارستان وكاركنان
اقدام الزم را انجام دهد.



-16درصورت الزم هماهنگی های الزم با واحد تاسيسات بيمارستان  ،مدارك پزشكی  ،بخشهای پاراكلينكی و نيز واحدهای
خارج بيمارستان ( ستاد هدايت و عمليات  ،مركز حوادث وفوريتهای پزشكی و  )...انجام گيرد.



 -17درصورت نياز به امكانات و تجهيزات و نيروی انسانی خارج از توان بيمارستان هماهنگی های الزم با ستاد هدايت و عمليات
دانشكده علوم پزشكی انجام دهيد.



 -18اقدامات انجام گرفته  ،تعداد مصدومان و  ...را به ستاد هدايت و عمليات دانشكده علوم پزشكی و مراجع ذيصالح گزارش
دهيد.



 -20برای پشتيبانی كاركنان ،مصدومان و  ...اقدامات الزم صورت گيرد.

پروتكل بيمارستان در حوادث غيرمترقبه (حوادث خارجی)
در هنگام بروز) Multiple Casualty Incident ( MCI :
درصورت اطالع از سوی هر گونه سازمان ويا مسئول کشوری  ،دانشگاهي و محلي مورد گزارش شده به ستاد هدايت و
عمليات دانشکده علوم پزشکي اطالع داده شود و درصورت تاييد ستاد هدايت و عمليات دانشکده علوم پزشکي طبق
سطح بندی بحران بيمارستان سطح مورد نياز فعال گردد HDPموجود در
به دنبال دستور از رئيس ستاد بحران عمليات دانشکده علوم پزشکي فرماندهي بيماستان فعال ميشود و وظيفه
فراخوان نيروها واقدام به برگزاری جلسة ويژه با رئيس بخشها جهت ترخيص زودتر از حد بعضي از بيماران خاص
جهت دسترسي به تخت بيشتر توسط سوپروايزر کشيک انجام ميشوداز نظر هماهنگي با ساير مسئولين در امر تهية
لوازم و امکانات مورد نياز ودريافت اطالعات و صدور مجوز انتشار اخبار پس از اطالع از نظر صحت و سقم آن
باهماهنگي فرمانده حادثه انجام ميشود
درساعت اداری سرپرست بيمارستان و درساعات غير اداری سوپروايزر کشيک برنامه  HDPرا فعال مي کند .
اعضای پيشنهادی چارت بحران را در فازهای پس از بحران (بالفاصله پس از بحران  0-2 ،ساعت 3-6 ،ساعت و 6-12
ساعت ) فراخوان نماييد در صورت نياز به اعضای ديگر چارت طبق صالحديد فرمانده حادثه فراخوان نماييد.
با توجه به نحوه اطالع رساني بيمارستا ن اطالع رساني گردد.
سوپروايزر بيمارستان در ساعات غير اداری به بخش اورژانس  ،مرکز تلفن و نگهباني و يکي از مسئولين بيمارستاني (
رياست بيمارستان يا مدير بيمارستان ويا مترون بيمارستان ) اطالع رساني مي نمايد که در صورت تماس با يکي از
مسئولين اين اطالع رساني بايستي به دو مسئول ديگر از سوی آنها انجام شود.
نگهباني بيمارستان بايستي ورود و خروج خودروهای امدادی ( آمبوالنس  ،آتش نشاني  ،پليس و  )...و نيز خودروهای
شخصي کارکنان و متخصصان و پزشکان را تسهيل نمايد.

بخش ترياژ قرمز :واحد درمان خيلي فوري وگرفتن سريع فشار خون و بررسي
وضعيت تنفسي بيماران دراولويت اقدامات قرار ميگيرد

بخش ترياژ زرد :واحد درمان غير فوري كه ميتوان تا  45دقيقه بيمار را تحت نظر
داشت و معاينه مكرر بيماران اين دسته و اطمينان از عدم تغيير شرايط باليني و عدم
تبديل آنها به ترياژ به رنگ ديگر.
بخش ترياژ سبز :واحد درمان غيرفوري و بايد در زمينه ترخيص فوري مصدومين
سرپايي و اقدامات سرپايي (اتل وگچ) تصميم گيري شود و بررسي مجدد بيماران
موجود در ترياژ سبز و اطمينان از اينكه اين بيماران به گروه ترياژي با رنگ زرديا
قرمز تبديل نشده باشند
مجروحان با برچسب رنگي سياه (فوت شده ) را به سردخانه بيمارستان منتقل
نماييد(.الزم به ذكر است در حوادث با قربانيان زياد بيماراني كه هنوز فوت نشده
اند ولي امكان زنده ماندن آنها با شرايط ذكر شده مقدور نيست برچسب سياه زده
مي شود لذا بعد از پذيرش  ،ترياژ و خدمات رساني الزم است مصدومان با برچسب

درحوادث با قربانيان زياد ( )mciکه آمار مصدومان اعالم شده و امکان پذيرش در بيمارستان وجود
دارد ترياژ در محوطه جلوی بخش اورژانس بيمارستان انجام گيرد که با توجه به مراجعه بيماران با
سطح سبز ترياژ startدر دقايق و ساعات اوليه و امکان اشغال تختها با اين بيماران بيماران سطح
سبز ترياژ startبه سالن انتظار درمانگاه اورژانس  ،بيماران سطح قرمزو سطح زرد به بخش اورژانس
بيمارستان انتقال داده شود ( .درصورتي که مصدومان در حين انتقال با آمبوالنس يا وسيله شخصي
فوت شده بودند به سردخانه بيمارستان هدايت شوند)
اتاق عمل بيمارستان را آماده نماييد.
برای بيماران نياز به خدمات ويژه اقدامات الزم صورت گيرد ( .در مراحل اوليه  MCIبيماران نياز به
احياء را cprننماييد)
ارتباطات داخلي و خارجي بيمارستان توسط مسئول ارتباطات بيمارستان در چارت HICSصورت
گيرد.
نيروی انساني متخصص و ساير کارکنان بيمارستان را با توجه به سطح حادثه(سه سطح يک تا سه)
فراخوان نماييد .تعيين نيروهای مورد نياز بالفاصله پس از بحران طبق دستور فرمانده بحران صورت مي
گيرد پرسنل پيشنهادی بيمارستان در چارت فراخوان بيمارستان( در فازهای بالفاصله پس از بحران ،
 0-2ساعت  3-6 ،ساعت و  6-12ساعت )تعيين شده اند
مسئول بخش اورژانس  :صدور دستور ترخيص و انتقال بيماران قبلي  ،استقرار مرکز عمليات در نزديکي
مرکز فرماندهي اورژانس  ،دستور به تخلية بيمارستان از بيماران غيراورژانس ،سازماندهي تمام جنبه
های بخش عمليات و اطمينان از ترياژ علمي عمليات.
جراحيهای الکتيو لغو شود الزم است به  BED MANAGERبيمارستان ومسئول بخش جراحي در
اين زمينه اطالع رساني نماييد
بخش پذيرش  :ثبت و طبقه بندی بيماران پذيرش شده و ارسال فردی که بتواند به منطقه ترياژ ورودی
بيمارستان رفته و کارت پذيرش رابر برگه ترياژ تمام بيماران نصب نمايد.

در تریاژ متصدی پذیرش :درج مشخصات ضروری
مصدومین و بیماران در فرم مربوطه را برعهده دارد.

 در جريان بروز حادثه غير مترقبه  ،روش
روزمره پذيرش حذف و سيستم ساده و
قابل اجرا با توانايي شناسايي سريع
بيماران و نيزشناسايي بيماران توسط
بستگانشان مورد استفاده قرار مي گيرد.

امکانات و ظرفيت هاراارزيابي کنيد در صورتي که امکانات تمام شده و يا به زودی به اتمام مي رسد جهت
تامين امکانات و تجهيزات درخواست کمک نماييد.
آمار تجهيزات  ،كاركنان  ،فضاهای جايگزين و فضاهای ويژه را جهت تصميم گيری جمع آوری
نماييد.

سطوح فعالسازی بخشهای بيمارستان

سطح -1بافضای اورژانس وفراخوان نيروهای اورژانس ونيروهای خارج نوبت
کاری ودر صورت نياز فعال شدن اتاق عمل جراحي (حداکثر تا 25مصدوم)
سطح-2درحوادث ترافيکي وزلزله وانفجار عالوه بر بخش اورژانس بخشهای
جراحي مردان وزنان  Icuاتاق عمل فعال ميشوند
در حوادث بامسموميت غذايي شيميايي واپيدمي عالوه بر بخش اورژانس
بخش داخلي وعفوني icuنيز فعال ميگردد

سطح-3درحوادث بامصدوم زياد کليه بخشهای بيمارستان فعال مي گردند

نحوه آلودگی زدایی از بیماران آلوده به مواد
رادیو اکتیو
مانع از تبدیل آلودگی خارجی به آلودگی هایداخلی شده یا شدت آن را کاهش دهیم
میزان دوز جذبی را با خارج کردن لباسهایبیمار که بزرگترین منبع آلودگی هستند وبا پاک
کردن منبع ماده رادیو اکتیو از روی پوست و زخم
های او کاهش دهیم
از آلودگی تیم درمانی به مواد رادیو اکتیوپیشگیری کنیم
-از انتشار آلودگی در بیمارستان جلو گیری کنیم

اولويتها
پايدار بودن بيمار مهم ترين اولويت است و وضعيت بيمار در زمان آلودگي
زدايي بايدپايدار باشد
پس بايد بيمار قبل از آلودگي زدايي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت
لزوم اقدامات درماني فوری برای او انجام شده باشد
هيچ بيمار ناپايداری نبايد وارد اتاق آلودگي زدايي شود
اگر وضعيت بيمار ناپايدار است و قبل از رسيدن بيمار به بيمارستان
آلودگي زدايي نشده است بايد در محوطه ای که نزديک به ورودی
آمبوالنسها در نظر گرفته شده است و به روش استاندارد لباسهای او خارج
شده وسپس مستقيما به قسمتي که برای رسيدگي به بيماران آلوده در نظر
گرفته شده است منتقل شود
در برخي مراکز خارج کردن لباسهای آلوده بيمار نيز در همان قسمت
مسئول رسيدگي به بيماران آلوده انجام شود

مهم ترین اقدامات














حتما قبل از شروع کار روند آلودگی زدایی را برای بیمار توضیح دهید بهتر است
حین انجام کار و در آغاز هر مرحله نیز بیمار را در جریان اقدامی که قرار است
برای او انجام دهید قرار دهید به این ترتیب هم اضطراب بیمار کاهش میابد و هم
همکاری او با شما در مراحل بعدی افزایش پیدا خواهد کرد
توجه داشته باشید که مواجه شدن بیمار با این منظره می تواند استرس و
نگرانی بیمار درباره وضعیت خود را تشدید کند بنابر این شما باید به اهمیت
توضیحاتی که در این زمینه به بیمار می دهید واقف باشید .
یک فرد مطلع باید به پرسشهای بیمار پاسخ دهد ممکن است بیمار از شما
بپرسد به چه علت لباسهای محافظ پوشیده اید ماسک زده اید عینک محافظ به
چشم دارید و....
توجه داشته باشید به ایمنی بیماراز لحظه ای که بیمار وارد اتاق آلودگی زدایی
می شود تا لحظه ای که از آن خارج شود شما مسئول حفاظت سالمت او
هستید
به بیمار تذکر دهید که سطح زمین خیس ولغزنده است و او باید هنگام راه رفتن
مراقب باشد و گرنه سقوط خواهد کرد در صورت نیاز باید دست بیمار را بگیرید
مراقب باشید اتاق بیش از اندازه گرم یا سرد نباشد خطرات ناشی از برق
گرفتگی و هر خطر احتمالی دیگری نیز باید از قبل پیش بینی شده و تمهیدات
الزم در مورد آن ها اندیشیده شود

لباسهای بیمار
 برای خارج کردن لباسهای بیمارابتدا یک پوشش پارچه ای یا پالستیکی
روی بیمار بیندازید بطوریکه تمام بدن بیمار را بپوشاند به این ترتیب شما
مانع از انتشار ذرات گردوغبار حاوی مواد رادیو اکتیو در محیط می
شویدبعد از قراردادن پوشش فوق روی بدن بیمار حاال لباسهای بیمار را با
استفاده از قیچی تیز و در امتداد خطوط وسط هر قسمت از لباس بریده و
آنها را خارج نمایید
 توجه داشته باشید که مهمترین بخش لباسهای بیمار لباسهای رویی او
هستند که بیشتر از سایر لباسها در معرض آلودگی بوده اند
 حین خارج کردن لباسهای بیمار باید آنها را بعد بریدن به کمک قیچی به
شکلی لوله کنید که سطح آلوده به ماده رادیو اکتیو در قسمت داخل قرار
گیرد لوله کردن لباسهای بیمار باید در جهت مخالف بریدگی ها وزخمهای
او باشد تا از آلودگی بیشتر زخمها جلوگیری بعمل آید
 لباسهای بیمار بیرون آورده شده و در یک کیسه پالستیکی قرار داده
شده و بر چسب مشخصات بر آن زده شود .
 زخم ها باید در هنگام رفع آلودگی پوست مجاور آنها پوشانیده شوند تا
آلوده کننده ها وارد زخم نشوند

روند آلودگي زدايي
بعد از خارج کردن لباسها ی يک فرد دچار آلودگي خارجي به ماده
راديو اکتيو آلودگي زدايي او بايد به ترتيب زير انجام شود
-1زخمها
-2مخاطات
-3پوست سالم
توجه داشته باشيد که بيشتر آلودگي های بيمار مربوط به لباسهای او
هستند
با خارج کردن لباسهای بيمار  %85آلودگي ها زدوده مي شوند
با شستشوی بيمار بيش از %95آلودگي زدوده مي شود
آلودگي زدايي از زخمها
هميشه آلودگي زدايي از زخمها ی بيمار شروع مي شود
هميشه زخمهای بيمار آلوده در نظر گرفته مي شوند



وقتی زخم آلوده به ماده رادیواکتیو وجود داشته باشد باید اینطور فرض شود که ماده رایو
اکتیو وارد بدن بیمار شده است و باید بالفاصله متخصص پزشکی هسته ای را در جریان
گذاشت تا بر اساس نوع ماده – مقدار ماده -نیمه عمر ماده اقدامات الزم برای کاهش اثرات
ماده رادیو اکتیو را به عمل آورد

 اولین کاری که باید انجام شودپوشاندن اطراف زخمها با استفاده از پوششهای ضد آب
است به این ترتیب از گسترش بیشتر آلودگی پیشگیری می شود
 اگر زخم در حالت خونریزی است ووضعیت همودینامیک بیمار پایدار است اجازه دهید تا
حدی به خونریزی خود ادامه دهد
 برای کمک به خارج شدن مواد رادیو اکتیو از داخل زخم تا جای ممکن می توان از جریان
سرم شستشو یا آب ولرم استفاده کرد اینکار کمک زیادی به کاهش آلودگی بیمار می کند
وباید چندین بار تکرار شود


بعد از شستشو باید دوباره پرتو سنجی انجام شود

 اگر دوز پرتوهای دریافتی نسبت به دوز پایه موجود در محیط بیشتر از حد مجاز باشد باید
شستشو دوباره تکرار شود

 اگر علیرغم شستشوهای مکرر سطح پرتوها بیشتر از حد مجاز باشد باید بعد از مشورت
با متخصصین قسمت آلوده زخم را دبرید نمود بخش دبرید شده را باید برای بررسی های
الزم به آزمایشگاه فیزیک پزشکی فرستاد
 اگر یک قطعه آلوده به ماده رادیو اکتیو یا یک قطعه فلز رادیو اکتیو البالی زخم بیمار وجود
دارد شما باید با استفاده از بلندترین فورسپسی که در اختیار دارید آن قطعه را خارج کرده
ودر ظروف سربی مخصوص قرار دهید
 اگر قطعه ریزی در پوست فرو رفته (این اتفاق بیشتر در انگشتان دست رخ میدهد)میتوان
از دستگاه های مخصوص P unch-Biopsyاستفاده نمود که قطعات ریز رادیو اکتیو را همراه
با کل ضخامت پوست اطرافش بر میدارد


بعد از اقدامات الزم باید زخم را پانسمان نمود و روی آنرا با پوششهای ضد آب پوشاند

 کلیه وسایل آلوده را در کیسه های مخصوص ریخته و در سطلهای مخصوص جمع اوری
مواد رادیو اکتیو قرار دهید

آلودگي زدايي از مخاطات

الزم است بدانیم سرعت جذب مواد رادیو اکتیو از مخاطات بسیار سریعتر از پوست سالم است بنابر این
اگر مخاط چشم ها

،مجرای گوش ،سوراخهای بینی مخاط دهان وحلق و ناحیه تناسلی آلوده به مواد رادیو اکتیو شده باشد
باید قبل از آلودگی زدایی از پوست سالم این قسمت ها را مورد آلودگی زدایی قرار داد
باید از بیمار خواسته شوددندانهای خود را با مسواک وخمیر دندان بشوید

دهان باید چندین بار با محلول اسید سیتریک %3شستشو داده شود
ته حلق بیمار با محلول آب اکسیزنه %3شستشو داده شود برای این کار از بیمار بخواهید این محلول را
قرقره کند

سوراخهای بینی باید با استفاده از آب شیر یا سرم فیزیولوژیک شسته شوند
برای شستشوی مخاط چشمها می توان از آب شیر یا محلول شستشو استفاده نمود

جهت شستشوی چشم ها باید ار کانتوس داخلی به خارجی باشد تا از ورود آلودگی ها به مجرای
نازوالکریمال جلوگیری شود
گوش خارجی باید با آب شسته شود

 کانال گوش خارجی نیز با استفاده از سرنگ مخصوص شستشو ی
گوش آلودگی زدایی می شود



برای خارج کردن مواد رادیو اکتیو بلعیده شده توسط فرد باید از الواژ معده
استفاده کرد.

 آلودگی زدایی از پوست سالم
 حتما باید از پوشش های ضد آب برای پوشاندن تخت استفاده شود
 کسانیکه آلودگی زدایی از بیمار را انجام میدهندباید لباسهای ضد آب پوشیده باشند
 اگر بیمار آلودگی محدودی در منطقه مشخصی دارد می توان از وان ها یا ظروفی با اندازه مناسب برای
آلودگی زدایی استفاده نمود


اگر بیمار آلودگی گسترده دارد در صورتیکه قادر به حرکت بوده و حال عمومی خوب داشته باشد می توان از
او خواست که در قسمتی که مشخص شده است دوش بگیرد

 قبل از دوش گرفتن
 قبل از دوش گرفتن به بیمار توضیح دهید که :

 حین دوش گرفتن باید از حرکاتیکه باعث پاشیده شدن آب آلوده به اطراف می شود خودداری نماید
 باید چشمهای خود را ببندد
 برای ممانعت از ورود آب آلوده به سوراخهای گوش وبینی خود باید از وسایل مخصوص(مشابه وسایل شنا)
استفاده نماید

حين دوش گرفتن
حين دوش گرفتن بايدبرای شستشوی موها و برای شستشوی بدن از صابونهای
ماليم استفاده شود در صورت لزوم بايد موهای بيمار با استفاده از قيچي کوتاه
شوند
بعد از هر بار دوش گرفتن بايد بيمار مورد پرتو سنجي قرار گيرد
ممکن است الزم باشد بيمار چند بار دوش بگيرد
برای آلودگي زدايي از پوست بيمار مي توانيد از جريان ماليم آب شير(بشرطي
که خيلي سرد يا خيلي گرم نباشد)استفاده نماييد
در صورت لزوم ميتوان جريان آب را سريعتر نمود
صابونهای معمولي يا محلولهای پاک کننده پوست ومو با اسيديتي
پايين(PHحدود )5نيز ميتواند کمک کننده باشد
ممکن است عليرغم تالش برای آلودگي زدايي از پوست بيمار نتوان سطح
آلودگي را به کمتر از حد مجاز رساند بنابراين آلودگي زدايي را تا جايي ادامه
ميدهيم که ديگر نتوان سطح آلودگي رابه کمتر ازآن رساند

روند کار آلودگي زدايي


شروع آلودگي زدايي بايد از ماليم ترين روشها شروع شده وبه ترتيب به سمت روشهای خشن ترپيش رود



در هر صورت آلودگي زدايي از پوست بيمار نبايد منجر به آسيب رساندن به پوست بيمار شود



هرگز نبايد پوست بيمار را به اندازه ای بماليد که خراش پيدا کند آب هم نبايد به اندازه ای گرم يا سرد باشد که به پوست بيمار آسيب برساند



اگر آب خالي نمي تواند آلودگي زدايي موثری را بهمراه داشته باشد مي توان از يک صابون ماليم با PHخنثي يا صابون اسکراب جراحي
استفاده نمود



اسکراب منطقه آلوده را مي توان تا 3-4دقيقه تکرار نمود سپس شستشو با آب بايد 2-3دقيقه ادامه پيدا کرده و سپس منطقه خشک شده و
مورد پرتو سنجي مجدد قرار گيرد



موهای سر يا مناطق پر موی پوست را بايد با استفاده از شامپو شستشو داد اگر عليرغم اينکار آلودگي زدايي قابل قبولي حاصل نشد بايد موها را
با استفاده از قيچي بريد



موقع شامپو کردن موهای بيمار مراقب باشيد که آب آلوده به مواد راديو اکتيو وارد چشم ها -گوشهاو دهان بيمار نشود



بيشتر مواد راديو اکتيو جذب پوستي خوبي ندارند بنابر اين آلودگي پوست به اين مواد نمي توان راه خوبي برای ورود آنها به بدن باشد



برای کمک به پاک کردن منطفه آلوده مي توان از اسفنج های خيلي نرم و حرکت ماليم آنها روی پوست بيمار استفاده کرد



اگر دستهای بيمارآلوده هستند بايد به زير ناخن های بيمار توجه ويژه ای مبذول شود.



اگر دستهای بيمار آلوده نيستند بايد در اولين فرصت دستکش به او بپوشانيد تا دستهای خود را آلوده نکند



بعد از جدا کردن مواد چسبنده به پوست بدن بيمار با استفاده از اسفنج محل آلودگي را با استفاده از آب ولرم شستشو دهيد



بعد از شستشو محل را به ماليمت خشک کنيد



کليه چيدمان نيروی فوق با نظارت مستقيم ارشد
حراست وامنيت بيمارستان انجام مي شود

ارشد روابط عمومی

نصب سریع «اتیکت ها و پارچه های هدایت آمبوالنس ها» که قبال تهیه شده و دردسترس هستند از محل ورود
تا مکان تخلیه مصدومین و نهایتا محل خروج از بیمارستان با همکاری و هماهنگی ارشد امنیت و انتظامات توسط
پرسنل تاسیسات کشیک
نصب سریع پارچه محل استقرار خبرنگاران که اتاق جنب اتاق ریاست بیمارستان برای این منظور در نظر گرفته
شده و پارچه مذکور در ورودی سایت اداری توسط پرسنل تاسیسات کشیک
پارچه محل تخلیه مصدومین و استقرار تریاژ درمحوطه باز جلوی اورژانس بیمارستان توسط پرسنل تاسیسات
کشیک نصب می شود
پارچه محل استقرار «گمشدگان و اقوام و همراهیان مصدومین» که نمازخانه بیمارستان در نظر گرفته شده و در
ورودی نمازخانه توسط پرسنل تاسیسات کشیک نصب می شود.
پارچه «اطالعات» در محل چادرهای واحد اطالعات یا هر محلی که اطالعات و پیگیری در نظر گرفته شود.
توسط پرسنل تاسیسات کشیک نصب می شود
ارسال پیامک اطالع رسانی وقوع حادثه به تمامی پرسنل از طریق سامانه پیام کوتاه که در هنگام حضور و ورود به
بیمارستان در جریان اجرای عملیات بحران در بیمارستان باشند توسط ارشدروابط عمومی چارت  ( HICSقبالً
لیست تفکیکی تلفن های همراه در سامانه ثبت شده است )
تعیین تکلیف محدوده محتوای اخبار قابل اعالم به رسانه ها و نشریات از سوی فرمانده حادثه که بر اساس ان
اطالعات لحظه ای دریافتی طبقه بندی شده و در اختیار خبرنگاران و رسانه ها توسط ارشدروابط عمومی چارت
 HICSقرار گیرد.



هماهنگی حضور فرمانده عملیات در محل خبرنگاران جهت گفتگو با خبرنگارانی که خواستار دریافت آخرین
اطالعات هستند توسط ارشدروابط عمومی چارت HICSانجام میشود



تماس با مسئولین واحدهایی از چارت ستاد بحران بیمارستان به فاصله  10دقیقه ای برای کسب اطالعات و آمار و
بروز کردن مداوم آنها برای ارائه به فرمانده حادثه ،رسانه ها و نیز ارائه به روابط عمومی مافوق در ستاد بحران
مرکزی توسط ارشدروابط عمومی چارت  HICSبه شرح ذیل:



تعداد بیماران ،مصدومین و اجساد منتقل شده به بیمارستان (واحدهای آمار ،متوفیات و پذیرش)



تعداد بیمارانی که به بیمارستان های دیگر منتقل شده اند و مصدومین اعزام شده (واحد اعزام)



تعداد بیمارانی که سرپایی درمان شده و ترخیص شده اند( .واحد ترخیص)



تعداد پزشکان متخصص و عمومی حاضر در بیمارستان (واحد عملیات)



اعالم تغییرات احتمالی در برنامه های عادی بیمارستان به مردم از طریق سیستم پیجر مرکز تلفن و رسانه های
فوری از جمله رادیو ،توسط ارشدروابط عمومی چارت  HICSو با تایید فرمانده حادثه



انتقال مداوم درخواست های افراد داوطلب به واحد پرسنلی و تماس با مسئول واحد پرسنلی برای تهیه در خواست
عمومی احتمالی از طریق رسانه ها توسط ارشدروابط عمومی چارت  HICSو با تایید فرمانده حادثه

واحد پذيرش وترياژ
فضای ترياژ محوطه جلوی اورژانس ( فضای باز ) در نظر گرفته مي شود
پزشک درمانگاه سرپايي به اتفاق پرستار ترياژ  ،جهت ترياژ بيماران انجام وظيفه نمايد .

کليه وسايل مورد نياز ترياژ توسط مسئول واحد ترياژاورژانس در محل ترياژ چيده مي شود .
وسايل مورد نياز  2 :عدد گوشي پزشکي  2 /عدد دستگاه فشار سنج  /بازوبند به تعداد  50عدد در رنگهای مختلف -
پرونده ها به تعداد  50عدد  /دستکش التکس دو بسته  /دستکش معاينه دو بسته  /صندلي سه عدد  /دفتر ترياژ
مخصوص بحران –  2عدد جعبه جام بگ محتوی ايروی  5عدداز هر سايز – باند کشي  10عدد  -گازاستريل  100عدد -
تورنيکت  5عدد -
کليه برانکاردها و ويلچرها از بخش ها توسط خدمات ويا بيماربر اورژانس جمع آوری و در محل تخليه آمبوالنس و ترياژ
قرار مي دهند
چيدمان خدمات جهت تخليه آمبوالنس(  2نفر ) – انتقال بيمار از واحد ترياژ به اورژانس  2نفر و جهت انتقال مصدومان از
اورژانس به بخشهای ديگر و واحد پاراکلينيک  2نفر توسط مسئول خدمات در نظر گرفته مي شود .
سريعاً پزشک درمانگاه سرپايي بعنوان پزشک ترياژ شيفت اورژانس با همکاری پرستار ترياژ کار ترياژ بيماران را سريعاً
انجام مي دهند.
يک نفر پرستار طبق نظر سوپروايزرکشيک جهت همراهي انتقال بيماران بد حال از واحد ترياژ به اورژانس در نظر گرفته
مي شود .
کليه بيماران با بر چسب قرمز به ترتيب اولويت سريعاً با همراهي پرستار به بخش اورژانس از واحد ترياژ منتقل مي شود .

کليه بيماران فوت شده با برچسب سياه تحويل مسئول واحد متوفيان مي گردد.
کليه بيماران سر پايي با برچسب سبز به درمانگاه سرپايي اورژانس منتقل مي شوند .
جهت درمانگاه سرپايي اورژانس سريعاً طبق هماهنگي مسئول شاخه پزشکي چارت  HICSيک نفر پزشک عمومي در نظر
گرفته مي شود .

نحوه چيدمان پرسنل اورژانس:
با توجه به اينکه نيروهای موجود اورژانس در هر شيفت 11نفر مي باشد .
مسئول شيفت به عنوان مدير بحران در نظر گرفته مي شود ( قبل از فعال شدن )HICS
سوپروايزر کشيک به عنوان هماهنگ کننده در نظر گرفته مي شود ( قبل از فعال شدن )HICS
پرستارترياژ مسئول ترياژ مصدومان ميباشد
8نيرو در بخش اورژانس به عنوان نيروی فعال مي باشد که يک نفر به عنوان پرستار ترياژ کمکي معرفي مي گردد .
با فراخوان نيروهای بخش های ديگر که از قبل به عنوان نيروی بحران در برنامه در نظر گرفته شده اند  10 .نيرو به
بخش اورژانس اضافه مي شود.
با توجه به وسعت حادثه در ساعات اوليه در صورت نياز نيروهای انکال خارج از نوبت کاری هر بخش که در برنامه
هر بخش مشخص مي باشندو مسئول فراخوان آنها مسئول شيفت هر بخش مي باشد بايد در مدت  15دقيقه در
اورژانس حضور يابند .
با فراخوان نيروهای مذکور بيمارستان تا حجم  15مصدوم نيازی به فعال شدن  HICSنمي باشد .
در صورت وجود بيشتر از  15مصدوم  HICSبر اساس مدت زمان تعريف شده فعال مي شود و شروع فعاليت هر کدام
از واحدهای  HICSبر اساس  Planمورد نياز هر واحد مي باشد.

نحوه فعال کردن و همکاری متخصصين شاغل مذکور .
پزشک اورژانس در صورت نياز با پزشک مقيم /آنکال مربوطه تماس مي گيرد .
در صورتيکه بدليل شلوغ بودن بخش اورژانس پزشک اورژانس نتواند با آنکال ها تماس بگيرد سوپروايزر
کشيک مسئول پيگيری و تماس مي باشد .

در صورت زياد بودن حجم مصدومان کليه متخصصين طبق تماس با مدير گروهها هر رشته جهت
همکاری فراخوانده مي شوند .
 Planتخليه اورژانس :

کليه بيماران قابل ترخيص و سرپايي توسط پزشک مستقر در بخش اورژانس ترخيص مي شوند .
بيماراني که توسط پزشکان انکال ويزيت شده اند  ،سريعاً به بخش های مربوطه منتقل مي شوند  .در
صورت نبود تخت خالي طبق نظر  Bed Managerبه بخش نزديک به آن منتقل مي شوند .

بيماراني که بدليل مشکالت مالي هنوز ترخيص نشده اند با هماهنگي مسئول واحد ترخيص و مدد کار
اجتماعي بيمارستان جهت ترخيص آنها اقدام مي شوند .
پزشک اورژانس حق انتقال بيماران را به بخش مورد نياز بدون orderمتخصص را دارد .و فقط با پزشک
آنکال هماهنگي نمايد.
در صورت نياز به بخش ديگر با توجه به اولويت بخش های جراحي – داخلي – تاالسمي تخليه مي شوند

 Planتخليه بخش ها :
در صورت نياز به تخليه بخش ها بر اساس اولويت بخش ها ی مذکور تخليه مي گردند .
بخش جراحي :
کليه اعمال  electiveبا هماهنگي فرمانده عمليات با پزشک مسئول بخش جراحي کنسل شده و بيماران ترخيص شوند .
بيماراني که قبالً تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و قابل ترخيص اند با هماهنگي پزشک مسئول بخش جراحي و پزشک معالج
ترخيص مي شوند .
بخش جراحي سرپايي سريعا با ظرفيت  8تخت باز شده وآماده پذيرش بيماران ميشود
بيماراني که تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و غير قابل ترخيص هستند به بخش تاالسمي و اعصاب و روان منتقل مي شوند .
بخش داخلي :
بيماران داخلي با هماهنگي فرمانده عمليات با پزشک مسئول بخش داخلي که قابل ترخيص مي باشند و بصورت سرپايي درمان مي شوند
ترخيص شوند .
بيماران غير قابل ترخيص بخش داخلي به بخش اعصاب و روان منتقل مي شوند.
بخش اعصاب و روان :
کليه بيماران قابل ترخيص اين بخش با هماهنگي فرمانده عمليات باپزشک مسئول بخش اعصاب و روان ترخيص مي شوند .
بخش تاالسمي :
اين بخش از پذيرش بيمار ان تاالسمي خودداری مي نمايند و بيماران اورژانسي تاالسمي در بخش اطفال پوشش داده مي شوندواين بخش
آماده پذيرش بيماران بخشهای جراحي وداخلي ميشود .

 Planچيدمان نيروهای پرستاری
هر شيفت در جهت پوشش خدمات درماني بيماران بستری در بخش ها :
به ازای هر 10مصدوم بستری در بخشها يک نيروی پرستار در نظر گرفته شود.
به ازای هر  15مصدوم يک نفر بهيار  /کمک بهيار در نظر گرفته مي شود
عالوه بر نيرو های فوق يک نفر پرستار به عنوان مسئول شيفت در هر بخش در نظر گرفته مي شود
در صورتي بيمار نيازبه مراقبت ويژه داشت به دليل نبود تخت خالي در بخش های ويژه به ازای هر  2بيمار يک پرستار در نظر گرفته مي شود .
چيدمان نيروهای اتاق عمل
به ازای هر اتاق عمل يک نفر نيروی بيهوشي  /يک نفر کمک جراح  /يک نفر پرستار سيرکوالر در نظر گرفته شود .
جهت اتاق ريکاوری دو نفر کاردان /کارشناس هوشبری در نظر گرفته مي شود .
نکته  :بدليل کمبود نيروی بيهوشي و کاردان اتاق عمل مسئول واحد پرسنلي ومسئول واحد پرستاری بايد نسبت به تهيه نيروی فوق ازپرسنل باز
نشسته ،پرسنل مراکز ديگر يا از نيروهای داوطلب اقدام فوری انجام دهند .
با توجه به نيروهای موجود بيهوشي اتاق عمل حداکثر تا  24ساعت توان پوشش دادن را دارند در صورت ادامه بحران سريعاً از طريق مسئول واحد
پرسنلي بايد سريعاً مسئول برنامه ريزی اعالم نموده تا به فرمانده حادثه اعالم مي شود و از طريق ايشان به فرماندهي ICSمنتقل شود .
نکته  :مسئول واحد پرستاری موظف است که در صورت وجود نيرو داوطلب پرستار چيدمان نيرو را به نحوی انجام دهد که نيروهای expertو
داوطلب در کنار هم باشند .
نکته  :به ازای هر بخش يک نفر نيروی اداری به عنوان منشي جهت ثبت اسناد و مدارک توسط مسئول واحد پرسنلي در نظر گرفته مي شود .
نکته  :در صورت ثبت نام نيروهای داوطلب آموزش ديده و در جهت حمل و نقل ( امداد گران هالل احمر – دانشجويان فوريتهای پزشکي وپرستاری)
به ازای هر  10بيمار  2نفر نيرو توسط مسئول واحد پرسنلي در هر شيفت چيدمان مي شود

واحد اعزام و ترخيص :
کليه نيروهای واحد ترخيص و اسناد پزشکي  ،کارشناسان بيمه ،مددکار اجتماعي توسط مسئول واحد ترخيص فراخوان
مي گردند .

کليه منشي های بخش توسط مسئول منشي ها فراخوان مي گردند.
در بيماراني که بايد ترخيص شوند بعد از صدور دستور ترخيص توسط پزشک پس از تکميل پرونده توسط پرستاران،
منشي بخش ها موظف مي باشد سريعاً پرونده را به واحد ترخيص منتقل مي نمايند.
جهت تسريع در ترخيص بيماران  ،سريعاً  2نفر ازنيروهای واحد ترخيص در ايستگاه پرستاری بخش های جراحي و
داخلي مسقر شده و ترخيص بخش های داخلي و جراحي انجام مي شود .
واحد ترخيص اصلي وترخيص اورژانس موظف به ترخيص سريع بيماران اورژانس و بخش اعصاب و روان و تاالسمي
مي گردد .

از بيماران قابل ترخيص  ،در صورت نداشتن پول با گرفتن مدارک معتبر نسبت به ترخيص آنها اقدام مي نمايند .
مدد کار اجتماعي بيمارستان موظف است بيماران بي بضاعت راسريعاً تعيين تکليف نمايند .
اعزام

هماهنگي جهت اعزام بيماران طبق دستور پزشک معالج با ستاد هدايت توسط سوپروايزر کشيک .
هماهنگي بامسئول واحد ترابری جهت اعزام برای آمبوالنس مورد نياز جهت اعزام و تعيين پرستار همراه بيمار از طريق
مسئول واحد پرستاری توسط سوپروايزر کشيک
ثبت مشخصات بيماران اعزامي در فرم مخصوص اعزام بيماران توسط پرستار مسئول بيمارو پرسنل کشيک واحد ترخيص.

مسئول واحد متوفيان :
تهيه تعدادی کاور حمل جسد و ماژيک جهت ثبت مشخصات و قرار دادن در اتاقهای لنژ تميز اورژانس و بخشهای بستری توسط مسئول
واحد تدارکات.
صورت جلسه کردن و جمع آوری اموال و اشياء قيمتي متوفيان با همکاری مسئول جمع آوری اموال مصدومان از واحد حراست وامنيت
بيمارستان و تحويل به وی .
انتقال اجساد متوفيان به سرد خانه توسط بيماربران و خدمات بخشهای اورژانس و بستری .
ثبت دقيق مشخصات متوفيان در فرم مربوطه توسط مسئول سردخانه .
جهت شناسايي صحيح و احراز هويت راحت متوفيان بعد از مدت زمان زياد مسئول واحد متوفيان از چهره متوفيان عکسبرداری مي
نمايد.

هماهنگي با سرد خانه پزشکي قانوني و سردخانه غسالخانه بهشت زهرا جهت انتقال اجساد مازاد برظرفيت سردخانه توسط مسئول واحد
متوفيان .
پيگيری انتقال اجساد مازاد با هماهنگي واحد ترابری به سردخانه مذکور توسط مسئول واحد متوفيان.
واحد خروجي بيماران
مسئول شيفت بخشهايي که بايد سريعاً تخليه شوند موظف است که ارزيابي بيماران قابل ترخيص را انجام دهد و با هماهنگي پزشک
معالج جهت ترخيص بيماران اقدام نموده و ضمناً مشخصات دقيق بيماران را نيز در فرم مربوط ثبت نمايد.
مسئول شيفت به کليه پرستاران کشيک بخشها تاکيد نمايد که همکاری الزم را با منشي بخش جهت تکميل سريع پرونده داشته باشيد .
کليه بيماران غير قابل ترخيص که از قبل بستری مي باشندبا همراهي بيماربر بخش و نظارت مسئول شيفت وهمراه با پرستار بيمار به
بخش هايي که در نظر گرفته شده اند منتقل شوند .

کليه بيماران ترخيص شده و بدون جا و مکان و بي سرپرست طبق هماهنگي مسئول شيفت بخش با واحد پشتيباني رواني و مراقبت از
بستگان به نمازخانه بيمارستان منتقل مي شوند .
مسئول واحد بيماران خروجي بعنوان ناظرو سوپروايزر نظارت برثبت صحيح عملکرد مستند سازی و ثبت مشخصات بيماران خروجي مي
باشند .

مسئول واحد پرستاری
دريافت اطالعات الزم از ميزان حجم حادثه و بررسي قابليت های جاری بيمارستان از واحد برنامه ريزی و رئيس
عمليات .
فراخوان کليه سرپرستاران بخشها و در صورت نبوداستاف بخشها توسط مسئول واحد پرستاری.
بخشهای جراحي و داخلي که بايد تخليه شوند هر چه سريعتر تخليه شوند و بيماران ماندگار با نظارت مسئول بخش
به بخشهای اعصاب و روان و تاالسمي منتقل مي شوند .
کليه پرستاران بخشها موظفند با توجه به وسعت بحران و حجم مصدومان پذيرش شده ميزان کمبود نيروی خود
را به مسئول واحد پرستاری اعالم نمايند .
تهيه برنامه پرسنلي در شيفتهای مختلف توسط مسئول واحد پرستاری بطوريکه نيروها بتوانند استراحت داشته
باشند ( توسط مسئول واحد پرستاری )
دريافت اسامي نيروهای پرستاری دواطلب ازمسئول واحد پرسنلي.
تهيه برنامه پرسنلي پرستاری با استفاده از نيروهای داوطلب به نحوی باشد که چيدمان نيروهای داوطلب با نيروهای
با سابقه و  expertبا هم باشند .
دريافت نيروهای داوطلب هالل احمر و دانشجويان فوريتهای پزشکي ازمسئول واحد پرسنلي و تيم بندی آنها جهت
گروههای نقل و انتقال بيماران .
گزارش کمبودهای نيروهای تخصصي از جمله بيهوشي توسط مسئول واحد پرستاری به مسئول برنامه ريزی جهت
انتقال به فرمانده حادثه بيمارستان

واحد پيگيری و اطالعات بيماران
کليه اطالعات زير توسط نيروی در نظر گرفته شده در واحد پيگيری و اطالعات دريافت و ثبت مي شود.

دريافت مرتب اطالعات بيماران در مورد بيماران ورودی از واحد پذيرش و ترياژ وسرپرستاراورژانس
دريافت اطالعات الزم از واحد خروجي بيماران ترخيص شده (مسئول واحدترخيص)
دريافت اطالعات از مسئول واحد متوفيان
دريافت اطالعات از مسئول واحد ترخيص و اعزام
دريافت اطالعات ازمسئول واحد مراقبت از بستگان ومسئول واحد پشتيباني رواني
قرار دادن  2نيروی اداری با روابط عمومي باالدر قسمت اطالعات موجود درالبي بيمارستان ورودی بخشهای بستری
جهت اطالع رساني به بستگان و مالقات کنندگان توسط مسئول واحد ترخيص
ثبت وضعيت نهايي مصدومان با مشخصات کامل آنها و نصب در بردهای درب ورودی بيمارستان و بخشهای بستری
جهت مطالعه مردم .
مدير خدمات پاراکلنيک :
فرا خوان مسئول واحدهای آزمايشگاه و راديو لوژی – داروخانه – مسئول واحد تجهيزات قلبي و تنفسي توسط
مسئول واحد پاراکلينيک

نظارت بر عملکرد و پيگيری مشکالت موجود در واحد های ويژه و همکاری الزم نزديک با رئيس عمليات .

مسئول واحد آزمايشگاه
کليه آزمايشات غير اورژانسي بيماران طبق هماهنگي مسئول آزمايشگاه با مسئولين شيفتهای بخشها و دريافت ليست ترخيص بيماران کنسل مي شوند .
به نيروهای آزمايشگاه در هر شيفت  3نفر اضافه مي شود ← فراخوان نيروها توسط مسئول آزمايشگاه انجام مي شود .
آزمايشات اورژانسي و اساسي شامل  RH.Crassmatch. B.G –U/A - CBCحداکثر ظرف مدت نيم ساعت تهيه و در اختيار بخشها قرار مي گيرد .

اکثريت آزمايشات مورد نياز در بحران در اين مرکز حداکثر ظرف مدت  45دقيقه انجام خواهد شد .
استوک کيت و محلولهای مورد نياز آزمايشي در آزمايشگاه تا 200نفر بيمار قابل پوشش مي باشد .
با توجه به اينکه کيت هاو محلولها مستقيماً از انبار دارويي دريافت مي شوند سريعاً از انبار دارويي توسط مسئول آزمايشگاه درخواست خواهد شد .
بانک خون

با توجه به اينکه بانک خون بيمارستان به تعداد  50کيسه خون از گروههای مختلف دارد .
در صورت نياز بيشتر خون ،از طريق هماهنگي مسئول بانک خون با سازمان انتقال خون توسط رانندگان سواری استيجاری همراه کلمن از طريق سازمان انتقال خون
تهيه مي شود
در صورت نبود گروه خون  ،خاصي در سازمان انتقال خون طبق هماهنگي بابانک خون بيمارستان غرضي سريع تهيه مي شود .
واحد راديولوژی
لغو کليه گرافيهای سرپايي تا زمان نرمال شدن اوضاع .
انجام گرافيهای حياتي و ضروری مثل Brain- Cervical – Chest – Pelvicو ستون فقرات  -انجام ساير گرافيها در زمان نرمال شدن وضعيت
با توجه که ذخيره کليشه گرافي و CTدر حد  40بيمار مي باشد و در صورت نياز بيشتر سريعاً بايد کليشه های مورد نياز سريعاً از انبار دارويي توسط مسئول
راديولوژی و از انبار دارويي توسط خدمات بخش دريافت مي گردد .

با توجه با اينکه يک دستگاه راديولوژی پرتابل در بخش ICUمي باشد سريعا دستگاه به بخش های جراحي و داخلي منتقل مي شوند و سريعاً يک نفر نيروی راديولوژی
جهت گرفتن عکس از مصدومان بستری فعال مي شود  .که اين نيروها توسط مسئول راديو لوژی تعيين مي گردد .
يک دستگاه سونو گرافي در بخش اورژانس موجود مي باشد  .و يک دستگاه ديگر اضافي از راديولوژی به بخشهای داخلي و جراحي منتقل مي شود  .تا متخصصين بتوانند
سريعتر سونو گرافي ها را انجام دهند .
عالوه برپرسنل کشيک راديولوژی  2پرسنل ديگر نيزدر شيفت اضافه مي شود که اين عمل فرا خوان و برنامه ريزی توسط مسئول راديو لوژی انجام مي شود .

واحد دارو خانه

مسئول داروخانه توسط مديرخدمات پاراکلينيک فرا خوانده مي شود .
مسئول فني داروخانه توسط مسئول داروخانه فراخوان مي شود .
مسئول فني داروخانه با هماهنگي مسئول بخش عمليات و باگرفتن آمار مصدومين از واحد پذيرش موجودی انبار رابررسي مي نمايد .با توجه
به اينکه داروخانه شبانه روزی تا  150مصدوم را جوابگوی باشد  .کليه داروها و تجهيزات مورد نياز اورژانسي در بخشها طبق درخواست
سرپرستاران بخشها توسط مسئول داروخانه تهيه و در اختيار آنها قرار مي گيرد در صورتيکه حجم مصدوم بيشتر باشد  .سريعاً مسئول انبار
دارويي توسط مدير خدمات پاراکلينيک فرا خوانده مي شوند .
طبق درخواست داروخانه شبانه روزی اقالم مورد نياز توسط مسئول داروخانه از انبار دارويي منتقل مي شوند در صورت کمبود دارو و تجهيزات
با توجه به اينکه اين مرکز طرف قرارداد با شرکت های دارويي مي باشد  .از طريق نماينده شرکت طرف قرارداد اقالم مورد نياز سريعاً به
صورت اورژانسي از شرکت های مربوطه تهيه مي شود .
واحد مراقبتهای ويژه
مسئولين بخشهای ويژه ( سرپرستاران )  ICU -CCUتوسط مسئول واحد پرستاری فراخوان مي شوند .
باتوجه به اينکه بخش ICUدوازده تخته مي باشد  .سريعاً طبق تماس سرپرستار ICUبا متخصص بيهوشي مقيمي ياآنکال در صورت امکان
تخت های  ICUخالي شوند .
با توجه به اينکه تجهيزات مورد نياز برای راه اندازی و زدن يک تخت اکسترا در  ICUوجود دارد سريعاً يک تخت اکسترا توسط
سرپرستاربخش آماده مي شود .

سر پرستار  CCU1با متخصص قلب مسئول بخش تماس مي گيرد و در صورت امکان بيماران قابل انتقال به CCU2منتقل مي نمايند و
بيماران قابل ترخيص از  CCU2را ترخيص مي نمايند .
سريعاً تختهايي را که خالي مي شوند توسط سرپرستاربخش آماده پذيرش بيماران بد حال و نيازمند به مراقبت ويژه مي نمايند.
عالوه بر نيروهای موجود در  ccuيک نيرو نيز به پرسنل اضافه مي شود که اين برنامه ريزی توسط مسئول واحد پرستاری انجام مي
شود .

مسئول واحد زنان و زايمان
سرپرستار بخش زايشگاه توسط مسئول واحد پرستاری فرا خوانده مي شود .
بيماران قابل انتقال به بخش زنان سريعاً به بخش منتقل مي شوند.
بيماران بخش زنان که قابل ترخيص مي باشند توسط متخصص زنان و زايمان مسئول واحد زنان و زايمان با
هماهنگي با پزشکان معالج ترخيص مي شوند .
يک نفر نيروی کارشناس مامايي در برنامه صبح و عصر و شب بخش اورژانس توسط مسئول واحد پرستاری
گذاشته مي شود تا جهت مراقبت اورژانسي الزم از بيماران باردار و بيماران با مشکالت زنان و زايمان را انجام مي
دهد .
يک نفر نيروی مامايي به کليه شيفتهای زايشگاه توسط سرپرستار بخش زايشگاه در برنامه اضافه خواهد مي شود
.

مسئول بخش اطفال دکتر باستاني متخصص اطفال مي باشد .
ابتدا سر پرستار بخش اطفال توسط مسئول واحد پرستاری فراخوانده مي شود .
بيماران قابل ترخيص بخش اطفال توسط پزشک متخصص مسئول بخش اطفال و با هماهنگي پزشک معالج
ترخيص مي شوند  .تا در صورت نياز بيماران اطفال ازبخش اورژانس به اين بخش منتقل شوند .يک پرسنل
پرستار به کليه شيفتهای بخش اطفال توسط سرپرستار بخش اطفال اضافه مي شود

مسئول واحد پرسنلي
دريافت  50عدد جليقه جهت داوطلبان هالل احمر از سازمان امداد و نجات که با هماهنگي واحد پشتيباني
توسط واحد تدارکات تحويل مي گردد .
تهيه فرم ثبت مشخصات افراد داوطلب و نام نويسي توسط مسئول کارگزيني

هماهنگي با واحد حراست جهت تاييد و دريافت اعتبار نامه پرسنل داوطلب
ارتباط با مسئول واحد پرستاری و مسئول بخش پشتيباني پرسنل جهت دريافت آمار پرسنل آسيب ديده و
فوت شده  .و هماهنگي با رئيس بخش برنامه ريزی جهت جايگزيني آنها از بين افراد داوطلب و مورد تائيد .

تهيه فهرستي از کليه نيروهای دردسترس به تفکيک پزشکان  ،پرستاران ،بهياران  ،پرسنل اداری و  ...در
صورت نياز تماس با سازمان نظام پزشکي سازمان و نظام پرستاری جهت دريافت ليست پرسنل عضو و
مشخصات آنها
جمع آوری کليه اوراق ماموريت و ثبت و تائيد آنها و ارسال به امور مالي توسط مسئول کارگزيني

برقراری يک خط تلفن آزاد جهت ارتباط با نيروها و افراد داوطلب توسط يک نفر از پرسنل واحد کارگزيني در
صورت نياز .
تهيه ليست پرسنل حاضر در هر شيفت توسط سوپروايزرباليني و ارائه آن به واحد پشتيباني و تغذيه جهت
تدارک و تهيه اغذيه پرسنل .

لیست مکان های خطر آفرین بیمارستان برای آتش سوزی
شناسای مکان های خطر آفرین و مستعد آتش سوزی

سازمان  N.F.P.Aمکان ها را از نظر پتانسیل خطر آتش سوزی و استانداردهای خاموش کننده ها به سه دسته کم خطر ( ، )LOWبا خطر متوسط
( )Moderateو پر خطر ( )Highبه شرح ذیل تقسیم نموده است .
-1خطر کم :LOW

مکان با خطر کم  ،مکانی است که تنها مقدار کمی مواد قابل احتراق درمحل وجود دارد و در نتیجه آتش سوزی کوچکی پیش بینی خواهد شد  .مکان های
اداری  ،اتاق های درس مدارس  ،کلیسا ها  ،سالن مونتاژ و نظایر آن در گروه مکانهای کم خطر قرار دارد .
 - 2خطر متوسط یا معمولی Moderate:

مکان با خطرمتوسط مکانی است کهمیزان مواد قابل احتراق در محل بطور متوسط باشد و در نتیجه آتش سوزی در حد متوسط قابل پیش بینی است .
پارکینگ  ،محل های نمایش ،انبار های تجاری و نمایشگاه اتومبیل و نظایر آن در گروه مکان های خطر متوسط قرار دارند .
 -3خطر زیاد یا مکان پر خطر :High

در این مکان ها میزان مواد قابل احتراق موجود در آن نسبتا زیاد است و در نتیجه آتش سوزی قابل توجهی پیش بینی می شود  .مکان های پر خطر از جهت
استانداردهای مربوط به خاموش کننده های بیشتر شامل ک مکانهایی است که با مواد سلولزی و چوب سرو کار دارند .

لیست تجهیزات اتاقEOC
رد
یف

اقالم
ویدئو پروژکتور و پرده الکترونیکی
تلفن ماهواره ای ثریا
فاکس  1عدد
5 Giga boytاینترنت با پهنای باند
کامپیوتر
میز 3عدد
صندلی  4عدد
جلیقه 40عدد
اتیکت 40عدد
آمپلی فایر 1عدد

لیست مکان های خطر آفرین بیمارستان برای آتش سوزی
نام مکان

میزان خطر

دلیل انتخاب

موتور خانه

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

حرارت تجهیزات و مواد سوختی
ذخیره

بایگانی پرنده ها

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

دانسیته باال مواد ( حجم باالی کاغذ
)

تمهیدات اختصاصی برای پیشگیری
مجهز به سنسور کشف دود و حرارت

( ترکیبی)

نصب سنسور کشف دود مرکزی

کنترل آتش سوزی
 1کپسول پودر و گاز1-کپسول
کوچکCO2
 1کپسول پودر و گاز

آزمایشگاه

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

بدلیل تجهیزات برقی با ارزش و
محلولهای شیمیایی

مجهز به سنسور کشف دود و حرارت

( ترکیبی)

 1کپسول پودر و گاز1-کپسول
CO2

رادیولوژی

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

بدلیل تجهیزات برقی با ارزش

مجهز به سنسور کشف دود و حرارت

( ترکیبی)

 1کپسول پودر و گاز1-کپسول
CO2

انبار

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

دانسیته باال مواد ( حجم باالی مواد
کاغذی پالستیکی و )...

نصب سنسور کشف دود مرکزی

 1کپسول پودر و گاز

محل نگهداری
کپسولهای اکسیژن

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

کپسول های طبی قابل اشتعال

در فضای خارج از ساختمان در محوطه بیمارستان

 1کپسول پودر و گاز
در واحد تاسیسات

واحد های درمانی
مثل اتاق عمل

خطر زیاد ( مکان پر خطر )High

کپسولهای طبی قابل اشتعال –
تجهیزات الکتریکی

کتابخانه

خطر متوسط ( معمولی )Moderate

به دلیل وجود حجم باالی چوب و
کاغذ

 1کپسول پودر و گاز

واحد های اداری

خطر کم LOW

تجهیزات برقی – حجم کاغذ ها و ...

به دلیل جابجایی به مکانی جدید در حال حاضر
سنسور کشف حریق ندارد .

-

مجهز به سنسور کشف دود و حرارت (
ترکیبی)
آموزش پرسنل خدمات در زمینه نحوه
حمل و نقل
آموزش پرسنل خدمات در زمینه رعایت
نکات پیشگیری هنگام وصل مانومتر

1کپسول پودر و گاز –وجود جعبه های فایر
باکس در راهروی های بخشهای مربوطه

 1کپسول پودر و گاز

 1کپسول پودر و گاز1-کپسول
CO2

