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مقدمه و پیشگفتار
امروزه ،حوادث و بالیا بخش بزرگی از منابع و برنامههای دولتها را بهه خهود اختصها
داده است .هر روز ،رسانهها درخصو

بروز حوادث مختلف در سراسر دنیا ،اطالعرسانی

میکننههد .تغییهرات جههوی و دسههتکهاریهههای بشههر در طبیعههت و رشههد سههریع فنههاوری،
آسیبپذیری مردم و بروز حوادث را افزایش داده است .دراینخصو

 ،آمارها نشهاندهندۀ

رشد فزایندۀ وقوع حوادث در گوشهوکنار دنیا هستند .حهوادث و بالیها همههسهاله ،تلفهات
جانی و خسارات مالی فراوانی به دولتها و ملتها تحمیل میکنند .در سال  ،١٢٢٢حهدود
 ٩٨٣حادثۀ طبیعی در  ٢٩٢کشور جههان بههوقهوع پیوسهت .ایهن حهوادث بها متهرثر کهردن
١٢٢میلیون نفر از جامعۀ جهانی ،جان بیش از  ١٣٢هزار نفر از مردم دنیا را گرفت و منجربه
 ۲۸0٫3میلیارد دالر خسارت شد.
در دهۀ گذشته ،نزدیک به ۲میلیارد نفر از مردم جهان ،یعنی حدود یهکششهم جمعیهت
کرۀ زمین بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،درگیر حوادث و بالیا بهودهانهد .بهیش از ٣٢درصهد
ِ
مرگومیرها در کشورها ِ
درحالتوسعه و کهمپیشهرفت ،ناشهی از وقهوع حهوادث و بالیها
ی
ِ
درحالتوسعه در آسیاست که مسهتعد حهوادث و بالیهای گونهاگون
میباشد .ایران کشوری
طبیعی و انسانساخت بوده و بهعنوان یکی از آسیبپهذیرتهرین کشهورها در جههان مطهرح
است .در  ٣٢سال گذشته ،بیش از ٢٨٢هزار نفر در اثر وقوع حوادث طبیعی جان خهود را از
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دست داده و چندینبرابر این تعداد نیز دچار آسیب و صدمات جسمی و روانی و اجتماعی
شده و داراییهای خود را از دست دادهاند.
براساس تعریف ،حوادث و بالیا اتفاقاتی هستند که در فعالیهتههای معمهول اجتمهاعی
اختالل ایجاد میکنند که این اختالل بیش از توان منطقهۀ آسهیبدیهده بهرای مقابلهه بهوده و
ِ
اتفاقات مخرب و آسیبرسان بهه
آسیبهای مالی و جانی بههمراه دارند .مدیریت مؤثر این
دو چیز بستگی دارد .۲ :قدرت پیشبین ِی عوارض و مشکالت ناشهی از وقهوع حهوادث؛ .۸
برنامهریزی برای پاسخ مؤثر به مشکالت ناشی از آنها.
ِ
درحالحاضر ،مدیریت حوادث و عوارض ناشی از آنها بهمنظور حفظ جوامع و تهرمین
ثبات ،امری ضروری است .بخش سالمت در بین تمام ارک ِ
ان درگیر در مدیریت حهوادث و
بالیا ،دارای جایگاه ویژهای است؛ زیرا اولین و مهمترین مطالبهه و دغدغهۀ مهردم ،سهالمت
است .آمادگی نیز از ارکان اصلی مدیریت حوادث است که در سهادهتهرین شهکل ،نیازمنهد
برنامهریزی ،آموزش کارکنان ،آموزش جامعه و تمهرین و ارزیهابی اسهت .ایهن آمهادگی در
سطوح مختلف نیازمند شرایطی است .۲ :در سطح فردی :افزایش دانش و بهبهود نگهرش و
کسب مهارتهای الزم؛  .۸در سطح محلی :تدوین برنامهه و تهرمین منهابع و مشهخصکردن
ساختار مدیریت محلی؛  .0در سطح ملی :تدوین سیاستها و دستورالعملهها و راهنماههای
عملکردی.
شواهد نشان میدهد حوزۀ سالمت بهطور عام و تمهام مراکهز بهداشهتیدرمهانی بههطور
خا  ،الزم است خود را برای مقابله با حوادث و بالیا آماده کنند ،چراکه تکیه بهر منهابع و
ِ
خهدمات سهالمت از منهاطق دیگهر،
امکانات خارج از منطقۀ آسیبدیده و انتظهار دریافهت
مرگومیر و آالم انسان ِی بیشتری بهدنبال خواهد داشت .برایناسهاس ،ایهن آمهادگی نیهاز بهه
انجام فرایندی علمی براساس الگوهای بررسیشدۀ موفق دنیا دارد .بدین منظور باتوجهه بهه
اینکه از وظایف اصلی وزارت بهداشت ،درمهان و آمهوزش پزشهکی و همچنهین ،کهارگروه
سالمت و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشهک ِی وزارت بهداشهت ،ارتقهای سهطح
آمادگی بخش سالمت برای ترمین پاسخ مؤثر به حهوادث و بالیها بها ههدف تهرمین بهتهرین
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خدمت به بیشترین افراد در کمترین زمان ،و نیز حفظ پایهداری و اسهتمرار عملکهرد مراکهز
بهداشتیدرمانی است؛ و از آنجاییکه دسهتورالعمل واحهدی در سهطح کشهور بهرای تهرمین
آمادگی مراکز بهداشتیدرمانی وجهود نهدارد ،تهدوین دسهتورالعمل آمهادگی بیمارسهتانی از
زمستان  ۲0۲۲آغاز شد .این دستورالعمل را مرکز تحقیقات سالمت در حوادث و فوریهت-
های پزشکی دانشگاه علوم بهزیسهتی و توانبخشهی بها سهفارش و حمایهت مسهتقیم مرکهز
مدیریت حوادث و فوریهتههای پزشهکی وزارت بهداشهت و مشهارکت جمهع بزرگهی از
متخصصان صاحبتجربه در بخش مدیریت سالمت در حهوادث و بالیها گهردآوری کهرده
است.
مجموعۀ حاضر با استناد به منابع روز دنیا (مرور وسیع منابع موجود) ،نظهر متخصصهان
(برگزاری جلسات متعدد گروهی و فردی بهصورت مصهاحبۀ نیمههسهاختاریافته فهردی یها
مصاحبۀ متمرکز گروهی و پانل متخصصان) و با استفاده از مطالعات انجام شهده درارتباطبها
سالمت در حوادث و بالیا تدوین و به دفعات ،بازبینی شده است .بهطهورحتم ،ایهن اولهین
اقدام در نوع خود است و بینیاز از اصالح و بازبینی نخواهد بود و سعی بر این خواهد بود
که پس از اجرای آزمایشی ،بهطور سالیانه ،بازبینی شود.
در اینجا ،الزم است از حمایتهای بیدریغ رئیس و معاونان و کارکنان مرکهز مهدیریت
حوادث و فوریتهای پزشهکی وزارت بهداشهت و نیهز رئهیس و معاونهان دانشهگاه علهوم
بهزیستی و توانبخشی و تمام اساتید همکار ،تشکر و قدردانی کنم.
امیدوارم مجموعۀ حاضر برای ارتقای آمادگی مراکز بهداشتیدرمانی مؤثر بهوده و گهامی
هرچند ناچیز در جهت کاهش درد و رنج مردم مترثر از حوادث و بالیا و نیز ترمین حقهوق
مردم شریف ایران اسالمی برداشته باشیم.
دکتر حمیدرضا خانکه
نویسندۀ مسئول
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نویسندۀ مسئول:
دکتر حمیدرضا خانکه

همکاران برحسب میزان مشارکت:
 -1محمد نقی طالبیان
 -2دکتر غالمرضا معصومی
 -3دکتر محمد سرور
 -4خانم لیال داددوست
 -5دکتر جعفر میعادفر
 -6دکتر محمدجواد مرادیان
 -7خانم مریم رنجبر
 -8دکتر احمد سلطانی
 -9دکتر جواد بابایی
 -11دکتر مهدی نجفی
 -11دکتر سیدعلی حسینی
 -12دکتر علی اردالن
 -13دکتر شاهرخ علینیا
 -14دکتر بهناز رستگارفر
 -15دکتر عباس استاد تقیزاده
 -16دکتر رضا محمدی
 -17دکتر نادر توکلی
 -18دکتر داوود خراسانی
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محتوای فصل


مقدمه و ضرورت؛

 ایمنی و آسیبپذیری بیمارستانی و شاخص ایمنی بیمارستان؛


برنامهریزی آمادگی بیمارستانی ،برنامه عملیاتی فوریت و برنامه افزایش ظرفیت؛



بیمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارستانها
در مقابل حوادث و بالیا؛

 تحلیل خطر ناشی از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آن؛
 انواع برنامهریزی در حوادث و بالیها و برنامههریهزی پاسهخ در حهوادث و بالیها؛
سناریو.
اهداف فصل:
خوانندگان پس از مطالعۀ این فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 .۲ایمنی و آسیبپذیری بیمارستانی و شاخص ایمنی بیمارستان را تشریح کنند.
 .۸برنامهریزی آمادگی بیمارستانی ،برنامه عملیاتی فوریت و برنامه افزایش ظرفیهت را
توضیح دهند.
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 .0بیمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارستانها
در مقابل حوادث و بالیا را تشریح کنند.
 .1تحلیل خطر ناشی از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آن را بیان کنند.
 .3انواع برنامهریزی و برنامهریزی پاسخ در حوادث و بالیا را توضیح دهند.
 .3تحلیل خطر را برای بیمارستان خهود انجهام داده و براسهاس یکهی از سهناریوهای
استخراجشده از تحلیل خطر ،برنامهریزی پاسخ را انجام دهند.

مقدمه و ضرورت
سیر تحول تاریخ زندگی انسان روی کرۀ زمین و فراوانی حوادث و بالیا حاکی از آن اسهت
ِ
اغلب بالیا همچون گذشته ،اجتنهابناپهذیر بهوده و بها ایجهاد تغییهرات و
که احتمال وقوع
دستکاریهای محیطی و جمعیتی و ،...جوامع بهصورت فزایندهای ،در معرض بالیها قهرار
دارند .مردم همیشه از وقوع حوادث و بالهایی که منجر به صهدمات و مهرگومیهر درطه ِ
ول
زندگیشان میشود ،رنهج مهیبرنهد و در ههراس هسهتند .بالیها امهروزه نسهبتبه گذشهته،
نگرانیهای بسیار بزرگتری برای جامعۀ بشهری ایجهاد کهردهانهد .احتمهال وقهوع حهوادث
غیرمترقبه که ممکن است افراد بسیاری در معرض آن قرار گیرند ،افزایش یافته و همچنهین
مردم ،احتمال بیشتری برای زندگی در شرایطی با خطر بالقوه بهاال را دارنهد .بررسهی رونهد
وقوع حوادث و بالیا در سالهای اخیر نشان میدههد کهه افهزایش میهزان رخهداد حهوادث
بزرگ مترسفانه ،با آسیبهای فراوان مالی و جانی همهراه اسهت .طبهق تعریهف ،حهوادث و
بالیا گسیختگی شدید جغرافیایی یا موقعیت و شرایط اضطراری با شهدت زیهاد اسهت کهه
نتایجی ،همچون مرگ ،آسهیب و صهدمات مهالی و جهانی و بیمهاری بهه همهراه دارد و بها
روشهای معمول و منابع موجود ،بهطور مؤثر نمیتوان آن را کنترل کرد؛ درنتیجهه ،نیهاز بهه
کمکهای خارجی وجود دارد.
سازمان بهداشت جهانی ،حوادث و بالیا را موقعیتی میداند که تجهیزات و ابزار محله ِی
الزم برای حمایت از زندگی و حیات انسانها بهدلیل حوادث طبیعی یا انسهانسهاز از بهین
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ِ
درطول دو دهۀ اخیر در دنیا ،زنهدگی حهداقل ۲۱۱میلیهون
رفته است .حوادث طبیعی بزرگ
نفر را تحت ترثیر قرار داده و منجر به مرگ هزاراننفر و آسیب اقتصادی بیش از 3۱میلیهارد
دالر شده است .ازطرفی ،بهدنبال افزایش تراکم جمعیت در مناطق مختلف کرۀ زمین ،اسکان
انسانها در مناطق حادثهخیز بیشتر شده است .ازنظ ِر آماری ،بهطور کلهی ،هرسهاله ،بهیش از
 ۱۱۱.۲۸۲نفر در سراسر دنیا ،در اثر حوادث طبیعی ،جان خود را از دست میدهند.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در سال  ،۸۱۱۲ترثیر حوادث و بالیا بر جامعۀ
جهانی بسیار عظیم بوده است؛ زیرا بهطهور متوسهط ،سهالیانه در سراسهر دنیها ،حهدود 3۱۱
حادثۀ طبیعی ثبت میشود که منجر به آسی ِ
ب حدود ۲۱میلیون نفر ،مصدومیت  ۱۱۱.51نفهر،
مرگ  ۱۱۱.3۱نفر و جابهجایی 3میلیون نفر از محل زندگی خود شده است.
شعار سازمان جهانی بهداشت در سال « ،۸۱۱3سالمت در حوادث و بالیا» بهوده و ایهن
سازمان تمام کشورهای عضو خود را متعهد ساخته که در راستای این شهعار ،برنامههریهزی،
مههدیریت ،همههاهنگی ،آمههوزش و دیگههر اقههدامات الزم را بهها ترکی هد بس هیار بههر حمای هت و
ظرفیتسازی مردم و مدیریت محلی انجام دهند .بدینترتیب ،درصهورت بهروز حهوادث و
بالیای احتمالی ،این مراکز وظایف خود را بههنحو احسهن انجهام میدهنهد و ضهمن حفهظ
سالمت افرادی که از حوادث ،جهان سهالم بههدر بهردهانهد ،مهیتواننهد خهدمات موردنیهاز
بازماندگان را بهصورت کوتاهمدت و درازمدت ارائه کنند.
ایران کشوری بالخیز و یکی از کشورهای بسیار مستعد جههان بهرای وقهوع حهوادث و
بالیاست .تقریباً از  1۱گونه حوادث طبیعی شناختهشده 0۲ ،گونهۀ آن در ایهران واقهع شهده
ِ
درصهد جمعیهت آن در
است .برایناساس ،ایران جز ِو  ۲۱کشور بالخیز جههان اسهت و 3۱
معرض خطرهای ناشی از زلزله و سیل وسیع قرار دارند .بههعبارت دیگهر ،ایهران در آسهیا،
چهارمین کشور و در دنیا ،مقام ششم را ازنظر وقوع حهوادث طبیعهی دارد و آسهیبپهذیری
ایران دربرابر زلزله ۲۱۱۱ ،برابر امریکا و ۲۱۱برابر ژاپن است.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  ،۸۱۱۲در صهد سهال گذشهته ،حهدود
 ۲۲۲حادثۀ بزرگ در ایران اتفاق افتاده که منجر به مرگ حدود ۲3۱ههزار نفهر ،مصهدومیت
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بیش از ۲5۱هزار نفر و آسیبدیدگی بیش از 11میلیهون نفهر شهده اسهت .زلزلهه و سهیل و
خشکسالی از حوادث بسیار فراوان در ایران بهوده و عالوهبهراین ،ایهران جهز ِو  ۲۱کشهور
پناهندهپذیر دنیا با حدود ۲میلیون نفر پناهنده است .حدود 30درصد مناطق ایران در معرض
ِ
درصد مناطق آن در معرض
زلزله قرار دارد و با وجود اینکه ایران کشوری خشک است3۱ ،
وقوع سیل است .در  ۲۱سال گذشته ،بهطور متوسط در ایران ،سالیانه  1۱۱۱نفر کشته شهده
و 33هزار نفر آسیب دیدهاند .بنابراین ،ضرورت توجه به بحث مدیریت حهوادث و بالیهای
طبیعی در کشور ما ،بر کسی پوشیده نیست.
بهطورقطع ،در میان مؤلفهههای متعهدد مهدیریت بالیها در بخهش سهالمت در حهوادث
غیرمترقبه ،بیشترین و مهمترین نقش را سیستمهای بهداشتی و درمانی ،بهویژه بیمارستانهها
بهعنوان واحد اصلی ارائۀ خدمات ،در مرحلۀ اولیه ایفا میکنند .خدمات سالمت در حوادث
طبیعی ،عامل اصلی بقای انسانهاست .حوادث و بالیا همیشه ترثیر چشمگیری بر بهداشهت
و سالمت عمومی و رفاه جمعیت آسیبدیده بهجا میگذارد .در سهالههای گذشهته تصهور
میشد که عملکرد بخش سالمت فقهط محهدود بهه دورۀ بعهد از وقهوع حادثهه اسهت؛ امها
باتوجهبه اینکه سازمانهای دولتی و غیردولت ِی درگیه ِر خهدمات سهالمتی در مرحلهۀ بعهد از
حادثه ،ناهماهنگیهای متعددی داشتهاند؛ بنابراین ،موضوع کار برای کسب آمهادگی قبهل از
وقوع حوادث و بالیا در بخش سالمت مطرح شد تا بتوانند خدمات سهالمتی بهتهری ارائهه
دهند.
امروزه شعار بینالمللی آمادگی در مقابل رویداد غیرمترقبه در رأس برنامههای مهدیریت
حوادث در سطح م ِلی و بینالمللی ،بهخصو در کشورهای حادثهخیز قهرار دارد .واضهح
است که هنگام بروز حوادث و بالیا ،وضعیت کهار در بیمارسهتانهها بههطهور کامهل تغییهر
میکند؛ لذا با ارزیابی صحیح حوادث احتمالی مهیتهوان بیمارسهتانهها را بهرای مقابلهه بها
حوادث و بالیا آماده ساخت تا در زمانهای بحرانی ،بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.
باتوجهبه نقش کلیهدی بیمارسهتانهها در درمهان و مراقبهت و کهاهش شهدت آسهیبههای
مصدومان ،بیمارستانها باید ترغیب شهوند درصهورت وقهوع رویهداد غیرمترقبهه ،آمهادگی
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خویش را برای مقابله با وضعیت بحرانی حفظ کنند؛ زیرا بیمارستانها در زمهان حهوادث و
بالیا ،بهعنوان بخش بسیار مهم و حیاتی از سیستم بهداشتیدرمان ِی جامعه عمل میکنند.
پاسخ به حوادث

بهطور معمول ،در سراسر دنیا ،سیستمهای بهداشتیدرمانی درخصو
و بالیا در سطوح محلی و م ِلی و بینالمللی ،با چالشهای متعددی روبهرو هستند .حوادث
و بالیا به هر علتی که روی دهند ،نیازمند آمادگی مراکز بهداشتیدرمانی هستند؛ زیرا این
ِ
موردنیاز مردم را بهعهده دارند؛ اما بهطور معمول
مراکز وظیفۀ ترمین خدمات سالمتی
بیمارستانها برای بهدستآوردن آمادگی و ارائۀ پاسخ مناسب به بالیا ،با ترخیر عمل
میکنند .این ترخیر ناشی از مشکالت مالی و وجود درک نامناسب از جایگاه بیمارستانها
در پاسخ به حوادث است .بااینحال ،بیمارستانها مجبور به ادامه و حتی افزایش فعالیت
خود در زمان وقوع حوادث و بالیا هستند .شواهد علمی متعدد نشاندهندۀ این است که
بین آمادگی بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی و میزان مرگومیر ناشی از وقوع حوادث
و بالیا ،ارتباط مستقیمی وجود دارد .در مطالعهای که بهمنظور بررسی ارتباط بین آمادگی
بیمارستانها و میزان مرگومیر ناشی از حوادث و بالیا در  1بیمارستان ( ۸بیمارستان در
کالیفرنیا ۲ ،بیمارستان در کوبۀ ژاپن و  ۲بیمارستان در ارمنستان) صورت گرفت نیز این
ارتباط بهوضوح مشخص شد .بیمارستانهای امریکا که در سطح آمادگی بیشتری قرار
داشتند ،با حداقل مرگومیر روبهرو شدند ( ۲۸1موردمرگ از  ۲۸۲۲۲مصدوم منتقلشده به
بیمارستان) و در مقابل در ارمنستان با سطح آمادگی بسیار اندک ،مرگومیر بسیاری مشاهده
شد ( ۸3۱۱۱مورد مرگ از  1۱۱۱۱مصدوم منتقلشده به بیمارستان) .در کوبۀ ژاپن که
بیمارستانها آمادگی متوسطی داشتند از ۸13.۲3مصدوم منتقلشده 35۸.1 ،مورد مرگ اتفاق
افتاد.
باتوجه به اینکه عمدتاً حوادث و بالیای طبیعی پیشگیریناپذیرند؛ لذا باید با افزایش
آمادگی سیستم بهداشتیدرمانی ،بهخصو

بیمارستانها ،مرگومیر و صدمات ناشی از

آنها را کاهش داد .آمادگی بهصورت عام ،شامل داشتن برنامه و امکانات و کارکنان در
محل ،برای ارائۀ پاسخ مؤثر در زمان مناسب است .آمادگی نیازمند حمایت مالی و مدیریتی
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درون بیمارستان و همچنین دیگر سازمانهای همکار ،بهمنظور برنامهریزی برای دادن
پاسخی مؤثر است .در بعضی مواقع ،بیمارستانها مستقیماً از حادثه مترثر شده و ازنظر
سازهای ،غیرسازهای ،تجهیزات ،کارکنان و حتی سازماندهی و مدیریتی ،آسیب میبینند؛ لذا
توانایی ترمین خدمات برای موج مصدومان ناشی از حوادث و بالیا را نخواهند داشت .در
ال غیرفعال
زلزلۀ  ۸۱۱0الجزایر ،حدود 3۱درصد بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی کام ً
شدند؛ اما در بم ،این اتفاق برای تمامی بیمارستانها افتاد .در زلزلۀ سال  ،۸۱۱3در جنوب
ال تخریب شدند .بهرغم تمام این مشکالت ،بیمارستانها
آسیا نیز 13درصد بیمارستانها کام ً
جایگاه بسیار حساس و کلیدی در زمان وقوع حوادث و بالیا دارند .سازمان بهداشت
جهانی به دفعات ،درخواست کرده است که دولتها باید بهطور جدی ،برای ارتقای سطح
آمادگی بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی مداخله کنند.
هدف از آمادهسازی بیمارستانها ،فراهمکردن سیستمهای پاسهخدهه ِی فهوری ،آمهوزش
ِ
موردنیاز برای ادامۀ مراقبت از بیماران کنهونی ،حفاظهت از
کارکنان ،خرید تجهیزات و اقالم
کارکنان خود و درنهایت ،پاسخگویی به نیازهای مطهرحشهده بههواسهطۀ وقهوع حهوادث و
بالیاست .بنابراین ،بهمنظور افزایش میزان آمادگی بیمارستانهها بهرای مقابلهه بها حهوادث و
بالیا ،باید تمرکز بر برنامهریزی داخلی و درصورت نیاز ،بر امکان گسترش آن باشد.
داشتن یک برنامهۀ آمهادگی قبهل از وقهوع حهوادث و بالیها ،بهه توسهعۀ تبهادل و درک
دستورهای فرماندهی سازمان کمک میکند؛ زیرا در زمان حوادث و بالیا ،بینظمهی حهاکم
است و افراد تمایل کمتری برای کارکردن بهعنوان اعضای گروه برای رسیدن به یک ههدف
ِ
آوری سیاسهت
مشخص دارند .بنابر تعریف ،آمادگی بیمارسهتانی عبهارت اسهت از« :فهراهم
پاسخ و تعیین قابلیت پاسخگویی و راهنمایی عملی اسهتاندارد بهرای فعالیهتههای فهوریتی
بخشهای مختلف بیمارستان هنگام بروز حوادث و بالیا و وقوع رویداد داخلی یا خهارجی
است که میتواند کارکنان بیمارستان ،بیماران ،مالقاتکنندگان و جامعه را تحت تهرثیر قهرار
دهد .تجربۀ سایر کشورها نشان داده است که بیمارستانهایی که برنامۀ آمادگی داشهتهانهد و
این برنامه را بهصورت مداوم تمرین کردهاند ،هنگام بروز رویداد غیرمترقبه ،کمتهر متحمهل

فصل اول :برنامهریزی آمادگی مقابله با حوادث و بالیا 01 

آسیب شدهاند .البته وجود یک برنامۀ مقابله با بالیها نیهز بههتنههایی اثهربخش نیسهت؛ بلکهه
اجرای این برنامه بهصورت منظم ،مؤثر خواهد بود .برای همین ،بیمارستانها باید در مواقهع
بحرانی ،برنامههای مدونی برای تخلیۀ بیماران و کارکنهان داشهته باشهند .تهدوین و اجهرای
برنامه و آموزش آن برنامه به کارکنان ،از وظایف مهم بیمارستانهاست؛ لهذا سهطح آمهادگ ِی
بیمارستانها در صورتی افزایش خواهد یافت که کارکنان آن بتوانند در شرایط فوری یها در
هر موقعیت بحران ِی دیگر ،بهموقع و با کارایی مناسب ،وظایف خود را انجام دهند.
مطالعات متعددی در خارج و داخل کشور در حهوزۀ سهالمت انجهام شهده اسهت کهه
نشاندهندۀ نبود آمادگی در بیمارستانها و سیستمهای بهداشهتیدرمهانی بهرای پاسهخ مهؤثر
هنگام حوادث و بالیاست؛ لذا لزوم تدوین الگویی یکسهان و کهاربردی باتوجههبهه شهرایط
ِ
موردترکیهد اسهت .بههعنهوان ماهال در تحقیقهی کهه در بیمارسهتانههای
خا هر کشهور،
علومپزشکی تهران برای مقابله با حوادث و بالیا در سهال  ۲0۲0انجهام شهده اسهت ،نتهایج
ِ
موردپژوهش ،کمیتۀ حوادث و بالیا وجهود
چنین نشان میدهد :در 3۸درصد بیمارستانهای
ِ
درصد آنها ،هیچ دورۀ آموزشی برای مقابله با بالیا برای مدیران و کارکنهان
نداشته و در 30
ِ
درصد مسئوالن واحدهای این بیمارستانها در هیچ برنامۀ آموزشهی
برگزار نشده است و ۲3
شرکت نکردهاند .در بررسی جهامعی کهه در بیمارسهتانههای کالیفرنیها انجهام شهده اسهت،
ِ
درصد بیمارستانهای شرکتکننده در این مطالعه ،برنامهههای آمهادگ ِی بحهران داشهتهاند؛
33
ِ
درصد آنها کمیتۀ برنامههریهزی بحهران داشهتند و بهیش از  3بیمارسهتان از ۲۱
همچنین 33
بیمارستان شرکتکننده ،همکاری متقابلی با فوریت پیشبیمارستانی داشهته و تقریبهاً تمهامی
بیمارستانها اعالم کردهاند که برنامههای بحران بههصهورت گسهترده ،در بیمارسهتان پخهش
شده و در قسمتهای مختلف ،دسترسی سریع به آنها وجود دارد۲0 .درصد ههم گهزارش
کردند که کارکنان درمانی و مدیریتی ،برنامه را بررسی کردهاند و 33درصد از بیمارسهتانهها
نیز سالیانه ،برنامۀ آمادگی مقابله با بحران را بهصورت مانور تمرین کهرده و براسهاس نتهایج
مانور ،برنامۀ خود را بازبینی نموده و نتایج آن را بهطور گسترده ،در دسترس کارکنهان قهرار
میدهند .در بسیاری از این بیمارستانها برنامهههای فهوریتی وجهود دارد کهه فعالیهتههای
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اولیهای مانند انتخاب رئیس در زمان حادثه و تعیین مسئولیت مشخص بهرای کارکنهانی کهه
در مرخصی هستند بخشی از آن است3۲ .درصد بیمارستانهای مهذکور مکهان ثهابتی را بهه
کنترل بحران اختصا

داده بودند.

براساس اعالم کمیسیون اعتباربخشی مؤسسات بهداشتیدرمانی ٢،در سال ،دو بار تمرین
برنامۀ مقابله با بحران نیاز است .مطالعۀ خانکه و همکاران که بهمنظور طراحی مدل مدیریت
سالمت در حوادث با استفاده از رویکهرد کیفهی ١انجهام شهده ،نشهاندهندۀ آمادگینداشهتن
بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی در سطح کشور و لزوم توجه کافی به ایهن امهر اسهت.
در مطالعات دیگری که در همین زمینه ،خانکه و همکاران در بیمارستانهای شهرهای زرند
و شیراز و بیمارستانهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام دادنهد ،آمادگینداشهتن
ال مشههود بهود؛ لهذا بهر لهزوم تهدوین و طراحهی
بیمارستانها در مقابل حوادث و بالیا کام ً
الگویی واحد برای برنامهریزی بیمارستانی در مقابل حوادث و بالیا ترکید فراوانی کردهاند.
باتوجهبه این مسائل ،میتوان گفت بیمارستانها قسمت بسیار کلیدی در ترمین خدمات
ِ
موردنیاز مردم در زمان وقوع انواع مختلف حوادث و بالیا هستند .بستهبه وسعت و
سالمتی
شدت حوادث ،معموالً نیاز به افزایش ناگهانی خدمات سالمتی بیش از ظرفیت بیمارستان و
مراکز بهداشتی درمانی پیدا میشود و ایمنی این مراکز را برای ارائۀ خدمات موردنیاز مهردم
تهدید میکند.
هر حادثهای که زیرساختها را تخریب کند و منجر به بروز صدمات جسهمی و روانهی
شود ،نیازمند مشارکت تمام سازمانهای مربوط است .درصورت بروز چنین وضهعیتی ،تهیم
سالمتی محلی بهسرعت ،دچار اختالل و حتی ناکارایی خواهد شهد .بنهابراین ،مسهائل زیهر
ضرورت آمادگی بیمارستانها را برای اقدامات پایه و ضروری ،بیشازپهیش نشهان میدههد:
منابع محدود ،تقاضای فراوان برای خدمات سالمتی ،اخهتالل در مکانیسهمههای ارتبهاطی و

)1. Joint Commission on Accreditation of Hospitals ( JCAHO
)2. Grounded Theory (GT
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پایینبودن سطح آمادگی مراکز بهداشتی درمانی برای واکهنش در برابهر معضهالت ناشهی از
وقوع حوادث.
از آنجایی که بیمارستانها بهدلیل خدمات فوریتی و عملکرد ۸1ساعته ،بهعنوان مراکهز
حیاتی برای فعالیتهای تشخیصی و درمانی و نیز مرکهز پیگیهری مراقبهتههای ارائههشهدۀ
پزشکان و دستاندرکاران بهداشت و درمان بهشمار میآینهد؛ آمهادگی بیمارسهتانهها بهرای
ال ضهروری
پاسخگویی مؤثر به مخاطرات داخلی و خارجی و داشتن برنامۀ تمرینشده ،کام ً
است.
هدف اصلی برنامۀ بیمارستانی در رویداد غیرمترقبه ،کاهش تعهداد مهرگومیهر ،افهزایش
تعداد نجاتیافتگان ،کاهشیافتن عوارض معلولیتها و تسکین دردهای جسمانی و روانهی
حادثهدیدگان است .سازماندهی عملیاتی بیمارستانی هنگام بالیها بایهد بها همهان کارکنهانی
امکانپذیر باشد که در زمان عادی ،در بیمارسهتان فعالیهت میکننهد؛ بنهابراین ،سهازماندهی
نیروها و برگزاری مانور برای آمادگی کارکنان ،موضوعی بسیار مهم خواهد بود.
نظر به اهمیت و حساسیت بیمارستانها و مراکهز بهداشهتیدرمهانی در تهرمین نیهازههای
سالمتی مردم در وضهعیت عهادی و در حهوادث و بالیها و ازآنجهاییکهه سیاسهت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهطورکلی ،ارتقای آمادگی بخش سالمت در مقابل بالیها
بوده؛ در این راستا ،ارائۀ پروتکل و دستورالعمل واحد بسیار راهگشاست .در ایهن مجموعهه
سعی بر این است کهه باتوجهه بهه مطالعهات داخلهی و خهارجی و نظهر متخصصهان ،یهک
دستورالعمل کشوری با رویکرد تمام مخاطرات برای تبیین اقدامات اساسی و پایهای معرفی
شود تا هم بیمارستانها براساس آن ،هنگام پاسخدهی به حوادث و بالیا عمهل کننهد و ههم
برای ارتقای سطح آمادگی بیمارستانی بهکار گرفته شود.


هدف کلی ارائۀ الگویی جامع و واحد برای برنامهریهزی پاسهخ بهه حهوادث و
بالیا در تمام بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی کشهور بههمنظور کهاهش مهرگومیهر و
صدمات جسمی و روانی حاصل از حوادث و بالیا در بیمارستانها یها منطقهۀ جغرافیهایی
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مرتبط با بیمارستانها میباشد .ضمناً ترمین مراقبت با کیفیت مناسب برای بیماران بسهتری
و مصدومان در زمان وقوع حوادث ،از دیگر اهداف این برنامه است.
برایناساس ،الزم است این برنامه چهار مرحلۀ اصلی چرخۀ مدیریت حوادث و بالیها را بهه
شرح زیر پوشش دهد:
 کاهش آثار :٢شامل اقداماتی برای کاهش آثار سوء حهوادث و بالیهای پزشهکی بهر
سالمت انسهان و عملکهرد جامعهه بههمنظور کهاهش میهزان آسهیب و صهدمات و
معلولیتها و تلفات انسانی است.
 آمادگی :١شامل اقداماتی است که بهصورت پیشگیرانه ،برای ارائۀ پاسهخی مهؤثر و
کارا به حوادث و بالیای پزشکی محتمهل بههشهکل برنامههریهزی جهامع صهورت
میگیرد .این برنامه براساس فرایند تحلیل خطر برای مخاطرات احتمالی و ارزیابی
آسیبهای احتمالی آماده میشود.
 پاسخ :٩مرحلهای است که برنامۀ مقابله با حوادث بهطور واقعهی بها ههدف حفهظ
حیات انسانها ،ارائۀ کمکهای اولیه ،کهاهش و تهرمیم آسهیبههای سیسهتمههای
موجود و ترمین خدمات موردنیاز قربانیان ،فعال میشود.
 توانبخشی /بازسازی :4شامل تمام اقداماتی است کهه بهرای تابیهت و بازگردانیهدن
جامعه به وضعیت قبل از حادثه صورت مهیگیهرد .ایهن فراینهد شهامل بازسهازی
ساختمانها و ساختارهای موجود ،بازسازی زیرساختارها ،اسکان مجدد جامعهه و
ترمین خدمات موردنیاز بهداشت روان بهرای بازمانهدگان مهیباشهد .ترکیهد کتهاب
حاضر بر کسب آمادگی و ارتقای سطح آن با استفاده از الگوی جامع ارائهشهده در
این کتاب است.

1. Mitigation
2. Preparedness
3. Response
4. Rehabilitation/Reconstruction
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فرایند آمادگی بیمارستانی یک فرایند مداوم ،پویا و پیشرونده برای شناسهایی تغییهر در
ال
تهدیدها و مخاطرات و تغییرات سطح آمادگی است .منظور از تهدیهدها و مخهاطرات ،مها ً
شناسایی گسل جدید در زیر بیمارستان یها فعالشهدن یهک کارخانهۀ شهیمیایی در نزدیکهی
بیمارستان است .نمونهای از تغییرات سطح آمادگی نیز جابهجایی کارکنان اسهت کهه شهاید
منجر به بهکارگیری کارکنانی کمتجربه ،غیرماهر و مبتدی در بالیها شهود .در همهین راسهتا،
ارزیابی پاسخهای دادهشده در حوادث و بالیای واقعی و تمرینهای انجامشده ،به شناسایی
تغییرات الزم و ضروری برای بهبود آمادگی کمک میکند.
الزم است بیمارستان برای بروز بالیای مختلف و متنوعی آمهاده باشهد؛ ولهی اغلهب ،در
حوادث و بالیا ،نیازهای یکسانی به خدمات بیمارستانی دیده میشود .بهدلیل همین تشهابه،
نیازی به تدوین برنامههای جداگانه برای هر نوع مخاطره وجهود نهدارد؛ لهذا بیمارسهتان در
فرایند برنامهریزی خود ،رویکرد تمام مخاطرات ٢را در پیش میگیرد .برنامههههای جداگانهه
نهتنها به منابع انسانی ومالی بسیار نیاز دارند؛ بلکه کارکنان نیز دچهار سهردرگمی و گیجهی
میشوند .برنامۀ مقابله با حوادث و بالیا باید مسائل مشترک بین بالیای مختلهف را در نظهر
بگیرد؛ برای ماال ،سقوط هواپیما یا تصادف جادهای شدید ،موجب مصهدومیت بسهیاری از
افراد و هجوم آنها به بیمارستان میشود؛ در این مواقع ،هر بیمارستانی باید بتوانهد تریهاژ و
خدمات درمانی سریع و نجاتبخش را برای آنها ترمین کند .بنابراین ،محور برنامۀ آمهادگی
بیمارستانی برای تمام بالیا یکسان است؛ فقط درخصو

حوادث خا

 ،مال حادثهای که

نیاز به تیم آلودگیزدایی ١دارد ،به یک برنامۀ تکمیلی نیاز است.
مسئلۀ دیگر این است که تمام اتفاقات ناشی از وقوع یک حادثه ،پیشبینیشدنی نیست؛
بنابراین ،تدوین یک برنامۀ بسیار پیچیده نهتنها عملی نیست ،بلکه برای کارکنان نیز قابلفهم
نخواهد بود؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که بهترین ویژگی یک برنامۀ بیمارسهتانی ،سهادگی آن
است.

1. All Hazard Approach
2. Decontamination team
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 .3-3ایمنی و آسیبپذیری بیمارستان
آسیبپذیری بیمارستان به میزان کمبودها و ضعفهای آن در زمان وقهوع حهوادث و بالیها
بسههتگی دارد .بررسهی صههحیح و مههنظم مخههاطرات و آسهیبپههذیریهههای محتمههل ،الزمهۀ
برنامهریزی و مدیریت مؤثر خطر است؛ همچنین ،برنامهریهزی بایهد بهر مخهاطرات محلهی
متمرکز باشد.
مخاطرات ٢تهدیدهای محتملی هستند کهه ممکهن اسهت در محهدودهای از زمهان و در
مکانی مشخص رخ دهند .این اتفاقات معموالً با مرگومیر یا صهدمات شهدید و تخریهب و
اختالل در فرایندها همراه هستند .مخاطرات ممکن است مانند زلزله و سیل و توفهان منشهر
طبیعی داشته یا مانند انفجارات صنعتی و بالیای ترافیکی ،منشر انسانی داشهته باشهد .گهاهی
نیز میتوانند ترکیبی از این دو باشند.
آسیبپذیری ١عبارت است از ضعفهای شناختهشهدهای کهه یهک مجموعهه در مقابهل
مخاطرهای خا

دارد .آسیبپذیر ِ
ی بیمارستان مترثر از سطح آمادگی آن است .بهرای ماهال،

آمادگی زیاد یک بیمارستان در مقابل زلزله ،به همان نسبت ،آسیبپذیری آن را در مقابل آن
حادثه کم میکند.
خطر ٩،احتمال آسیب یا اختالل عملکرد ناشی از وقوع مخهاطرهای خها

و مبتنهی بهر

سطحی از آسیبپذیری نسبتبه آن مخهاطره در مکهان و زمهان مشهخص اسهت .خطهر یها
ریسک ،محصول مخاطره و سطح آسیبپذیری ،م ِنهای ظرفیت سهازگاری آن بیمارسهتان بها
مخاطره یا تجربۀ حداقل آسیب عملکردی است.
ظرفیت سازگاری( -آسیبپذیری * مخاطره) = ریسک/خطر
بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی بایهد براسهاس حادثههای کهه احتمهال وقهوع دارد،
آسیبپذیری مرکز را بررسی کرده و آمادگی خود را ارتقا دهند .بههمنظهور حفهظ و تهداوم
1. Hazards
2. Vulnerabilities
3. Risk
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عملکرد در یک حادثه ،بیمارستان با افزایش ظرفیت سازگاری خود ،میتوانهد میهزان خطهر
ناشی از حادثه را کاهش دهد.
آسیبپذیری 1درخصو

مراکز بهداشتیدرمهانی ،مهیتوانهد بهه آسهیبپهذیری خهارجی و

داخلی تقسیم شود .آسیبپذیری خارجی درحقیقت ،آسیبپذیری از آن دسهته رویهدادهایی
است که خارج از بیمارستان اتفاق مهیافتنهد؛ ولهی بهر بیمارسهتان و تهوان آن بهرای تهرمین
خدمات سالمتی ترثیر مهیگذارنهد .بهرای ماهال ،تهرثیر حهوادثی ،همچهون جنه  ،فعالیهت
آتشفشان ،سونامی ،زمینلرزه و توفان بر بیمارستان ،بههصهورت مراجعهۀ تعهداد فراوانهی از
مصدومان و بیماران است که برای دریافت خدمات ،بهه بیمارسهتان سهرازیر مهیشهوند یها
بهصورت تخریب محیط است که مانع دسترسی بیمارستان به کارکنان و تجهیزات موردنیهاز
خود میشود .آسیبپذیری داخلی ناشی از رویدادی است که مستقیماً بیمارستان را تخریب
کرده یا بر روند فعالیت آن اثر میگذارد .تخریب ساختمان ناشی از توفان ،زلزلهه ،سهیل یها
آتشفشان ،نمونههایی از این قبیل هستند.
در رویکردی دیگر ،آسیبپذیری بیمارستان را میتوان به انواع سازهای و غیرسهازهای و
مدیریتیسازمانی تقسیم کرد .آسیبپهذیری سهازهای شهامل آسهیب سهاختمان بیمارسهتان و
عناصر سازهای و ساختمانی است که به انهواع حمایهتههای فیزیکهی ،نظیهر فونداسهیون و
دیوارهای حمایتی و ستونها نیاز دارد .این عناصر میتوانند ضعف بیمارستان در مواجهه بها
حوادث و بالیای مختلف ،مال زلزله و سهیل و توفهان باشهند .آسهیبپهذیری غیرسهازهای،
آسیب عناصری است که برای کارکرد بیمارستان ضروری میباشند؛ مال سیستم گرمایشی و
سرمایشی ،تهویه ،سیستم اطالعرسانی ،آب ،تجهیزات ،ترسیسهات ،دکوراسهیون ،بهرق و. ...
آسیبپذیری مدیریتیسازمانی به منابع انسانی و مدیریت سازمانی اشهاره میکنهد کهه بهرای
ارائۀ خدمات تخصصی و انجام وظایف واگذارشده در راستای عملکرد بیمارستان ضهروری
است.

1. vulnerability
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ظرفیت بافری ٢توانایی تداوم عملکرد بهرغم آسیب و تغییهر در منهابع موجهود در یهک
مرکز بهداشتی درمانی است .بهعبارتی ،ظرفیت بافری تهوان یهک جامعهه یها سهامانه بهرای
کاهش تغییر در عملکرد درصورت وجود تغییر در منابع در دسترس اسهت .ایجهاد ظرفیهت
بافری در بخش سالمت ،همان مفهوم افزایش ظرفیت ١است که بهمعنی انجامدادن اقهداماتی
برای افزایش خدمات در زمان پاسخ به حوادث و بالیاست .در این وضعیت ،بیمارسهتان بها
استفاده از منابع موجود و کاهش آسهیبپهذیری در مقابهل حهوادث ،آمهادگی مناسهب پیهدا
میکند.
افزایش ظرفیت یک مرکز بهداشتیدرمانی عبارت است از توان آن مرکز برای توسهعه و
گسترش عملکرد مرکز با هدف ترمین خدمات موردنیاز در هنگامیکه تعداد بسیاری بیمار و
مصدوم ناشی از حادثه به بیمارستان مراجعه میکنند .افزایش ظرفیهت یها افهزایش ناگههانی
حجم بیماران میتواند بالفاصله ،بهدنبال وقوع یک مخاطره ،مال زمینلرزه یا انفجهار ،اتفهاق
افتد یا بهصورت تدریجی و در طوالنیمدت ،مال یک پاندمی (همهگیری جهانی) ،بهوقهوع
بپیوندد.
تابآوری ٩یک مرکز بهداشتیدرمانی در یهک حادثهۀ درازمهدت ،مهیتوانهد معضهالت
فراوانی را ایجاد کند که در این مواقع ،به مشارکت فعال کارکنان در کنار برنامهریهزی دقیهق
و کسب آمادگی مناسب نیاز است؛ برای ماهال ،مرکهز مهدیریت منهابع و خهدمات سهالمتی
امریکا 4افزایش ظرفیت موردنیاز را بهمنظور ترمین توانایی الزم برای درمان و تابیت شهرایط
بیماران به ِ
ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ،به شرح زیر ،توصیه کرده است:
 3۱۱ بیمار در حوادث عفونی؛
 3۱ بیمار در حوادث شیمیایی؛
 3۱ بیمار در حوادث انفجاری و آتشسوزی؛
1 . Buffering capacity
2 . Surge capacity
3 . Resilence
4 . Health Resources & Services Administrators
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 3۱ بیمار در حوادث پرتوتابی.
این اعداد از معیارهای استاندارد آمادگی برای بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان اسهت؛
برای ماال ،شهری با جمعیت ۸میلیون نفر ،باید بتواند خدمات سالمتی موردنیاز  ۲۱۱۱بیمار
را در حههوادث عفههونی 3۱۱ ،بیمههار را در حههوادث شههیمیایی ۲۱۱ ،بیمههار را در حههوادث
سوختگی و  ۲۱۱بیمار را در حوادث پرتوتابی ترمین کند .براساس اسهتاندارد ،در بعضهی از
ِ
درصد توان موجود باشد؛ بهرای
کشورها ،توان افزایش ظرفیت بیمارستانها باید حداقل۸۱ ،
ماال ،یک بیمارستان ۲۱۱تختخوابی باید بتواند  ۲۸۱تخت را در زمان حادثه ترمین کند.

 .3-3-3بررسی آسیبپذیری بیمارستان
پایه و اساس برنامهریزی برای ارتقای آمادگی بیمارستان ،شامل تحلیل مخهاطرات و تعیهین
میزان آسیبپذیری محتمل است .تحلیل مخاطرات و آسیبپذیری از عناصهر اصهلی برنامهۀ
بیمارستانی است که برای شناسایی تهدیهدها و مخهاطرات ،بایهد بههطهور مهنظم و دورهای
ارزیابی شود.
احتمال وقوع٢و میزان ترثیر ،دو عنصر اصلی تحلیل مخاطرات و آسیبپذیری هستند؛ بها
این توضیح که همواره تحلیل مخاطرات و آسیبپذیری بیمارستان و جامعه باید با یکهدیگر
همسو باشند.
مراحل فرایند تحلیل مخاطرات و آسیبپذیری عبارتاند از:
 .۲تعیین مخاطراتی که بهطور مسهتقیم و غیرمسهتقیم بیمارسهتان را تحهت تهرثیر قهرار
میدهنهد .دراینخصهو

 ،از منهابع و اطالعهات موجهود در جامعهه ،منهابع تهاریخی،

اطالعات هواشناسی و نقشههای سیل بهمنظور آگاهی از تمامی مخاطرات و هر اتفهاقی
که باعث اختالل در ارائۀ خدمات بیمارستانی میشود ،استفاده میگردد ،مال قطع بهرق،
اینترنت ،آب و. ...

1. Probability
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 .۸تعیین احتمال وقوع مخاطرات :باید تمام مخاطرات را براساس احتمهال وقهوع زیهاد،
متوسط ،کم و صفر فهرست و طبقهبندی کرد و برای هر طبقه ،یک عدد درنظر گرفت.
 .0تعیین یک یا چند مخهاطرۀ محتمهل در بیمارسهتان و بررسهی میهزان آسهیبپهذیری
بیمارستان در مقابل آنها که شامل انواع تهدیدها میشود؛ نظیر تهدید حیات ،سهالمت،
بهداشههت ،ایمن هی ،امههوال و تجهی هزات ،اسههتمرار فعالی هت ،اعتمههاد جامعههه و اخههتالل
سیستمهای داخلی و مسائل قانونی.
 .1تعیین سطح آمادگی فعلی بیمارستان درمقابل هریک از تهدیدهایی کهه در بهاال رکهر
شد.
 .3تعیین اولویت اقدامات بهمنظور کسب آمادگی یها ارتقهای سهطح آمهادگی درمقابهل
خطرهای شناختهشده ،محتمل ،آسیبرسان و مخرب.
شیوهها و الگوها و ابزار متفاوتی برای انجامدادن تحلیل مخهاطرات و آسهیبپهذیری در
دسترس قرار دارد؛ ولی بهطور کلی ،برای تحلیل مخاطرات و آسیبپذیری ،بایهد نکهات
زیر در نظر گرفته شود:
 .۲عوامل مرتبط با خطر:
 تهدید حیات و سالمت؛
 اختالل در ارائۀ خدمات؛
 احتمال آسیب و تخریب ساختمان و محیط فیزیکی؛
 از دستدادن اعتماد عمومی؛
 ترثیر و صدمات مالی؛
 نگرانیهای قانونی.
 .۸عوامل مرتبط با احتمال وقوع بالیا و مخاطرات:
ال آتشسوزی؛
 خطر شناختهشده یا تجربهشده با احتمال وقوع زیاد ،ما ً
 اطالعات تاریخی؛
 آمارهای مرتبط با تجهیزات.
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 .0مسائل مرتبط با آمادگی:
 وضعیت برنامۀ موجود؛
 وضعیت آموزش؛
 وضعیت بیمهها؛
 وجود سیستم پشتیبان؛
 وجود منابع اجتماعی؛

 .1-3-3شاخص ایمنی بیمارستان

0

این شاخص محصول سازمان بهداشتی پانامریکن ١و گروه مشورتی کاهش آثار بالیا ٩است
که با هدف کمک به بیمارستانهها ،بهرای بررسهی ایمنهی و اولویهتبنهدی برنامههریهزی و
پیشگیری از آسیب مراکز بهداشتیدرمانی در اثر وقوع حوادث و بالیا طراحی شهده اسهت.
درحقیقت ،شاخص ایمنی بیمارستانی نشاندهندۀ این احتمال است که بیمارستان مهیتوانهد
در هنگام وقوع بالیا فعال باشد و وظایف خود را انجام دهد .این مجموعه ابزاری است کهه
 ۲13حوزۀ بیمارستانی ،ازجملهه سهازهای و غیرسهازهای و عناصهر عملیهاتی بیمارسهتان را
دربرمیگیرد .پس از اینکه متخصصان ههر بخهش نمهرات بخشهها و حهوزهههای مختلهف
بیمارستان را تعیین و وارد رایانه کردند ،رتبۀ بیمارستان بهدسهت مهیآیهد .درنهایهت ،نمهرۀ
شاخص ایمنی بیمارستان ِی بهدستآمده ،وضعیت بیمارستان را در یکی از حالهتههای زیهر
مشخص میکند:
سطح اول ،بیمارستان میتواند از جان افرادی که درون آن هستند ،حفاظت کرده و قهادر
به ادامۀ عملکرد خود در هنگام حوادث و بالیا میباشد.
سطح دوم ،بیمارستان قادر به مقاومت در مقابل حوادث و بالیا هست ،ولی تجهیزات و
خدمات حیات ِی آن در معرض خطر قرار دارند.
1. Hospital Safety Index
)2. Pan American Health Organization (PAHO
)3. Disaster Mitigation Advisory Group (DiMAG
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سطح سوم ،در زمان حادثه ،بیمارستان و تمام افرادی که در آن هستند ،در معرض خطهر
قرار دارند.

 .1-3برنامهریزی آمادگی بیمارستانی
برای مقابله با حوادث و بالیا ،بیمارستانها باید برنامه داشته باشند .این برنامه باید در مسهیر
مههدیریت تهدی هدها و مخههاطرات شناختهشههدۀ حاصههل از انجههامدادن تحلی هل مخههاطرات و
آسیبپذیری بوده و نیز مبتنی بر شاخصهای ایمنی بیمارستانی .همچنین ،با استفاده از ایهن
برنامۀ جامع ،مدیران بیمارستانها میتوانند ضمن کاهش اثهر احتمهالی حهوادث و بالیها بهر
جنبههای مختلف بیمارستان ،برای پاسخ به حهوادث ،آمهادگی مناسهب را کسهب کننهد .دو
هدف اولیۀ کسب آمادگی بیمارستانی شامل ترمین محیطی امن بهرای بیمهاران و کارکنهان و
همزمان ترمین پاسخی مؤثر به حادثۀ پیشآمده است.
فرایند کسب آمادگی بیمارستانی از این قرار است:
 .۲تدوین سیاست آمادگی در حوادث و بالیا؛
 .۸برنامهریزی پاسخ به حوادث و بالیا؛
 .0آموزش کارکنان؛
 .1نظارت و ارزیابی نتایج.

 .3-1-3برنامۀ عملیاتی فوریت

0

برنامۀ عملیاتی فوریت شامل موارد زیر میباشد:
 استراتژیهای مدیریت حوادث بیمارستانی؛
 چارچوب برنامهریزی پاسخ به حوادث و بالیا؛
 آموزش کارکنان بیمارستان؛
 تمرین و افزایش تابآوری ١بیمارستان دربرابر حوادث و بالیا.
)1. Emergency Operation Plan (EOP
2. Resilence
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برنامۀ عملیاتی فوریت بیمارستانی ،شامل استراتژی مدیریتی نوشتهشده برای کاهش آثار
بالیا و کسب آمادگی ،پاسخگویی و مرحلۀ بهبودی است .این برنامهها انعطافپهذیر بهوده و
ِ
طراحی آنها براسهاس نتهای ِج حاصهل از
مبتنی بر رویکرد تمامی مخاطرات است .همچنین،
تحلیل مخاطرات و آسیبپذیریهابوده و میتواند پاسخی درخور ثبت و اندازهگیهری ارائهه
کند.
عناصر اصلی برنامۀ عملیاتی فوریت عبارتند از:
 تعیین و پیشبینی مخاطرات و آسیبپذیری؛
 برنامهریزی و مدیریت در حوادث و بالیا؛
 ترمین خدمات سالمتی موردنیاز؛
 تعیین نقش و وظایف کارکنان قبل و حین و پس از حادثه؛
 برقراری ارتباطات داخلی و خارجی؛
 پشتیبانی و حمایت؛
 برنامهریزی مالی؛
 ترمین تجهیزات؛
 ردیابی بیماران؛
 مدیریت اجساد و مرگومیر؛
 رفع آلودگی؛
 حفظ عملکرد تسهیالت و زیرساختها و مجموعۀ مراکز بهداشتیدرمانی؛
 حفظ و ارتقای ایمنی و امنیت؛
 هماهنگی با سازمانها و ارگانهای خارجی.
فرایند کسب آمادگی نیازمند هماهنگی پاسخهای داخلی و خهارجی بهه حادثهه ازطریهق
یک سیستم فرماندهی یا مدیریت پذیرفتههشهده و کهارا ،نظیهر سهامانۀ فرمانهدهی حهوادث
بیمارستانی ٢است.
)1. Hospital Incidence Command System (HICS
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 .3-3-1-3عناصر برنامۀ افزایش ظرفیت
ِ
اصهلی کارکنهان( ٢منهابع انسهانی) و تجهیهزات
هر برنامۀ افزایش ظرفیت شامل سهه جهزء

١

(تخصصی و غیرتخصصی بیمارستانی) و امکانهات و سهاختارها( ٩فضهای فیزیکهی) اسهت.
بهبیان دیگر ،یک مرکز بهداشتی و درمانی درصورتی میتواند هنگام وقوع حوادث بهه ارائهۀ
خدمات خود،ادامه دهد که بتواند براساس یک برنامۀ ازپیشتدوینشده و تمرینشده ،منهابع
سهگانۀ خود را افزایش دهد .در این بخش ،به اختصار به این عناصر اشاره خواهیم کرد.
 .۲کارکنان (منابع انسانی) :برنامۀ افزایش ظرفیت ،برنامهای است که میتوانهد براسهاس
یک برنامۀ قبلی ،تمام منابع انسانی موردنیاز برنامه ،اعهم از پزشهکان ،پرسهتاران ،کهادر
پیراپزشکی و نیروهای خدماتی را ترمین سازد .بهطبع ،ممکهن اسهت تمهام ایهن منهابع
هنگام بروز حادثه در اختیار مدیریت نباشند؛ بنابراین ،برنامۀ افزایش ظرفیت مهیتوانهد
ِ
موردنیاز را از راههای مختلف (کارکنان خود بیمارسهتان ،کارکنهان مراکهز
منابع انسانی
همکار ،نیروهای داوطلب و )...ترمین سازد.
 .۸تجهیزات تخصصی و غیرتخصصهی بیمارسهتانی :بهرای ارائهۀ خهدمات مناسهب بهه
مصدومان در هنگام وقوع یک حادثه ،عالوهبر منابع انسانی ،به تجهیهزات تخصصهی و
غیرتخصصی بیمارستانی نیاز است .یک برنامۀ افزایش ظرفیهت طهوری طراحهی شهده
است که میتواند این منابع را از انبارهای موجهود در بیمارسهتان و مراکهز و نهادههای
همکار یا ازطریق تفاهمنامههایی که با مراکهز تهرمین مهواد و تجهیهزات منعقهد سهاخته
است ،تامین کند .در این برنامه ،عالوهبر ترمین نیازهای تخصصهی ،نحهوۀ تهرمین مهواد
مصرفی و همچنین مواد غذایی نیز مشخص شده است.
 .0امکانات و ساختارها (فضای فیزیکی) :واضح است کهه منهابع انسهانی و تجهیهزات
برای ارائۀ خدمات ،باید در یک فضای فیزیکی مستقر شهوند .برنامهۀ افهزایش ظرفیهت
طوری طراحی شده است کهه مهیتوانهد از تمهام ظرفیهت فیزیکهی بیمارسهتان ،شهامل
1. Staff
2. Stuff
3. Structure
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اتاقهای بستری ،راهروها ،سالنها و حتی فضای باز بیمارستان ،بهخصو

در مواقعی

که ایمنی ساختمان اصلی تهدید شده است ،برای عرضۀ خدمات بهتر اسهتفاده کنهد .در
این برنامه ،کاربری تمامی فضاهای موجود در بیمارسهتان در هنگهام وقهوع حادثهه ،از
پیش مشخص و نیز فضاهای موردنیاز برای تریاژ بیماران ،بستری مصدومان ،نگهداری
اجساد و همچنین ،محل استراحت کارکنان پیشبینی شده است.

 .3-3-3-1-3مرحلۀ اول :پیشنیازهای تدوین برنامه
اولین مرحله برای داشتن یک برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارسهتانی ،تهدوین پهیشنیازههای آن
است .این پیشنیازها عبارتاند از:
 .۲برنامۀ ایجاد افزایش ظرفیت همانند هر برنامۀ دیگری ،براساس ارزیهابی و تحلیهل خطهر
تدوین و اجرا میشود؛ بنابراین ،قبل از تدوین این برنامه ،باید مخاطراتی کهه بیمارسهتان را
ِ
پذیری بیمارسهتان اسهتخراج شهده و
تهدید میکنند ،شناسایی شوند و مشخصهههای آسهیب
سپس ،براساس تحلیل خطر بیمارستان ،برنامه تدوین شود.
 .۸همانطورکه پیشتر توضیح داده شد ،تهدوین و اجهرای برنامهه نیازمنهد وجهود سهاختار
مناسب سازمانی (سامانۀ فرماندهی حادثه) اسهت؛ بهدینمعنهی کهه پهیش از تهدوین برنامهۀ
افزایش ظرفیت بیمارستانی ،الزم اسهت کهه سهاختار فرمانهدهی حادثهه بهصهورت مناسهب
تدوین شده باشد.
ِ
موردنیاز و ظرفیتهای فیزیکی بیمارستان و همچنین نوع کهاربری
 .0شناسایی کاربریهای
که هر فضا میتواند داشته باشد ،از پیشنیازهای تدوین برنامۀ افزایش ظرفیهت اسهت .ایهن
ظرفیتها عبارتاند از:
 اتاق بیماران؛
 بخشهای بستری؛
 راهروها و سالنهای چندمنظوره؛
 فضاهای باز بیمارستان؛
 انبارها.
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نکتۀ بسیار مهم در استفاده از این فضاها ،ایمنبودن آنهها بهرای ارائهۀ خهدمات اسهت؛
ِ
ایمنی آنها توسط بخش ایمنهی
بنابراین ،باید توجه کرد که استفادۀ این اماکن منوط به تریید
است ،چه در زمان ارزیابی خطر و شناسایی ظرفیتها و چه بعد از وقوع حوادثی ،همچهون
زلزله که ممکن است ساختار فیزیکی اماکن را دچار اختالل کند .درضمن ،مواقعی کهه ایهن
اماکن برای استفادههای خا

آماده میشوند ،باید قبهل از اسهتفاده ،عملیهات گنهدزدایی و

کنترل عفونت طبق استانداردهای موجود انجام شهود .همچنهین بهیتهوجهی و مسهتقرنبودن
سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این اماکن ،میتواند مجموعه را با چالشی بزرگ
مواجه کند؛ بنابراین ،پیشبینی سیستم مدیریت پسهماندهای بیمارسهتانی هنگهام اسهتفاده از
آنها ضروری است.
 .1دیگر اینکه ظرفیتهای غیرفیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان شناسایی شود .این ظرفیتها
عبارتاند از:
 دارو و تجهیزات بیمارستانی؛
 تجهیزات حملونقل و ترابری؛
 تجهیزات اداری و خدماتی؛
 تجهیزات اطالعاتی و مدیریتی؛
 .3ظرفیتهای بالقوۀ نیروی انسهانی ،اعهم از شهاغل ،آمهادهبههکهار ،بازنشسهته و داوطلهب
شناسایی شوند .این ظرفیتها باید بهتفکیک عملکرد تخصصهی شناسهاییشهده ،نهوع و
میزان مهارت آنها مشخص شود .ظرفیتهای نیروی انسانی بدینقرار است:
 کارکنان پرستاری؛
 کارکنان پزشکی؛
 کارکنان پیراپزشکی ،شامل رادیولوژی و آزمایشگاه و داروخانه؛
 کارکنان خدماتی و پشتیبانی؛
 کارکنان مالی و اداری.
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 .3ظرفیتها و پتانسیلهای مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی در خارج بیمارسهتان بایهد
شناسایی شوند .این ظرفیتها عبارتاند از:
 شناسایی مراکز بهداشتیدرمانی موجود و منابع و پتانسیلهای آنهاکه شهامل مراکهز
دولتی ،خصوصی ،خیریه ،نظامی و ...میشود.
 شناسایی نهادهای مرتبط با خدمات درمانی و میزان تهوان آنهها کهه شهامل مرکهز
مدیریت حوادث و فوریتهها ،سهازمانهای حهامی سهالمت ،سهازمانهای صهنفی
ِ
ههاللاحمهر ،بهزیسهتی ،شههرداری،
نظامپزشکی ،نظام پرستاری ،نظام روانشناسی،
نیروهای مسلح و. ...
 شناسایی نهادها و شرکتهای تولیدکننده و ترمینکنندۀ دارو و تجهیزات پزشهکی و
ِ
موردنیاز.
غیرپزشکی

 .1-3-3-1-3مرحلۀ دوم :تدوین برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارستانی
قبل از هر چیز ،رکر این نکته ضروری است که هر بیمارسهتان براسهاس ارزیهابی و تحلیهل
وضعیت خود ،برنامهای منحصربههفهرد دارد؛ امها بعضهی از شهاخصها در تمهام برنامههها،
مشترکاند و باید مدنظر قرار گیرند که در این قسمت ،به آنها اشاره خواهد شد:
 برنامۀ مازاد ظرفیت بیمارستانی بخشی از برنامۀ عملیاتی اورژانسی ٢است؛
 واژگان و ادبیات این برنامه منطبق با اسناد باالدستی است؛
 کارکنان کلیدی بیمارستان با ایهن برنامهه آشهنا بهوده و بهرای اجهرای آن آمهوزش
دیدهاند؛
 برنامه با مشارکت تمامی رینفعان و افراد بها مسهئولیت در برنامهه ،نگاشهته شهده
است؛
 برنامه منطبق بر شرایط محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بیمارستان است؛

)1. Emergency Operation Plan (EOP
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 برنامه عالوهبراینکه منطبق بر برنامهۀ عملیهاتی اورژانسهی اسهت ،دارای ارتباطهات
تعریف و تدوینشده در قالب تفاهمنامههای کتبی با مراکز همجوار جههت تهامین
منابع موردنیاز میباشد.
 وظایف تمامی افراد مسئول به آنها ابالغ شده است و برای انجامدادن آن ،آموزش
دیدهاند.
برای تدوین برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارستانی ،ابتدا باید اجزای آن را مشخص کرد .ههر
ِ
برحسب وضعیت خود میتواند اجزای مختلف داشته باشد؛ اما معموالً این برنامه
بیمارستان
دستورالعملهای زیر را دربردارد:
 ورود بیماران و مصدومان به بیمارستان یا خروج آنها از بیمارستان؛
 سطحبندی و نحوۀ تهرخیص بیمهاران بسهتری در بیمارسهتان و اطهالعرسهانی بهه
خانوادۀ آنها؛
ِ
پذیرش سریع مصدومان و بیماران؛

 نحوۀ جابهجایی بیماران و مصدومان در بیمارستان؛
 نحوۀ پیگیری روند درمان بیماران ترخیصشده از بیمارستان؛
 نحوۀ فراخوانی کارکنان؛
 نحوۀ تریاژ بیماران و مصدومان؛
 نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی خارج از بیمارستان؛
 نحوۀ گزارشدهی بیماریهای مشمول گزارش؛
 نحوۀ دیدهبانی بیماریها؛
 نحوۀ بهکارگیری نهادهای همکار؛
 نحوۀ بهکارگیری کارکنان داوطلب؛
 نحوۀ مدیریت همراهان بیماران و مردم؛
 نحوۀ تحویل تجهیزات و وسایل؛
 نحوۀ ترمین تجهیزات موردنیاز؛

فصل اول :برنامهریزی آمادگی مقابله با حوادث و بالیا 12 

 نحوۀ هزینهکرد منابع مالی.

 .1-3-3-1-3مرحلۀ سوم :اجرای برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارستانی
باتوجه به این نکته که برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارستانی جزئی از برنامۀ عملیاتی اورژانسهی
است و در ساختار سامانۀ فرماندهی حادثه اجهرا میشهود؛ لهذا در ایهن قسهمت ،بهه شهرح
وظایف بخشهای مختلف برای اجرای برنامه براساس این ساختار اشاره میشود.
 .۲فرماندهی :وظایف فرمانده حادثه برای اجرای برنامۀ افزایش ظرفیت عبارت است از:
 ارتباط با مرکز هدایت عملیات و تبادل اطالعات؛
 اعالم وضعیتهای چهارگانۀ زرد ،نارنجی ،قرمز و سفید؛
 صدور دستور فعالشدن برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارستانی.
 .۸روابط عمومی:
ِ
موردنیاز مردم و رسانهها درخصو
 جمعآوری اطالعات

تغییرات انجهامشهده در

بیمارستان؛
 هماهنگی برای ارائۀ مناسب و بهموقع این اطالعات به رسانهها و مردم.
 .0 هماهنگی:
 ارتباط دائم با بخشهای بیرونی بیمارستان و اعالم نیازههای بیمارسهتان بهه آنهها
براساس تفاهمنامههای قبلی؛
 هماهنگی با بخشهای داخلی بیمارستان برای تهرمین نیازههای بیمارسهتان توسهط
بخشهای بیرونی ،بهخصو

بخش حملونقل و ترمین تجهیزات و منابع؛

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

وسعت حادثه و منابع موجود و موردنیاز و خدمات موردنیاز.

 .1ایمنی:
 رصد و مدیریت وضعیت ایمنی بیمارسهتان ،بهخصهو

در مهواقعی کهه فیزیهک

بیمارستان آسهیب دیهده اسهت یها مهواد خطرنهاک در بیمارسهتان وجهود دارد یها
هنگامیکه برنامۀ افزایش ظرفیت در فضای باز بیمارستان در حال اجراست؛
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 هماهنگی برای ترمین وسایل حفاظت فردی و نظهارت بهر اجهرای اسهتانداردهای
ایمنی و حفاظت فردی؛
 ساماندهی و مدیریت امنیت بیمارستان؛ شامل امنیت پیرامونی ،حملونقل ،ورود و
خروج و....
 .3پشتیبانی:
ِ
موردنیهاز بهرای اجهرای برنامهۀ
 ترمین و ساماندهی و مهدیریت فضهاهای فیزیکهی
ظرفیت مازاد؛
 ترمین و مدیریت تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی برای اجرای برنامه؛
 ترمین آب و غذا و محهل اسهتراحت بهرای بیمهاران و کارکنهان براسهاس ظرفیهت
ایجادشده در بیمارستان؛
 نگهداری و بهروزرسانی تجهیزات موجود در انبارها؛
 مدیریت کمکهای مردمی و نهادهای خیریه.
 .3برنامهریزی:
 ساماندهی و هدایت تمامی بخشها و اقدامات مربوط به برنامه؛
 رصد و مدیریت انتقال و انتشار مناسب اطالعات؛
 دریافت اطالعات از تمامی بخشهای درگیر در عملیات؛
 مستندسازی اقدامات بخشهای مختلف؛
 دریافت اطالعات درخصو

منابع ،ازجمله نیروی انسانی و تجهیزات و نیازها؛

 توسعۀ برنامههای مناسب برای افزایش خدمات براساس اطالعات دریافتی.
 .5مالی و اداری:
 ترمین منابع مالی و اعتباری برای تهیۀ تجهیزات برنامه؛
 نظارت بر مالکیت اموال و تجهیزات؛
 مستندسازی هزینهها و مخارج عملیات.
 .۲عملیات:
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 ساماندهی و هدایت اقدامات اجرایی برنامه؛
 اجرای دستورهای فرمانده حادثه؛
 هماهنگی و نظارت بر ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی در بخشهای عادی و مازاد؛
 فعالسازی مدیران بخشها و مسئوالن واحدها؛
 فعالسازی برنامۀ ظرفیت مازاد؛
 صدور دستور لغوجراحیها؛
 صدور دستور ترخیص بیماران انتخابی؛
 ارائۀ خدمات در بخشها و فضاهای مازاد.

 .4-3-3-1-3مرحلۀ چهارم :ارزیابی و ارتقای برنامه
برنامۀ افزایش ظرفیت بیمارستانی ،مال هر برنامۀ دیگهری ،یهک برنامهۀ پویاسهت و بایسهتی
مرتباً اصالح و بهروز شود .اجرای تمرینهای تخصصی یها ترکیبهی ایهن برنامهه و ارزیهابی
دقیق این تمرینهها و همچنهین ،اجهرای برنامهه در حهوادث واقعهی کهه ممکهن اسهت در
بیمارستان اتفاق بیفتد ،میتواند در ارتقای میزان آمادگی بیمارستان مفید باشد؛ بهدینمنظهور
یکی از بخشهای بسیار مهم برنامۀ افهزایش ظرفیهت بیمارسهتانی ،بخهش نظهام ارزیهابی و
ارتقای برنامه است .در این قسمت ،به چند نمونه از این اقدامات اشاره میشود:
 .۲تعدادی از کارکنان برای ارزیابی برنامه آموزش داده شوند؛
 .۸فهرستهای ارزیابی برنامه در زمان تدوین برنامه ،آماده و اعتبارسنجی و چک شوند؛
هاب تحههت فرمانههدهی واحه ِ
 .0در زمههان برگههزاری مههانورههها و عملیههات ،کارکنههان ارزیه ِ
هد
برنامهریزی ،بخشهای مختلف برنامه را ارزیابی کنند؛
 .1نتایج ارزیابی برنامه توسط واحد برنامهریزی تحلیل و در جلسۀ سهتاد فرمانهدهی حادثهه
بررسی شود؛
 .3برنامه و دستورالعملهای اجرایی براساس ارزیابیهای انجامشده اصالح شوند؛
 .3تجربیات بخشهای مختلف مستندسازی شده و از آنها در ارتقای برنامه استفاده شود؛
 .5بیمارستان همواره به دنبال یافتن راههایی برای ارتقای میزان افزایش ظرفیت خود باشد.
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 .1-1-3آموزش کارکنان بیمارستان
روشهای گوناگونی برای آموزش کارکنان بیمارستانی برای پاسخ مؤثرتر در زمان حهوادث
و بالیا وجود دارد که شامل آموزشهای عمومی /ترکیبی و اختصاصی میباشد.


آموزشهای عمومی /ترکیبی:
 oحمالت مسلحانه و تروریستی؛
 oمواد خطرناک؛

٢

 oرفع آلودگی؛
 oسیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی؛
 oبرنامۀ آمادگی بیمارستانی.
این آموزشها بهعنوان زیربنایی مناسب ،زمینه را برای برنامههریهزی و ارتقهای آمهادگی
بهداشتیدرمانی فراهم میآورند؛ برای ماال ،آموزش آلودگیزدایهی ،باعهث کسهب دانهش و
تجربۀ کافی درزمینۀ استفاده از وسهایل حفاظتکننهدۀ شخصهی در برابهر عوامهل خطرنهاک
میشود .این دانش و تجربه ،خود ،میتواند به برنامۀ آلودگیزدایی بیمارستان اضافه شود.


آموزشهای اختصاصی:
 oزمان راهاندازی سامانۀ فرماندهی حادثه؛
 oزمان شروع و چگونگی پاسخگویی به حادثه؛
 oتعریف تریاژ؛
 oچگونگی و محل انجام تریاژ؛
 oمکان مناسب برای تریاژ؛
 oنحوۀ استفاده از سیستم آلودگیزدایی بیمارستان؛
 oمکان مناسب برای راهاندازی سیستم آلودگیزدایی بیمارستان.

در بخش آموزش ،معموالً مشکالت فراوانی وجود دارد .کمبود اسهتانداردهای آموزشهی
ِ
موردقبول عموم ،بهرهمندنشدن کارکنان از آموزشهای الزم ،نبود تناسب بین توانهایی افهراد
1. Hazardous Material
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با مسئولیت واگذارشده به آنها در برنامۀ آمادگی و نیز نبهود اسهتانداردهایی بهرای بررسهی
اثربخشی آموزشها ،ماالهایی از این قبیل هستند.
تمرین و مانور ٢آزمونی است برای ارزیابی بیمارستان و عملکهرد کارکنهان در وضهعیت
شبیهسازی شده .ارزیابی بعد از مانور ،روش خوبی برای بررسی اثربخشی آمهوزشهها نیهز
هست .تمرینها و مانورها معموالً به دو شکل اعالمشده یا اعالمنشده بهرای همهه ،بههجهز
برنامهریزان ،برنامهریزی و اجرا میشود .این تمرینها بدینقرارند:
 .۲شبیهسازی رایانهای :در شبیهسازی رایانهای ،معموالً سناریوی یک حادثه برای افهراد
و گروههای مدنظر نمایش داده میشود و آنها ازطریق تعامهل بها رایانهه ،بهه موقعیهت
پاسخ مهیدهنهد .ایهن شهرایط باعهث مهیشهود کارکنهان درک درسهتی از نقهشهها و
مسئولیتهای خود داشته باشند و فرایند تصمیمگیری را در جریان یک حادثهه تمهرین
کنند.
 .۸مانور دورمیزی :در مانور دورمیزی ،سناریوی حادثهه را در یهک اتهاق ،بهرای افهراد
کلیدی بیمارستان نمایش میدهند .این تمرین باعث درک افراد از نقش فهردی خهود و
تعامل با دیگر اعضای سیستم فرماندهی حادثه میشود.
 .0مانور عملیاتی :در مهانور عملیهاتی ،اجهرای سهناریو بهصهورت واقعهی ،بهه همهراه
داوطلبانی بهعنوان قربانی است یا بهصورت قربانیان فرضی ،براساس گزارش کتبی ١که
در آن ،مختصات فرضی قربانیان نوشته شده اسهت .در مهانور عملیهاتی ،بایهد کارکنهان
بهطور واقعی ،به حادثه پاسخ دهند.
در یک بیمارستان ،تمرینها در سطوح مختلفی انجام میشود؛ برای ماهال ،ممکهن اسهت
تمرینها در یک یا دو بخش یا کل بیمارستان صورت گیرد یا ممکن است مانور بهرای کهل
جامعه باشد و دیگهر سهازمانههای درگیهر ،ماننهد خهدمات اورژانهس پهیشبیمارسهتانی ٩و
آتشنشانی نیز به آن وارد شوند .حتی میتوان تمامی بیمارستانهای منطقه را درگیر کهرد یها
1. Exercises and drills
2. Paper Based Victim
)3. Emergency Medical Center (EMS
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فقط بیمارستان مدنظر را برای مانور در نظر گرفت .گاهی مانور در سهطح اسهتان یها قطهب
صورت میگیرد .مانورها جزء جدانشدنی برنامۀ آمهادگی بیمارسهتانی هسهتند کهه مهیتهوان
بهوسیلۀ آنها ،برنامهها را بهصورت کلی یا اختصاصی ارزیابی کرد .تعیین زمهان الزم بهرای
راهاندازی یک مک ِ
ان فرماندهی حادثۀ بیمارستانی یا ایجاد مکانی برای تریهاژ و نیهز ارزیهابی
جامع عملکرد بیمارستان ماالهایی از این قبیل هستند .معموالً در یهک مهانور ،مسهائل زیهر
ارزیابی میشوند:
 فرماندهی حادثه؛
 آلودگیزدایی؛
 تریاژ؛
 درمان.
برای ارزیابی جنبههای مختلف مانور ،یک مشاهدهگر یا یک ارزیاب جنبههای زیر را در
هر منطقه ارزیابی میکند:
 ساختار فرماندهی؛
 کفایت کارکنان و فضاهای فیزیکی؛
 ارتباطات و روند تبادل اطالعات؛
 امنیت و ایمنی ٢کارکنان و قربانیان؛
 روند آلودگیزدایی؛
 تریاژ و درمان؛
 کفایت منابع و اقالم و تجهیزات.
ِ
درطول جلسهای ،متشکل از تمام افراد شرکتکننده یا افهراد
بعد از مانور ١ارزیاب باید ،
کلیدی مانور را بررسی کند .این جلسه با هدف جمعآوری اطالعات درزمینۀ عملکرد افهراد
و بهکارگیری اطالعات بهدستآمده بهمنظور بهبود برنامۀ آمادگی بیمارستانی و فرایند پاسهخ
1. Security& Saftey
2. Hot wash session
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تشکیل میشود .رکر این نکته ضروری است که شناسایی افهراد ضهعیف و عیهبجهویی از
ضعف عملکرد آنها ،از اهداف جلسه بهشمار نمیرود .در پایان جلسه ،براساس اطالعهات
موجود و نتیجۀ ارزیابیهای انجامشده ،برنامه مجدداً بازبینی و اصالح میشود.

 .1-1-3بیمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه
ِ
درحهال توسهعه و ههم توسهعهیافتهه ،تمهام عناصهر
وقوع حوادث و بالیا هم در کشورهای
اجتماعی ،بهخصو

بیمارستانها را تحت ترثیر قرار میدهد .اغلب ،بیمارستانها در زمهان

وقوع بالیا ،یعنی هنگامیکه به خدمات آنها نیاز هست ،قادر به انجام مرموریتههای خهود
نمیباشند؛ لذا تداوم عملکرد و حیات بیمارستانها در زمان وقهوع و پهس از وقهوع حادثهه
بههرای تههرمین خههدمات سههالمت ِی موردنی هاز مههردم ضههروری اسههت .درنتیجههه ،الزم اسههت
دستورالعملها و راهنماهای عملکردی ٢با هدف حفظ و ارتقهای آمهادگی بیمارسهتانهها در
ابعاد م ِلی و بینالمللی تدوین شوند تا بیمارستانها براساس آنهها و بها اسهتفاده از منهابع و
امکانات خود ،برنامههایی با رویکهرد تمهام مخهاطرات تهدوین کننهد .ایهن راهنماهها بایهد
بهگونهای باشند که بیمارستانها بتوانند براساس آنها ،برنامۀ خود را بهه برنامههههای دیگه ِر
موجود در سطح جامعه یا سازمانهای درگیر ملحق کرده و موجبات هماهنگی کلی جامعهه
در مقابل حوادث و بالیا را فراهم سازند.
هدف برنامۀ آمادگی بیمارستانها ١،افزایش توان بیمارستانها و مراکهز بهداشهتیدرمهانی
برای پاسخگویی به رویدادهای مختلف است .اولویتههای برنامهۀ آمهادگی بیمارسهتانی در
گذشته ،شامل مسائل زیر بوده است:
 افزایش تعداد تخت و ظرفیت پذیرش بیماران؛
 افزایش ظرفیت آلودگیزدایی؛
 افزایش ظرفیت جداسازی؛
ِ
موردنیاز؛
 ترمین تجهیزات دارویی
1. Guidelines
)2. Hospital Preparedness plan (HPP
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 آموزش و یادگیری؛
 مانور و تمرین.
اما این اولویتها امروزه بدینقرار است:
 بهبود ظرفیتهای بیمارستانی ،مانند پذیرش بیمار ،آلودگیزدایهی ،جداسهازی و،...
برای پاسخ به حوادث در موقعیت حضور و مداخلۀ سازمانهای درگیر؛
 نظارت و پیگیری تختها؛
 مدیریت کارکنان؛
 برنامۀ مدیریت اجساد و فوتشدگان؛
 برنامۀ تخلیۀ بیمارستان و بازگشت به حالت عادی.
بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی ضمن بررسی مداوم میزان آمادگی خهود در مقابهل
بالیا و حوادث ،باید برنامهای جامع و پویا تدوین کنند که ضمن تبعیت از الگوی کشهوری،
با سایر سازمانها و نهادهای درگیر در حوادث و بالیا هماهنه

باشهد .بررسهی و ارزیهابی

دورها ِ
ی برنامۀ آمادگی بیمارستان و آموزش کارکنان ،از عناصر اصلی فراینهد ارتقهای سهطح
آمادگی بیمارستانی است.

 .3-1-1-3فرایند ارتقای سطح آمادگی بیمارستانها در مقابل حوادث و بالیا
برای ارتقای سطح آمادگی بیمارستانهای کشور ،الزم است فراینهد پیشهنهادی زیهر کهه بها
استفاده از جدیدترین یافتههای علمی و با تریید متخصصان تدوین شهده اسهت اجهرا شهود.
مراحل این فرایند باید بهدقت بررسی و دسهتورالعملههای اجرا ِ
یهی مهرتبط اسهتخراج و در
تعدادی از بیمارستانهای یکی از قطبها ،بهصورت آزمایشی اجهرا شهود؛ سهپس ،نهواقص
احتمالی برای اجرای سراسری اصالح شود .این مراحل بدینترتیب است:
 .۲راهاندازی کمیتۀ حوادث و بالیا :معرفی اعضای کمیته براساس تشهکیالت بیمارسهتانی و
شاخصهای پیشنهادی؛
 .۸تعیین مدیر و مسئول کمیتۀ حوادث و بالیا براساس دستورالعمل ابالغی؛
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 .0تحلیل خطر بهمنظور برآورد خطر ناشی از مخاطرات داخلی و خارجی:


استخراج مخاطرات براساس دستورالعمل ابالغی؛



ارزیابی آسیبپذیری براساس دستورالعمل ابالغی؛



ارائۀ راهکارهای عملیاتی بهمنظور کاهش آسیبپذیری.

 .1تدوین برنامۀ اقتضایی در حوادث و بالیا:


تحلیل مشکالت محتمل و مرتبط با مخاطرۀ خا



تحلیل منابع موجود؛



تشریح وظایف و مسئولیتها؛



تشریح ساختار مدیریتی.

براساس دستورالعمل ابالغی؛

 .3تدوین سامانۀ فرماندهی حادثه مبتنی بر مخاطره:
 مرحلۀ اقدام فوری ۱ :تا  ۸ساعت ِ
اول بعد از وقوع حادثه؛


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



مرحلۀ توسعهیافته :بیش از  ۲۸ساعت بعد از وقوع حادثه؛



مرحلۀ بازگشت به وضعیت عادی؛



تدوین چارت فرماندهی حادثه براساس تعداد تخت در بیمارستانهای موجود؛



تدوین راهنمای برنامهریزی و راهنمای پاسخ؛



تهیۀ شرح وظایف و موقعیتها؛



تبیین فرایند فعالکردن سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی ،شامل هشدار و اعالم
وضعیت ،بررسی وضعیت ،فعالکردن برنامه ،فعهالکردن مرکهز مهدیریت حهوادث
بیمارستانی ،فراخوان کادر مدیریتی سهامانه و جهایگزینی افهراد براسهاس بررسهی
انجامشده و برنامۀ قبلی و تدوین برنامۀ پاسخ براساس بررسی وضعیت موجود؛



تبیین ارتباط مرکهز فرمانهدهی حهوادث بیمارسهتانی و مرکهز فرمانهدهی در محهل
حادثه و مرکز هدایت عملیات محلی.
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 .3آموزش تمام کارکنان درگیر در اجرای برنامه؛
ِ
دستکم دو بهار
 .5اجرای مانور دورمیزی و مانور عملیاتی با نظارت کمیتۀ حوادث و بالیا،
در سال.

 .4-1-3تحلیل خطرهای ناشی از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آنها
در این مرحله ،استخراج کامل مخاطرات بایهد بها اسهتناد بهه شهواهد تهاریخی و مسهتندات
موجود در سازمانهای مربوط ،مال استانداری و فرمانداری و هواشناسی صهورت گرفتهه و
خطرهای ناشی از آنها در بخش سالمت بهرآورد شهود .جهدول زیهر بههعنوان نمونههای از
مخاطرات موجود و احتمال آسیب ناشی از آنها آورده شده است .این مخهاطرات براسهاس
مستندات موجود و سوابق وقوع در منطقه و با استفاده از تجارب و منهابع موثهق اسهتخراج
شده که الزم است بخش سالمت با این مخاطرات و موقعیتههای پرخطهر ناشهی از آنهها
مقابله کند.
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جدول  .3-3مخاطرات و خطر وقوع
مخاطرات

خطر وقوع
خفیف ،متوسط،
شدید

آنها0

حداکار احتمال
آسیب جانی

خسارت مالی

خسارت
کشاورزی

خسارت
محیطی

گردباد

شدید

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زلزله

شدید

زیاد

زیاد

کم

زیاد

فوران آتشفشان

شدید

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

رانش زمین

متوسط

کم ،متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

سیل ناگهانی

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

آلودگی نفتی ساحل

خفیف

کم

کم

کم

زیاد

آتشسوزی شهری ،روستایی

متوسط ،شدید

کم

متوسط

کم

متوسط

بالیای صنعتی

متوسط

کم

کم

کم

کم

بالیای شیمیایی

متوسط

کم

کم

کم

کم

بالیای جادهای
بالیای هوایی

متوسط
متوسط

کم
کم

کم

کم
کم

اپیدمیها ،همهگیریها

متوسط

کم

کم

کم

خشکسالی
تروریسم

متوسط
خفیف

سونامی ،توفانهای ساحلی

خفیف

زیاد
کم
متوسط ،زیاد
در مناطق
ساحلی

زیاد
کم

کم
کم

کم

متوسط ،زیاد در
مناطق ساحلی

-

بستهبه حادثه،
اما با احتمال
زیاد آلودگی
ساحلی

حوادث دریایی

متوسط

زیاد
زیاد
زیاد در
بیماریهای خا
کم
زیاد
کم ،زیاد

زیاد

کم

تحلیل خطر ناشی از مخهاطرات و احتمهال وقهوع حهوادث و بالیها ،مها را قهادر مهیسهازد
خطرهای تهدیدکنندۀ سالمت ِی ناشی از این بالیا را شناسایی کرده و راهحهل آنهها را بیهابیم.
جدول زیر ماالی دراینباره است:

 .1یادآوری :برای تمام مراحل ذکرشده ،الزم است منبع جمعآوری اطالعات ذکر شود.
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جدول  .1-3خطرهای تهدیدکنندۀ سالمتی همراه با مخاطرات شناساییشده
خطرهای سالمتی

مخاطرات شناساییشده
و بالیای محتمل
توفانها ،گردباد

زلزله

مستقیم
صدمات ،آسیبهای کوتاهمدت و اثرهای روان ِی
طوالنیمدت
صدمه و جراحات ،خفگی ،استنشاق گرد و غبار،
شکستگی و...

غیرمستقیم
افزایش احتمال بیماریهای مسری،
بهویژه بیماریهای منتقله از آب و
ناقالن میکروبی
آسیب روند زندگی ممکن است منجر
به کمبود آب و غذا شده و باعث
بروز بیماریهای دیگر شود.
آثار تنفسی و چشمی ناشی از ررات

فوران آتشفشان

رانش زمین

خفگی

خاکستر؛ ترثیر روی سالمت روان در

صدمه و جراحات ،خفگی ،ترثیر کوتاهمدت و

اثر بارانهای اسیدی.
قطع رخیرۀ آب و کمبود رخایر
غذایی؛ کمبود آب ممکن است به
بیماریهای اسهالی منجر شود.

طوالنیمدت بر سالمت روان
صدمات ،غرقشدگی ،برقگرفتگی ،افزایش

س یل

بیماریهای مسری ،بیماریهای منتقله ازطریق

اختالل در روند زندگی

آب ،در زمان آلودگی منابع آبی
تصادف جادهای

صدمه ،مشکالت عصبی ،جسمی و...

ترثیر بر سالمت جسمی و روانی

آتشسوزی گیاهان

سوختگی ،تماس با دود ،بیماریهای تنفسی

کمبود مواد غذایی

بیماریهایی ،همچون اسهال و ماالریا ،که ممکن
اپیدمیها و همهگیریها

آثار روانی

است تا زمان اعمال استراتژیهای کنترل ادامه
یابد؛ مانند پاکسازی رخایر آب.
سوءتغذیۀ پروتئینی ،کمبود ریزمغذیها،

خشکسالی

بیماریهای قابل انتقال ،افزایش خطر
بیماریهای عفونی ،مانند اسهال ،وبا ،تیفویید و
سرخک.

افزایش عوارض ناشی از کاهش
قدرت خرید؛ کاهش مکانیسمهای
سازگاری؛ کاهش دسترسی به
خدمات پایه

منبع :برگۀ مخاطرات واحد اقدامات بشردوستانه و فوریت ٢سازمان بهداشت جهانی

١

1. Emergency and Humanitarian Action (EHA) Unit
)2. World Health Organization (WHO
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همانگونه که اشاره شد ،مخاطرات وقایعی بهرات ،آسیبرسهان هسهتند کهه احتمهال وقهوع
آنها در مکان و زمان مشخص وجود دارد .یک مخاطره براساس مکان یا جامعهه مشهخص
میشود .خطر ،احتمال کیفی یا کمی وقوع آسیبهای ناشی از یک مخاطره است .جهدول ۲
تعدادی از مخاطراتی را نشان میدهد که ممکن است در استان یا شهرسهتان محهل زنهدگی
خود با آن مواجه شوید و ستون دوم خطر وقوع را با استفاده از مقیاس کیفی نشان میدهد.
مقیاس کم ِی  ۲تا  ۲۱نیز قابل استفاده است که  ۲۱نشاندهندۀ بیشترین احتمال است.
ازسوی دیگر ،جدول  ۸خطرهای تهدیدکنندهای که در حوادث و بالیای مختلف ،ممکن
است ایجاد شوند را نشان میدهد؛ به این معنی که در یک حادثهه ،احتمهال بیشهتری بهرای
وقوع وضعیت خاصی وجود دارد .بهدنبال وقوع حوادث و بالیها ،ممکهن اسهت هریهک از
مناطق جغرافیایی ،اختالالت و خساراتی را به شرح زیر تجربه کنند:
 خسارات مالی؛
 اختالل در محیط طبیعی؛
 خسارات جانی و مرگومیر؛
 اختالل در سالمتی :مصدومیت وخدمات آن.
درنتیجه ،اگر استان یا قطبی نتواند بهعنوان یک جامعۀ بزرگ ،پاسخ مناسهب و مهؤثر بهه
حادثه دهد و با آن سازگار شود ،نیاز به اقدامات حمایت ِی خارج از منطقه یا حتی کشهور یها
جامعۀ جهانی ضرورت پیدا میکند .این فرایند نمایی از یک بال ٢است .تفهاوت اصهلی بهین
بال و فوریت ١،در بزرگی آن است .در بال ،جامعه نمیتوانهد بها اسهتفاده از منهابع موجهود،
حادثه را مدیریت کند؛ درحالیکه در یک فوریت ،جامعه با استفاده از منابع خود ،در سهطح
نسبتاً خوبی ،به حادثه پاسخ میدهد و با آن سازگار میشود .بهرای روشنشهدن بحهث ،بهه
ماالهای زیر توجه کنید.

1. Disaster
2. Emergency
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 اگر در یک روستا ،موتورسیکلتی با ماشهین تصهادف کنهد و دو نفهر مجهروح بههجهابگذارد ،این موقعیت در روستا ،یک حادثه است که باید به آن رسیدگی شود.
 تصادف یک کامیون و اتوبوس و سقوط یکی از آن دو به دره ،یک موقعیهت فوریهتبا مسئولیت استانی /قطبی /ملی است که الزم است تهیم امهداد بهرای انتقهال مصهدومان ،در
صحنه حضور پیدا کند.
 سانحۀ هوایی نیز در یک شهر بزرگ ممکن است یهک بهال در نظهر گرفتهه شهود .درچنین وضعیتی نیز از منابع ملی ،برای رویارویی با حادثه استفاده خواهد شد.
حال با روشنشدن معنی چهار واژۀ پایها ِ
ی مخاطره ،خطر ،بهال و فوریهت مهیتهوان بهه
مفاهیم و اصول پرداخت .پیش از آن ،بهرای روشهنکردن بحهث ،تمهرین کوتهاهی درزمینهۀ
ترسیم خطر ارائه میشود.
کارگروهی /فردی :ترسیم نقشۀ مخاطرات استان ،شهر یا ناحیه
 فهرست مخاطرات منطقۀ جغرافیایی خود را براساس اطالعات موثق ثبتشده در سازمانهای
مرتبط ،مانند استانداری و هواشناسی ،تهیه کنید.
نقشهای از مخاطرات منطقۀ خود را ترسیم کنید .با استفاده از اطالعات جدول  ،۲ایهن مخهاطرات را
مشخص کرده و بهتفکیک ،ترسیم کنید .با استفاده از رن ها و سهایهههای مختلهف بهرای ههر مخهاطره،
مناطقی را مشخص کنید که احتمال وقوع مخاطرات در آن بیشتر است .میتوانید نقشههای جداگانه برای
هر مخاطره بکشید و سپس ،نقشهها را روی یکدیگر قرار دهید .در اینجها ،شهما مهیتوانیهد ببینیهد چهه
مناطقی ،خطر بیشتری برای هریک از مخاطرات دارند .ممکن است مخاطراتی در جهدول باشهند کهه در
منطقۀ شما اتفاق نمیافتند و بهعکس؛ در آن صورت ،آنها را نیز به همین ترتیب ترسیم کنید.
راهنمای گامبهگام ترسیم مخاطره
 .۲جدول مخاطرات را مرور کنید.
 .۸اطالعات الزم دربارۀ مکان ،زمان و بزرگی حوادث و بالیایی که در منطقۀ مدنظر شما ،در  3سال
گذشته اتفاق افتاده است را جمعآوری کنید.
 .0دربارۀ مکان و زمان و بزرگ ِی همهگیریهایی که زمانی ،در منطقۀ شما اتفاق افتادهانهد ،اطالعهات
کافی را جمعآوری کنید. .
 .1برای جمعآوری اطالعات مناسب ،درصورت نیاز ،منطقه را بازدید کنید .اگر الزم بود ،از جامعهه
برای اینکار کمک بگیرید.
 .3نقشۀ پایۀ منطقهتان را از مراکز و سازمانهای مربوط تهیه کنید.
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 .3با استفاده از نشانگر ،حدود نقشۀ پایه را روی طلق شفاف یا پالستیک رسم کنید.
 .5مخاطرات را با رن و شرح عالئم مشخص کنید.

 .1-3تدوین برنامۀ اقتضایی در حوادث و بالیا
برنامۀ اقتضایی یک برنامۀ فوریتی براساس پیشبینی وضعیت احتمالی ناشهی از وقهوع یهک
حادثه است که براساس تحلیل خطر ،منابع مالیانسانی ،تجهیزات موجود ،آمادگی جامعهه و
ظرفیت پاسخ محلی و ملی و بینالمللی تهیه مهیشهود .ایهن برنامهه در مهواقعی کهه رونهد
برنامههای معمولی بسیار کند شده باشد ،برای بهدستآوردن آمادگی الزم هنگهام مقابلهه بها
حوادث و بالیا استفاده میشود .گاه از این برنامه ،بهعنوان برنامۀ «پشتیبان» یا برنامۀ «ب» یا
برنامۀ «بدترین سناریو» یاد میشود.
در برنامهریزی ،همواره باید برای بدترین موقعیت آمادگی داشهت .ازآنجاکهه حهوادث و
بالیا اتفاقاتی پیشبینیناپذیرند ،الزم است نتایج و عواقب ناشی از وقوع آنها بررسی شهده
و برای رویارویی با آنها ،استراتژی مناسب تدوین شود؛ لذا بهمنظور کسهب آمهادگی بهرای
پاسخ مؤثر به حوادث و افزایش ظرفیت پاسخگویی بخهش سهالمت ،تهدوین برنامههریهزی
ال ضروری است .سازمان بهداشت جهانی معتقد است حوادث و بالیا اتفاقهاتی
اقتضایی کام ً
قابلمدیریت هستند؛ بنابراین الزم است بخش سالمت برای کاهش مرگومیر و آالم انسهانی
در حوادث و بالیها ،آمهادگیههای الزم را بهدسهت آورد .ههدف نههایی آمهادگی در حهوزۀ
سالمت ،کسب اطمینان از دسترسی منابع موردنیاز و امکان بهخهدمتگهرفتن و بههحرکهت
درآوردن آنها در زمان وقوع حوادث و بالیاست .بهرای بهدسهتآوردن ایهن آمهادگی ،الزم
است اقدامات زیر صورت گیرد:
 .۲برنامۀ اقتضایی برای سناریوهای محتمل در سطح محلی و استانی و ملی تدوین شود؛
 .۸برای پاسخگویی مؤثر به حوادث و بالیا ،تمامی کارکنان بهطور مداوم ،آموزشههای الزم
ببینند؛
 .0جامعه و آحاد مردم از آموزشهای موردنیاز بهرهمند شوند؛
 .1اقدامات بهطور مداوم ،با ایجاد شرایط شبیهسازیشده و مانور ،ارزیابی شوند.
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درحقیقت ،آمادگی فرایند مستمری است که هدف نهایی آن ،برنامههریهزی بهرای پاسهخ
مناسب در زمان وقوع حوادث و بالیاست که با تمرین و برنامهریزی یا مانور ارتقا مییابهد.
بنابراین ،امکان ارتقای سطح آمادگی بهطهور مهداوم وجهود دارد و همهواره ،بها اسهتفاده از
درسهای آموختهشده از تمرینها یا حوادث واقعی ،امکانپذیر میشهود .مهدیریت محلهی،
مسئول اصلی پاسخ به حوادث محلی است؛ لذا اگر بزرگ ِی حادثهه بهیش از تهوان مهدیریت
محلی باشد ،باید آمادگی فعالکردن سطح باالتر خهود و انتقهال مسهئولیت بهه سهطح بهاالتر
استانی یا منطقهای یا قطبی را داشته باشد.
یک مرکز بهداشتیدرمانی /بیمارستانی باید آمادگی کاملی برای پاسخ مؤثر به یک حادثه
را داشته باشد؛ زیرا انتظار برای دریافت کمک و ارائهۀ خهدمات از سهازمانههای خهارج از
بیمارستان ،فقط مرگومیر و آسیبها را افزایش میدهد .بنابراین ،تقویت مهدیریت محلهی/
بیمارستانی یا دانشگاهی ضمن کاهش آسیبپذیری ،ظرفیت پاسخ را نیز افهزایش مهیدههد.
این را هم باید در نظر داشت که تدوین برنامۀ محلی باید براساس الگهوی واحهد کشهوری
ال در سطح بیمارستانهها ،بایهد بههصهورت الگهوی
باشد؛ به این منظور ،تدوین برنامهها ،ما ً
واحد کشوری تدوین و ابالغ شود.
عناصر اصلی بهدستآوردن آمادگی عبارتاند از .۲ :در سطح ملی ،تدوین سیاستهها و
راهنماهای عملکردی و پیشبینی فرایندها؛  .۸در سطح محلی ،طراحهی برنامهههها براسهاس
ِ
موردنیاز و پیشبینی اختیهارات قهانونی؛  .0در سهطح فهردی،
الگوی کشوری و ترمین منابع
ارتقای دانش و نگرش و مهارت کارکنان.

 .3-1-3اهداف بخش سالمت در حوادث و بالیا


کاهش مرگومیر و ابتال به بیماریها در کوتاهمدت و طوالنیمدت؛



ترمین خدمات اولیۀ سالمتی ،مال کمکهای اولیه و امکانات سالمتی موردنیاز مردم؛



ارائۀ خدمات و تسهیالت برای پیشگیری از گسترش بیماریهای موجود یا محتمل؛



انتقال اطالعات ضروری بین مدیران جامعه.
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بهطور خالصه ،برنامهریزی اقتضایی ،طراحی و پیشبینهی اقهدامات بهرای وضهعیتهای
مختلف و تمرین برنامهه و بهدسهتآوردن آمهادگی بهرای شهرایط پهیشبینهینشهده اسهت.
درحقیقت ،این برنامهریزی شامل اقداماتی برای کهاهش و بهه حهداقل رسهاندن عهوارض و
نتایج ناشی از یک حادثه ،مال مرگومیر ،صدمات و جراحات ،رنج و نگرانی مردم و تهرمین
خدمات مستمر برای بیماران بستری است .تدوین آن نیاز بهه انگیهزۀ بسهیار قهوی داشهته و
اولین گام در آن ،بررسی برنامههای موجود است .ههدف برنامهۀ اقتضهایی ارتقهای آمهادگی
بیمارستانی در مقابل حوادث و بالیا ،کاهش مخهاطرات و آسهیبههای کارکنهان و بیمهاران
بستری و ترمین بیشترین خدمات برای بیشترین افراد در زمان وقوع حوادث و بالیا است.

 .1-1-3فرایند و مراحل جامع پاسخ به حادثه
 .۲مرحلۀ فعالسازی


آگاهسازی و پاسخ اولیه؛



سازماندهی و فرماندهی و کنترل.

 .۸مرحلۀ اجرایی


امداد و نجات؛



تریاژ و خدمات کمکهای اولیۀ تابیتکننده و انتقال به اولین مرکز بهداشتیدرمانی
امن؛



مدیریت قطعی بیماران و مخاطرات موجود.

 .0مرحلۀ بهبودی


خروج از صحنه؛



بازگشت به وضعیت عادی؛



تخلیۀ احساسی و هیجانی مصدومان و ارائهدهندگان خدمات سالمتی.
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 .1-1-3انواع برنامهریزی در حوادث و بالیا
برنامهریزی از وظایف مهم مدیریت است که مانند پلی ،زمان حال را به آینده مربوط
میکند .برنامهریزی یک جریان مداوم در مسیر پیشرفت فعالیتها ،برای حصول هدفها و
مقاصد ازپیش تعیینشده است .درواقع ،برنامهریزی به آن دسته اقداماتی گفته میشود که
مشتمل بر پیشبینی هدفها و اقدامات الزم برای رویارویی با تغییرات و مواجهشدن با
عوامل نامطمئن ،ازطریق تنظیم عملیات آینده است .برنامهریزی تالشی هماهن شده را
بهوجود میآورد و مسیر را نشان میدهد .هدف اساسی برنامهریزی ،کاهش میزان قبول
خطر در برابر اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهن

برای دستیابی به موقعیتهای

سازمانی است.
برای برنامهریزی ،دانشمندان تعاریف مختلفی را مطرح کردهاند؛ ولی مفهوم آن در عمل
مبهم است و قابلتفسیر نیست؛ زیرا براساس موضوع و حوزه کاربرد ،متفاوت است.
برنامهریزی برای ترسیس یک مدرسه ،ساختن یک خانه ،پیشگیری و کنترل بیماریها،
ارتقای سالمت شهروندان ،احداث بیمارستان و ،...باهم متفاوت است و بهرغم داشتن
مشترکات بسیار ،هریک روشها و شیوهها و ابزارهای خاصی را نیاز دارد .بههرحال ،در
تعریف برنامهریزی ،نکات زیر درخور توجه است:
 .۲بهترین روش استفاده از منابع موجود؛
 .۸تالشی هدایتشده و نظاممند؛
 .0مشخصکنندۀ هدف یا اهداف آینده.
بدون شک ،امکان پیشبینی دقیق آینده وجود نهدارد؛ امها برنامههریزی ،در میهان انبهوهی از
فعالیتها و موقعیتها ،راهنمای مدیران در نیل به اهداف سازمانی اسهت و امکهان اسهتفادۀ
بهینه از منابع سازمان را برای رسیدن به اهداف فراهم میکند .بنابراین ،برنامهریزی در همهۀ
مسائل و بهویژه در حوادث و بالیا که نیازها بسیار فراتر از منابع هسهتند ،اهمیهت ویهژهای
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پیدا مهیکنهد .بهرای مقابلهه و پاسهخگو ِ
یی موفهق بهه بالیها ،تهدوین برنامهه قبهل از حادثهه
اجتنابناپذیر است .در جریان وقوع یک بحران بهدلیل سیر خارج از کنترل رویدادها و نیهاز
به اقدامات فوری ،تنها فرصت اجرای برنامههای از پیش تدوینشده وجهود دارد؛ بنهابراین،
برنامۀ پاسخ به بالیا و منابع الزم ،باید از پیش تعیین شده و در دسترس باشند.

 .3-1-1-3اصول پایه برنامهریزی حوادث و بالیا در بیمارستان
اصول پایه برنامهریزی حوادث و بالیا در بیمارستان بدینقرار است:
 قابل پیشبینی باشد؛
 ساده باشد؛
 منعطف باشد؛
 دقیق باشد :یعنی تعاریف روشنی از مسئولیتها داشته باشد؛
 جامع باشد؛
 سازگار باشد؛
 قسمتی از برنامۀ بالیای سیستم سالمت در حوادث و بالیا باشد.
به کمک برنامهریزی میتوان با حفظ زمان و تدارک نیروی انسهانی کارآمهد ،از اثرههای
مخرب بالیا کاست و به افراد ،بیشترین کمکهای الزم را رساند .درواقع ،زمهانی کهه بهرای
طراحی و تدوین برنامههای پاسخگویی صرف میشود ،مساوی اسهت بها زمهانی کهه بهرای
مرحلۀ پس از وقوع حوادث و بالیا پسانداز شده است.
برنامهریزی برای مدیریت نتایج بهداشتی و سالمتی بالیا ،همچون زمینههای دیگر ،مفهوم
مبهمی دارد .در ادبیات رایج در مدیریت بالیا ،از واژهها و اصطالحات متعددی برای
برنامهریزی در مراحل مختلف بالیا استفاده میشودکه عمده این واژهها عبارتاند از:
 .۲برنامه  /برنامهریزی بالیای بیمارستان؛

٢

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

٢

 .0برنامه  /برنامهریزی عملیات فوریت بیمارستان؛

١

3

 .1برنامه  /برنامهریزی اقتضایی بیمارستان؛
 .3برنامه  /برنامهریزی آمادگی بیمارستان؛

4

 .3برنامه  /برنامهریزی پاسخگویی بیمارستان؛
 .5برنامه  /برنامهریزی بازیابی بیمارستان؛

٣

6

 .۲برنامه  /برنامهریزی تداوم فعالیت بیمارستان؛

٢

 .۲برنامه  /برنامهریزی بالیای بیمارستان
این نوع برنامهریزی ،برنامه کاملی است که سایر برنامهریزیههای بیمارسهتانی را در برمهی-
گیرد؛ شامل تمام اقدامات الزم برای پیشگیری ،آمادگی ،پاسخ ،کاهش اثهرات و بازیهابی در
بالیا بوده و باعث تداوم ارائۀ فعالیتهها پهس از آن مهیشهود .در ایهن نهوع برنامههریهزی،
مسئولیت افراد و بخشهها در زمهان حهوادث و فوریهتهها مشهخص و دسهتورالعملههای
استانداردی برای پاسخ به حوادث و بالیا پیشبینی میشود .هدف ایهن نهوع برنامههریهزی،
فراهمکردن وضعیت ارائۀ خدمات پزشکی سهریع و مهؤثر بهه بیشهترین تعهداد مصهدوم در
کمترین زمان ممکن است .ارائه پاسخ مؤثر برای به حداقل رساندن مرگومیر و آسیبههای
ناشی از حوادث پرتلفات و تامین یک محیط امن برای بیماران و کارکنهان از سهایر اههداف
این برنامه به شمار میرود .این برنامه شهامل تمهام مراحهل و تمهام سهطوح و بخهشههای
بیمارستانی بوده و در تمام مخاطراتی که تهدیدی برای سالمت انسان بوده و باعث تخریب
اموال یا محیط آنها میشود کاربرد دارد؛ اما بهطهور معمهول ،در بالیهایی کهه احتمهال وقهوع
)1 . Hospital Emergency Plan / Planning (HEP
)2 . Hospital Emergency Operation Plan / Planning (HEOP
)3 . Hospital Contingency Plan / Planning (HCP
)4 . Hospital Preparedness Plan / Planning (HPP
)5 . Hospital Response Plan / Planning (HRP
6 . Hospital Recovery Plan / Planning
7 . Hospital Business Continuity Plan / Planning
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بیشتری دارند ،استفاده بیشتری از ایهن برنامهه مهیشهود .برنامهۀ فوریهت ههر بیمارسهتانی،
مخصو

آن بیمارستان بوده و به منابع و امکانهات در دسهترس بیمارسهتان بسهتگ ِی کامهل

دارد.
آنچه از مطالعۀ منابع مختلف نتیجهگیری میشود ،این است که این نوع برنامه کلی اسهت و
انواع برنامهریزیهای دیگر را شامل مهیشهود و نیهز سیاسهتههای کلهی بیمارسهتان را در
مدیریت بالیا و موقعیتها و فوریتهایی که داخل یا خارج بیمارستان اتفاق میافتنهد .ایهن
برنامۀ کلی بالقوه میتواند کارکنان ،بیماران ،مالقاتکننهدگان و درنهایهت ،جامعهه را تحهت
ترثیر قرار دهد و همۀ مراحل را مال چتری دربرگیرد؛ بدینصورت که تمام اقهداماتی را کهه
در بیمارستان برای پیشگیری از وقوع بالیا ،آمادگی پاسهخگویی ،کهاهش آثهار و بازیهابی از
بالیا انجام میگیرد و تداوم ارائۀ فعالیتها را پس از بالیا نیز شامل مهیشهود .ایهن برنامهه،
مسئولیت افراد و بخشها را هنگام بالیا مشخص میکنهد و دسهتورالعملههای اسهتانداردی
برای عملیات ،در پاسخ به حوادث و بالیا فراهم مهیکنهد .ههدف ایهن نهوع برنامههریهزی،
فراهمکردن وضعیت ارائۀ خدمات پزشکی مؤثر و فوری به بیشترین تعداد مصدومان ممکن
است برای بهه حهداقل رسهاندن مهرگومیهر و آسهیبههای ناشهی از حهوادث پرتلفهات و
فراهمکردن یک محیط امن برای بیماران و کارکنان و پاسخ مؤثر در حوادث و بالیا.
این نوع برنامه شامل تمام مخاطرات ،مراحهل ،همهۀ سهطوح و بخهشههای بیمارسهتانی
مرتبط در فرایند مدیریت بالیا و فوریتها میشود .منظور از تمام مخاطرات ،تمام سوانح و
وقایعی است که میتواند تهدیدی برای سالمت انسان و تخریب اموال یا محهیط باشهد؛ امها
بهطور معمول ،بر انواعی از بالیا ترکید میکند که انتظار میرود یا محتمل است اتفاق بیفتند.
برنامۀ فوریت هر بیمارستانی ،مخصو

آن بیمارستان اسهت و بسهتگ ِی کامهل بهه منهابع و

امکانات در دسترس بیمارستان دارد.
 .۸برنامه  /برنامهریزی فوریت بیمارستانی
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درواقع ،این برنامه یکی از اجزای فرایند برنامهریزی در حوادث و بالیای بیمارستانی است.
تفاوت این دو برنامه ناشی از تعریف حوادث و بالیاست .براساس تعاریف ،فوریت
وضعیتی است که نیازمند پاسخ فوری است و درصورتیکه به فوریت پاسخ مناسبی داده
نشود ،میتواند به بال تبدیل شود .برایناساس ،بال وضعیتی است که پاسخگویی به آن ،در
حد توان جامعه نیست و نیازمند دریافت کمکها از خارج جامعه است .بنابراین ،وقتی
بیمارستانی برای حوادث و بالیا برنامه دارد ،خودبهخود این برنامه فوریتها را نیز
دربرمیگیرد.
در تعاریف ،برنامۀ فوریت بیمارستانی ،اسناد رسمی و ترییدشدهای است که اصول،
سیاستها ،مفاهیم عملیات و روشهای مورداستفاده در مدیریت عملیات فوریت را شرح
ِ
مختلف مسئولیتی تدوین ،نگهداری و بهروز
میدهد .این نوع برنامه بهوسیلۀ سطوح
میشود و «پاسخ به تعداد متنوعی از مخاطرات بالقوه» را شرح میدهد.
برنامهریزی فوریت بیمارستانی یک اقدام یک باره برای پاسخ به یک واقعه نیست؛ بلکهه
یک چرخۀ مداوم از برنامهریزی ،آموزش ،تمرین و بازنگر ِ
ی اقدامات انجامشده اسهت .ایهن
نوع برنامه نیز تمام  1مرحلهۀ مهدیریت فوریهت (آمهادگی ،پاسهخ ،توانبخشهی /بازسهازی و
پیشگیری /کاهش اثرها) را شامل میشود.
برنامهریزی فوریت  3قدم یا  3مرحله دارد:
 .۲تشکیل یک تیم برنامهریزی؛
 .۸درک موقعیت (بررسی وضعیت موجود یا ارزیابی خطر)؛
 .0تدوین اهداف؛
 .1تدوین برنامه؛
 .3آمادهسازی ،مرور ،تابیت و تریید برنامه؛
 .3اجرا و نگهداری برنامه.
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 .0برنامه  /برنامهریزی عملیات فوریت بیمارستان
برنامهای است که تمام سازمانها ،ازجمله بیمارستانها باید آن را دارا بوده و به روز نگه
دارند .این برنامه ،استراتژیهای مدیریت بالیای بیمارستان را تعیین میکند و چارچوبی
برای برنامهریزی بالیا ،فوریتها ،آموزش و تمرین را فراهم میسازد و به تابآوری
ِ
موردنیاز ،مانند تجهیزات،
بیمارستان کمک میکند .این برنامه مسئولیتهای افراد و منابع
تسهیالت ،ملزومات و دیگر منابع در دسترس را برای استفاده در هنگام بروز حوادث و
بالیا مشخص کرده و روشهای هماهن شدن فعالیتها و منابع را معلوم میکند .برای
ماال ،برنامۀ بالیای بیمارستان یک سند با رویکرد تمام مخاطرات است و فعالیتهای
ویژهای را شامل میشود که باید در زمان وقوع یک فوریت یا بال ،به آنها توجه شود.
برنامۀ عملیات فوریت براساس ارزیهابی خطهر بیمارسهتان و ارزیهابی تهدیهدات بهالقوه
تدوین میشود و این مسائل را دربردارد:
 .۲برنامهریزی و مدیریت؛
 .۸نقش و مسئولیتهای کارکنان قبل ،حین و بعد از بالیا؛
 .0نحوۀ ارائۀ خدمات پزشکی؛
 .1ارتباطات داخلی و خارجی؛
 .3پشتیبانی  /لجستیکی؛
 .3ترمین مالی؛
 .5تجهیزات؛
 .۲پیگیری بیماران؛
 .3مدیریت مرگومیرها؛
 .۲۱آلودگیزدایی؛
 .۲۲عملیات ترمین زیرساختها و شریانها؛
 .۲۸امنیت و ایمنی؛
 .۲0هماهنگی با سازمانهای خارجی.
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 .1برنامه  /برنامهریزی اقتضایی بیمارستان
برنامهریزی اقتضایی شامل سازماندهی و پاسخ بوده ،به افراد زمان کافی میدهد تا قبهل از وقهوع
فوریت تمام راهحلها را از ابعاد مختلف بررسی و میزان آمادگی خود را تعیین نمایند.
دستاندرکاران تماموقت در حال پرداختن به برنامهریزی اقتضایی هستند؛ اما اغلب ،بهه
آن واقف نیستند .تقریباً تمامی تمرینات سازماندهی بهنوعی ،برنامهریزی اقتضایی هستند .بها
آگاهی از خطر آتشسوزی کسبوکارها ،بهرای ههر طبقهه از سهاختمان ،فهردی را مسهئول
عملیات اطفای حریق قرار میدهنهد و بههطور متنهاوب ،تمرینههایی را درایهنزمینهه اجهرا
میکنند .همچنین ،در شهرهای بزرگ ،طرحهایی برای مقابله با حملهههای سهتیزهجویانهه و
بالیای طبیعی تدوین میشود .در این طرحها ،واکنشهای اولیهه در بحهران و نحهوۀ انتقهال
مصدومان و مراقبتهای پزشهکی از آنهان توضهیح داده مهیشهود .حتهی دارو و تجهیهزات
پزشکی را رخیره میکنند تا در زمان نیاز ،با مشکل کمبود دارو و تجهیزات مواجه نباشند.
برنامههای اقتضایی برای پیشگیری از بحران تدوین نمیشوند؛ بلکه آنهها آمهادهانهد تها
واکنشها و عملیات مقابله با بحرانهای رخداده را هدایت کنند .آنهها مهیتواننهد تهرثیرات
مخرب بحرانها را کاهش داده و کمک کنند تا وضعیت زودتر به حال طبیعی بازگردد.
برنامۀ اقتضایی براساس ارزیابی خطر و تدوین سناریوهای ٢فرضی (بدترین سناریوی
ممکن) ،باتوجه به منابع و امکانات در دسترس و آمادگی جامعه و ظرفیتهای محلی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی .تدوین میشوند.
ِ
موردانتظار تدوین شده و باید منجر به پاسخ بهموقع و مؤثر در
این برنامه برای یک بحران
عملیات امدادی بالیا شود .آمادهسازی یک سازمان برای پاسخ بهتر به یک فوریت و آثار
انسانی بالقوۀ آن ،تصمیمگیری قبلی دربارۀ مدیریت منابع انسانی و مالی و نحوۀ هماهنگی
و ارتباطات و آگاهی از دامنهای از پاسخهای منطقی و فنی از اهداف اصلی این برنامه

 .1سناریو بهتصویرکشیدن چیزی است که در آینده پیش خواهد آمد .برای اطالع بیشتر به پیوست  1مراجعه شود.
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میباشد .توجه به این نکته ضروری است که زمان صرفشده برای برنامهریزی اقتضایی
مساوی است با زمان رخیرهشده به هنگام وقوع حوادث و بالیا.
برنامهریزی اقتضهایی مبتنهی بهر اندیشهیدن پهیش از عمهل اسهت؛ ولهی هرچهه محهیط
برنامهریزی نامطمئنتر باشد ،مال وضعیتی که در هنگام حوادث و بالیا با آن مواجه هستیم،
احتمال نامناسببودن مفروضات یا پیشبینیها افزایش مییابد .در چنین وضعیتی ،بههطهور
مستمر ،مسائل و رخداداهای غیرمنتظره پدید میآیند و درنتیجهه ،تغییهر در برنامههریهزی را
ضروری میسازند؛ بنابراین ،بهتر است همواره ،در زمان برنامهریزی پیشبینی شود کهه اگهر
کارها آنگونه که انتظار میرود ،پیش نرفت ،چه تغییراتی در برنامهههها ایجهاد شهود یها بهه
منظور جلوگیری از ایجاد مشکالت بعدی برنامههای جایگزین آماده شوند.

 .1-1-1-3فرق بین برنامهریزی پاسخ به بالیا و برنامهریزی اقتضایی
برنامۀ پاسخ به بالیا ،شامل شناسایی ،تقویت و سازماندهی منابع و ظرفیتها برای رسیدن
به یک سطح از آمادگی برای پاسخ بهموقع و مؤثر به یک بالی بالقوه است .طبیعت ًا
برنامهریز ِ
ی پاسخ به بالیا ابتدایی بوده و براساس درسآموختههای قبلی از مخاطرات
تدوین میشود و سناریوی بالیای اختصاصی را شامل نمیشود.

 .1-1-1-3فرق بین برنامۀ عملیات فوریت و برنامهریزی اقتضایی
بین این دو برنامه ،فرق چندانی وجود ندارد؛ زیرا هر دو برنامه ،دارای هدف بوده و با یک
استراتژی رسیدن بهه آن را دنبهال مهیکننهد .عمهدهترین فهرق بهین ایهن دو ،آن اسهت کهه
برنامهریزی برای اقتضا ،برنامهریزی در یک وضعیت بدون قطعیت است؛ بدینصهورت کهه
فرد باید فرضیاتی بسازد و سهناریویی را تهدوین کنهد و براسهاس آن برنامهه بریهزد .امها در
برنامهریزی عملیاتی ،فرد وضعیت ملموس را مشاهده میکند و به آن پاسخ میدهد .دو نوع

  68آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامۀ کشوری

ارتباط بین برنامهریزی اقتضایی و برنامهریزی عملیاتی وجود دارد که در قالب دو مهدل بهه
توضیح آن میپردازیم:
 مدل کانتینیوم ٢:در این مدل ،برنامهریزی اقتضهایی یهک مرحلهه قبهل از برنامههریزی
عملیاتی صورت میگیرد؛ بدینصهورت کهه بها اعهالم هشهدار اولیهه ،برنامههریهزی
اقتضایی شروع میشود و واقعهای که براساس آن ،برنامههریزی انجهام شهده اسهت،
واقعاً اتفاق میافتد؛ درنتیجه ،فرایند برنامهریزی بهسادگی تغییر مییابد و برنامهریزی
عملیاتی آغاز میشود .سپس ،فرضهیات در مرحلهۀ برنامههریزی اقتضهایی ترییهد یها
سازگار میشود؛ بعد ،برنامهریزی عملیاتی تداوم مییابد و بهعنوان موقعیت واقعهی،
موردتوجه قرار میگیرد .اگرچه این مدل کمتر استفاده میشود ،مزیت آن ایهن اسهت
که مراحل مختلف یک چرخۀ فوریت را روشن میکند و طبیعت پویای برنامههریزی
اقتضایی را نشان میدهد.
 مدل خطی :مدل رایجی هست و رویکردی مرحلهبهمرحله مهیباشهد .در بسهیاری از
ِ
موردتوجهه قهرار مهیگیهرد و بعضهی
مواقع ،برنامهریزی اقتضایی در حین عملیات،
مواقع ،در ترکیب با آن؛ بنابراین ،برنامهریزی اقتضهایی یکهی از عناصهر برنامههریزی
عملیاتی بهشمار میرود.

شکل  .3-3ارتباط بین برنامهریزی اقتضایی و برنامهریزی عملیاتی

1. Continuum
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 .4-1-3عناصر اصلی برنامۀ اقتضایی
دراینباره ،پرسشهایی مطرح است:
 .۲چه چیزی میتواند اتفاق بیفتد؟
 .۸ما نیاز داریم چه چیزی را انجام دهیم؟
 .0چگونه میتوانیم آن را انجام دهیم؟
 .1در انجامدادن آن ،به چه چیزهایی نیاز داریم؟
 .3برای آمادگی در مقابل آن ،چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
 .3هزینههای آن چقدر است؟
گفتنی است سازمان جهانی بهداشت مراحل زیر را بهرای برنامههریزی اقتضهایی تعیهین
کرده است:
 .۲شناسایی و تعریف سناریوهای محتمل؛
 .۸اولویتبندی و تدوین اهداف؛
 .0تعیین فعالیتها و وظایف؛
 .1تخصیص منابع؛
 .3تفویض مسئولیتها؛
 .3تدوین دستورالعملهای اجرایی؛
 .5اطمینان از ورودیهای فنی؛
 .۲تدوین راهکارها.

 .1-1-3مزایای برنامهریزی اقتضایی
برنامهریزی اقتضایی قبل از وقوع یک بحران شناختهشده یا پیشبینیشده ،با ایجهاد فرصهتی
برای شناسایی محدودیتها ،آسیبپذیریها ،ظرفیتهها ،همهاهنگی و افهزایش ظرفیهت بهر
موضوعات عملیاتی پیش از وقوع بحران تمرکز کرده ،باعث میشود سازمانها با به تصهویر
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کشیدن وضعیت بحران ،خود را در آن موقعیت تصور کرده و آمادگی خهود را بهیشازپهیش
افزایش دهند.

 .۶-1-3فرایند برنامهریزی اقتضایی
 .۲تشکیل کمیتۀ برنامهریزی؛
 .۸تحلیل خطر؛
 .0تدوین سناریو؛
 .1تدوین مفروضات برنامهریزی؛
 .3محرکها؛
 .3تعیین اهداف و استراتژیهای پاسخ؛
 .5تعریف نحوۀ هماهنگی در پاسخ؛
 .۲تدوین برنامه.
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شکل  .1-3مدل کانتینیوم در برنامهریزی اقتضایی

 .3برنامه  /برنامهریزی آمادگی بیمارستانی
به دلیل اهمیت باالی موقعیت بیمارستانها در زمان حوادث و بالیا ،آنها باید برای تعداد
بسیاری از حوادث و بالیا و رویدادها آماده باشد؛ زیرا بالیای مختلف تقریباً مشکالت
یکسانی را ایجاد میکنند؛ اما الزم نیست که برنامۀ جداگانهای برای هر بالی قابلتصور
تدوین شود .بنابراین ،توصیه میشود که بیمارستانها رویکرد «تمام مخاطرات» را در
برنامهریزی آمادگی موردتوجه قرار دهند؛ زیرا برنامههای جداگانه برای بالیای مختلف،
کارکنان را گیج کرده و موجب صرف بودجه و منابع محدود شود .بهبیان دیگر ،برنامههای
آمادگی باید مشترکات انواع بالیایی را دربرگیرد که در یک منطقه ممکن است اتفاق بیفتد.
هستۀ اصلی برنامهریزی آمادگی بیمارستانی ،پوششدادن اشتراکات تمام رویدادها با
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ی ِ
کسری ضمائم ویژه برای وقایعی است که به پاسخ ویژه نیاز دارند .بهعالوه ،باید ارعان
کرد که پیشبین ِی تمام آنچه در یک بال اتفاق خواهد افتاد ،تقریباً غیرممکن است.
بیمارستانها باید برای مدیریت تهدیهدها و مخهاطراتی کهه از بررسهی وضهعیت ایمنهی
بیمارستان و ارزیابی آسیبپذیری بیمارستانی حاصهل شهدهاند ،برنامههریهزی کننهد وآمهاده
باشند .فراهمکردن یک محیط امن برای کارکنان و بیماران ،بهطور همزمان و پاسخ مهؤثر بهه
بالیا ،دو هدف آمادگی بیمارستانی است.

شکل  .1-3مدل سادهشدۀ برنامهریزی اقتضایی

 .1-1-3فرایند تدوین برنامۀ آمادگی بیمارستانی
 .۲تعیین نیازها؛
 .۸تشکیل گروه برنامهریزی؛
 .0ارزیابی خطر؛

فصل اول :برنامهریزی آمادگی مقابله با حوادث و بالیا 72 

 .1تعیین مشکالت و خألها؛
 .3تحلیل رینفعان؛
ِ
شناسایی منابع؛
.3
 .5استراتژی کاهش خطر؛
 .۲تدوین برنامه؛
 .3برنامهریزی برنامه؛
 .۲۱اجرای برنامه؛
 .۲۲پایش و ارزیابی.

 .۸-1-3اهداف آمادگی بیمارستانی
 افزایش ظرفیت پاسخ

 مشارکت و ادغام برنامههای همۀ شرکا؛
 توانایی نگهداری خدمات در یک واقعۀ ادامهدار؛
 کاهش و حداقلسازی آسیبها ،رنجها و مرگومیرها؛
 ارائۀ خدمات کیفی بهصورت مداوم به همۀ بیماران بیمارستان.
 .3برنامه  /برنامهریزی پاسخ بیمارستان
پرسروصداترین و قابل توجهترین بخش مدیریت بالیا ،مرحلۀ پاسخ به بالیاست .درواقع،
مهمترین هدف تمام انواع برنامهریزیها و آمادگیها ،دادن پاسخی مؤثر به بالیاست .این
موضوع بهویژه درخصو

بیمارستانها ،بسیار حائز اهمیت است .بیمارستانها نقش بسیار

حیاتی در کاهش مصدومیتها دارند و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد
درصورت ارائۀ خدمات درست و بهموقع ،از درصد درخور توجهی از مرگها میتوان
پیشگیری کرد .تمام بیمارستانها ،اعم از عمومی و تخصصی ،خصوصی ،دولتی ،غیرانتفاعی
و ،...بعد از وقوع بالیا تحت فشار قرار میگیرند؛ عالوهبراینکه احتمال دارد خودشان بر اثر
بالیا ،دچار آسیب بشوند؛ اما حتی درصورت آسیبدیدن نیز باید خدمات درمانی ارائه
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کنند .بنابراین ،تمام فعالیتها با هدف ارائۀ پاسخی مؤثر ،تدوین و اجرا میشوند .این برنامه
یک مجموعۀ پذیرفتهشده از مقدمات ،برای پاسخ به فوریتهاست و شامل توصیف
مسئولیتها ،ساختارهای مدیریتی ،مدیریت اطالعات و منابع و برنامههای عملیاتی
استاندارد ٢میشود و برای محافظت از زندگی و اموال و سرویسهای ضرور ِ
ی ارائۀ
خدمات و حفاظت محیط تمرکز میکند.

 .1-1-3دالیل تدوین برنامۀ پاسخ
 .۲حفظ اموال ،زندگی ،محیط و خدمات ضروری؛
 .۸ایجاد سیستم و شبکه برای پاسخ و بازیابی؛
 .0ارتقای همکاریهای بین بخشها و آژانسها؛
 .1مرتبطساختن پاسخ با بازیابی؛
 .3استفادۀ کارا از منابع موجود.
برنامۀ پاسخگویی ارتباطی تنگاتن

با برنامهۀ عملیهات فوریهت و برنامههریزی اقتضهایی

دارد .برخی معتقدند که بهمحض وقوع بال و حتی قبل از شروع آن ،برنامۀ پاسخگویی بایهد
فعال شود و اگر سناریویی بود که از پیش ،برای آن برنامهریزی شده بود ،بایستی برنامهۀ آن
سناریو شروع شود؛ وگرنه با درنظرگرفتن برنامۀ تدوینشدۀ قبلی و موقعیت خا

یها بهال،

باید برنامۀ اقتضایی مناسب با آن بالفاصله اجرا شود.
برنامۀ پاسخ به بالیا و فوریتها باید مسائل زیر را مشخص سازد:
 .۲مکانیسمهای فعالسازی برنامۀ پاسخ
 .۸زنجیرۀ فرماندهی؛
 .0ظرفیتها و امکانات؛
 .1ارتباطات؛
 .3منابع انسانی؛
)1. Standard Operation Plan (SOP
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 .3پشتیبانی /لجستیک؛
 .5شیوههای مدیریتی؛
 .۲پذیرش و تریاژ؛
 .3نحوۀ مدیریت اجساد و آلودگیزدایی و خدمات خارجی؛
ِ
پشتیبان دیگر ،مال تغذیه؛
 .۲۱سرویسهای
 .۲۲مکان انتظار خانوادهها و مالقاتکنندگان؛
 .۲۸نحوۀ ارتباط با رسانهها؛
 .۲0نحوۀ مدیریت افراد مهم.

 .3۱-1-3مراحل تدوین برنامۀ پاسخگویی
 .۲تشکیل تیم برنامهریزی؛
 .۸تحلیل و ارزیابی خطر (تحلیل مخاطرات ،شناسایی ظرفیتها و آسیبپذیریها)؛
 .0تحلیل منابع؛
 .1تحلیل فاصلهها و نیازها؛
 .3تحلیل رینفعان؛
 .3تشریح نقشها و مسئولیتها؛
 .5تعریف ساختارهای مدیریتی؛
 .۲تدوین برنامه؛
 .3آزمایش و تابیت برنامه؛
 .۲۱اجرای برنامه در مواقع نیاز؛
 .۲۲ارزیابی برنامه؛
 .۲۸بازبینی و اصالح و بهروز نگهداشتن برنامه.
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 .۷برنامه  /برنامهریزی بازیابی بیمارستان
مرحلۀ بازیابی به دورهای گفته میشود که جامعۀ تحت ترثیر تالشهایش را برای بازگشهت
به مرحلۀ پیش از وقوع بال ،حتهی بهتهر از وضهعیت پهیش از وقهوع بهال ،شهروع مهیکنهد.
درخصو

بیمارستان نیز همین مفههوم بههکار مهیرود .بههطهور آرمهانی ،مرحلهۀ بازیهابی

بالفاصله پس از وقوع بال شروع مهیشهود و بها فعالیهتههای امهدادی ههمپوشهانی دارد و
هیچگونه مرز مشخصی بین پاسخ و بازیابی وجود ندارد و هدف آن ،برگشتن به حالت قبل
در سریعترین زمان ممکن است.
تسهیالت بهداشتیدرمانی امکان دارد تحت تهرثیر بالیها قهرار بگیرنهد و بخهشههایی از
ساختمان و تجهیزات آنها تخریب شود و از کار بیفتند یا کارکنان آن مصدوم شود یا در اثر
بالیها ،جههان خههود را از دسههت دهنههد؛عالوهبراین ،در مقابههل آسهیبهههای غیرمسههتقیم نیهز
آسیبپذیرند؛ بهدلیل اینکه وظایف و فرایندهای آن بستگی کامل به زیرساختهایی دارد که
بایستی در جامعه وجود داشته باشد؛ مال تسههیالت تهرمین آب و دفهع فاضهالب ،انهرژی،
خطوط ارتباطی ،جادهها و امکانهات حمهلونقهل و . ...بنهابراین ،بازیهابی و بازسهازی ایهن
تسهیالت نیز بهطور کامل ،بازیابی بیمارستان را تحت ترثیر قرار میدهند.
دراینخصو

 ،بیمارستان باید برنامههای بهرای بازسهازی خرابهیهها ،خریهد ،تعمیهر و

جایگزینی تجهیزات ،ترمین وسایل و ملزومهات مصهرفشهده ،درمهان و بهازتوانی کارکنهان
آسیبدیده و ترمین نیروی جایگزین برای نیروهای ازدسترفته داشهته باشهد .مجمهوع ایهن
اقدامات باید در برنامۀ بازیابی بیمارستان در نظر گرفته شود .هدف از تدوین برنامۀ بازیهابی
بیمارستان نیز چارهاندیشی برای این مسائل است :بهاالخره بیمارسهتان بعهد از وقهوع بالیها
چگونه میخواهد آسیبهای وارد شده به خود را ترمیم کند یا منابع الزم را از کجا بهدست
خواهد آورد و در این مدت چگونه فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد .برنامۀ بازیابی نیهز
مال انواع برنامهریزیهای دیگر ،مراحلی دارد که عبارتاند از:
 .۲تشکیل گروه برنامهریزی متشکل از تمام رینفعان؛
 .۸ارزیابی خطر؛
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 .0ارزیابی آسیبها و تحلیل نیازها و فقدانها؛ البته آسیبها و کمبودها صرفاً تخریهبههای
ساختمانی و تجهیزاتی ملزومات و کارکنان نبوده و آسیبههای واردشهده بهر جامعهه و
بیمارستان که باعث اختالل در روند فعالیتهای عادی شدهاند را نیز شهامل مهیشهوند؛
مال کاهش درآمد ملی و مشکالت اقتصادی بهوجودآمده در جامعه و. ...
 .1شناسایی ظرفیتها و امکانات و فرصتها؛
 .3تحلیل فاصله بین نیازها و امکانات؛
 .3تدوین استراتژیهای بازیابی؛
 .5تدوین برنامه؛
 .۲مرور و بازبینی برنامه؛
 .3اجرای برنامه؛
 .۲۱پایش ،ارزیابی ،اصالح و تکمیل برنامه.
برخی منابع مراحل بازیابی را چهار مرحلۀ ساماندهی ٢،بازسازی ١،بازگشت به وضع اولیه و
بهکارگیری فرصتهای توسعه میدانند .برخی منابع نیز دورۀ بازیابی را ازنظر زمانی ،به سهه
دوره تقسیم میکنند:
 .۲مرحلۀ گذار ٩:به  ۲۸ماه اول پس از رخداد بالیا گفته میشود.
 .۸مرحلۀ تبدیل و دگرگونی 4:به فاصلۀ زمانی بین  ۲۸تا  03ماه پس از بالیا میگویند.
 .0مرحلۀ تابیت و تحکیم که به فاصلۀ زمانی بین  03تا  ۲۸۱ماه پهس از وقهوع بالیها گفتهه
میشود.
 .۸برنامه  /برنامهریزی تداوم فعالیت بیمارستان
یک قسمت ضروری از برنامۀ پاسخ هر سازمانی است و شامل برنامهریزی بازیهابی بالیها و
ازسرگیری فعالیتهاست که نشان میدهد پس از یهک بهال ،چگونهه در سهریعتهرین زمهان
1. Rehabilitation
2. Reconstruction
3. Transition
4. Transformation
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ممکن ،فعالیتهای سازمان به حالت معمول برمیگردد ،کهه البتهه سهاختار و جزئیهات ههر
برنامه و تداوم فعالیتها از فعالیتی به فعالیت دیگهر و از محلهی بهه محهل دیگهر متفهاوت
خواهد بود؛ اما درکل ،باید شامل مسائل زیر باشد:
 پاسخ اولیه و کوتاهمدت؛
 برنامهریزی درازمدت؛
 آمادهسازی مداوم.
برنامۀ تداوم فعالیتها برای اطمینان از تداوم سه فعالیت ریل تدوین میشود:
 بازیابی سریع و ازسرگیری بهموقع فعالیت بخهشههای عملیهاتی حیهاتی بههدنبهال
آسیبهای گسترده؛
 بازیابی سریع و ازسرگیری بهموقهع فعالیهتههای حیهاتی بههرغهم فقهدان یها در
دسترسنبودن کارکنان؛
 باالبردن سطح اعتماد ازطریق آموزش و تمرین مستمر.
برنامۀ تداوم فعالیت را میتوان بخشی از برنامۀ بازیابی بیمارستان دانست که درط ِ
ول آن،
بیمارستان مهیخواههد در مرحلهۀ اول ،فعالیهتههای ضهروری و در مراحهل بعهدی ،تمهام
فعالیتهای خود را راهاندازی کند و بتواند از تداوم آنها و پشتیبانی آنها ازنظر منابع ،اعهم
از مالی ،انسانی ،اطالعاتی ،شریانهای حیاتی ،ارتباطات و ...اطمینان حاصل کنهد؛ همچنهین
بتواند ضمن ارائۀ خدمات الزم سالمتی ،برای تدوام برنامههای خود ،به فعالیتهای مهرتبط
با کسبوکار و تحصیل درآمدهای موردنیاز برسد .گفتنی است بیمارستان یک واحد تجاری
و صنعتی نیز محسوب میشود که فعالیتهای مختلف تجاری در آن ،جریان دارد.

 .33-1-3مراحل تدوین برنامۀ بازیابی فعالیت
 .۲تعیین نوع خدمات :ارائۀ خدمات سالمتی ،اعم از پیشگیری و درمان و بازتوانی؛
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 .۸تعیین زیرساختها و منابع موردنیهاز بهرای ارائهۀ خهدمات ،ماهل نیهروی انسهانی ،پهول،
ساختمان ،تجهیزات ،مواد و مدیریت؛
 .0ارزیابی خطر و تصمیمگیری دربارۀ پذیرش خطر یا مقابله با آن؛
 .1تصمیمگیری و تدوین برنامه؛
 .3اعالم تصمیمات به کارکنان و شرکا؛
 .3آزمون و اصالح برنامه؛
 .5انتشار برنامه؛
 .۲اجرای برنامه؛
 .3پایش و ارزیابی.

 .4-3رویکرد برنامهریزی بیمارستانها در مقابل حوادث و بالیا
 برنامهریزی مرحلهای؛

٢

 برنامهریزی براساس وسعت حادثه.
برنامهریزی مرحلهای :تمام بیمارستانها برای برنامهریهز ِ
ی پاسهخ و آمهادگی در مقابهل
بالیا ،باید  0مرحله را در نظر بگیرند:
 .۲این مرحله برای حوادثی است که در درون بیمارستان اتفاق میافتند؛ مانند آتهشسهوزی،
انفجار ،زلزله و اپیدمی بها نگهاه مراقبهت و حفاظهت از کارکنهان و بیمهاران و نگههداری از
تسهیالت و امکانات؛
 .۸مرحلهای که حادثه منطقۀ بزرگی را تحت ترثیر قرار داده است و بیمارستان باید آمهادگی
پذیرش حجم زیادی از مصدومان را داشته باشد؛
 .0مرحلهای که حادثه خیلی بزرگ بوده و باعث تخریب در سطح کشور شده است.

1. Phasic
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برنامهریزی براساس وسعت حادثه :این نوع برنامهریزی براساس تحلیل خطر است و باید
بهگونهای باشد که نیازهای ایجادشده و گستردگیهای متفهاوت حادثهه را پاسهخگو باشهد.
ازآنجاییکه محور برنامهریزی در حوادث ،پیشبینی منهابع و اقهدامات بهرای ارائهۀ پاسهخی
مؤثر به حوادث است ،لذا در این برنامه ،باید آمادگی پاسخ به حادثهه بها وسهعت متفهاوت،
مدنظر قرار گیرد.
تبصره :ممکن است با وضعیتی مواجه باشیم که حادثه رخ نداده است؛ اما بنابر شهواهد،
قرائن و گزارشهای رسیده ،احتمال بروز حادثه وجهود داشهته باشهد؛ بنهابراین ،الزم اسهت
بیمارستان برای چنین وضعیتی نیز برنامه داشته باشد و بتواند وضعیت آمهادهبهاش خهود را
تعیین کرده و براساس آن ،آمادگی سطح پاسخگویی را براساس احتمهال رخهداد حادثهه بهه
حداکار مطلوب برساند.

 .3-4-3عناصر اصلی در برنامهریزی بیمارستانی
 .۲جریان بیماران در بیمارستان ،هنگام ورود و بسهتری و تهرخیص ،بایهد روان و بهاز
باشد.
 .۸جریهان بیمههاران در بیمارسههتان هنگههام ورود و بسههتری و تههرخیص ،بایهد سههریع و
مشخص باشد.
 .0فضای مناسب و جایگزین برای افهزایش ظرفیهت بسهتری و ارائهۀ خهدمات وجهود
داشته باشد.

 .1-4-3برنامهریزی آمادگی بخش سالمت :فرایند و مراحل اجرایی
ازآنجاییکه حوادث و بالیا اتفاقاتی غیرقابلتصور و آسیبرسان مهیباشهند ،لهذا ،مهدیریت
خوب و مؤثر بالیا سعی میکند آثار مخرب ناشی از آنها ،مانند صهدمات جهانی و مهالی و
اختالل در فرایندهای جاری را پیشبینی و استراتژیهای مناسبی برای پاسخ به آنها تدوین
کند .اگرچه پیشبینی تمام ترثیرات ناشهی از بالیها تقریبهاً غیهرممکن اسهت؛ امها مهدیران و
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متخصصان حوادث و بالیا سعی میکنند با طراحی و تدوین برنامههایی بهر مبنهای تجهارب
گذشته و پیشبینیهای علمی ،تاحهدامکان ،آمهادگی الزم را بهرای پاسهخگویی مناسهب در
حوادث و بالیا بهدست آورند تا باعث کاهش مرگومیر و تخریب اموال و داراییها و رنهج
مردم شده و موجبات بازگشت هرچه سریعتر به زندگی معمول را فراهم سازد.
برنامهریزی پاسخ در حوادث و بالیا ،فرایندی علمی و عملی است .ایهن فراینهد چیهزی
بیش از یک برنامهریزی در حالت طبیعی و معمول است .برنامهریزی پاسهخ سهعی میکنهد
درصورت بروز حوادث و بالیا ،کوچک یا بزرگ ،جامعه را فعال نگه دارد تا باعث استمرار
فرایندهای جاری شود.
برنامۀ پاسخ برنامهای تدوینشده متناسب با شرایط خا ِ زمهانی اسهت؛ بهدینمعنا کهه
اتفاقات ناگواری حادث شده باشد .هدف این برنامه ،کمک به سازمانها و دولهتهها بهرای
بازگشت به وضعیت عادی و مدیریت شرایط بیثبات و به حداقل رساندن صهدمات جهانی
و مالی است.
برنامۀ پاسخ شامل استراتژیها و اقدامات الزم برای مواجهه با شرایط متغیری اسهت کهه
باعث ایجاد مشکالت متعدد و فوریتی میشوند .این برنامهه شهامل نظهارت بهر فراینهدها و
فعالکردن اقدامات پیشبینیشده در برنامه نیز هست .بهمنظور تدوین یک برنامهۀ پاسهخ در
بخش سالمت برای حوادث و بالیا ،داشتن اطالعات زیر ضروری است:
 سیاستها و برنامههای وزارت بهداشت در بخش سالمت در حوادث و بالیا؛
 نقشۀ خطر منطقۀ جغرافیایی مدنظر بههمراه تحلیل خطر؛
 شناسایی قوت و ضعفهای خدمات سالمتی؛
 ظرفیت مراکز بهداشتیدرمانی؛
 توانمندیها و ظرفیت کارکنان سالمتی ،نظیر دانش و نگرش و مهارت؛
 ضعفهای خدمات سالمتی در حوادث پیشین.
این اطالعات نهتنها برای برنامهریزی بسهیار کهاربردی و مفیهد اسهت ،بلکهه بههمنظهور
دستیابی به اهداف برنامه ،نگاه جامعی از قوت و ضعفهای سازمان ارائه میکند.
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 .1-4-3برنامهریزی پاسخ در حوادث و بالیا

0

برنامهریزی پاسخ مجموعهای از توافقها برای پاسخ به حهوادث و بالیها و بهبهود وضهعیت
پس از حادثه است و مسئولیتهای ساختار مهدیریت و اسهتراتژیهها و منهابع را توصهیف
میکند .دلیل نیاز به برنامۀ پاسخ در حوادث و بالیا ،به شرح زیر است:
ِ
ریزی پاسخ کمک میکند تا هرکسی بداند هنگام لزوم ،چهه کهاری بایهد انجهام
 برنامه
دهد؛
 این برنامه چارچوب و مراحل الزم در شرایط بالیا را پیشبینی میکند؛
 برنامهریزی پاسخ کمک میکند تاحدامکان ،آسهیب جهانی و مهالی و رنهج انسهانهها
کاهش یابد.
ِ
دستکم بههمین دالیل ،سازمانها و ارگانها باید برنامه داشته باشند و آن را آزمهایش و
درنهایت ،اجرا کنند .خیلی از مردم فکر میکنند به برنامه نیهازی وجهود نهدارد؛ زیهرا فکهر
میکنند هرکس در زمان حادثه میداند چه کاری باید انجام دهد .درهرحهال ،بهدون برنامهه،
هماهنگی امکانپذیر نیست و بینظمی حاصهل از وقهوع حهوادث و بالیها ،زمینهه را بهرای
صدمات مالی و جانی بیشتر فراهم میکند .برایناسهاس ،برنامهۀ پاسهخ یهک سهند مکتهوب
دربارۀ چگونگی مدیریت آن حادثه است .بدون این برنامه ،اطمینان الزم برای سهازگاری بها
وضعیت حاصل از حادثه وجود ندارد .برنامۀ پاسهخ واکنشهی از پهیش فکرشهده در مقابهل
اتفاقی است که هنوز رخ نداده .این پیشفرض پایۀ برنامهریزی پاسخ در بخش سهالمت در
حوادث و بالیاست.

 .4-4-3برنامۀ پاسخ بیمارستانی در حوادث و بالیا
باتوجهبه وجود سیستمهای محلی و مل ِی پاسخ بهه حهوادث و بالیها کهه گهاهی ارتباطهات
بینالمللی دارند ،باید به نقش بسیار کلیدی مردم در این برنامهریزی نیز توجه کهرد .برنامهه
محصول افرادی است که آن را تدوین میکنند؛ لذا باید متناسب با مردمی باشهد کهه برنامهه
1. Hospital Emergency Response Plan
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برای آنها تدوین شده اسهت .درنتیجهه ،مشهارکت کارکنهان بیمارسهتان در تهدوین فراینهد
برنامهریزی ،باعث تدوین برنامهای بهتر خواهد شد .یک برنامۀ استانی یا بیمارستان ِی خهوب
باید با مشارکت واحدهای مختلف ،مانند پلیس ،امداد و نجات ،ارتباطهات ،رفهاه اجتمهاعی،
نقل و انتقال ،راه و ترابری و آب و فاضالب و با هماهنگی سازمانهای دولتی و غیردولتهی
دیگر تهیه و تدوین شود .برنامهای که برای حوادث و بالیا تدوین میشود ،باید متناسب بها
جامعهای باشد که برنامه در آن اجرا خواهد شهد .ایهن مههم ازطریهق کارههای زیهر محقهق
میشود:
 مشارکت فعال رینفعان ،بهخصو

نمایندگان جامعه ،از ابتدای شروع برنامهریزی؛

 آگاهی از دیگر برنامههای تدوینشده در راستای برنامهریزی پاسخ؛
 هماهنگی با تدوینکنندگان برنامههای قبلی؛
 مرتبطکردن برنامه با استفادهکنندگان آن.
برای اجرای مؤثر برنامهریهزی در بیمارسهتان ،بایهد کارکنهان بیمارسهتان آن را بپذیرنهد.
فراهمکردن امکان مشارکت فعال کارکنان در مراحهل قبلهی ،یعنهی تحلیهل خطهر و تهدوین
اولویتها و ،...پذیرش برنامه را برای آنها آسانتر میکند .ممکن است این برنامه تغییراتهی
در فرایندهای جاری و شیوۀ زندگی کارکنان پیشنهاد کند؛ برای اینکهه کارکنهان تغییهرات را
بپذیرند ،رعایت نکات زیر توصیه میشود:
 کارکنان باید احساس کنند برنامه متعلق به آنهاست؛
 کارکنان باید به تغییرات اعتماد داشته باشند؛
 کارکنان باید بدانند تغییرات امکانپذیر است؛
 کارکنان باید احساس کنند نیاز به ا ِعمال تغییرات براساس تمرینهها و فعالیهتههای
انجامشده ایجاد شده است.
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 .1-4-3اصول راهنما در برنامهریزی پاسخ در حوادث و بالیا
 .۲برنامهریزی پاسخ باید بهصورت فرایندی مستمر باشد .پایانی بهرای برنامههریهزی وجهود
ندارد؛ لذا برنامه باید بهطوردائم ،آزمایش و اصالح و بازبینی شود.
 .۸برنامهریزی پاسخ فرایندی برای آگاهی از نادانستهها در وضعیت وقهوع حهوادث اسهت؛
لذا در برنامه ،باید تمام شرایط محتمل را در نظر گرفت و دربارۀ آنها فکر کرد .نیهازی
نیست برای تمام مخاطرات برنامه تهیه شود؛ بلکه بهتر است محتمهلتهرینهها در نظهر
گرفته شوند.
 .0هدف اصلی این برنامه ،مشخصکردن و تعیین اقدامات مناسب در زمان وقوع حوادث و
بالیاست؛ لذا باید مسئولیت و وظایف تمام افراد و کارکنان بهدقت مشخص شود.
 .1برنامهریزی پاسخ باید براساس احتمال وقوع اتفاقات و مخاطرات ثبتشهده و سهناریوی
حوادث و بالیای با احتمال وقوع ،تدوین شود.
 .3برنامهریزی پاسخ باید براساس دانش و شواهد درست و اطالعهات دربهارۀ مخهاطرات و
وضعیت موجود باشد.
 .3برنامهریزی باید بهعنوان یک فعالیت آموزشی در نظر گرفته شود تا مشارکتکننهدگان در
آن ،اطالعات بیشتری درخصو

سازمان خود بهدست آورند.

 .5گروه برنامهریزی باید متناسهب بهوده و همچنهین الزم اسهت تمهام افهراد ترثیرگهذار در
برنامهریزی مشارکت کنند و بهتر است گروه بهخوبی حمایت شود.
 .۲برنامهریزی باید تاحدامکان ساده باشد و نباید ایجهاد سهردرگمی کنهد .سهادگی بهتهرین
سیاست است.
 .3برنامه باید انعطافپذیر و در هر وضعیتی ،قابل استفاده باشد.
 .۲۱برنامهریزی پاسخ باید یک نقطۀ شروع برای اقدامات پاسخ به حادثه داشته باشد.
 .۲۲برنامهریزی پاسخ باید امکان توسعۀ استراتژیهای مرتبط با اقهدامات فهوریتی را فهراهم
سازد.
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 .۶-4-3ویژگیهای یک برنامۀ خوب پاسخ در حوادث و بالیا
 مکتوب باشد؛ درغیر اینصورت ،نمیتوان آن را به حافظه سپرد.
 ساده باشد؛ درغیر اینصورت ،فهمیده نمیشود.
 توزیع شود؛ درغیر اینصورت ،به دست افرادی که باید آن را اجرا کنند ،نمیافتد.
 آزمون شود؛ درغیر اینصورت ،عملیاتی نخواهد بود.
 بازبینی شود؛ درغیر اینصورت ،بهروز نمیشود.

 .1-4-3فرایند برنامهریزی پاسخ در حوادث و بالیا
 .۲تعریف پروژه؛
 .۸تشکیل گروه برنامهریزی؛
 .0تحلیل مشکالت محتمل بر مبنای سناریو؛
 .1تحلیل منابع؛
 .3تشریح وظایف و مسئولیتها؛
 .3تشریح ساختار مدیریت؛
 .5توسعۀ استراتژیها و سیستمها.
 .۱تعریف پروژه
در این مرحله ،باید اهداف و محدوده و زمینۀ برنامۀ بیانشده و اقدامات موردنیاز تشهریح شهوند؛
همچنین ،منابع موردنیاز برای اقدامات در همین مرحله ،تعیین شوند .مرحلۀ پروژه باید براسهاس
تحلیل مخاطرات و تجزیه و تحلیل انجامشده از خطر در مراحل پیشین صورت گیرد .بههعنهوان
ماال ،تدوین برنامۀ آمادگی در مقابل زلزله برای بیمارستان فرضی با ههدف فعهال نگههداشهتن آن،
افزایش ظرفیت بستری تا 3۱درصد ،تخلیۀ بخشههای غیرضهروری و داشهتن ارتبهاط پایهدار بها
مراکز هدایت عملیات نمونهای از تعریف پروژه میباشد.
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 .۲تشکیل گروه برنامهریزی
گروه برنامهریزی پاسخ بیمارستان از افراد مختلفهی تشهکیل مهیشهود .ترکیهب ایهن گهروه
بهصورتی تعیین میشود کهه مشهارکت تمهام واحهدهها در طراحهی ،جمهعآوری اطالعهات
موردنیاز ،ضمانت اجرایی و تعهد واحدها به برنامه به حداکار برسد .معیارههای زیهر بهرای
انتخاب افراد گروه پیشنهاد میشود:
 اعضای گروه باید از وظایف و نقش واحد خود در زمان وقوع بالیها آگهاهی داشهته
باشند.
 این افراد باید در تمام چرخۀ مدیریت حوادث (آمادگی ،پاسخ ،توانبخشی /بازسهازی
و پیشگیری /کاهش اثرها) در حوادث قبلی مشارکت فعال داشته و از افراد باسابقه و
باتجربه باشند.
 الزم است این افراد ازطهرف واحهد خهود ،از جایگهاه قهانونی مناسهبی بهرای قبهول
مسئولیت برخوردار باشند.
 الزم است این افراد ظرفیت و توانایی مشارکت در گروه برنامهریزی را داشته باشند.
دستکم ،از  3بخش مهم ،باید افرادی در گروه برنامهریزی شهامل مهوارد زیهر حضهور
داشته باشند:
تیم مدیریتی ،شامل رئیس بیمارستان و مدیر پرستاری ،تیم انتظامی و حراست ،پزشهکان
و پرستاران ،ارتباطات ،حملونقل ،ترسیسات و زیرساخت ،شهامل آب و بهرق و . ...گهروه
باید تاحدامکان ،کوچک باشد تا بتواند در زمان کوتاه به نتیجۀ مطلوب برسهد .بهرای ماهال،
برای برنامهریزی پاسخ بیمارستانی ،گروه باید از افراد زیر تشکیل شده باشد:
 .۲رئیس بیمارستان؛
 .۸مسئول فنی بیمارستان یا مدیر درمان؛
 .0رئیس امور اداری و مدیر داخلی؛
 .1مدیر پرستاری؛
 .3دفتر فنیمهندسی؛
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 .3نقشهبردار؛
 .5نمایندۀ وزارت بهداشت ،دانشگاه ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی؛
 .۲نمایندۀ سازمانها و شرکتهایی که با بیمارستان همکاری میکنند.
تذکر مهم:
اعضای کمیتۀ برنامهریزی همان اعضای کمیتۀ حوادث و بالیای بیمارستان هستند.

 .۳تحلیل مشکالت محتمل بر مبنای سناریو
در این مرحله ،کمیتۀ برنامهریزی برای حوادث و بالیا با اسهتفاده از روش بهارش افکهار ٢و
براساس تجربیات و مستندات برگرفته از بالیای قبلی یها موقعیتههای مشهابه و مشهکالت
احتمالی ناشی از وقوع یک حادثه ،سناریوی مدنظر را استخراج میکند .بهتر است سناریوی
مدنظر که محتمل نیز هست ،ارائه شهود و افهراد گهروه مشهکالت احتمهالی ناشهی از آن را
تحلیل کنند .الزم است برای هر مخاطرهای که در فرایند تحلیل خطر استخراج شهده اسهت،
فرایند برنامهریزی شامل تحلیل مشکالت و منابع و وظهایف و سهاختار مهدیریتی صهورت
گیرد .ضروری است سناریوهای تدوینشده مبتنی بر مخاطرات محتمل در بخش جغرافیایی
بیمارستان مدنظر یا هر نقطهای باشد که حادثه آن را تحت ترثیر قرار میدهد.
در این مرحله ،با جزئیات بیشتری ،مخاطرات ،آسیبپذیریها و علهل آنهها ،اسهتراتژیههای
پاسخ محتمل ،آمادگی پاسخ و استراتژیهای بهبود و عوامل شروعکنندۀ این استراتژیها بررسهی
و تحلیل مهیشهوند و اطالعهات الزم بهرای مراحهل بعهدی تهرمین میشهود .همچنهین ،تحلیهل
مشکالت در این مرحله ،باید براساس سناریوهای محتمل ،ماننهد زلزلهه و سهیل و آتهشسهوزی
باشد.
جدول  .1-3مثالی از تحلیل مشکالت احتمالی در زمان سیل برقآسا
مشکالت احتمالی

آبگرفتگی بیمارستان

دالیل

آمادگینداشتن بیمارستان وا ِشکال در مهندسی ساختمان و استانداردنبودن ارتفاع
1. Brain Storming
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بیمارستان نسبتبه سطح شهر و رودخانههای آبرو
استراتژیهای

طراحی آببند در اطراف بیمارستان ،هشدار اولیه و تخلیۀ بخشهای در معرض خطر،

پیشگیرانه

پیشبینی پمپهای مکنده و تخلیۀ آب

استراتژیهای

تخلیۀ بخشهای در معرض خطر ،استفاده از پمپهای مکنده و تخلیۀ آب ،اطمینان از

پاسخ و بهبود

ترمین سالمت و ایمنی در مناطق تخلیهشده ،انتقال بیماران و کارکنان به مناطق امن

حادثۀ آغازکننده

بارندگی سنگین و محاصرۀ بیمارستان با آب ،تخریب پوشش گیاه ِی منطقه و
درنظرنگرفتن حریم رودخانهها

منظور از استراتژیهای پیشگیرانه ،تمام اقداماتی است که در دستور کار قرار میگیهرد تها از
وقوع مشکل احتمالی مدنظر پیشگیری کند .این اقدامات باید در مرحلۀ قبل از وقوع حادثهه
انجام شوند .منظور از استراتژیهای پاسخ و بهبود تمام اقداماتی است که در زمهان حادثهه،
برای مقابله با مشکالت ناشی از حادثۀ مدنظر انجام میشود .در این وضعیت ،مشکل مدنظر
پیشتر پیشگیری نشده است.
بهها تحلی هل مش هکالت محتمههل ،اسههتراتژیهههای مههدیریت حادثههه اسههتخراج میشههود و
درصورتیکه این استراتژیها توسط اعضای کمیتۀ برنامهریزی بهعنوان نیروههای متخصهص
استخراج شوند ،بسیار کاربردی است و زمینهای برای تولید ایدههای نو فراهم خواهند کهرد.
مسئلۀ مهم این است که چون گروه ،مسئولیت اجهرای اسهتراتژیههای پیشهگیری ،آمهادگی،
پاسخ و بهبود را بهعهده دارد ،مشارکت آنها از ابتدا در تدوین این اسهتراتژیهها ،ضهمانت
اجرای آنها را بیشتر میکند.
 .۴تحلیل منابع
در این مرحله ،برای اجرای استراتژیهای تدوینشده (پیشگیری و پاسخ و بهبودی) مسهائل
زیر مشخص میشوند :به چه منابع و امکانهاتی نیهاز اسهت؟ در حهال حاضهر ،موجهودی و
رخیرۀ منابع در چه وضعیتی قرار دارد؟ فاصلۀ بین نیاز و وضع موجود چیست و چه کسهی
مسئول پرکردن ایهن فاصهله اسهت؟ همچنهین پرسهشهای زیهر مهیتوانهد در ایهن مرحلهه
کمککننده باشد:
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 استراتژیهای پیشگیرانۀ پاسخ و بهبود کدام است؟
 برای اجرای این استراتژیها ،به چه منابعی نیاز است؟
 چه منابعی در دسترس است؟
 چه سازمان یا واحد یا فردی مسئول این منابع است؟
 چه تفاوتی بین منابع موجود و منابع موردنیاز وجود دارد؟
 اگر تفاوتی وجود دارد ،چه کسی مسئول جبران این کمبود است؟
 آیا استفاده از منابع موجود ،در این شرایط اثربخش هست یا خیر؟
پیشبینی منابع موردنیاز برای اقدامات پیشبینیشده در زمان وقوع بالیا ،از ارکان اصهلی
برنامه بوده و ترمین نیروی انسانی مناسب و کافی از ضروریات آن است.
جدول  .4-3مثالی از تحلیل مشکالت احتمالی در زمان زلزله
مشکالت احتمالی

نبود تخت خالی
برای ترمین فضای

دالیل

استراتژیهای پیشگیرانه

اشغال تخت توسط

بیمارستان دستکم 3۱

بیمارانی که از قبل تخت برای مواقع بحران
بستری شدهاند؛

درمانی مناسب در تخریب تعدادی از

تهیه و در انبارش
نگهداری کند و برای

بال با هدف

تختها و بخشها؛

راهاندازی آنها در

پاسخگویی به

هجوم مردم و

وضعیت عادی ،در

نیازها.

مصدومان به

حیاط بیمارستان تمرین

بیمارستان.

شود.

استراتژیهای

حادثۀ

پاسخ و بهبودی

آغازکننده

فضای جایگزین در

مصدومیت بسیاری

حیاط بیمارستان ،بهوسیلۀ از مردم در اثر زلزله
واحد پشتیبانی در فضای و نبود تریاژ و ارائۀ
باز روی زمین ایجاد

خدمات اولیه در

شود.

محل حادثه.
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مشکالت احتمالی

استراتژیهای پیشگیرانه

دالیل

استراتژیهای

حادثۀ

پاسخ و بهبودی

آغازکننده

براساس برنامهریزی
بحران ،کارکنان به تعداد

کشتهشدن تعدادی

کافی برای کار در بخش

از کارکنان؛ خروج
کمبودن کارکنان

تعدادی از آنها

پرستاری و

بهمنظور رسیدگی

پزشکی اورژانس.

به خانواده یا

سازماندهی کارکنان

فوریتها پیشبینیشده

موجود و درخواست

است .کارکنان جایگزین

کمک از مرکز هدایت

به بیمارستان مراجعه و

عملیات.

کارکنان موجود براساس

وحشتزدهبودن
ناشی از وقوع زلزله.

وقوع زلزله

برنامۀ قبلی نزد خانوادۀ
خود رفته و خدمات
خود را ادامه میدهند.

جدول  .1-3تحلیل منابع در زمان زلزله
استراتژیها
(پیشگیرانه و پاسخ و بهبود)
ِ
دستکم  3۱تخت
ترمین
برای مواقع بحران نگهداری
در بیمارستان :استراتژی
پیشگیری

اختالف
منابع موردنیاز

امکانات در دسترس

 3۱تخت بیمارستانی

ِ
رحال حاضر ،تختی
د

قابل حمل و راهاندازی

با مشخصات فوق در

سریع

بیمارستان وجود ندارد.

منابع و
امکانات

کارکنان به تعداد کافی،

امکان دسترسی به حداقل

برای کار در بخش

 3۱پرستار و کارکنان

فوریتها پیشبینی شده و

کمکی برای ترمین

درصورت نیاز ،در دسترس

خدمات موردنیاز

باشند.

مصدومان در فوریت.

3۱
تخت

سازمان یا واحد یا فرد
مسئول

مدیر داخلی

ترمین
 0۱نفر

دانشگاه علومپزشکی،

وجود حداکار  ۸۱نفر

برای

مرکز هدایت عملیات،

نیروی موردنیاز.

جبران

رئیس بیمارستان ،مدیر

کمبود

پرستاری

کارکنان
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 .۵تشریح وظایف و مسئولیتها
در تدوین برنامه الزم است شرح وظایف افراد بهطور دقیق و شفاف ،تعیین شود و براساس
قانونی کلی ،هر فرد همان مسئولیتی را بهعهده بگیرد که در زمان عهادی مسهئول انجهامدادن
آن بوده است .برای ماال ،انتظامات وظیفۀ حفاظت فیزیکی و ترمین امنیت را بهعههده دارد و
واحدهای دیگر هم به فراخور مسئولیت خود ،وظهایف واگذارشهده را در وضهعیت جدیهد
بهعهده میگیرند؛ بنابراین ،تفاوت فقط در موقعیت ارائۀ خدمات است .با رعایت این اصل،
بیشترین خدمات به افراد بیشتر و در کوتاهترین زمان ارائه خواهد شد.
«نکته :اصل ،کار بیشتر در زمان کمتر است».

 .3-1-4-3روشهای تشریح وظایف و مسئولیتها
 .۱براساس کار و اقدامات
این روش مشخص میکند که چه کسی باید چه کاری انجام دهد .در ایهن روش ،کارههایی
که باید انجام شوند ٢،براساس حروف الفبا یا براساس وظایف بخشهای مختلهف فهرسهت
میشود .برای ماال ،کارهای مرتبط بها امهداد و نجهات ،ارتباطهات ،نقهل و انتقهال ،خهدمات
فوریت ،تریاژ و انتقال بیماران فهرست میشود .سپس نمایندگان واحدها یها اعضهای کمیتهۀ
حوادث و بالیا در بیمارستان ،کارههایی را میپذیرنهد کهه در حیطهۀ تخصصهی و سهازمانی
آنهاست و مسئوالن ،تمام فعالیتهای پیشبینیشده را مشخص میکنند .پس از آن ،رئهیس
کمیتۀ حوادث و بالیای بیمارستان اقدامات مشخصشده را به افراد مذکور ابالغ میکنهد تها
واحد یا فرد مربوط ،امکانات و توان الزم را برای انجامدادن آنها کسب کند.
در این روش ،برای انجامدادن هر اقدام یا استراتژی پیشبینیشده ،میتوان یک فهرد یها
واحد مسئول و یک فرد یا واحد پشتیبان را مشخص کرد .فرد/واحد یا سازمان هدایتکننده
در وضعیت عادی ،مسئولیت قانونی انجامدادن آن وظیفه را داراست.
 .1این اقدامات همان استراتژیهای استخراجشده در مرحلۀ تحلیل مشکالت محتمل است.
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جدول  .۶-3مثالی از روشهای مشخصکردن وظایف و مسئولیتها براساس کار و اقدامات
سازمان یا واحد

وظیفه

سازمان یا واحد حمایتکننده

هدایتکننده

براساس برنامهریزی پاسخ بیمارستانی و براساس

تجهیزات پزشکی

امور مالی دانشگاه ،تجهیزات پزشکی

سناریوی فرضی ،حداقل  3۱تخت برای مواقع بحران

بیمارستان ،مدیر

دانشگاه ،ریاست بیمارستان ،مرکز

تهیه و در انبار بیمارستان نگهداری شود.

داخلی

هدایت عملیات دانشگاه

براساس برنامهریزی پاسخ بیمارستانی و براساس
سناریوی فرضی ،کارکنانی به تعداد کافی ،برای کار در
بخش اورژانس پیشبینی شود و آماده و در دسترس

دفتر پرستاری دانشگاه علومپزشکی،
کارگزینی و امور استخدام دانشگاه،

دفتر پرستاری

مرکز هدایت عملیات دانشگاه

باشند.

تذکر :مرکز هدایت عملیات میتواند ازطریهق همهاهنگی بها سهازمانههای دیگهر ،امکانهات
موردنیاز را براساس توافقات قبلی ،پیشبینی و ترمین کند.
 .۲براساس واحدهای بیمارستان
در این روش ،هر واحد بیمارستان مشخص میکند قبل از وقوع و حین و بعد از حادثه ،چه
اقداماتی باید انجام دهد .بدینترتیب ،واحدها درخصهو

سهناریوهای احتمهالی ،وظهایف

خود را بهتفکیک زمان مشخص میکنند.
جدول  .1-3تعیین وظایف و مسئولیتها
سازمانها یا واحدها
مدیر پرستاری دانشگاه
تجهیزات پزشکی
مدیرداخلی
خدمات
ریاست بیمارستان
مدیر پرستاری
امور اداری دانشگاه
ریاست دانشگاه

وظایف
قبل از حادثه

حین حادثه

بعد از حادثه
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تذکر مهم :وظایف افراد و واحدها دقیقاً همان وظایفی است که قبهل از بهال و در وضهعیت
معمول انجام میدادهاند؛ فقط حجم خدمات بیشتر و در زمانی کوتاهتر خواهد بود.
جدول  .۸-3تعیین وظایف و مسئولیتها
فرد/واحد /سازمانها

مدیر پرستاری

وظایف
قبل ازحادثه

حین حادثه

آموزش کارکنان ،تحلیل

فراخهوانی کارکنههان ،مشههارکت در

خطههر در بخههشههها،

سامانۀ فرماندهی حادثهه براسهاس

برنامهریزی ،فراخهوانی

برنام هۀ عملی هاتی مههدیریت بخههش

کارکنان و. ...

فوریت ،نظارت بر تریاژ و. ...

بعد از حادثه
تههرمین تجهیههزات مصههرفشههده،
محاسههبۀ سههاعات کههار کارکنههان،
آمادهکردن گزارش جلسه با کارکنان
بهمنظور بررسهی اقهدامات و نقهاط
قوت و ضعفها و. ...

 .۶تشریح ساختار مدیریت
در طراحی سامانۀ فرماندهی حادثه ،باید به برنامه و ساختار مهدیریت بیمارسهتانی کشهوری
توجه کرد .الگوی برنامۀ ملی مدیریت سالمت ،رویکرد مدیریت حهوادث در بیمارسهتانهها
نیز هسهت .بهرای ایجهاد سهاختار مهدیریتی چابهک و سهبک و کارآمهد الزم اسهت سهامانۀ
فرماندهی حادثه براساس الگوی کشوری سامانۀ فرماندهی حهوادث بیمارسهتانی تعریهف و
جایگاه هر فرد در این سامانه و شرح وظایف هر پست آن بهطهور کامهل و جهامع تعریهف
شود و افراد برای ایفای نقش تحت آموزشهای الزم خهود قهرار گیرنهد .بهدیهی اسهت در
وضعیت عادی ،مدیریت بیمارستان براساس ساختار ساریوجهاری خهود عمهل مهیکنهد و
کمیتۀ حوادث و بالیا به ریاست رئیس بیمارستان ،سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ بیمارسهتانی را
تدوین و آموزش آن را پیگیری میکند .بههرترتیب ،ایجاد یک سامانۀ فرماندهی حادثه اقدام
مهمی است که از ارکان مدیریت حادثه محسوب میشهود .همهاهنگی مههمتهرین مفههومی
است که در ساختار مدیریتی باید به آن توجه شود.
هماهنگی بهمعنی تحلیل منظم و اصولی بالیا و منابع موجود و ترمین اطالعهات مهرتبط
برای اجزا و عناصر سازمان و افراد و سهازمانههای دیگهر اسهت؛ بهرای ماهال ،جمهعآوری
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اطالعات دربارۀ وضعیت مراکز ارائهدهندۀ خدمات سالمتی ،میزان صدمات و جراحهتهها،
تعداد کارکنان آماده ،انتقال این اطالعات به سازمانها و واحدهای مرتبط با بخش سالمت و
هماهنگیهای الزم توسط مرکز هدایت عملیات انجام میشود.
در راستای هموارسازی عملیات سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی ،اسهتفاده از الگهوی
شناختهشدۀ فرماندهی هوشمند ٢مهیتوانهد ابهزار توانمنهدی در اختیهار مهدیران و کارکنهان
بیمارستان قرار دهد تا با این روش ،به بهترین نحو ،تکالیف خود را عملیاتی کنند.

 .1-1-4-3اجزای پنجگانۀ فرماندهی هوشمند
 .۱فرماندهی ١:این جزء از اجزای پنج گانۀ فرماندهی هوشمند ،فردی را مسهئول ههدایت و
راهبری کل عملیات قرار داده و با تفویض اختیار کامل ،به او اجازه میدهد تصمیمات خود
را که نتیجۀ تحلیل اوضاع و اطالعات دریافتی است ،بهدرستی اعمال کند .تمهامی بخهشهها
باید دستور فرمانده را بهخوبی اجرا کننهد و بهه او پاسهخگو باشهند .ههدایت افهراد توسهط
فرمانههده ،بهههصههورت عمههودی صههورت میگیههرد .خالصهۀ کهالم اینکههه فرمانههدهی شههامل
تصمیمگیری و صدور دستورهای مقتدرانه ،کنترل عملیات و اجراکردن دسهتورها در تمهامی
ردههای عملیاتی است.
 .۸کنترل :عبارت است از تحتنظرگرفتن و ترثیرگهذاری بهر کهل فراینهد عملیهات .در ایهن
ِ
زمان پاسهخگویی مهدنظر قهرار گیهرد و حتهی
راستا ،الزم است تمام تحوالت و متغیرها در
درصورت لزوم ،برای متغیرهای پیشبینینشده و ترثیرگذار بر روند عملیات ،تصمیم مناسب
گرفته شود .کنترل شامل متوقفکردن گسترش بحران است و این موضهوع ،اولهین گهام در
کنترل بحران قلمداد میشود .خالصۀ کالم اینکهه کنتهرل ،یهافتن علهتههای وقهوع و مههار
مشکالت است .سرعت عمل رکن اساسی در کنتهرل اسهت .اگهر فرمانهدهی نتوانهد کنتهرل
مناسبی بر حادثه ا ِعمال کند ،ایجاد بحرانهای ثانویۀ ناشی از بحران اولیهه قطعهی اسهت کهه

)1. Command,Control, Communication, Computers and Intelligence (C4I
2. Command
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دراینصورت ،گاهی ،آثار زیانبار ثانویه میتواند از خود حادثه پیچیدهتر و فراگیرتهر ظهاهر
شود.
 .0ارتباطات 1:ارتباط مناسب مستلزم جریان مؤثر و دوسهویۀ اطالعهات بهین سهتاد و صهف
است .این ارتباط بهصورت درون و برونسازمانی پایهریزی میشهود .اسهباب و ابهزار ایهن
ِ
بحث مهم باید بهصورت چندالیهای طراحی شود تا درصورت اختالل در یک الیه ،ارتبهاط
در الیههای دیگر دچار مشکل نشود .ارتباط با رسانههای جمعی و اطالعرسانی به مهردم از
وضعیت بحران ،میتواند در کنترل دامنۀ بحران مؤثر باشهد و از زایهش بحهرانههای ثانویهۀ
ناشی از بحران اولیه پیشگیری کند.
 .1رایانه ١:ایجاد شبکۀ رایانهای مطمئن میتواند باعث ارتباطی سریع و کمهزینهه و مسهتقیم
بین الیههای مختلف عملیاتی و فرمانهدهی شهده و اسهتفاده از ایهن فنهاوری مهیتوانهد در
دستهبندی و تحلیل دادهها ٩و تولید اطالعات بسیار مؤثر واقع شود.
 .3هوش اطالعاتی 4:رکن اساسهی تصهمیمگیهری در بحهران ،تبهدیل دادهههای رسهیده بهه
اطالعاتی هوشمندانه است .این موضوع بهحدی اهمیت دارد که مدیریت بحران را مدیریت
اطالعات دانستهاند .برای تصمیمگیری صحیح ،باید اطالعات و دادههها را از وضهعیتههای
ِ
درحههال جریههان ،همچنههین از افکههار عمههومی و خواسههتههههای مسههئوالن و
رخداده و
سیاستگذاران و تحلیل محیط پیرامون ،جمعآوری و جمعبندی کهرد .بهرای ایجهاد ههوش
اطالعاتی ،باید چهار اصل را مدنظر قرار داد:
 .۲جهتدهی دادهها؛
 .۸جمعآوری دادهها؛
 .0پردازش دادهها؛
 .1توزیع اطالعات بین مسئوالن و پاسخگویان به حادثه و مردم.

1.Communication
2. Computer
3. Data
4. Intelligence
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بهطور خالصه ،هوش اطالعاتی ،شناخت وضعیت و موقعیت بهرای یهافتن بهتهرین راهحهل
مشکالت است .در بحث مدیریت کالن بحران ،اشاره به چهار واژۀ رایهج و شهناخت آن از
اهمیت بسزایی دارد.

 .1-1-4-3سازمانهای درگیر در پاسخ به حوادث و بالیا
طراحی سامانۀ پاسخگویی به حوادث در کشور ما ،فعالیتمحور است .براساس نوع بحهران
و فعالیتهایی که در حوادث و بالیا ضهروری اسهت ،سهازمانههای پاسهخگو را طبهق ههر
فعالیت تخصصی ،به دستههای زیر تقسیم میکنند:
 .۲سازمان مسئول :سازمانی است که بیشترین متخصص و امکانات و گستردهترین سهاختار
کشوری را درخصو

فعالیت تخصصی خود دارد و در وضعیت عهادی نیهز مشهغول
است .برای ماال ،وزارت بهداشت ،درمان و آمهوزش

انجامدادن خدمت دراینخصو
ِ
مسئول فعالیت تخصصی سالمت یا بهداشت و درمان در زمان حوادث است و
پزشکی
تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیها را قبهل و حهین و بعهد از بحهران ،در موضهوع
سالمت بهعهده دارد.
 .۸سازمان همکار :تمام سازمانهایی هستند که میتوانند درزمینۀ فعالیت سازمان مسئول ،بهه
او یاری رسانند؛ اگرچه امکانات و نیرو و ساختار فراگیهری در اختیهار نداشهته باشهند.
ِ
هاللاحمهر و
برای ماال ،در بحث سالمت ،سازمانهایی مانند سازمان ترمین اجتماعی و
سازمان بهزیستی ،بهعنوان سازمانهای همکار در نظر گرفته میشوند.
 .0سازمان پشتیبان :به سازمانی گفته میشود که هیچ تخصص یا امکاناتی بههعنوان سهازمان
همکار درزمینۀ فعالیت تخصصی سازمان مسئول در اختیار ندارد؛ ولی حضورنیافتن یها
ناهماهنگی آن ،میتواند بهشدت ،بر فعالیت و عملکرد سازمان مسئول ترثیرگذار باشهد؛
مانند نیروی انتظامی که اگر امنیت برقرار نکند ،عملکرد نظهام سهالمت دچهار اخهتالل
خواهد شد یها سهازمان پخهش فهرآوردهههای نفتهی کهه اگهر سهوخت بیمارسهتان یها
آمبوالنسها را در زمان بحران ترمین نکند ،خدمات فهوریتی بها مشهکالت حلنشهدنی
روبهرو خواهد شد .بهطور کلی ،ساختار مدیریت در بیمارستان بایهد شهفاف و روشهن
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باشد تا جایگاه مدیریتی افراد و واحدها و سازمانها در زمان بالیا ،بههدرسهتی تعریهف
شود.
 .۷توسعۀ استراتژیها و سیستمها
در این مرحله ،استراتژیهای پاسخ و بهبودی درحقیقت ،محتویات اصلی برنامهه هسهتند و
همچنین ،سیستمهای حمایتی برای این استراتژیها مشخص میشوند؛ لذا الزم اسهت تمهام
بخشها و حوزههای درگیر در مدیریت سالمت هنگهام فوریهت ،در راسهتای پاسهخگویی،
استراتژیهای مشخصهی را تعیهین و تعریهف کننهد .در چنهین وضهعیتی ،تمهام اقهدامات و
فعالیتهای موردنیاز باید بهطور کامل و جامع ،با رکر جزئیات فهرست شهود و الزم اسهت
روشهای هماهنگی با واحدها و سازمانهای دیگر (همکار و پشتیبان) نیز تعریف شود؛ لذا
دربارۀ این مسئله باید با گروه برنامهریزی هماهنگی شود و بحثههای الزم صهورت گیهرد.
الزم است استراتژیهای نظام سالمت در هریک از بخشهای زیر تدوین شود:
 استراتژیهای مرتبط با نیازهای سالمتی مردم منطقۀ آسیبدیده براساس سهناریوهای
محتمل؛
 استراتژیهای مرتبط با بهداشت همگانی ،بیماریههای مسهری ،بهداشهت محهیط و
سالمت آب؛
 استراتژیهای تریاژ و تخلیۀ مجروحان؛
 استراتژیهای تغذیهای آسیبدیدگان و جمعیت تحت ترثیر حادثه؛
 استراتژیهای خدمات سالمتی تلفیقشده با امداد و نجات و فعالیتها؛
 استراتژیهای بهداشت روان؛
 استراتژیهای مدیریت حوادث و بالیای بیمارستانی.
در جریان برنامهریزی تمام استراتژیها بر مبنای تحلیل مشکالت ناشی از وقوع حادثهه،
استخراج و منابع موردنیاز آنها پیشبینی و فرد یا سازمان مسئول و همکهار و پشهتیبان نیهز
مشخص میشوند .این مجموعه و برنامۀ تدوینشده باید بهدفعات ،تمرین و بازبینی شهود و
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برای تمام آنها ،سناریوهای محتمل ناشی از تحلیل خطر تهیه شود .ماالهای زیهر نمونههای
از استراتژیهای مناسب در زمان پاسخگویی به حوادث و بالیا هستند:
 .۲برپایی مکانهای تخلیۀ بیماران و پذیرش مصدومان در مکانههای از قبهل پیشبینیشهده
در اطراف بیمارستان؛
 .۸ترمین کارکنان جایگزین و اضافی؛
 .0ترمین آب و غذا ،حداقل به مدت  5۸ساعت برای کارکنان و بیماران؛
 .1پیشبینی سیستم و تجهیزات ارتباطی چندالیهای در بیمارستان؛
 .3سیستم فراخوانی کارکنان؛
 .3پیشبینی تجهیزات پزشکیدرمانی موردنیاز؛
 .5ترمین امنیت کارکنان و بیماران؛
 .۲راهاندازی کمیتههای حوادث و بالیا در محل ،با مشارکت مهردم و سهازمانههای محلهی
دیگر ،نظیر مسجد ،کالنتری ،مدرسه و شهرداری؛
 .3راهاندازی بیمارستان یا درمانگاه صهحرایی جهایگزین در مجهاورت محهل بیمارسهتان بها
مشارکت شهرداری محل (سازمانهای همکار و پشتیبان)؛
 .۲۱اسکان موقت مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی دیگر ،درصورت نیاز؛
 .۲۲بستن قراردادهایی با سازمانهای محلی ،مانند مخابرات ،شهرداری ،هاللاحمر ،کالنتری
و سازمان پخش فرآوردههای نفتی ،برای همکاری.
 تذکر :۲درطول جلسات ،کمیتۀ آمادگی بیمارستان باید استراتژیههای ارتقهای سهطح
آمادگی را استخراج سازد و نیز میزان دستیابی به آنها را ارزشیابی کند.
 تذکر :۸مراکز بهداشتیدرمانی میتوانند به دو شکل ،کمیتۀ برنامهریهزی ،مهدیریت و
پاسخ به حوادث را تشکیل دهند:
o
o

تشکیل کمیتۀ موقت برای پاسخ به مشکل خا
تشکیل کمیتۀ دائمی.

؛

٢

١

1 . Ad Hoc planning Committee
2 . Permanent committee
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 .1-3نمونهای ازطرح استانی برنامۀ جامع پاسخخگویی بخه حخوادث در یخک
استان فرضی
 زمینه
 .۲توصیف جغرافیایی :استان فرضی ،استان مرزی با جمعیت  ۲۱۱.۱۱۱نفهر ،متشهکل از ۲1
شهرستان ،با فواصل متوسط  ۸ساعت از مرکز استان است .این استان زلزلهخیهز در معهرض
خشکسالی ،توفانهای محلی ،حمالت تروریستی و سیلهای فصلی قرار دارد.
 .۸نقشۀ منطقه وجود دارد.
 .0حوادث و بالیایی که در استان رخ دادهاند ،مانند زلزله و رانش زمین ،توفانهای محلهی،
حمالت تروریستی و سیلهای فصلی.
مشکالت و موانع پاسخ مؤثر به رویداد قبلی عبارتاند از:
•

نبود بررسی و تحلیل خطر در منطقه یا نداشتن نقشۀ خطر؛

•

نبود پاسخ فوری مناسب بال توسط مقامات محلی؛

•

نداشتن طرح و برنامۀ محلی ،استانی ،قطبی مقابله با حوادث و بالیا؛

•

عدم آموزش کارکنان و مردم و. ...

 اهداف تدوین برنامه
 oهدف کلی :مصونسازی مردم استان دربرابر بالیای طبیعی و انسانساخت.
 oاهداف جزئی:
•

راهاندازی کمیتۀ حوادث و بالیا در استان؛

•

تدوین یک طرح عملیاتی واضح و کاربردی برای بالیا؛

•

تدوین برنامۀ برای هماهنگی مدیران محلی؛

 .۶-3نمونهای از طرح استانی مخدیریت سخالمت هنگخام حخوادث در یخک
بیمارستان
 زمینه
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 .۲توصیف جغرافیایی :بیمارستان مرکزی ،بیمارستان اصلی ارجاع در استان فرضی است که
در اواسط دهۀ  5۱ساخته شده و در مرکز شهر قرار دارد .بیمارستان در جنهوب شهرقی
شهر در ناحیهای شلوغ و پرجمعیت سهاخته شهده و در سهمت شهرقی ،بها خانههههای
کارمندان احاطه شده است .فضای اطراف در سمت جنوبی و غربی باز است .ساختمان
بیمارستان یک ساختمان چندقسمتی و یکطبقه است که ساختمانهای متعددی بهدون
برنامه به آن اضافه شدهاند.
 .۸نقشۀ منطقه :وجود ندارد.
 .0حههوادث و بالی هایی ک هه در اسههتان رخ دادهانههد :تصههادفات پرتلفههات ،زلزلههه ،حمههالت
تروریستی ،آتشسوزی در بیمارستان و انفجار کارخانۀ شیمیایی.
مشکالت و موانع پاسخ مؤثر به حوادث قبلی عبارتاند از:
 وحشت همگانی ازجمله کارکنان درمانی؛
 ناهماهنگی سازمانها و مراکز بهداشتیدرمانی؛
 نداشتن دانش و مهارت کارکنان بخش سالمت؛
 نبود امکان استفاده از تجهیزات پزشکی و. ...
 اهداف تدوین برنامه
o

هدف کلی :کمک بهه بیمارسهتان بهرای پیشهگیری و آمهادهکردن و مقابلهه بها ههر

موقعیت بحرانی آتی در بیمارستان و منطقه.
o

اهداف جزئی:
•

راهاندازی کمیتۀ حوادث و بالیای بیمارستان؛

•

تهیۀ راهنمای عملکرد بیمارستان و شرح وظایف کارکنان مهدیریت و کارکنهان
دیگر برای پیشگیری و آمادگی و مقابله با هر نوع موقعیت فوریتی؛

•

ایجههاد مکانیسههم و همههاهنگی ب هین کمیت هۀ حههوادث و بالی های بیمارسههتان و
سازمانهای مرتبط؛
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•

تهیۀ منابع موردنیاز.
جدول  .1-3مثالی از تحلیل مشکالت احتمالی مبتنی بر سناریو

مشکالت
احتمالی

دالیل

آتشسوزی
در
بیمارستان

سیستم الکتریک ضعیف،
آتشسوزی ناشی از گاز،
دود آشپزخانه ،آتشبازی،
کمبود آگاهی.

سیل

سیستم تخلیۀ ضعیف ،پخش
باتالق در بیمارستان.

تخریب

زلزله ،گردباد.

احتمال
گسترش
بیماری

ماالریا ،سندرم دیسترس
تنفسی حاد

ازدحام بیش
از حد

ظرفیت کم

استراتژیهای پیشگیرانه

استراتژی پاسخ

حادثۀ آغازکننده

خاموشکنندۀ آتش ،آموزش سیستم هشدار و
کارکنان ،سیستم آب ،سیستم اعالم حریق ،تماس
با آتشنشانی،
هشدار ،آگاهیدادن
درخصو علل آتشسوزی ،خروج اضطراری،
تخلیه و جابهجایی.
خروجی اضطراری،
مکانیسمهای تخلیه.

بیدقتی کارکنان،
بیدقتی افراد
جامعه.

تخلیه و جابهجایی

بارانهای شدید

تخلیه و جابهجایی

زلزله ،گردباد،
انفجار بمب

شروع درمان،
محدودکردن
مالقاتکنندهها،
استفاده از ماسک

حشرات ،پشهها،
انتقال بیماری از
کارکنان به بیمار،
انتقال بیماری از
بیمار به کارکنان.

احتمال ارجاع
بیماران به
بیمارستانهای
دیگر

آسیبهای متعدد
ناشی از یک
حادثه

سیستم تخلیۀ ناقص
ارزیابی زیرساختها ،ترمیم
و تعمیر درصورت نیاز.
جابهجاکردن محل تخلیۀ
زباله از محل فعلی ،کنترل
دقیق در و پنجره ،ازبینبردن
پشهها ،آموزش بهداشت
درخصو بیماریهای قابل
انتقال ،بهداشت کار و ایمنی،
سیستم کنترل عفونت
گسترش بیمارستان
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پیوست 3
سناریو چیست؟
واژۀ سناریو برگرفته از هنر قصهگویی است .این واژه در هنرهای نمایشی و سینما بههمعنای
متنی است که نویسنده در آن ،موضوع اصلی را مطرح میکند .بهعبارت دیگر ،سناریو متنهی
است که دستهای از حوادث منظم و معنیدار و مربوط به یکدیگر و نتیجهۀ خها

آنهها را

تشریح میکند .در آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا ،منظور از سناریو ،متنی اسهت کهه
در آن وقایعی توصیف میشود که ممکن است بهدنبال حهوادث و بالیها ،باعهث اخهتالل در
امور روزمرۀ بیمارستان شود یا سالمت و احیاناً جان مردم و بیماران و کارکنان را بهه خطهر
اندازد .درواقع ،یک سناریوی آمادگی بیمارستانی در بالیا ،تصویری از همۀ اتفاقهات ممکهن
و محتمل مرتبط با بیمارستان ،پس از وقوع بالیاست.

اجزای اساسی یک سناریو
سناریو اجزای مختلفی دارد که بخشهای اساسی آن به شرح زیر است:
 .۱توصیف ویژگیها و آثار حادثۀ فرضی
 نوع حادثه :در سناریو ،باید نوع حادثۀ اولیهای که روی داده اسهت ،مشهخص شهود.
ال باید معلوم باشد که حادثۀ اصلی زلزله ،سیل ،آتشسوزی اتفاقی یها یهک حملهۀ
ما ً
تروریستی است.
 ابعاد حادثه :در یک سناریو ،باید وسعت حادثهای که اتفهاق افتهاده اسهت ،مشهخص
باشد .بهبیان دیگر ،باید معلوم شود که حادثه ،حادثهای با ابعاد کوچک یا متوسط یها
بزرگ است .برای ماال ،اگر مغازهای دچار آتشسوزی شده باشد ،حادثهه مهیتوانهد
کوچک تلقی شود؛ ولی اگر آتشسوزی در یک مجتمع تجهاری روی دههد ،حادثهه
بزرگ خواهد بود.
 پیچیدگی حادثه :در یک سناریو باید معلوم باشد که حادثه در اثر یک اتفهاق معمهول
و ساده بهوجود آمده یا نتیجۀ واقعهای پیچیده است .برای ماال ،انفجار کپسهول گهاز
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در بازار یک شهر ،اتفاقی سهاده اسهت؛ ولهی انفجها ِر حاصهل از یهک بمهبگهذاری
تروریستی ،واقعهای پیچیده محسوب میشود.
 محدوده و مشخصات منطقۀ درگیر حادثه :در سناریو ،باید محهدودۀ جغرافیهایی کهه
تحت ترثیر حادثه قرار میگیرد ،مشخص باشد .بهبیان دیگر ،بایهد معلهوم باشهد کهه
منطقۀ درگیر حادثه چه حهدودی را دربرمهیگیهرد .آن دسهته از ویژگیههای منطقهۀ
ِ
فرضی دچار حادثه که میتواند عملیات پاسهخ را تحهت تهرثیر قهرار دههد ،بایهد در
ال اگر در منطقهای که زلزله رخ داده است ،سدی
سناریو ،بهروشنی توصیف شود .ما ً
هم وجود دارد ،در سناریو ،باید به وجود این سد نیز اشاره شود؛ چون شکستن ایهن
سد بر اثر زلزله ،میتواند بر پاسخ ما و ازجمله ،بر آمادگی بیمارسهتانی در آن منطقهه
ترثیر بگذارد .مشخصات جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی منطقهه نیهز بایهد در
سناریو رکر شود.
 آثار و پیامدهای حادثه :پیامدهای احتمالی حادثه باید بهوضوح در سناریو رکر شود.
آثار اولیۀ حادثه که مستقیم ،ناشی از خود حادثه است و همچنین آثار ثانویهۀ حادثهه،
باید مشخص شود .برای ماال ،اگر زلزله حادثۀ اصلی در سهناریو اسهت ،مصهدومان
احتمالی ناشی از واقعۀ اصلی ،افراد نجاتیافته از زیر آوار خواهند بود؛ ولهی چهون
زلزله اغلب ،با آتشسوزی نیز همراه است ،بسیاری از افراد نیز با آسیبههای ناشهی
از سوختگی ،به بیمارستان مراجعه خواهند کرد.
گفتنی است در سناریو ،باید موضوعاتی نیز معین شوند؛ نظیهر مسهائل زیهر کهه از آثهار
حوادث محسوب میشوند:
ِ
تخمینی کشتهها و زخمیهای حادثه؛
 تعداد
 تعداد جمعیت جابهجاشده یا تخلیهشده؛
 وجود یا نبود آلودگی منطقه؛
 میزان صدمه به زیرساختها؛
 میزان احتمال وقوع حوادث متعدد و پشتسرهم؛
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 پیشبینی زمان الزم برای بازیابی منطقۀ حادثهدیده.
 .۲توصیف عوامل اساسی مؤثر در آمادگی و پاسخ
در سناریوی حوادث و بالیا ،باید به عوامل دیگری که بر آمهادگی و عملیهات پاسهخ تهرثیر
میگذارند نیز توجه داشت .بعضی از این عوامل عبارتاند از:
 زمان وقوع حادثه :در سناریو باید مشخص شود که حادثۀ فرضی در چهه فصهلی از
سال و در چه ساعتی از شبانهروز اتفاق میافتد .بهدیهی اسهت آمهادگی و پاسهخ در
برابر حادثهای که در زمستان و در نیمهشب رخ میدهد با حادثهای که در تابسهتان و
در روز اتفاق میافتد ،متفاوت است.
 امکانات و پشتیبانی :در سناریویی که در حهوادث و بالیها تهیهه مهیشهود ،بایهد بهه
امکانات موجود و آمادگیههای قبلهی اشهاره شهود .ازآنجاکهه سهناریوها اغلهب ،در
تمرینات و مانورها استفاده میشوند ،این قسمت از سناریو اهمیت خاصهی دارد .در
سناریو باید معلوم باشد که منابع انسانی و مادی موجود ما برای مواجههه بها حادثهۀ
فرضی سناریو ،در چه حدی است .بهترین حالت ،حالتی است کهه در آن ،امکانهات
فرضشده در سناریو با وضعیت واقعی منطبق باشد.
 دینامیسم توسعۀ سناریو :در این بخش از سناریو ،باید به وقایع و اتفاقاتی اشاره شود
که پشتسرهم ،به دنبهال حادثهۀ اصهلی ایجهاد مهیشهود؛ وقهایع و اتفاقهاتی ماننهد:
آتشسوزی ،نشت مواد خطرناک ،انفجارهای ثانویه در منطقهه ،ازدحهام مهردم ،فهرار
مردم ،امدادرسانی و نجات ،سازمانهای فعالشده بهرای امهداد از ابتهدای حادثهه تها
مراحل نهایی ،تخلیۀ جمعیت ،آلودگی منطقه ،خدمات پزشکی و بهداشت و. ...
 .۳بیان اهداف فرضی و موانع احتمالی
 .۲نوع پاسخ موردانتظار :در سناریو ،باید اهدافی مشخص باشد که قهرار اسهت درطه ِ
ول
عملیات پاسخ فرضی به آن دست یابیم؛ برای ماال ،باید مشخص باشد که ههدف از تهدوین
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سناریو ،تخلیهۀ اضهطراری بیمارسهتان اسهت یها ظرفیهتافزایهی بیمارسهتان بهرای پهذیرش
مصدومان حادثۀ فرضی اتفاقافتاده.
 .۸عوارض و موانع احتمالی :در سناریو باید به عوارض احتمالی توجه شود کهه ممکهن
است از اقدامات انجامشده ناشی شود و همچنین ،به مهوانعی کهه احتمهال دارد بهر سهر راه
عملیات پیش آید .رکر این عوارض و موانع ،موجب افزایش آمادگی پاسخگویان بهه حادثهه
خواهد شد.

ویژگیهای یک سناریوی مناسب
یک سناریوی مناسب باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
 .۲موجه باشد؛ یعنی امکان وقوع آن وجود داشته باشد؛
 .۸اجزای آن سازگاری درونی داشته باشند؛
 .0روابط علت و معلولی را وصف کند؛
 .1هنگام تصمیمگیری بهکار آید؛
 .3به چالشهای احتمالی اشاره کند.
مثال
در زیر ،ماالی از یک سناریو رکر میشود .توضیحات هر بخش از سناریو داخهل پرانتهز
آمده است .سناریوهایی نظیر این میتوانهد در تمرینهات (مانورههای) آمهادگی بیمارسهتانی،
استفاده شود.
ساعت  ۲۱شب (زمان) تیرماه (فصل) ،در مجاورت تاالر بهزرگ شههر کهه در منطقههای
عمدتاً تجاری واقع شده است (محدوده و مشخصات منطقۀ درگیر مکان حادثه) ،کنسرتی با
شرکت حدود  ۸۱۱۱نفر در حال برگزاری است (تعداد جمعیت در معرض آسیب مسهتقیم)
که کامیونی منفجر میشود (نوع و پیچیدگی حادثه) .شدت انفجار بهحدی است که صهدای
مهیب آن تا چند کیلومتر دورتر شنیده میشود .بخش بزرگ تاالر کهه در مجهاورت خیابهان
ال تخریب شده و چالهای عمیق در محل پارک کامیون بهوجود میآیهد
قرار گرفته است ،کام ً
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(ابعاد حادثه و صدمه به بخشی از راه مواصالتی) .آتشسهوزی ایجادشهده در محهل حادثهه
(واقعۀ ثانویه) ،رو به گسترش است و هر لحظه بیم ِ آن میرود که بهه پمهپ بنزینهی کهه در
صدمتری محل حادثه قرار دارد ،سرایت کنهد (دینامیسهم سهناریو واحتمهال وقهوع حهوادث
متعدد و پشتسرهم) .مرموران امنیتی پس از چند لحظه ،در محل حاضر میشوند و دقایقی
بعد ،به کمک واحدهای اورژانس که بهه محهل رسهیدهانهد ،مصهدومان را تخلیهه میکننهد.
بسیاری از مصدومان وحشت زده در حال فرار هستند (دینامیسم سناریو) .در همین حال ،بهه
بیمارستان عمومی ۲۱۱تختخوابی ما که دارای بخشهای مختلف و ضریب اشغال متوسهط
3۱درصد است (امکانات و پشتیبانی) ،اعالم آمادهباش مهیشهود .سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ
بیمارستان فوراً فعال شده و امکان بههحداکاررسهاندن ظرفیهت پهذیرش مصهدومان بررسهی
میشود (نوع پاسخ موردانتظار در سناریو) .مترسفانه یکی از بخشهای بیمارسهتان ،بههعلت
تعمیرات اساسی ،امکان سرویسدهی ندارد (موانع احتمالی).
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خالصۀ فصل
در ابتدای فصل ،با استناد به مطالعات ،ضرورت برنامهریزی آمادگی بیمارستانی مرور شهد و
در ادامه ،فرایند بررسی ایمنهی و آسهیبپهذیری بیمارسهتان ،شهاخص ایمنهی بیمارسهتانی،
برنامههریههزی آمههادگی بیمارسههتانی ،برنامههه عملیهاتی فوریههت و برنامههه افههزایش ظرفیههت و
بیمارستانی ایمن و مقاوم و فرایند ارتقاء سطح آمادگی بیمارسهتانهها در مقابهل حهوادث و
بالیا براساس الگوهای موجود مورد بحث قرار گرفت.
ازآنجاییکه مهمترین و اصلیترین مرحلۀ برنامهریزی آمادگی بیمارستانی در حهوادث و
بالیا ،تحلیل خطر است ،این فرایند با ماهال عینهی و براسهاس سهناریوی فرضهی ،بحهث و
بررسی شد .دربارۀ استخراج مخاطرات با روشهای علمی و بررسی آسیبپذیری بههعنهوان
عناصر اصلی تحلیل خطر ،بهطور مبسوط بحث شد .پس از آن به تفصیل انواع برنامهریهزی
در حوادث و بالیا تشریح شد؛ در خاتمه فرایند برنامهریزی پاسخ بیمارستانی شامل تعریف
پروژه ،تشکیل گروه برنامهریزی ،تحلیل مشکالت محتمل بر مبنای سناریوی فرضی ،تحلیل
منابع ،تشریح وظایف و مسئولیتهها ،تشهریح سهاختار مهدیریت و توسهعۀ اسهتراتژیهها و
سیستمها توضیح دادهشد و با توضیح در مورد مشخصهات سهناریوی کامهل در حهوادث و
بالیا فصل خاتمه یافت.
درنهایت ،توصیه میشود کلیۀ فرایند تحلیل خطر و برنامهریزی پاسهخ براسهاس الگهوی
معرفیشده برای بیمارستان انجام شود.
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محتوای فصل
 سامانۀ هشدار سریع بیمارستان؛
ِ
ملزومات داشتن آن؛
 فرایند و
 مراحل تدوین و فعالسازی سامانۀ هشدار سریع؛
 اتاق هدایت عملیات حادثه  /اتاق بحران  /اتاق فرماندهی حادثه؛
 نکات قابل گزارش به مرکز هدایت عملیات دانشگاه؛

٢

 فهرست حوادث داخلی بیمارستان؛
 معیار تعیین سطح حادثه  ،سناریو و اعالم وضعیت در شرایط بحران.

اهداف فصل
خوانندگان پس از مطالعۀ این فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 .۲سامانۀ هشدار سریع را تعریف کنند؛
ِ
ِ
داشتن سامانۀ هشدار سریع بیمارستانی را تشریح کنند؛
ملزومات
.۸
)1. Emergency Operation Center (EOC
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 .0فرایند و مراحل تدوین فعالسازی سهامانۀ هشهدار سهریع قبهل و حهین و بعهد از
حوادث و بالیا را توضیح دهند؛
 .1مشخصات و شرایط هدایت عملیات حادثه  /اتاق بحران  /اتاق فرمانهدهی حادثهه
را بیان کنند؛
 .3نکات قابل گزارش به ستاد هدایت عملیات را فهرست کنند؛
 .3فهرست حوادث داخلی بیمارستان ،معیار تعیین سطح حادثه و اعهالم وضهعیت در
شهرایط بحههران را تشهریح کننههد؛ فراینهد و مراحههل فعهالسههازی سهامانۀ هشههدار
بیمارستانی را در سناریوی فرضی تمرین کنند.
ِ
ِ
رسهانی بههموقع در هنگهام
حهوادث پیشبینینشهده ،اطالع
مهمترین نکته در زمان وقوع
بروز حادثه است تا مسئوالن مربوط بتوانند در کوتاهترین زمان ممکهن ،در صهحنه حضهور
پیدا کنند و هماهنگیهای الزم را انجام دهند .دراینزمینه ،وظایف مرکز هدایت عملیهات را
میتوان اینگونه برشمرد .۲ :تعریف حوادث ویژه؛  .۸تهیۀ پوستر و فرم و فرستادن آنها بهه
تمام مراکز درمانی؛  .0اعالم شمارهتلفن مرکز هدایت عملیات به مراکز درمانی تا درصورت
بروز هرگونه حادثه ،وقوع آن فوراً به ستاد هدایت عملیات بحران اعالم شود.
تدوین دستورالعمل برای طراحی سامانۀ هشدار سریع در بیمارسهتانههای کشهور ،بایهد
بهگونهای باشد که مدیران بیمارسهتانهها بتواننهد بها اسهتفاده از ایهن دسهتورالعمل ،سهامانۀ
مخصو

هر بیمارستان را براساس ظرفیتهای مربوط طراحی کنند.
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 .3-1سامانۀ هشدار سریع
از جنبههای مهم مدیریت بالیا ،سامانۀ هشدا ِر سریع است؛ بهطهوریکهه سهازمان بهداشهت
ِ
داشتن سامانۀ هشدار سریع اعالم کرده است .سهامانۀ
جهانی اولین قسمت از برنامۀ پاسخ را
ِ
ِ
جمعیت در معرض خطر ،پیش از مواجههه بها
سریع کامل بهگونهای عمل میکند که
هشدار
مخاطره آگاه شوند .الگوی هشدار در بیشتر مخاطرات یکسان اسهت و فراینهد آن بها پهایش
مخاطرات و انتشار خبر برای آمادگی و پیشگیری انجام میشود.
سامانۀ هشدار سریع کامل چهار قسمت دارد:
 .۲دانههش کههافی دربههارۀ خطرههها :ارزیههابی خطههر شههامل تحلیههل مخههاطرات و ارزیههابی
آسیبپذیریها و بررسی ظرفیتهاست.
 .۸پایش مخاطرات و طراحی سهامانۀ هشهدار سهریع :پهارامتر مناسهب براسهاس توانمنهدی
موجود جامعه و با پایههای علمی و تناوب زمانی مؤثر پایش شود.
ِ
اصلی سامانه اسهت .هشهدار بایهد واضهح و
 .0انتشار خبر و ارتباطات مؤثر :این نکته هستۀ
قابل فهم باشد و برای همۀ کسانیکه در معرض خطر هستند ،منتشر شود.
 .1ظرفیت پاسخ :برنامههای پاسخ بهروز و آزمایششده و آمهاده بهرای اجهرا وجهود داشهته
باشد.
سامانۀ هشدار سریع سامانهای است کهه بتوانهد آمهادگی پاسهخ بیمارسهتان بهه حادثهه را بها
قابلیتهای دردسترس ،به باالترین سطح برساند .اگر چه برخی از مخاطرات ،ماننهد زلزلهه،
پیشبینیپذیر نیستند؛ اما درصورتیکه هشدار بالفاصله بعد از رخداد صادر شهود ،میتوانهد
ال بیمارسهتان تها رسهیدن مصهدومان آمهاده
باعث شود پاسخ بهصورت مؤثرتر داده شود؛ ما ً
میشود .بههمین منظور فرمانده حادثه در بیمارستان بهه دو صهورت سهامانۀ هشهدار سهریع
خود را فعال میکند:
ِ
ِ
عملیات دانشهگاه،
هدایت
 .۲اعالم وضعیت یا سطح بحران ازطریق مراجع باالتر ،مال مرک ِز
قطب یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
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 .۸اعالم وضعیت یا سطح بحران توسط خود بیمارستان و اطالعرسانی به مراجع باالتر.
این وضعیت میتواند بهدنبال کسب اطالعات از مردم ،رسانهها و سازمانهای همکهار و
پشتیبان ،بهطور مستقیم اتفاق بیافتد یها اینکهه در بیمارسهتان وضهعیتی ٢بههوجهود آیهد کهه
مسئوالن بیمارستان سیستم سامانۀ فرماندهی حادثه و نظام پاسهخگویی یها آمهادگی خهود را
ِ
عملیهات
فعال کنند و در کوتاهترین زمان ممکهن ،مراجهع باالدسهتی ،ماننهد مرکه ِز ههدایت
دانشگاه را مطلع سازند.

 .1-1ملزومات داشتن سامانۀ هشدار سریع بیمارستان
ِ
ِ
جامع پاسخ به حهوادث و بالیها،
داشتن برنامۀ
 .۲مسئوالن و کارکنان بیمارستان باید به لزومِ
آگاهی همهجانبه داشته باشند.
ِ
دستکم ،بستر ارتباطی مناسبی بین بیمارستان و مکانهای مهم پیشبینی شود.
.۸
 .0پایش مخاطرات و اجرای دستورالعملهای مهرتبط در شهرح وظهایف کارکنهان در نظهر
گرفته شود.
 .1برنامۀ مدونی برای پاسخگویی به حوادث و بالیا در بیمارستان وجود داشته باشد.

1. Internal Disaster
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ارتباط با سازمانهای پایشکنندۀ مخاطرات ،مانند:

پایش مخاطرات درون

زلزله  :مرکز لرزهنگاری کشور؛

بیمارستان مطابق دستورالعمل

سیل :سازمان هواشناسی کشور؛
اپیدمی :وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
آلودگی هوا :سازمان هواشناسی کشور؛
آتشسوزی جنگل :سازمان محیطزیست و وزارت کشور؛

مشاهدۀ هرگونه نشانه توسط کارکنان

حوادث با تلفات بسیار :اورژانس ،پلیس ،هاللاحمر و. ...

یا مراجعهکنندگان

ارتباط با مرکز هدایت عملیات
بحران دانشگاه
فعالسازی سامانۀ فرماندهی

اطالعرسانی به
سوپروایزر

حادثۀ بیمارستان با نظر
فرماندۀ حادثه

نکته :در ساعات غیراداری ،سوپروایزر ،خود ،فرماندۀ عملیات است و سامانۀ
فرماندهی حادثۀ بیمارستانی را فعال میکند.

نمودار  .3-1فعالشدن سامانۀ هشدار سریع در فوریتهای داخلی بیمارستان

 .1-1مراحل تدوین سامانۀ هشدار سریع
 .3-1-1مرحلۀ قبل ازحادثه( 0آمادگی)
 .۲تهیۀ فهرست سازمانها یا ارگانهای پایشکننهدۀ مخهاطرات و اطمینهان از اینکهه ارتبهاط
مناسبی بهطور مستقیم یا ازطریق اتاق هدایت عملیات دانشهگاه برقهرار اسهت (نمهودار
)۲؛
 .۸تعریف آستانۀ اعالم هشدار سهریع باتوجهبهه شهدت و نهوع حادثهه و ظرفیتههای ههر
قسمت از بیمارستان؛
1. Preparedness
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 .0مشخصکردن نزدیکترین مکان ازنظر جغرافیایی و امنتهرین محهل بها فضهای فیزیکهی
متناسب با ظرفیت و حجم کار بیمارستان ،بهعنوان اتاق هدایت عملیات حادثه / 1اتهاق
بحران  /اتاق فرماندهی حادثۀ بیمارستان؛
 .1تعیین بستر ارتباطی چندالیه بین بیمارستان و مرکز هدایت عملیهات ،ترجیحهاً بها امکهان
ضبط و ثبت امواج صوتی و دادهها که شامل موارد زیر است:
 تلفن
ِ
عملیات دانشگاه در مکانهای کلیهدی بیمارسهتان،
 oنصب شمارهتلفن مرک ِز هدایت
ازجمله در اتاق بحران ،دفتر مدیر بیمارستان ،دفتر مدیریت پرسهتاری ،حراسهت،
محل کار سوپروایزرهای بیمارستان ،ایستگاه پرستاری بخهشههای بیمارسهتان و
اورژانس بیمارستان؛
 oاختصا

ِ
عملیهات دانشهگاه.
یک خط تلفن فوری ١برای تماس با مرکهز ههدایت

باید ظرفیتهای مناسب ،باتوجهبه حجم کار و ترافیک مکالمات در زمان بحهران
پیشبینی شود.
خطوط فوری برای ارتباط دوطرفۀ دو مکان خا

است؛ بهطوریکه بههجز ایهن

دو مکان ،هیچ واحد دیگری نتواند از خط تلفن مدنظر استفاده کند .خهط فهوری
ِ
تلفن یک طرف ،بدون نیاز به شمارهگیری،
بهگونهای است که با برداشتن گوشی
میخورد و نیز بهعکس .حسن ارتباط خهط فهوری ایهن

تلفن طرف مقابل زن
است که این ِ
خط ارتباطی هیچگهاه اشهغال نیسهت ،مگراینکهه دو طهرف مهدنظر
ِ
درحال مکالمه با یکدیگر باشند.
ِ
ِ
ِ
همهراه
تلفهن
عملیات دانشگاه تلفن همراه نهدارد ،بایهد شهماره
اگر مرکز هدایت
ِ
ارشد هماهن کنندۀ دانشگاه علومپزشهکی مربهوط نگههداری
مسئول این مرکز و
شود .اینکار برای برقراری ارتبهاط و ارسهال و دریافهت پیامهک در مکهانههای

)1. Emergency Operations Center (EOC
2. Hotline
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بیانشده در بند اول مربوط به تلفن پیشنهاد میشود .ناگفته نماند بهتر است ایهن
شماره در دسترس افراد ریصالح قرار گیرد.
 اینترنت
درصورتیکه راههای ارتباطی دیگر در زمان حادثه قطهع شهود ،دریافهت و ارسهال
دادهها ازطریق اینترنت یا شبکۀ داخل ِی دانشگاه راهگشا خواهد بود.
 تلفن همراه ماهوارهای
قطعنشدن ارتباط از مزیتهای تلفن همراه ماهوارهای است .درصورت توان مهالی،
ِ
داشهتن ارتبهاط بها خهارج از
خرید این نوع تلفن همهراه در زمهان فوریهت ،بهرای
بیمارستان بسیار مؤثر خواهد بود .ضمناً درصورت نصب آنتن ،امکان اسهتفاده از آن
در بیمارستان نیز وجود دارد.
 نمابر
تبادل اطالعات باید براساس یک فرم واحهد و اسهتاندارد انجهام شهود؛ بهنحویکهه
اطالعات بهصورت خالصه و گویا منتقل شود .عالوهبر خطهوط تلفهن ،الزم اسهت
یک خط نمهابر بیسهتوچهارسهاعته بهین مرکهز ههدایت عملیهات و اتهاق بحهران
بیمارستان آماده باشد تا پیامها و دادههای متنی از این طریق ارسال شوند.
 بیسیم
ِ
اصلی منطقه میتوان طبق دستورالعملهای مربهوط ،بها حفهظ
برای بیمارستانهای
شرایط امنیتی ،از ارتباط بیسیم استفاده کرد.
 پیک
ِ
درصههورت قطههع راههههای ارتبه ِ
موردترییهد
هاطی پیشبینیشههده ،از افههرادی امهین و
حراست دانشگاه برای انتقال پیام بهصورت دستی و فیزیکی استفاده میشود.
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 .3تعیین محل اتهاق فرمانهدهی حهوادث؛ درصهورت نیهاز بهه حضهور مسهئوالن در مرکهز
ِ
ِ
نبهودن فضهای کهافی ،میتهوان از دفتهر
فرماندهی سانحه (اتاق بحهران) و درصهورت
مدیریت بیمارستان یا سالن اجتماعات استفاده کرد .مشخصات اتاق فرماندهی حهوادث
در پیوست  ۲آمده است.
ِ
عملیهات دانشهگاه
 .3فهرست مواردی که باید بهمحض مشاهده ،به سوپروایزر یا مرکهز ههدایت
اطالع داده شود نیز باید درمحلهای کلیدی بیمارستان نصب شود( .پیوست .)۸
 .5تابلوهای اطالعرسانی به مردم و بیمهاران در محهلههای ورودی و بخهش فوریهتهها و
بخشهای دیگر بیمارستان نصب شود .این اطالعات گزینههای زیر را دربردارد:
 فهرست مواردی که باید بهمحض مشاهده ،اطالعرسانی شود؛
 شمارۀ تماسی که میتوانند با آن تماس گرفت و اطالعرسانی کنند؛
 محلی که میتوان به آن مراجعه و اطالعرسانی کنند.
ِ
عملیهات
 .۲شمارۀ تماس مستقیم سوپروایزر و جانشینان وی و اتاق بحران به مرکز هدایت
دانشگاه اعالم شود.
ِ
عملیهات دانشهگاه بهصهورت مهنظم و
 .3فعالبودن خط ارتباط بیمارستان با مرکهز ههدایت
روزانه بررسی شود.
ِ
مرجع ترییدشده برنامهای آموزشی برای کارکنان جدید و ضهمن خهدمت ،بهخصهو
.۲۱
کارکنان عملیاتی و اجرایی بیمارستان تدوین کند تا با قوانین و دستورالعملهای مقابلهه
بهها بحههران بیمارسههتان آشههنا شههوند .همچنههین ،گههواهی آموزشههی و بههازآموزی بههرای
آموزشدیدگان صادر شود.
ِ
ِ
وضهعیت هشهدا ِر سهریع تهدوین و بهه مرکهز
 .۲۲شرح وظایف سوپروایزر یا
مسئول اعالمِ
ِ
عملیات دانشگاه فرستاده شود.
هدایت
ِ
عملیهات دانشهگاه بهصهورت مهنظم و بها
 .۲۸برنامۀ ارتباط فعال بیمارستان با مرکز هدایت
هدف ثبت کاستیهای ارتباطی و پیگیری رفع آنها تدوین شود.
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 .۲0درصورت مشاهدۀ موارد بیانشده در پیوست  ۸یا اعالم وضعیت توسط مرکهز ههدایت
ِ
عملیات دانشگاه به بیمارستان ،دورۀ آموزشهی مهدیریت بالیها بهرای سهوپروایزرها یها
مسئوالن اعالم وضهعیت هشهدار سهریع ،بههعنوان مجهری سیسهتم فرمانهدهی حادثهۀ
بیمارستان 1برگزار شده و برای آموزشدیهدگان گهواهی آموزشهی و بهازآموزی صهادر
شود.
 . ۲1شرح وظایف تمام کارکنان برای اعالم وضعیت هشدار سریع در قسهمتهای مختلهف
بیمارستان ،مانند ترسیسات ،انبار ،بخشها و اداری تعیین شود.
 .۲3مههانور هشههدار سههریع در دو مرحلههۀ دورمیههزی و عملیههاتی بهها هههدف ارزشههیابی و
برطرفکردن ضعفها و ارائۀ بازخورد به مراجع مربوط برگزار شود.
در تمام مراحل ،اقدامات انجامشده تشریح و مستندسازی شهده و اسهناد در مکهان مناسهبی
ِ
ِ
عملیات دانشگاه ارسال شود.
هدایت
نگهداری و برای مرک ِز

 .1-1-1اقدامات حین بحران
 .۱فوریتهای داخلی 2بیمارستان
به مجموعۀ فوریتهای داخل بیمارستان گفته میشود که با استفاده از امکانهات موجهود در
بیمارستان ،امکان مقابله با آن وجود نداشته و به دریافهت کمهک از خهارج بیمارسهتان نیهاز
باشد .در فهرسهت پیوسهت  ،0تعهدادی از ایهن فوریتهها بیهان شهده اسهت .درخصهو
اطالعرسانی سریع موارد بیانشده به سوپروایزر ،کارکنان باید آمهوزشههای الزم را ببیننهد.
سوپروایزر نیز پس از کسب اطمینان از صحت خبر و انتقال آن به مرکهز ههدایت عملیهات،
فرمانده حادثه را از موضوع مطلع میکند.
 .۲فوریتهای خارج از بیمارستان

3

به فوریتی که خارج از بیمارستان رخ مهیدههد ،امها آثهار آن بهر عملکهرد بیمارسهتان تهرثیر
میگذارد ،حوادث خارج از بیمارستان گفته میشهود؛ ماننهد پهذیرش بیمهاران و مصهدومان
)1. Hospital Incident Command System (HICS
2. Internal Disasters
3. External Disasters
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ِ
عملیات دانشهگاه کهه مسهئول ارتبهاط بها
حادثه .در چنین وضعیتی ،بخشی از مرکز هدایت
بیمارستانهاست ،باید بهراحتی بتواند ازطریق کانالهای ارتبهاطی بیهانشهده بها سهوپروایزر
بیمارستان تماس برقرار کرده و وضعیتهای هشدار ،آمادهباش ،بحران و خاتمۀ بحران را به
فرمانده اعالم کند:
 .۲درصورتیکه سوپروایزر مشغول کنترل بخشهای بیمارستان اسهت ،بایهد ازطریهق تلفهن
بیسیم یا اطالعرسانی مناسب به مرکز تلفن ،برای برقهراری ارتبهاط تلفنهی در دسهترس
باشد.
ِ
عملیهات دانشهگاه،
 .١بهمحض دریافت اعهالم وضهعیت هشهدار سهریع از مرکهز ههدایت
ال تریید شده است ،مطابق دستورالعملها اقدام شود.
باتوجهبه اینکه خبر قب ً

کسب اطالع از وقوع

کسب اطالع از وقوع

حادثه ازطریق بیماران و

حادثه ازطریق مرکز

منابع دیگر

هدایت عملیات

سوپروایزر بیمارستان
پایش مخاطرات
فرمانده حادثه

فعالشدن سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی

آیا مرکز
هدایت
عملیات ،خبر را
تریید میکند؟

خیر

بلی

نمودار .1-1نحوۀ فعالشدن سامانۀ هشدار سریع در حوادث فوریت خارج بیمارستانی
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پیوست  .3اتاق هدایت عملیات حادثه  /اتاق بحران /اتاق فرماندهی حادثه
این اتاق مکانی است کهه مسهئوالن بیمارسهتان در آن ،جلسهات خهود را بهرای همهاهنگی
مدیریت یک فوریت و بازگرداندن وضعیت به حالت طبیعی برگزار میکنند و نیز اطالعهات
و منابع خود را بهاشتراک میگذارند.
ایهن اتهاق بایههد بهه شههکلی طراحهی شههود کهه تسهههیالت مهؤثر و کارآمههد را بهرای ایجههاد
هماهنگیهای الزم در اجرای عملیات داشته باشد .هماهنگی عملیات و آموزش و برگزاری
جلسات ،مهمترین کارکرد اتاق بحران است .این اتاق باید شرایط زیر را داشته باشد:


داشتن فضای کافی و مناسب برای تشهکیل جلسهات و مجهزبهودن بهه وسهایل
کمکآموزشی ،مانند وایتبورد ،ویدئو پروژکتور ،کامپیوتر و...؛



امنیت ٢و ایمنی؛



مجهزبودن به سیستم کامل مخابراتی چندالیهای؛



مجهزبودن به سیستم برق اضطراری؛



مجهزبودن به مانیتورها و صفحات نمایشگر نقشههای منطقهه و راهههای ورودی

١

و خروجی بیمارستان و زیرساختها و ترسیسات بیمارستان؛


مجهزبودن به امکان ثبت و ضبط مکالمات تلفنی؛



امکان ثبت وقایع بخشهای بیمارستان ،بهخصو

اورژانس و درهای ورودی و

خروجی محوطۀ بیمارستان ،ازطریق دوربین مداربسته؛


مجهزبودن به تجهیزات رفاهی.

این اتاق با هدف مدیریت اطالعات و منابع و ارتباطات فعالیهت میکنهد .مبنهای تعیهین
اندازه برای فضای الزم ،حداقل ۲٫3مترمربع بهاِزای هر نفهر از کارکنهان سهتادیفرمانهدهی

1. Security
2. Safety
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حاضر در هر شیفت است؛ لذا براساس نوع و محتوای فعالیت مرکهز ،انهدازۀ آن تها ۸3متهر
متغیر است .این فضا باید حداکار ظرفیت دربرابر فوریتها را داشته باشد.
بهتر است کارکنان از این اتاق ،در زمان آرامش و ثبات نیز استفادۀ دائمی کننهد و رونهد
برنامهریزی و تمرین بهصورت دائمی در جریان باشد؛ اما اگر بهدلیل کمبود فضا قرار باشهد
در زمان ثبات ،کاربر ِ
ی دیگری به این فضا اضافه شود ،بایهد مهدیریت و کارکنهان ،آمهادگ ِی
تغییر سریع محل به یک مرکز عملیات فوریتی را داشته باشند.
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پیوست  .1نکخات قابخل گخزارش ازطخرف بیمارسختان و خخدمات فخوریتی
پیشبیمارستانی به ستاد هدایت عملیات دانشگاه
 .۲حوادث ترافیکی با بیش از  3نفر مصدوم یا  0نفر فوتی؛
ِ
غذایی بهصورت گروهی یا مشاهدۀ نشانههای بیماری مشابه در بیش از یک نفر؛
 .۸مسمومیت
 .0مشاهدۀ عالئمی از هرگونه همهگیری مانند اپیدمی و آندمی؛
 .1وقوع زلزله و رانش زمین با هر شدت؛
 .3سقوط بهمن ،سیل ،طغیان رودخانه و توفان؛
 .3مسمومیت با گازها بهصورت گروهی؛
 .5بمبگذاری و هرگونه انفجار مواد آتشزا و خطرناک؛
 .۲حوادث تروریستی؛
 .3هرگونه نشست سیاسی ،شورش ،تحصهن و تجمهعههای بهیش از ههزار نفهر ٢،ماننهد وقهایع
ورزشی؛
 .۲۱هرگونه رویداد هوایی ،مانند سقوط هواپیما و بالگرد؛
 .۲۲تمام بحرانهای داخلی بیمارستانها؛
 .۲۸هرگونه اعالم هشدار یا آمادهباش به بیمارستان ازطرف سازمانهای همکار یا پشتیبان.

1. Mass gathering
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پیوست  .1فهرست حوادث داخلی بیمارستان
 .۲نقص ترسیسات و تجهیزات و سازههای بیمارستان ،بهنحویکه فعالیت بیمارستان مختهل
شود یا امکان ایجاد مخاطرهای را در پی داشته باشد؛
 .۸مسمومیت یا مصدومیت گروهی از کارکنان بیمارسهتان بههنحویکهه فعالیهت بیمارسهتان
مختل شود؛
 .0شیوع بیماری عفونی در بیماران و کارکنان بیمارسهتان ،بههنحویکهه فعالیهت بیمارسهتان
مختل شود؛
 .1حمله به بیمارستان در درگیریهای مختلف؛
 .3وقوع مخاطرات طبیعی ،مانند سیل و زلزله و...؛
 .3وقوع مخاطرات غیرطبیعی ،مانند آتشسوزی ،نقهص تجهیهزات هسهتهای ،آلهودگیههای
شیمیایی و...؛
 .5مشاهدۀ نوعی از بیماری که برای پیشگیری از شیوع ،نیاز به اقدام سریع نیروهای درمانی
دارد؛
 .۲نافرمانی دستهجمعی بیماران یا کارکنان ،مانند تحصن و تجمع بیشت ِر بیماران یا کارکنان؛
 .3پخش هرگونه شایعه که وضعیت بیمارستان را از حالت عادی خارج سازد.
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پیوست  .1معیار تعیین سطح حادثه
براساس دستورالعملهای کشوری ،مراکز درمانی میتواننهد ازطهرف مرکهز ههدایت عملیهات در
ِ
وضعیت سفید ،زرد ،نارنجی و قرمز قرار گیرند کهه درصهورت «اعهالم وضهعیت هشهدار
چهار
سریع» ،فرمانده بیمارستان موظف است براساس دستورالعمل موجود ،سطح آمهادگی بیمارسهتان
را افزایش دهد .گفتنی است گاهی ،وضعیتی بین سهفید و زرد اتفهاق میافتهد و آن ههم بههعلت
اعالم وضعیت آمادگی به مدیران ارشد بیمارستان است ،بدون آنکه اعالم وضهعیت زرد صهورت
گیرد .در این حالت ،مرکز درمانی موظف است وضعیت آمادگی را به مدیران ارشد اعالم کند.
اعالم وضعیت به بیمارستان ،الزاماً بهمعنی وقوع حادثۀ فوریتی یها بحهران نیسهت؛ بلکهه
بیانکنندۀ آن است که براساس گزارشها و شواهد موجود ،احتمال وقوع حادثه وجود دارد؛
لذا با اعالم یکی از حالتهای سفید ،زرد ،نارنجی یا قرمز ،سطح آمادگی بهرای پاسهخگویی
ارتقا مییابد و تمام نیروها آمادگی الزم را بهدست میآورند؛ برای ماال ،در حهین برگهزاری
یک مسابقۀ ورزشی ،مسئوالن انتظامی و امنیتی بهه مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه اعهالم
میکنند که براساس اطالعات بهدستآمده ،احتمال بمبگذاری در ورزشهگاه وجهود دارد و
ِ
درحال پیگیری موضوع هسهتند .بسهتهبه شهدت احتمهال رخهداد
نیروهای انتظامی و امنیتی
حادثههه ،ممکههن اسههت بیمارسههتان منطقههه ازطههرف مرکههز هههدایت عملیههات ،در یکههی از
وضعیتهای زردنارنجی قرار گیرد؛ اگرچه تا این لحظه ،هیچ اتفاق خاصی رخ نداده باشد.
جدول  .3-1تعیین وضعیت حادثه
سطح

مقیاس

شدت

تعداد

بحران

جغرافیایی

زلزله

فوتشدگان

تعداد مجروحان

تعداد افراد

خسارت مالی

نیازمند اسکان

(ریال)

E1-A

محله

MMI<5

۱

۲تا۲۱

۸تا۸۱

کمتر از  ۲میلیارد

E1-B

ناحیه

5<MMI<6

۲تا۲۱

۲۱تا0۱

۸۱تا3۱

۲تا ۲۱میلیارد

E2

منطقه

6<MMI<7

۲۱تا۲۱۱

0۱تا0۱۱

3۱تا3۱۱

E3

شهر

7<MMI<8

۲۱۱تا۲۱۱۱

0۱۱تا0۱۱۱

3۱۱تا3۱۱۱

E4-A
E4-B

شهر و
حریم/حومه
استان

بیش از ۲۱
میلیارد
؟

8<MMI<9

۲۱۱۱تا۲۱۱۱۱

0۱۱۱تا0۱۱۱۱

3۱۱۱تا3۱۱۱۱

؟

MMI>9

بیش از ۲۱۱۱۱

بیش از 0۱۱۱۱

بیش از 3۱۱۱۱

؟
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پیوست  .1سناریو
در ساعت  ۸۱:۲5روز سهشنبه ۸مرداد ،۲0۲3زلزلهای به قدرت 3٫0ریشتر ،نوار جنوبی استان فارس
در شهرستان المرد را بهلرزه درآورد .با وقوع این حادثه ،دیوارهای بیمارستان ترک مهیخهورد و در
بعضی قسمتها ،ریزش سقف و فروریختگی دیوارها بهوجود میآید .کارکنان بیمارسهتان از تهرس
جان خود و خانوادههایشان ،به بیرون از بیمارستان میروند و حاضهر بهه ادامهۀ کهار در بیمارسهتان
نیستند .حدود  ۲1بیمار در بیمارستان بستری و  3نفر از آنان بدحالاند .گردوغبار شدیدی منطقهه را
فراگرفته است و باتوجهبه شدت حادثه ،احتمال انتقال مصدومان بسیاری به بیمارسهتان وجهود دارد.
بهعلت لرزش شدید ،برق و تلفن منطقه نیز قطع شده است .باتوجهبه اینکه بیمارستان 0۱تختخوابی
است و امکان افزایش به  ۲۱تختخواب را دارد با  03نفر کارمند ،پرسشهای زیر را پاسخ دهید:

 .۲اولین اقدام شما بهعنوان سوپروایزر یا جانشین فرماندهی بیمارستان چیست؟
 .۸از چه طریقی به مرکز هدایت عملیات دانشگاه علوم پزشکی مربوط اطالع میدهید؟
 .0درصورت وقوع حادثه برای اتاق فرماندهی بیمارستان ،مقهر فرمانهدهی جهایگزین را در
چه محلی انتخاب میکنید؟
 .1سامانۀ فرماندهی حادثه بیمارستانی را به دستور چهکسی فعال میکنید؟
 .3نحوۀ اطالعرسانی به کارکنان بیمارستان چگونه خواهد بود؟

فصل دوم :راهنمای طراحی سامانۀ هشدار سریع بیمارستانی 007 

پیوست  .۶اعالم وضعیت در شرایط بحران
اعالم وضعیت در شرایط بحران
در این شرایط ،سازمانهای مسئول پس از دریافت پیام آمادهباش زرد ،تجهیزات خود را بررسی کرده و کمبودهای
احتمالی را برطرف میکند .همچنین ،نیروهای کشیک خود را بهصورت دردسترس تلفنی (آنکال) آماده میکنند تا
درصورت تغییر وضعیت آمادهباش بتوانند کارکنان خود را بهسرعت فراخوانده و در پستهای کشیک و امداد
مستقر کنند.

در این شرایط ،سازمانهای مسئول پس از دریافت پیام آمادهباش نارنجی ،باتوجهبه ساختار سازمانی و شرح وظایف،
تعدادی از نیروهای خود را (۳3تا ۵3درصد) فراخوانده و تجهیزات خود را برای استفاده آماده میکنند .همچنین،
نیروهای دیگر خود را بهصورت دردسترس تلفنی (آنکال) آماده میسازند تا درصورت وقوع حادثه بهسرعت ،وارد
عمل شده و برای پاسخگویی از تمام استعداد و نیرو و تجهیزات خود استفاده کند.

در این شرایط ،سازمان های مسئول پس از دریافت پیام وضعیت قرمز ،تجهیزات خود را در وضعیت آماده برای
عملیات قرار داده و تمامی کارکنان و نیروهای مرتبط با بحران را برای حضور در تیمها و واحدهای اجرایی
فراخوانده و به شهرستانها و استانهای معین نیز اعالم وضعیت نارنجی مینمایند.
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خالصۀ فصل
در این فصل ،ابتدا ضمن تعریف سهامانۀ هشهدار سهریع ملزومهات داشهتن ایهن سهامانه در
بیمارستان مطرح و در ادامه ،فرایند و مراحل فعالسازی سامانۀ هشدار سریع قبل و حهین و
بعههد از حههوادث و فوریتههها را بهههطور کامههل بررسههی شههد .همچنههین  ،فراینههد تههدوین
دستورالعمل طراحهی سهامانۀ هشهدار سهریع بیمارسهتانههای کشهور بههنحویکهه مهدیران
بیمارستانها بتوانند با اسهتفاده از ایهن دسهتورالعمل ،سهامانۀ مخصهو

ههر بیمارسهتان را

براساس ظرفیتهای موجود طراحی کنند ،تشریح و بدنبال آن مشخصات و ملزومهات اتهاق
بحران بیمارستان تحلیل و نکات قابل گزارش به مرکز هدایت عملیهات و حهوادث داخلهی
بیمارستانی بههمراه معیار تعیین سطح حادثه توضیح داده شد.
در پایان در راستای اهداف آموزشی فصل توصیه مهیشهود دسهتورالعمل پیشهنهادی در
سناریوی فرضی تمرین شود.

فصل سوم :تبیین فرایند فعالکردن برنامۀ پاسخ درحوادث
بیمارستانی
محتوای فصل
 فرایند فعالکردن برنامۀ پاسخ در حوادث بیمارستانی.

اهداف فصل
خوانندگان پس از مطالعۀ این فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 .۲مراحل و فرایند فعالکردن سیستم پاسخ در حوادث بیمارستانی را تشریح کنند.
 .۸هشدار/آمادهباش/اطالع رسانی در حوادث و بالیا را توضهیح داده ،منهابع دریافهت
خبر و انواع آن را بیان کنند.
 .0فرایند فعالسازی و توقف برنامه را توضیح دهند.
 .1براسههاس سههناریوی فرضههی ،فراینههد سهههگانۀ هشههدار/آمادهبههاش/اطالع رسههانی ،
فعالسازی و توقف برنامه را تمرین کنند.
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 .1تبیین فرایند فعالکردن سیستم پاسخ در حوادث بیمارستانی
هشدار/آماده باش /اطالعرسانی؛
فعالسازی؛

٢

١

متوقفسازی

٩

 .3-1هشدار/آماده باش /اطالعرسانی
 .3-3-1هشدار/آماده باش
دربارۀ رویدادهای داخلی و خارجی ،اگر فرد یا سازمانی از وقوع حوادث و بالیا یا احتمهال
وقوع آن مطلع شود ،با مرکز تلفن بیمارستان تمهاس مهیگیهرد .ایهن مرکهز فهرسهت افهراد
مسئولی را که باید بهسرعت با آنها تمهاس گرفتهه شهود ،در اختیهار دارد .ضهروری اسهت
دستورالعملهای معینی برای مرکز تلفن تعریف شهود تها ایهن پیهام در قهالبی درسهت و در
کمترین زمان ،به فرد مناسهب انتقهال یابهد .همچنهین ،الزم اسهت بالفاصهله موضهوع را بهه
سوپروایزر یا مرکز هدایت عملیات بیمارستان منتقل و زمینۀ ارتباط مسئول بیمارسهتان را بها
منبع خبر برقرار کرد؛ همچنین ،تا بهوجودآمدن ارتباط ،تالشها باید ادامه داشته باشد.
مرکز هدایت عملیات بیمارستان ضمن پیگیری ،باید برای ارزیابی دقیق موقعیت و تریید
خبر از مرکز هدایت عملیات دانشگاه یا منابع دیگر ،اطالعهات زیهر را تاحهدامکان ،از فهرد
ِ
نبودن فرد ،مسئولی را برای دریافهت اطالعهات
تماسگیرنده دریافت کند یا درصورت مطلع
فراخواند .این اطالعات عبارتاند از:


نام و سازمان فرد تماسگیرنده؛



شماره تماس یا هر روش دیگری برای تماسهای بعدی؛



شرح جزئیات حادثه؛

1. Notification
2. Activation
3. Deactivation
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گزارش تعداد تقریبی قربانیان؛ درصورت امکان ،بهتهر اسهت بههتفکیک وضهعیت
تریاژ ،یعنی قرمز ،زرد و سبز یا بههتفکیک نهوع آسهیب ،یعنهی سهوختگی ،ضهربۀ
مغزی ،نشت مواد خطرزا و مواجهه با تشعشع و مواد رادیواکتیو بیان شود؛



زمان تقریب ِی رسیدن قربانیان به بیمارستان؛



شیوۀ انتقال قربانیان؛



نام و مشخصات فرد یا سازمان دیگر ،برای دریافت اطالعات بیشتر.

مسئوالن باید پیش از فعهالکردن برنامهه ،شهدت و وسهعت حادثهه را ارزیهابی کهرده و
براسههاس آن ،وسههعت فعههالکردن برنامههه را تعیههین و فعالی هتهههای خههود را تنظ هیم کننههد.
تصمیمگیری در این وضعیت ،معموالً باید بهسرعت و بها دراختیارداشهتن اطالعهات بسهیار
اندک صورت گیرد؛ اما درنهایت ،تنها فرمانده حادثۀ بیمارستان است که باید تصهمیم نههایی
بگیرد .جمعآوری اطالعات زیر میتواند به این تصمیمگیری کمک کند:


برآوردی از تعداد قربانیان؛



برآوردی از شدت بیماری یا جراحت قربانیان؛



توان کنونی بخش اورژانس ،کارکنان و تجهیزات؛



تعداد کارکنان حاضر در بیمارستان؛



تعداد کارکنان حاضر در اتاق عملها و بخشهای مراقبت ویژه؛



نیاز قربانیان به درمانهای تخصصهی ،ماننهد نیهاز مصهدومان ناشهی از اشهعهههای
پرتوزا؛



وضعیت خا

بیمارستان ،مانند بیمارستان تخلیهشده یا درح ِ
ال تخلیه و نیز اشهباع

بیمارستان از قربانیان؛


بهدستآوردن اطالع از روند روبهگسترش یا توقف حادثه.

زمانی که احتمال وقوع یک حادثه یا فوریهت ،داخهل یها خهارج بیمارسهتان وجهود دارد؛ و
اطالعات کافی در دسترس نمیباشد مرحلۀ هشدار یا آمادهبهاش ایجهاد مهیشهود در چنهین
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موقعیتی فعالکردن برنامه به صالح نیسهت ولهی مهدیران میتواننهد ازایهن مرحلهه بههعنوان
فرصت مناسبی برای ارزیابی نیازها و برنامهریزی استفاده کنند.
حفظ ارتباط با مرکز هدایت عملیات دانشهگاه و سهازمانههای خهارج از بیمارسهتان بهرای
دریافت اطالعات کامهلتهر و آمهادهکردن بیمارسهتان بهرای مقابلهه بها حهوادث و بالیها ،از
فعالیتهای ضروری هستند .فعالیتهای مشخص زیر بهرای رسهیدن بهه اههداف بیانشهده
توصیه میشود:
 انتصاب فرمانده حادثۀ بیمارستان؛
 فعالکردن مرکز فرماندهی حادثۀ بیمارستان؛
 فراخوانی کارکنان کلیدی توسط سیستم ِ پ ِیج؛
 انتصاب هشت جایگاه اصلی سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی؛
 تدوین ،تقسیم و مرور شرح وظایف و مسئولیتها؛
 ارزیابی وضعیت کارکنان و تختهای بیمارستانی توسط مسئول برنامهریزی و نیهز
گزارش آن به فرمانده حادثه؛


برقراری ارتباط با مرکز هدایت عملیات دانشگاه و سازمانهها و مراجهع خهارج از
بیمارستان توسط ارشهد رابهط و همهاهنگی و روابهط عمهومی سهامانۀ فرمانهدهی
حوادث بیمارستانی

 .1-3-1اطالعرسانی
در کشههور ایههران ،اطههالعرسههان ِی حههوادث و فوریهتههها بههه بیمارسههتان توسههط واحههدها و
سازمانهای مختلفی صورت میگیرد .این سازمانها عبارتاند از:
 خدمات فوریتی پیشبیمارستانی یا اورژانس ۲۲3؛
 جمعیت هاللاحمر؛
 نیروهای نظامی و انتظامی؛
 رسانههای جمعی و صداوسیما؛
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 سازمان مدیریت بحران شهرداری یا فرمانداری؛
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت ،درمهان و آمهوزش
پزشکی (مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت)؛
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشهگاهههای علومپزشهکی (مرکهز
هدایت عملیات دانشگاه)؛
 سازمان آتشنشانی؛
 نیروهای مردمی.
تذکر مهم :مالک نهایی فعالشدن برنامۀ مقابله با حوادث بیمارستان ،تأیید خبر
ازطرف مرکز هدایت عملیات خواهد بود.

 .3-1-3-1منابع دریافت اطالعات و اخبار
 .۱منابع خارج بیمارستانی
 خدمات فوریتی پیشبیمارستانی یا اورژانس؛
 حادثهدیدگان؛
 نیروهای نظامی و انتظامی؛
 هاللاحمر؛
 رسانههای جمعی و صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران؛
 آتشنشانی؛
 سازمان مدیریت بحران شهرداری یا فرمانداری؛
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت ،درمهان و آمهوزش
پزشکی (مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت)؛
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشهگاهههای علومپزشهکی (مرکه ِز
ِ
ِ
عملیات دانشگاه)؛
هدایت
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 پست فرماندهی حادثه.

٢

 .۲منابع داخل بیمارستانی
 دریافت اطالعات و اخبار ازطریق رؤسهای شهاخهههای اصهلی سهامانۀ فرمانهدهی
حادثۀ بیمارسهتانی و باکسههای فعهال ارزیهابی پاسهخگویی و فعهالبودن سهامانۀ
فرماندهی حادثۀ بیمارستانی؛
 دریافت خبر از سوپروایزر ،مدیر پرستاری ،سرپرسهتاران و مسهئوالن بخهشهها و
واحدهای بیمارستان ،در زمان عادی یا ابتدای بروز حادثه؛
 کسب اطالع از افراد باتجربۀ داخل بیمارستان؛
 دریافت اطالعات از نیروهای امنیتی و حراستی داخل بیمارستان؛
 دریافت اطالعات از بیماران بستری در بیمارستان یا همراهان آنها.

 .1-1-3-1تمهیدات بیمارستان برای مقابله با حوادث و بالیا
 .۲مشخصبودن دستورالعمل فعالسازی و آمادهباش برای پاسخ به حوادث؛
 .۸داشتن برنامۀ مشخص و شاخصهای فعالسازی و اطالعرسانی؛
 .0داشتن روشهای ارتباطی چندالیهای با سازمانهای همکار و پشتیبان؛
 . 1داشتن برنامۀ مشخص برای کسب اطالع از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای وزارت
بهداشههت ،درمههان و آمههوزش پزشههکی (مرکههز هههدایت عملیههات وزارت بهداشههت) و
دانشههگاههای علومپزشههکی کشههور (مرکههز هههدایت عملیههات دانشههگاه) بهها رعایههت
سلسلهمراتب؛
 .3داشتن برنامۀ مشخص محافظت از کارکنان در مقابل عوامل خطرزا؛
 .3داشتن برنامهها و تفاهمنامه با سازمانهای محلی مرتبط با حوادث و بالیا ،مانند:
 خدمات فوریتی پیشبیمارستانی یا اورژانس ۲۲3؛
 کالنتری یا پاسگاه؛
)1. Incident Command Post (ICP
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 رسانههای محلی؛
 سازمان مدیریت بحران شهرداری یا فرمانداری؛
 آتشنشانی محلی؛
 سازمانهای خدماترسان (آب ،برق ،گاز و ترمینکنندۀ سوخت)؛
 جمعیت هاللاحمر.
ویژگی خبر قابل اعتماد بدینقرار است:
 معتبر و قابل استناد باشد؛
 مشخص و واضح باشد.
مشخصۀ خبر یا اطالعات قابل اعتماد و ارزشهمند آن اسهت کهه از منبهع معتبهر و قابهل
استناد دریافت شود و حاوی اطالعاتی مشخص و شفاف از حادثه باشد.
خبر یا پیام خوب حاوی اطالعات زیر است:
 تعیین نوع حوادث و فوریتها ،مانند زلزله ،انفجار ،سیل ،آوار و آتشسوزی؛
 مشخصکردن عامل حادثه و فوریت ،نظیر لرزش زمین یا بمبگهذاری یها انفجهار
مخزن تحت فشار بهعلت سهلانگاری؛
 اعالم محل وقوع حادثه و فوریت؛
 گزارش تعداد افراد آسیبدیده؛
 بیان انواع آسیبهای واردشده ،مانند مسمومیت بههدلیل نشهت گهاز سهمی و نیهز
سوختگی و ماندن زیر آوار؛
 مشخصکردن نوع اقهداماتی کهه بایهد انجهام شهود تها بیمارسهتان خهود را آمهادۀ
پاسخگویی سازد؛
 گزارش زمان تقریبی رسیدن اولین آمبوالنس به بیمارستان؛
 مشخصکردن توقف یا گسترش بحران.
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انواع خبر یا درخواست
 آمادهباش ٢:خبری است که فرمانده بیمارستان از مراجهع بهاالتر دریافهت میکنهد و
براساس آن ،احتمال نیاز به فعالسازی سامانۀ فرماندهی حادثه و آمهادگی پاسهخ بهه
یک حادثه را متذکر میشود،
جدول اعالم وضعیت
قرمز
نارنجی
زرد
سفید
 هشدار ١:افزایش آمادگی بهدلیل نیاز به فعالسازی و پاسخ قطعی یا بسهیار محتمهل و
قریبالوقوع به حادثه.
فعالسازی ٩:فعالسازی سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای بیمارستانی .این اقدام نیاز بهه
برنامهریزی و کارکنان آموزشدیده برای اقدامات اولیه دارد که شامل موارد زیر است:
 اطالعرسانی به افراد اثرگذار در ساعت اول حوادث و فوریتها؛
 فعالسازی سامانۀ اطالعرسانی کارکنان موظف و جانشین و جایگزین؛
 راهاندازی مرکز فرماندهی حوادث بیمارستانی.

4

1. Advisory
2. Alert
3. Activation
)4. Hospital Command Center (HCC
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 .1-1فعالسازی
فعالسازی برنامه زمانی صورت میگیرد که حادثه داخل یا خهارج از بیمارسهتان رخ داده و
عملکرد بیمارستان را مترثر یا مختل کرده است.
 .۲فعالسازی برنامه میتواند در سطوح مختلف صورت گیرد؛ برای ماال ،میتوان سه سطح
زیر را تعریف کرد:


فعالسازی برنامه در سطح بخهش اورژانهس :درصهورتیکه منهابع موجهود در بخهش
اورژانس برای مقابله با فوریت کافی باشد و این بخش بتواند بدون مشهکل ،بها حمایهت
بخشهای دیگ ِر بیمارستان ،حادثه و فوریت را مهدیریت کنهد ،برنامهه در سهطح بخهش
اورژانس فعال میشود.



ِ
ِ
جزئی برنامۀ پاسخ حهوادث بیمارسهتان :درصهورتیکه منهابع موجهود در
سازی
فعال
بخش اورژانس ،برای مقابله با فوری ِ
ت ایجادشده کافی نباشد ،ولی بها افهزودن منهابع
اضافی به این بخش و تجهیز بیشت ِر آن ،این امکان فراهم شود ،برنامه بهطهور جزئهی
فعال میشود.



فعالسازی کامل برنامۀ پاسخ حوادث بیمارستان :زمانیکه تعهداد قربانیهان یها میهزان
آسی ِ
ب ناشی از حادثه بهاندازهای باشد که بهطهور چشهمگیری در منهابع و عملکهرد
بیمارستان اثر گذارد ،فعالسازی کامل بیمارستان اتفاق خواهد افتاد.

 .۸پس از تعیین سطح فعالسازی ،فرمانده حادثۀ بیمارسهتان دسهتو ِر اعهالمِ فعالشهدن برنامهه را
ازطریق سیستم پِیج و عالئم هشدار صادر میکند .مرکز عملیات فوریت بهطور کامهل فعهال
شده و کارکنان کلیدی توسط مرکز تلفن ،به مرکهز عملیهات فراخوانهده میشهوند؛ سهپس،
برنامۀ پاسخ حوادث بیمارسهتان طبهق دسهتورالعملهای اختصاصهی خهود ،اجهرا میشهود.
اطالعرسانی درزمینۀ فعالسازی برنامه ،در سه سطح صورت میگیرد:
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سطح اول

اطالعرسانی مرکز تلفن :فهرست کامل و بهروزشدهای از افرادی تهیه میشهود کهه بایهد در
زمان فعالشدن برنامه در هر سهطحی ،توسهط مرکهز تلفهن ،از داخهل و خهارج بیمارسهتان
ت عملیه ِ
اتهاق ههدای ِ
ِ
ات
فراخوانی شوند .مرکز تلفن با دریافهت فرمهان فعالشهدن برنامهه از
حادثه یا اتاق بحران یا اتاق فرماندهی حادثۀ بیمارستان ،موظف است بها ایهن افهراد تمهاس
بگیرد.


سطح دوم

اطالعرسانی بخشها :هر بخش از بیمارستان باید فهرست مشابهی از کارکنان خود تهیه کند
و بهترتیب اولویت ،با آنها تماس بگیرد و نیز افراد جایگزین را تعیین کند .بیمارستان برای
فراخوانی نیروهای خارج از شیفت و  Offباید بهگونهای عمل کند که بها طراحهی فراخهوان
نیروها ،مانند فراخوان خوشهای در کوتاهترین زمان ممکهن ،تمهام نیهروی انسهانی خهود را
فراخواند.


سطح سوم

اطالعرسانی در سطح جامعه :با پیشرفت عملیات ،مرکز هدایت عملیات فوریت بیمارسهتان بایهد
ضمن هماهنگی با مرکز هدایت عملیات دانشگاه ،بها سهازمانها و مراجهع خهارج از بیمارسهتان
ارتباط برقرار کند و آنها را از جریان وقوع حوادث و فوریتها و نیازهای احتمالی آگاه سازد.

 .1- 1متوقف سازی
توقف برنامه با هماهنگی فرمانده حادثۀ بیمارسهتان بها مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه و
براساس وضعیت بیمارسهتان و اطالعهات بهدسهتآمده از وضهعیت صهحنۀ حادثهه اِعمهال
میشود که روال آن ،با رعایت نکات زیر خواهد بود:
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 .۲زمانی که دیگر نیازی به ادامۀ عملیات پاسخ نباشد ،فرمانده حادثۀ بیمارستان با مشهورت
دیگر اعضای مرکز هدایت عملیات و هماهنگی با مرکز هدایت عملیات دانشگاه ،برای
توقف برنامه تصمیم میگیرد.
 . ۸مرکز تلفن پیام توقف برنامه را از مرکز هدایت عملیات بیمارستان دریافت کهرده و آن را
با عالئم هشداردهنده یا کدهای مربوط اعالم میکند.
 .0پس از اتمام عملیات و توقف برنامه ،رؤسای بخشهای بیمارستان و مسئوالن حاضر در
عملیات موظفاند حداکار تا  5۸ساعت ،گزارش کاملی را از عملیهات و فعالیهتههای
صورتگرفته و مشکالت احتمالی و راهحلهای پیشنهادی خود ،بهه کمیتهۀ حهوادث و
بالیای بیمارستان ارائه دهند .همچنهین ،بایهد نسهخهای از گهزارش را بهرای تحلیهل و
جمعبندی مدیریت کالن حادثه ،به مرکز هدایت عملیات دانشگاه بفرستند.
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خالصۀ فصل
در این فصل ،به تشریح مراحل و فرایند فعالکردن سیسهتم پاسهخ در حهوادث بیمارسهتانی
پرداخته شد .فرایند هشدار/آمادهباش/اطالع رسانی ،منابع دریافت اطالعات و خبهر و انهواع
آن ،نحوۀ فعال سازی تشریح شد و در انتها نیز متوقف سازی برنامه به تفضیل توضهیح داده
شد .توصیه میشود براساس سناریوی فرضی ،فرایند مذکور تمرین شود.
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مقدمه و تاریخچه ،خاستگاه و طراحی سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی؛



عملکردهای مدیریتی در زمان حوادث و بالیا؛



عملکرد مدیریتی واحدهای عملیات ،برنامهریزی ،اداریمالی و پشتیبانی؛



عملکرد ارشدهای روابطعمومی ،ایمنی ،هماهنگی و مشاور تخصصی.



شرایط و فرایند فعالسازی سامانه



طراحی سامانۀ فرمانهده حادثهۀ بیمارسهتانی و تهدوین شهرح وظهایف مسهئوالن و
جانشینها ؛

اهداف فصل
خوانندگان پس از مطالعۀ این فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 .۲ضرورت و تاریخچۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی را توضیح دهند؛
 .۸عملکردهای مدیریتی فرمانده حادثه را تشریح کنند؛
 .0عملکرد مدیریتی واحدهای عملیات ،برنامهریزی ،اداریمالی و پشهتیبانی را توصهیف
کنند؛
 .1عملکرد ارشدهای روابط عمومی ،ایمنی ،هماهنگی و تخصصی را توضیح دهند؛
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 .3شرایط و فرایند فعالسازی سامانه را تشریح کنند؛
 .3سامانۀ فرمانده حادثۀ بیمارستانی را برای بیمارستان خود طراحی کهرده و مسهئوالن و
جانشینها و شرح وظایف را تدوین کنند؛
 .5در سناریویی فرضی ،سامانه را تمرین کنند.

 .3-4معرفی سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی
مراکز بهداشتیدرمانی و بیمارستانها در سراسر کشور ،باید برای مقابله با حوادث و بالیای
داخلی و خارجی آماده باشند؛ زیرا بیمارستانها نقش بسیار مهمی در مهدیریت و پاسهخ بهه
حوادث و بالیا دارند .مقابله با حوادث و بالیا به مدیرانی نیاز دارد کهه تصهمیمات سهریعی
بگیرند و با تکیه بر مدیریت علمی و تجربههای عملهی ،چهارچوبی بهرای تصهمیمگیهری و
کنترل فراهم سازند .مدیریت مؤثر حوادث و بالیا عبارت است از :برنامههریهزی و آمهادگی
قبل از وقوع حوادث ،بههمراه پاسخ مؤثر حین آن .یکی از استراتژیهای بیمارستانها بهرای
مقابله با حوادث و بالیا ،اجرای سامانۀ فرماندهی حوادث است .سامانۀ فرمانهدهی حهوادث
بیمارستانی سیستمی مدیریتی برای سازماندهی کارکنان ،امکانات ،تجهیزات و ارتباط بهرای
ارائۀ پاسخی مؤثر به حوادث و بالیاست .تحت این ساختار ،یهک فهرد بههعنهوان فرمانهده،
مدیریت و فرماندهی حادثه را بهعهده میگیرد.
معموالً بیمارستانها هنگام وقوع حهوادث ،بها افهزایش فهراوان دو گهروه مراجعهکننهده
مواجه میشوند :گروه اول ،افرادی که برای دریافهت خهدمات درمهانی مراجعهه کردهانهد و
گروه دوم ،افرادی که از نهادهای مختلف برای امداد و کمک به مصدومان حضور یافتهانهد.
اگر قبل از بروز حوادث و بالیا ،سیستم فرماندهی حوادث در بیمارستان استقرار پیدا کند و
فعال باشد ،میتوان بهخوبی نیروها و تجهیزات را بهرای کمهک مهؤثر و کارآمهد بهه تعهداد
بیشتری از افراد ساماندهی کرد .درغیهر ایهنصهورت ،نهاهمهاهنگی و سهردرگمی ناشهی از
وضعیت بهوجودآمده ،باعث موازیکاری و عدم پیشرفت در کارها میشود .ههر حادثههای،
کوچک یا بزرگ ،بهعنوان موقعیتی اضهطراری بهه عملکهرد مهدیریتی مشخصهی نیهاز دارد.
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استفاده از سامانۀ فرماندهی حادثه بهدلیل جلوگیری از سردرگمی ،بالتکلیفی ،هرجومهرج و
کارهای خودسرانه ،همچنین کوتاهکردن زمان پاسخگویی به حادثه و کمکهردن عهوارض آن
در مواقع بروز در مراکز بهداشتیدرمانی ،میتواند به مدیریت صحیح و سازنده در راهبهری
حوادث و بالیا منجر شود .این سامانه قابل استفاده برای همۀ بیمارسهتانهها ،صهرفنظهر از
اندازه و ظرفیت مراقبتی آنهاست .درحقیقت ،بهکمک این سامانه ،برنامهریهزی و پاسهخ بهه
همۀ مخاطرات در بیمارستان امکانپذیر میشود .این ک ِ
تهاب راهنمها میکوشدسهعی دارد بها
بیان مفاهیم و اصطالحات و فرایندی واحد و استاندارد ،الگهوی یکسهانی بهرای فرمانهدهی
حادثهۀ بیمارسههتانی ارائههه دهههد .براسههاس سههاختار ایهن سههامانه ،همههۀ کارکنههان شههاغل در
بیمارستانها ،مانند پزشکان و پرستاران و مهدیران میتواننهد مسهئولیت بپذیرنهد و خهدمات
مدیریتی یا مراقبتی را انجام دهند .بنابراین ضروری است در همۀ ردهها با برنامهه و سهامانۀ
بیمارستانی بهطورکامل آشنا شوند و وظایف خود را آموزش دیهده و بههطور مهنظم تمهرین
کنند .دیگر سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی نیز که در زمان حوادث و فوریتها یها در
مواقع عادی با بیمارستان همکاری دارند ،باید با برنامۀ آمهادگی بیمارسهتانی آشهنا باشهند و
سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستان را بشناسند.

خواننههدگان ایههن کتههاب میتواننههد بهسههرعت ،اصههول
برنامهریزی ،پاسخ و فرماندهی حوادث ،فوریتها ،ارتباط و هماهنگی را فراگیرنهد.
این سامانه ،برنامۀ آمادگی بیمارستانی در مقابهل حادثهه نیسهت؛ بلکهه مرحلههای از
کسب آمادگی بهمنظور ترمین پاسخی مناسب و مؤثر به حادثه است.

  018آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامۀ کشوری

 .1-4تاریخچه و خاستگاه سامانۀ فرماندهی حوادث

0

این سامانه در سال  ۲35۱در ایالت کالیفرنیای امریکا ،بهمنظور مقابله با آتشسهوزی تهدوین
شد .قبل از تدوین سامانه ،تحقیقات درخصو

پاسخ به حوادث و بالیهای قبلهی ،معهرف

کمبودهای زیر بود:


ارتباط ناکافی بهدلیل استفاده از مفاهیم و اصهطالحات نادرسهت و ناآشهنا توسهط

واحدها و سازمانهای درگیهر در حهوادث و بالیها؛ بههعبهارتی ،نبهود زبهانی مشهترک بهین
سازمانهای پاسخگو؛


نبود ساختار مدیریتی استاندارد بهمنظور تلفیق با سهازمانههای دیگهر ،فرمانهدهی،

کنترل و مدیریت حجم زیاد فعالیتهای موردنیاز برای مقابله با حوادث و بالیا؛


نبود پاسخگویی مناسب و بهموقع به حوادث و بالیا؛



نبود یک فرایند سیستماتیک برنامهریزی برای رویارویی با حوادث و بالیا.

درنتیجۀ این مشکالت و نقایص بسیار دیگر ،حوادث و بالیها در ههر نهوع و انهدازهای،
اغلب ،بهخوبی مدیریت نشهده و بهه آسهیبهای متعهددی در بخهش سهالمت و مهدیریت
غیرمؤثر منابع و صدمات اقتصادی زیاد منجر میشود .در پاسخ بهه ایهن معضهالت ،سهامانۀ
فرماندهی حوادث و فوریتها طراحی شد تا:


زنجیرۀ فرماندهی روشن و واضحی برای مدیریت همۀ حهوادث و بالیها در ابعهاد

مختلف و اندازههای متفاوت تنظیم شود؛


به کارکنان هر سازمان یا واحدی اجازه دهد به ساختاری واحد ملحهق شهوند کهه

توانایی تفویض مسئولیت و ارائۀ پاسخ مؤثر به مشکالت موجود را داشته باشد؛


حمایتهای مدیریتی و پشتیبانی الزم برای کارکنان عملیاتی ایجاد کند؛



اقدامات ضروری انجام شده و از دوبارهکاری اجتناب شود.

)1. Incidence Command System (ICS
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 .1-4عملکردهای مدیریتی در زمان وقوع حوادث و بالیا
مسئلۀ بسیار مهم دربارۀ سامانۀ فرماندهی حادثهه ایهن اسهت کهه ایهن سهامانه سیسهتمی
مدیریتی است ،نه چارت سازمانی .هر حادثه و اتفاقی مسهتلزم شهیوه و عملکهرد مهدیریتی
خود است .در هر حادثهای الزم اسهت مشهکالت موجهود بههدقت ارزیهابی شهده و

خا

برنامهای متناسهب بها مشهکالت بهوجودآمهده تهدوین و منهابع موردنیهاز بهرای اجهرای آن
تخصیص داده شود .مدیری ِ
ت مبتنی بر هدف ،از عناصر اصهلی ایهن سهامانه بهوده و شهامل
تدوین اهداف عملیاتی و کنترل و نظارت بر دستیابی به اهداف است.
سامانۀ فرماندهی حوادث تاحد زیادی ،با ساختار و شرایط معمول مهدیریتی بیمارسهتان
که بوروکراسی پیچیدهای دارد ،همخوانی نهدارد .ایهن سهامانه هدفمنهد اسهت و در کهاهش
جایگاهها و شفافکردن عناوین شغلی و چابککردن ساختار در پاسخگویی سریع به حادثهه
کاربرد دارد.
فرماندهی حادثه تنها جایگهاهی اسهت کهه همیشهه و در ههر وضهعیتی از حادثهه فعهال
میشود .این جایگاه عالوهبهر فرمانهدهی ،تهدوین اههداف و مشهخصکردن اسهتراتژیها و
اولویتها را نیز بهعهده دارد .در کنار فرماندهی حادثه ،چهار پست عملکرد مدیریتی دیگهر
نیز وجود دارد که همزمان با رهبری عملیات زیرنظر فرماندهی ،واحدهای خهود را ههدایت
میکنند:


رئیس واحد ٢عملیات :هدایت اقدامات تاکتیکی ،مانند تریهاژ ،مراقبهت از بیمهاران،

درمان در راستای اهداف تعیینشدۀ برنامه و نیز هدایت منابع موردنیاز؛


رئیس واحد برنامههریزی :جمهعآوری دادههها ،اطالعهات و ارزیهابی آنهها بهرای

تصمیمگیری ،ترمین اطالعات موردنیاز دربارۀ منابع ،تهیۀ مستندات برنامۀ عملیهاتی حهوادث
و بالیا و تهیۀ مستندات الزم برای ارائۀ گزارشها؛

 .1واحد :مجموعه افرادی که مأمور اجرای عملیات مشترکی هستند.
بخش :واحدی از سازمان که مسئولیت اجرای کار ویژهای را بهعهده دارد.
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رئیس واحد پشتیبانی :حمایت ،ترمین منابع و دیگر اقالم ضروری و موردنیاز برای

دستیابی به اهداف عملیاتی تدوینشده توسط فرماندهی حادثه؛


رئیس واحد مالیاجرایی :نظارت و بررسی هزینههای مرتبط با حادثه ،ثبهت زمهان

کار ،بازپرداخت هزینهها و تحلیل مخارج.
تذکر مهم :باتوجهبه ساختار مدیریتی حاکم بر بیمارستانهای ایران ،بهخصوص
بیمارستانهایی با تعداد کمتر از  ۲33تخت ،دو شاخۀ پشتیبانی و مالی باهم ادغام
میشوند.

فرمانده حادثه در حوادث کوچک میتواند بهتنهایی ،هر پهنج جایگهاه را پوشهش دههد؛
ولی در حوادث بزرگتر ،براساس بزرگی و شدت آن ممکن است الزم باشهد جایگهاهههای
دیگری از سامانۀ فرماندهی حادثه نیز فعال شود.

نمودار  .3-4نمودار پیشنهادی فرماندهی حوادث بیمارستانی ،جایگاههای اصلی
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در زمان وقوع حوادث و بالیا ،براساس نیاز ،هریک از جایگاههای اصلی مهیتواننهد بهه
جایگاههای کوچکتری تقسیم و فعال شوند .حادثۀ کوچکتر ،کارکنهان کمتهری نیهاز دارد.
البته نوع حادثه و منابع و کارکنان در دسترس نیز از گزینههای اصلی تعیین ترکیهب در تهیم
فرماندهی حادثه است .هریک از جایگاههای اصلی ،جانشینهایی برای کمک یا جهایگزینی
ال حداقل سه تا پنج نفر بهرای ههر جایگهاه ،مهیتواننهد
در مواقع عدمحضور خود دارند؛ ما ً
آموزشهای الزم را دریافت کنند .همچنین ،فرماندهی مهیتوانهد براسهاس شهرایط حادثهه،
افرادی را برای جایگاههای زیر انتخاب کند و بهکار گیرد:
 ارشد روابطعمومی :اطالعات مرتبط با حادثه را برای کارکنان و مهدیران داخلهی و
همچنین رسانهها و سازمانهای خارجی ترمین کرده و نقش سخنگو دارد.
 ارشد ایمنی :محل حادثه یا محل فعالیت کارکنهان را بهرای اطمینهان از ایمنهی الزم
همۀ کارکنان بررسی میکند.
ِ
ههدایت عملیهات دانشهگاه و
 ارشد رابط و همهاهنگی :رابهط بیمارسهتان بها مرکهز
سازمانهای حمایتکنندۀ بیرون از بیمارستان است .شهاید براسهاس موقعیهت الزم
باشد ارشد رابط دیگری به مرکز هدایت عملیات دانشگاه یا مرکز هدایت عملیهات
محلی اعزام شود و در آنجا ،مسئولیت هماهنگی را بهعهده گیرد.
 متخصص فنی و پزشکی :برحسب موقعیت ،بههعنهوان مشهاور تخصصهی فرمانهده
حادثه عمل میکند و بستهبه نوع تهدیدات ،از بین متخصصانی ،همچون بیولوژیک،
پزشکی هستهای ،شیمیایی و اپیدمیولوژیست انتخاب میشود .این فرد حین یا بعهد
از حادثه توصیههای الزم را به فرمانده ارائه میدهد.
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جدول  .3-4افراد پیشنهادی برای جایگاههای مختلف سامانۀ فرماندهی حادثۀ
بیمارستانی
افراد پیشنهادی

جایگاههای سامانۀ فرماندهی
 .۲رئیس بیمارستان

 .۸مترون (مدیر خدمات پرستاری)

فرمانده حادثه

 .0مدیر بیمارستان
 .1سوپروایزر بالینی
 .3مدیر درمان
 .3سرپرستار اورژانس
 .۲سوپروایزر کنترل عفونت
 .۸کارشناس بهداشت محیط

ارشد ایمنی

 .0مدیر داخلی
 .1مسئول حراست
 .3مسئول نگهبانی
 .3مدیر امور عمومی
 .5رئیس دفتر فنیمهندسی

ارشد روابطعمومی

مسئول روابطعمومی
 .۲سوپروایزر آموزشی

ارشد رابط و هماهنگی

 .۸مدیر پرستاری
 .0مدیر بیمارستان
 .1مدیر امور عمومی
 .۲بهداشت صنعتی

متخصص فنیپزشکی

 .۸متخصص عفونی
 .0اپیدمیولوژیست
 .1سوپروایزر کنترل عفونت
 .3پزشکی هستهای
 .۲معاون درمان

مدیر عملیات

 .۸مدیر پرستاری
 .0سوپروایزر پرستاری
 .1سرپرستار بخش اورژانس
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افراد پیشنهادی

جایگاههای سامانۀ فرماندهی
 .3مسئول تروما

مدیر اداریمالی

 .۲معاون اداری مالی
 .۸مدیر اداری مالی
 .۲سوپروایزر آموزشی پرستاری

مدیر برنامهریزی

 .۸مدیر امور عمومی
 .0مدیر اداری
 .۲مدیر تدارکات

مدیر پشتیبانی

 .۸مدیر خدمات پشتیبانی
 .0مدیر تجهیزات
 .1مسئول انبار

 .4-4سامانۀ فرماندهی حوادث و بالیای بیمارستانی :واحد عملیات

0

ِ
اغلب حوادث و فوریتها که تعداد زیادی افراد آسهیبدیهده و بیمهار بههدنبال دارد،
در
واحد عملیات ،مسئولیت مدیریت اههداف تهاکتیکی تعیهینشهده توسهط فرمانهده حادثهه را
بهعهده خواهد داشت .این واحد ازجنبۀ مدیریت و همهاهنگی ،بهزرگتهرین واحهد سهامانۀ
ِ
نظهارت قابهل مهدیریت و تسههی ِل
فرماندهی حوادث است .این واحد که برای ترمین حیطۀ
جریان سازماندهی تشکیل شهده اسهت ،بهه بخهشههای کوچهکتهری تقسهیم میشهود و
واحدهای جدیدی ایجاد میکنهد .فعالشهدن موقعیهتههای فرمانهدهی ١بهه موقعیهت و در
دسههترسبودن کارکنههان باتجربههه و کهارآزموده بسههتگی دارد .شهکل زیهر توزیهع قههدرت و
مسئولیت را در واحد عملیات نشان میدهد .برای آشنایی و تمهرین سهناریوها یها خالصهۀ
برنامهها ،به راهنمای برنامهریهزی حهوادث و فوریهتهها و راهنمهای پاسهخ در حهوادث و
فوریتها مراجعه کنید.

1. Operation Section
2. Command Position
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زیرساختها
هزینهها

نمودار  .1-4جایگاههای کامل در سامانۀ فرماندهی حادثه

فصل چهارم :سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی 011

نمودار  .1-4جایگاههای پیشنهادی شاخۀ عملیات
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 .1-4توزیع قدرت و مسئولیت در واحد عملیات
شاخههای استمرار عملکرد ،انتظامات و حراست ،مهواد خطرنهاک ،زیرسهاختها ،خهدمات
پزشکی و آمادگاه ،جهزو واحهد عملیهات بههشهمار مهیرود و وظیفهۀ حفهظ عملکردههای
بیمارستانی را بهعهده دارد و الزم است واحدهای دیگر آنها را پشتیبانی کند.
کارکنان مراکز بهداشتیدرمانی در این بخش ،برای اطمینان از تهرمین خهدمات موردنیهاز
برای حادثه ،وظایف خود را به شرح زیر انجام میدهند.
کارکنان امنیتی برای حفظ نظم و کارکنان فناوری اطالعات برای نگههداری از عملکهرد
سیستمهای رایانهای جهت تبادل اطالعات ،در نهواحی مختلهف بیمارسهتان مسهتقر هسهتند.
برخی از حوادث داخلی و خارجی باعث قطع آب و برق ،خرابی سیستم رایانهه یها اخهتالل
در دیگر سیستمهای فنی و زیربنایی بیمارستان میشود .بنابراین ،فعالیت یک یها تعهدادی از
زیرشاخهها برای بازگرداندن عملکرد بیمارستان ضروری است.
معموالً شاخۀ مواد خطرناک ٢در بسیاری از حوادث فعال نمیشود؛ اگرچهه در مهواقعی،
به شاخهای حیاتی در مدیریت حوادث و بالیا تبدیل میشهود .سهامانۀ فرمانهدهی حهوادث
بیمارستانی مجوز بهکارگیری و نظارت بر منابع موجهود را بههطور کامهل دارد؛ بهرای ماهال
بهکارگیری کارگروههای تخصصی یا گروههای ضربت در این مواقع ،بهمنظور ترمین پاسهخ
مؤثر ضروری است .هریک از امکانات موجود در بیمارستان در زمان پاسخ به حادثه ،ماننهد
یک کشش ١یا کارت دارویی ،بهعنوان عنصری حیاتی استفاده میشود؛ زیهرا بیمارسهتان بها
نیازهای فراوان و متعدد و منابع محدودی روبهروست .برای ماال ۲ ،پرسهتار آمهوزشدیهدۀ
بخش مراقبتهای ویژه ۸ ،تکنیسین و  ۲منشی از همان بخش که کنهار ههم جمهع شهده و
تحت سرپرستی یک سوپروایزر وظایف خاصی را انجام میدهنهد ،یهک کهارگروه ٩هسهتند.
ال  ۲پرستار بخش مراقبتهای
گروه ضربت 4گروهی از افرادی با تخصص یکسان است؛ ما ً
ویژه که تحت نظارت یک سوپروایزر عادی مشغول فعالیت هستند.
1. Hazard Material
2. Stretcher
3. Task force
4. Strike team
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مسئولیت ادغام و تقسیم وظایف براساس اهداف مبتنی بر مرموریهت ،بههعههدۀ فرمانهده
واحد عملیات یا مدیر قسمت خدمات پزشکی است که بهمحض دستیابی بهه ایهن اههداف،
وظایف جدیدی بهعهدۀ تیم میگذارد یا تیم را غیرفعال میکند .در مواقع اضطراری ،گهاهی
یک فرد مسئولیت اجرای چندین وظیفه را براساس برنامۀ قبلی و دسهتور فرمانهده مسهتقیم
خود بهعهده میگیرد.

 .۶-4واحد عملیات فرماندهی در سطح دپارتمان
فرماندهی در سطح دپارتمهان ،درواقهع بخهش مهمهی از پاسهخ کلهی بیمارسهتان اسهت .در
برنامهریزی عملیاتی حهوادث و بالیها ،بایهد بهه نقهشهها و مسهئولیتههای ههر گهروه در
سناریوهای گوناگون بهدستآمده از تجزیه و تحلیل مخاطرات توجه شود .براسهاس برنامهۀ
گروه ،رهبر هر گروه باید برای  5روز هفته و  ۸1ساعت شبانهروز تعیین شود و باید امکهان
ِ
هدایت عملیات بیمارستان و تلفنخانه و بخش میسر باشهد.
تماس با این فرد ازطریق مرکز
بهعالوه ،اقالم زیر درصورت نیاز ،باید بهسرعت ،دردسترس کارکنان قرار گیرد:


برگۀ شرح وظایف؛



جلیقۀ هویت یا روشهای ارجح دیگر؛



رادیو ،تلفن ،بیسیم؛



فرمهای مناسب گزارشدهی سامانۀ فرماندهی حوادث و فوریتهای بیمارستانی؛



منابع از قبل طراحیشهده بهرای ههر وظیفهه ،ماننهد دفترچهۀ تلفهن و راهنماههای

عملکردی.
افراد مسئول و مدیران واحدها باید ازطریق ارتباط مداوم با کارکنان ،تهرس و اضهطراب
آنها را کم کنند و باعث ارتقای تهوان آنهها در اجهرای کارهها شهوند .آن دسهته از مسهائل
مدیریتی که در گروه حلشدنی نیست ،باید براساس برنامۀ عملیهات حهوادث بهه مسهئوالن
سطوح باالتر ارجاع داده شود .همچنین ،دسترسی سریع هر گروه یا بخش در بیمارستان بهه
امکانات و وسایل موردنیاز برای پاسخگویی بهه حهوادث داخلهی ،ماننهد قطهع آب و بهرق،

  018آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامۀ کشوری

اهمیت فراوانی دارد .وسایل و امکانات شامل گزینههای زیر اسهت کهه البتهه فقهط بهه ایهن
وسایل محدود نمیشود:


چراغ قوه؛



بطری آب؛



توالتهای قابلحمل استاندارد و یکبارمصرف؛



فومهای شستوشوی دست یا دستمالهای ضدعفونیکننده؛



برانکارد و صندلی چرخدار و دیگر وسایل مخصو

برای تخلیۀ بیماران.

استقرار تجهیزات موردنیهاز بایهد بههخوبی مهدیریت شهده و درخواسهتهها و وسهایل
موردنیاز به بخش فرماندهی حادثهۀ بیمارسهتان گهزارش شهود .بههمحهض پایهان موقعیهت
اضطراری ،باید اقدامات الزم برای جایگزینی و آمادهکردن مجدد وسایل صورت گیرد.

 .1-4واحد عملیات شاخۀ آمادگاه
در قرارگاه مرکزی که مکان بزرگهی بهرای گهردآوری وسهایل نقلیهه ،تجهیهزات ،داروهها و
همچنین کارکنان بیمارستان است ،ارشد تقسیم یا ارشد آمادگهاه ٢حضهور دارد و مسهئولیت
بهکارگیری امکانات موجود در مرکز تقسیم ١و توزیع آنها به بخشهایی از بیمارسهتان کهه
اقالمی را درخواست کردهاند را بهعهده دارد .مدیر شهاخۀ آمادگهاه بهرای ارزیهابی نیازهها و
کسب اطمینان از ارسال بهموقع اقالم درخواستشهده ،بها رئهیس واحهد پشهتیبانی مسهتقیماً
همکاری میکند .درعوض ،بخهش تهدارکات پهس از تهالش بهرای تهیهه و دریافهت اقهالم
موردنیاز ،این اقالم را برای آنچه در برنامۀ عملیاتی فوریت حادثه شرح داده شده ،براسهاس
درخواست مسئول آمادگاه ،به مسئول توزیع در آمادگاه تحویل میدهد .در مواقعی که اقهالم
توزیعشده حجیم بوده یا به نگهداری در مکان خاصی نیازمند باشد ،مدیر آمادگاه برای ههر
قسمت ،مسئولی واحد درنظر میگیرد :مسئول تیم توزیع کارکنان ،مسئول تیم توزیع وسهایل
نقلیه ،مسئول تقسیم تجهیزات و مسئول تیم توزیع داروها.
1. Staging manager
2. Staging area
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 .۸-4واحد عملیات شاخۀ خدمات پزشکی
ِ
اغلب حوادث بهزرگ ،افهراد بسهیاری دچهار صهدمه میشهوند و بیمارسهتان بها هجهوم
در
مصدومان مواجه میشود .شاخۀ خدمات پزشکی مسئول رسیدگی و ارائۀ مراقبتهای دقیهق
و مداوم از قربانیان حادثه و کسانی است کهه بههمنظور دریافهت مراقبهتههای پزشهکی در
بیمارستان بستری هستند .مسئول این شهاخه بههطهور معمهول ،در بخهش اورژانهس مسهتقر
میشود و درصورت نیاز ،برای هماهن کردن کارهای مربوط به تریاژ و فعالیتهای درمانی
الزم برای مصدومان ،کارکنان آموزشدیده و باتجربه را بهکار میگیرد .چنین اقهداماتی بایهد
براساس برنامۀ عملیاتی بیمارستان و راهنمای عملکردی آن باشد.
مصدومان باید بههمحهض ورود بهه بیمارسهتان ،تحهت عملیهات تریهاژ قهرار بگیرنهد و
بهصورت سریع و صحیح ،مراقبتههای درمهانی مناسهب را دریافهت کننهد .ارائهۀ خهدمات
درمانی نباید بهدلیل انتظار در منطقۀ درمانی به ترخیر افتد .اولویت درمهانی بیمهاران را بایهد
ال ساده ،روی نوار یا کارت تریاژ مشخص کهرده و همهراه بیمهار ارسهال
مسئوالن تریاژ ،کام ً
کنند .گفتنی است مصدومانی را که اورژانس  ۲۲3به بیمارستان منتقهل میکنهد ،بهه احتمهال
قوی ،تحت تریاژ استارت ٢کارکنان پیشبیمارستانی قهرار میگیرنهد و کهارت تریهاژ دارنهد.
کارکنان بیمارستان ضمن توجه به این کارت ،در نگههداری آن بههعنوان بخشهی از سهوابق
بیمار و پروندۀ او توجهی ویژه دارند .همچنین ،برای اجتناب از ترخیر در مراقبت از بیماران
و سردرگمی آنها الزم است ثبتنام سریع و قابل اعتمادی از مصدومان انجام گیرد.
قبل از ورود به بیمارستان اصلی ،بیماران آلودهشده به مهواد خطرنهاک را بایهد کارکنهان
آموزشدیده حفاظهت کننهد و برمبنهای اسهتانداردهای موجهود تحویهل بگیرنهد .در رونهد
آلودگیزدایی ١،باید مداخالت نجاتبخش توأم با اقدامات خا

صورت گیهرد .در چنهین

مواقعی ،خدمات بستری (بخش بستری) و خدمات سهرپایی (بخهش سهرپایی) و خهدمات
بالینی (بخشهای خدمات بالینی و پاراکلینیک) الزاماً با واحهد خهدمات پزشهکی هماهنه
میشود.
)1. Simple Teriage & Rapid Treatment (START
2. Decontamination
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برای ترمین افزایش ظرفیت ٢در حادثهه ،کارکنهان فرمانهدهی حادثهه بایهد بهه راهنمهای
عملکردی ضمیمهشده در برنامۀ عملیاتی بیمارستان مراجعه کنند .یک برنامۀ جامع راهنمایی
الزم برای توسعۀ خدمات درمانی ،افهزایش ظرفیهت و تعهداد کارکنهان و امکانهات درمهانی
بیشتر را فراهم میکند.
ِ
ههدایت عملیههات محلهی یها مرکهز فرمانهدهی بیمارسهتان ١راهنمههای
الزم اسهت مرکهز
عملکردی هر واحد برای درخواست اقالم موردنیاز را تدوین کند .همچنین ،ارائهۀ خهدمات
پزشکی و مراقبتی با کیفیتی مناسب و یکسان اهمیت بسزایی دارد.
مرکههز هههدایت عملیههات دانشههگاه یهها قطههب ،راهنماییهههای الزم دراینبههاره را دراختیههار
ِ
طهول جلسهات حضهوری یها تلفنهی بها مرکهز فرمانهدهی
بیمارستانهای منطقه قرار میدهد .در
بیمارستانهای منطقه ،هماهنگی و استانداردسازیهای بیشتری صورت خواهد پذیرفت.

 .1-4واحد عملیات؛ شاخۀ مرتبط با زیرساختها

2

حمایت از ترمین خدمات سالمتی موردنیاز برای بیمهاران و حفاظهت از کارکنهان بههمنظهور
حفظ عملکرد بیمارستان ضروری است .این مسئولیت بهعهدۀ شاخۀ زیرساختها در واحد
عملیههات اسههت .مسههئولیتهههای فههوق عبههارت اسههت از :حفههظ ظرفی هت عملی هاتی مرک هز
بهداشتیدرمانی در بیمارستان ازقبیل برق و روشنایی (زیرشهاخۀ بهرق و روشهنایی) ،آب و
فاضالب (زیرشاخۀ آب ،فاضالب) ،ارزیابی مخاطرات (زیرشاخۀ مربهوط) ،تعیهین و تعمیهر
آسیبهای وارده (مسئول زیرشاخۀ آسیبهای وارده به محوطۀ ساختمان) ،گازهای پزشهکی
(زیرشاخۀ گازهای پزشکی) ،وسایل پزشکی (زیرشاخۀ وسایل پزشکی) ،تهویهه (گرمهایی و
سرمایی) 4،محوطه و ساختمان بیمارستان ،افزایش ظرفیهت پهذیرش بیمهاران در زمانههای
موردنیاز و خدمات تغذیهای.

1. Surge Capacity
)2. Hospital command Center (HCC
3. Infrastructure Operations
)4. Heating,Ventilation&Air Conditioning (HVAC
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درخواست اقالم و تجهیزات موردنیهاز و نیهز نگههداری و تهرمیم تجهیهزات مهرتبط بها
فناوری اطالعات را مدیر شاخۀ استمرار عملکرد ٢،بها حمایهت مسهئول زیرشهاخۀ فنهاوری
اطالعات انجام میدهد .در زمان بروز حوادثی که به آسیب بیمارستان منجر میشهود ،مهدیر
شاخۀ زیرساختها ،گروه ضربتی با تجربۀ ارزیهابی را بهرای بررسهی مشهکالت و اصهالح
آسیبهای زیرسهاختی بیمارسهتان تعیهین میکنهد .همچنهین ،بایهد امکهان تهداوم خهدمات
بیمارستان را فراهم کند.

 .3۱-4واحد عملیات؛ شاخۀ مواد خطرناک
در مواقعی که احتمال نشت مواد خطرناک از منابع داخلهی و خهارجی وجهود دارد ،ممکهن
است فرمانده حادثه تصمیم بگیرد شاخۀ مواد خطرناک را براساس برنامهۀ عملیهاتی مربهوط
فعال کند و بهمنظور تشخیص عامل نشت و نیز بررسی آلهودگی قربانیهان و آلهودگیزدایهی
قربانیان و تجهیزات ،کارکنان و تجهیزات مدنظر خود را بهکار گیرد .مسهئلۀ بسهیار مههم آن
است که این فرایند ،مکمل اقدامات انجامشده در بیمارستانهای دیگر یا آتشنشهانی باشهد.
عالوهبراین ،ضروری است که قبل از حادثه ،فضایی مناسب با امکان فعهالشهدن و پهذیرش
بیماران درنظر گرفتهه شهود .همچنهین الزم اسهت تمهامی فراینهدها و روشهها دردسهترس
کارکنان قرار داده شود.

 .33-4واحد عملیات شاخۀ انتظامات و حراست

١

 .3-33-4محدودکردن رفتوآمد و دسترسیها
ازآنجاکه هر حادثهای مالحظات امنیتی خا

خود را دارد ،باید بخش بزرگهی از کارهها در

مراحل اولیۀ حادثه انجام شود .در گذشته ،به بیمارستانها بههعنهوان مرکهز ههدف حمهالت
تروریستی و مراکهزی کهه ازنظهر امنیتهی اهمیهت ویهژهای دارد ،توجهه نمهیشهد .امهروزه،
1. Business Continuity Operations
2. Security Operations
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بیمارستانها نمیتوانند بهصورت منفعل ،با حوادث مواجه شوند .وجود گهروهههای ارارل و
اوباش ،احتمال خشونت میان کارکنان و بیماران بستری ،دالیهل آشهکاری اسهت کهه نشهان
میدهد به برقراری امنیت بیمارستانی و اجرای برنامهریزی جامع و ارائۀ آمهوزشههای الزم
نیازی جدی وجود دارد.
محدودیت دسترسی به ساختمانها و محوطۀ بیمارستان از موضوعات مهمی اسهت کهه
باید دربارۀ آنها نیز تصمیماتی گرفته شهود .دربهارۀ محهدودیت دسترسهی ،بایهد در همهان
مراحل اولیۀ حادثه ،فرمانده و کارکنان ارشد ،مال مدیر انتظامهات و حراسهت تصهمیمگیری
کنند .بهدنبال این تصمیمگیری ،اقدامات مربهوط بایهد بهسهرعت ،براسهاس برنامهۀ عملیهات
حادثه انجام گیرد.
محدودیت دسترسیها باید بهسرعت ،به اطالع کارکنان و مردم برسهد و متعاقبهاً ،تغییهر
مسی ِر محل عبورومرور کارکنان و مراجعان و وسایل نقلیه اطالعرسانی شود .قفلکردن درها
نیز بهصورت دستی یا برقی باید انجام شود .درهای قفلشده نیز باید بهدقت کنترل شهود تها
از این مسئله تخطی صورت نگیرد .عالمتهای داخل و خارج بیمارستان که نشان میدههد
درها باز نشوند یا ورودی جدید در کجا قرار دارد ،باید هرچهه زودتهر نصهب شهود .بهرای
نصب سریع این نشانهها میتوان از قبل ،آنها را روی درههای پهیشسهاخته نصهب و انبهار
کرد .این کارها وظیفۀ مسئول زیرشاخۀ کنترل ازدحام است.
استفاده از مهندسان متخصص یا کارکنان باتجربه درزمینهۀ ارائهۀ خهدمات نجهاتبخهش
حیات در برنامهریزی ،برای کسب اطمینان از تخلیۀ کامل بیمارستان در مواقع آتشسوزی یا
حوادث دیگر بسیار مهم است .عالوهبهراین ،ممکهن اسهت بهه اقهدامات نظهارتی بیشهتری
همچون بازرسی بستههای مشکوک ،وارسی دقیقتر کارکنان در ایستگاههای بازرسی ،کنترل
همۀ افراد حتی کارکنان دارای اتیکت شناسایی صحیح و بههکارگماردن کارکنهان امنیتهی در
محل ورود بیماران نیهاز باشهد .ازایهنرو ،درصهورت نیهاز ،از زیرشهاخۀ آلهودگیزدایهی و
زیرشاخۀ کنترل ازدحام ٢استفاده میشود.
1. Crowd control unit
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ِ
ههدایت عملیهات
قسمتهای مشخصی ،مانند ساختمان محل حادثه ،داروخانهها ،مرکهز
حادثه ،ازنظر امنیتی ،باید بهصورت خاصی حفاظت شود .بههدلیل مسهائل امنیتهی و وجهود
موقعیتی ناامن یا درصورت نیازنداشتن به کارکنان اضهافی ،اقهداماتی نیهز بهرای محهدودیت
ورود کارکنان به بیمارستان صورت خواهد پذیرفت.

 .1-33-4کارکنان امنیتی مکمل

1

بستهبه نوع و طول مدت حادثه ممکن است به همکاری کارکنان امنیتهی مکمهل (زیرشهاخۀ
همکاری با واحدهای امنیتی) بهمنظور کمک به مدیر شاخۀ انتظامات و امنیت نیاز باشد .این
نیاز ازطریق فراخوانی کارکنان انتظامات یا بههکارگیری نیهروی غیرانتظهامی ،کارکنهان سهایر
قسمتها ،داوطلبان یا با کمکگرفتن از پلیس محلی برآورده میشود.
در برنامهریزی بیمارستانی باید عالوهبر اینکه مشخص شود چه زمانی الزم است پلهی ِس
محلی با بیمارستان همکاری کند ،پیشبینیهای الزم درخصو

انعقاد تفاهمنامه بین پلیس

محلی و مسئوالن بیمارستان و دیگر مراجع مسئول نیز انجام گیرد تا در زمان مقتضهی و بنها
بهدرخواست بیمارستان ،پلیس بهمنظور برقراری امنیت بیمارستان مداخله کنهد .در حهوادث
بزرگ ،درخواست برقراری امنیت را مرکز ههدایت عملیهات دانشهگاه مطهرح کهرده و ایهن
درخواست را ستاد هدایت بحران استانداری یا فرمانداری بهه نیروههای نظهامی یها انتظهامی
ابالغ میکند .نحوۀ ارتباط با پلی ِس محلی باید براساس سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی
و برنامۀ عملیاتی حادثه باشد .وظایف مربوط و نحوۀ پاسخگویی ،مانند اصول کار ،فهرسهت
وسایل موردنیاز ،وسایل محافظتی کارکنان و دسترسی به واحدهای مختلف بیمارستان ،باید
پیش از ورود آنها بررسی شود.
ِ
پلهیس محلهی بههعنهوان نیهروی کمکهی در زمهان کمبهود
همچنین ،عالوهبر استفاده از
کارکنان ،بهمنظور ترمین کارکنان آموزشدیده در زمان حادثه ،باید قراردادها و هماهنگیهای
الزم با مؤسسههای امنیتی خصوصی نیز صورت گیرد .برنامهریزی بایهد شهامل بههکارگیری

1. Supplement Security Staffing

  061آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامۀ کشوری

امکانات موردنیاز برای نظارت و حفاظت از کارکنان و بیماران بستری و خانوادههها ،همهراه
با برآورد هزینههای مرتبط باشد.

 .1-33-4کنترل رفتوآمدها

1

بسههتهبههه موقعیههت ،احتمههاالً بهههشههکل فزاینههدهای ،قربانیههان حادثههه را سیسههتم خههدمات
پیشبیمارستانی و سازمانهای امدادی و همچنین ،تعداد فراوانی از دوستان و اقوام آنها بهه
بیمارستان منتقل میکنند .رسانهها نیز در برخی مواقع حضور پیدا کرده و مکانی مخصهو
برای مصاحبه بیرون ساختمان یا پخش زنده درخواست میکنند .بستهبه نوع حادثه ،ممکهن
است تمام وسایل نقلیهای که وارد محوطۀ بیمارستان میشود ،به بازرسی نیاز داشهته باشهد.
این بازرسی ،خود نیازمند کارکنان اضافی (زیرشاخۀ کنترل رفتوآمدها) و وسایل موردنیهاز
خواهد بود .باید دربارۀ امنیت بیمارستان که محوطۀ خود را با دیگر مراکز بهداشهتیدرمهانی
یا دیگر سازمانهای مرتبط بهاشتراک گذاشته است و همچنین دربارۀ همکاری و همهاهنگی
مشترک و انجامدادن اقدامات ارتباطی بهصورت بهینه تصمیمگیری شود.
ممکن است به اصالح شیوههای رفتوآمد وسهایل نقلیهه ،کارکنهان ،مهردم ،مصهدومان،
تعیین محلی بهمنظور استقرار افراد امنیتی برای ثبت اسناد ،مدارک و گزارشهای تهیهشده و
تجهیز تمام پارکین ها به سیستم بازرسی وسایل نقلیه نیاز باشد.
در برنامهریزی باید به موقعیتهایی ،همچون وسایل نقلیۀ رهاشدۀ مشکوک ،بهخصو
آنهایی که آلودگی شیمیایی دارد و چگهونگی تخلیهۀ ایهن وسهایل از سهاختمان و محوطهۀ
حادثه و سایر مکانهای درمعرض خطر توجه شده و اقدامات الزم انجام شود .ممکن است
انتظامات مستقر در محل ،مشخصات وسایل نقلیه ازجمله شماره و مهدل و نیهز مشخصهات
مالقاتکنندگان را خواستار شوند .با گذشت زمان ،ممکن است برای تحویل اقالم مصرفی،
به بازرسی بیشتری نیاز باشد .اجرای تمام این برنامهها به برنامهریهزی و همهاهنگی دقیقهی
نیاز دارد و نباید به آنها کمتوجهی شود.

1. Traffic control unit
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 .4-33-4مدیریت لوازم شخصی
تعداد بسیار بیماران و کارکنان ممکن است چالشهایی درزمینۀ فهرستکردن و حفاظهت از
لوازم شخصی آنها بهوجود آورد .ازاینرو الزم است در برنامهههای روزمهره ،بهرای حفهظ
وسایل شخصی بیماران تغییراتی صورت گیرد .درصورت آلودگی این وسایل ،باید اقدامات
الزم بههرای حفاظههت و پیشههگیری از انتقههال آلههودگی انجههام شههود .بنههابراین الزم اسههت در
برنامهریزی حادثه ،چگونگی نگهداری از وسایل بیماران و فرایندهای بازگرداندن آنهها بهه
صاحبانشان مشخص شود.

 .31-4واحد عملیات؛ شاخۀ استمرار عملکرد

1

شاخۀ تداوم عملکرد به تمامی قسمتهایی که تحت ترثیر حوادث و بالیها قهرار گرفتههانهد،
کمک میکند تا ضمن نگهداری یا ارتقای عملکردهای خهود در رونهد پاسهخ بهه حهوادث،
اقدامات الزم را بهمنظور دستیابی به اهداف و بازگشت به وضعیت عادی و همچنین برنامهۀ
شروع مجدد کارها صورت دهند.
قسمت مربوط به عملیات تداوم عملکرد ،فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد:
 تسهیل فرایند بررسی و دستیابی به منابع موردنیاز بهمنظور بازگشهت بهه وضهعیت
عادی ،شامل گزارشهای کاری مانند گزارشهای پزشکی بیماران یها قراردادههای
خرید؛
 حمایت و کمک به شاخههای زیرسهاختی و امنیتهی و قسهمتههای دیگهر واحهد
عملیات ،درصورت نیاز؛
 هماهنگی بها مسهئوالن زیرشهاخهههای ارتباطهات در واحهد پشهتیبانی و فنهاوری
اطالعات ،بههمنظور بازگشهت بهه سهطح عملکردههای قبلهی و بررسهی نیازههای
تکنولوژیکی؛
1. Business Continuity Operations
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 کمک به شاخههای دیگر و منطقۀ آسیبدیده ،بهمنظور احیای فعالیتهای معمولی.

 .31-4توسعۀ واحدهای دیگر براساس نیاز
در مواقع خاصی همچون حوادث داخلی ممکهن اسهت بهه ایجهاد قسهمتها و واحهدهای
عملکردی اضافه نیاز باشد؛ برای ماال ممکن اسهت بهرای پاسهخگویی بهه برخهی نیازههای
خا

در مواقعی مانند گردبهاد یها آتهشسهوزی فعهال یها سهیل کهه در سهامانۀ فرمانهدهی

بیمارستانی پیشبینی نشده است ،قسمت عملیاتی ویژهای بهمنظور اجرای امهوری ،همچهون
تخلیه و ترمین پناهگاه و اسکان در محل ایجاد شود.
الزم است فرمانده حادثهۀ بیمارسهتانی ،شخصهی شایسهته و کهارآزموده را بهه مهدیریت
قسمت عملیات ویژه منصوب کند تا این فرد درجههت دسهتیابی بهه اههداف مرموریهت ،بها
فرماندهان ارشد دیگر همکاری کرده و اقدامات الزم را برای پاسهخگویی در مواقهع خها
فرماندهی کند.

 .34-4واحد برنامهریزی
براساس آنچه در سیستم مدیریت حادثه تعریف شد ،واحد برنامههریهزی بهه جمهعآوری و
ارزشیابی و نیز انتشار اطالعهات مربهوط بهه حادثهه و تهرمین اطالعهات موردنیهاز فرمانهده
میپردازد .این بخش ،همچنین مسئول آمادهسازی گزارشهای اداری و ارائۀ اطالعات متنوع
و تهیۀ برنامۀ عملیات حادثه ٢اسهت .کهارایی واحهد برنامههریهزی ،در دسترسهی اطالعهات
موردنیاز در تصمیمگیریهای استراتژیک و حیاتی فرمانده حادثهه و دیگهر افهراد درگیهر در
حادثه ترثیر بسزایی دارد .بخش برنامهریزی  1شاخۀ مهم دارد که یک مسئول واحد آنهها را
اداره میکند.

)1. Incidence Action Plan (IAP
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 .31-4شاخۀ ارزیابی وضعیت
مدیر این شاخه موظف به تهیۀ گزارش و ترمین اطالعات درخصهو

حهوادث داخلهی و

خارجی است که این مسئولیت شامل پیگیری بیماران (مسئول پیگیری بیمهاران) و پیگیهری
تختها (مسئول پیگیری تخت) میشود .مسئول پیگیری بیماران ،مسئول تعیین محل بیماران
و گزارش این اطالعات به کارکنان مرکز فرماندهی بیمارستان است .الزم به توضهیح اسهت
که مسئولیت هرگونه هماهنگی با مرکز هدایت عملیهات حادثهه و مرکهز ههدایت عملیهات
دانشگاه و دیگر سازمانهای بیرونی ،دربارۀ اطالعات موجود از تختها و بیمهاران و منهابع
موردنیاز ،با ارشد رابط و هماهنگی ٢است.

نمودار  .4-4توزیع قدرت و مسئولیت در بخش برنامهریزی

 .3۶-4شاخۀ ارزیابی منابع
مدیر این شاخه مسئول پیگیری موقعیت کارکنان (مسئول پیگیهری کارکنهان) و مسهئول
منابع و تجهیزات مهم و اساسی (مسئول پیگیری لوازم و تجهیزات) است که در قسمتهای

2. Liaison Officer
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مختلف بیمارستان استفاده میشهوند .مسهئول پیگیهری کارکنهان و لهوازم ،درصهورت لهزوم
انتخاب و به کار گمارده میشود.

 .31-4مدیر شاخۀ بایگانی و ثبت اسناد
مدیر این شاخه برنامههای عملیاتی و دیگر اسناد تکمیلی و آرشیوهای آنها را کامهل کهرده و
اطالعات مختلفی را در زمان حادثه بایگانی میکند .این اطالعات ممکن اسهت بهه حادثهه یها
یکی از مناطق خدماترسانی بیمارستانی یا اطالعات ارسهالی از مرکهز فرمانهدهی بیمارسهتان
مربوط باشد .بخش برنامهریزی ،مسئول هماهنگی اقدامات انجامشده برای ثبهت اسهناد اسهت.
مدیر شاخۀ بایگانی بهمنظور بایگانی اسناد ،با دیگهر اعضهای تهیم مهدیریت حادثهه همکهاری
خواهد کرد .البته ممکن است روشهای مختلفی برای بایگانی استفاده شود .دستنویسکردن
اسناد ،روشهی مقهدماتی بهرای ثبهت اطالعهات اسهت .هریهک از اعضهای فرمانهدهی حادثهۀ
بیمارستانی با روش مخصو

خود کار میکنهد و مسهئول ثبهت اقهدامات و پیامهدها و امهور

محوله به خود است .بعضی از کارکنهان مجربهی کهه در نقشههای فرمانهدهی فعالانهد ،ابتهدا
اطالعات را روی ضبطصوت جیبی ضبط میکنند و سپس آنها را روی کاغذ میآورند .ثبهت
اطالعات را میتوان بهصورت دستی [متداولترین شیوه] یا رایانهای انجام داد.
ثبت کامپیوتری اسناد مزایای فراوانی دارد؛ ازجمله خواندن آن آسان اسهت و بههراحتهی
میتوان اطالعات را اضافه یا به دیگران منتقل کهرد .رشهد فزاینهدۀ نهرمافزارههای مهدیریت
حادثه به توسعۀ برنامههای مدیریت اطالعات ،بهویژه برای بیمارستانها ،منجر شهده اسهت.
استفاده از ضبطصوت و ویدئو در جلسات ،امکان استفاده از مطالب جلسه را برای افهرادی
که در جلسه حضور نداشتهاند نیز فراهم میآورد .همچنین ،ضبط مهداوم خطهوط تلفهن یها
حتی عملکرد مرکز فرماندهی بیمارستان در بازسازی اطالعات رسیده و اقدامات انجامشهده
درطول حادثه مؤثر است.
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گام مهم دیگر در مدیریت حادثه ،استفادۀ مؤثر از فرمهای طراحیشدۀ مهدیریت حادثهه
است .در سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی ۸۱ ،فرم ویژه دردسترس میباشهد کهه هریهک
بهمنظور ارزیابی عملکرد بیمارستانها و نیز دستیابی به انواع مختلفی از اطالعات قابل ثبهت
و ضبط در طول هر حادثه است .این فرمها دو نوع است:
 سازمان مدیریت بحران فدرال ٢در امریکا ،فرمهای استانداردی طراحی کهرده اسهت
که بستهبه نوع حادثه ،از پاسخدهندگان خواسته مهیشهود درطهول حادثهه آنهها را
همراه خود داشته باشند.
 فرمهای مخصوصی برای استفاده در بیمارستانها طراحی شهده و براسهاس سهامانۀ
فرماندهی حادثۀ بیمارستانی ،تغییراتی در آنها ایجاد شده است.
فرمهای مختلفی در سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی برای ثبت اطالعات درطول یهک
حادثه استفاده میشود .اطالعات مهم بهدستآمده از این فرمها شامل موضوعات زیر است:


جزئیات حادثه :آتشسوزی ،سقوط هواپیما ،انتشار بیماریها؛



مرموریتهای سازمانی؛



مشکالت اساسی پیشآمده و اقدامات انجامشده برای فرماندهی حادثه؛



موقعیت بیماران؛



منابع دردسترس و درخواستشده؛



زمان کار کارکنان و پاسخگویی آنان؛



ارتباطات داخلی و خارجی؛



وضعیت مرکز بهداشتیدرمانی و تجهیزات موجود.

 .1سازمان های مختلفی در ایران ،مثل ستادهای حوادث غیرمترقبۀ مستقر در فرمانداری و استانداریها ،سازمان پدافندد
غیرعامل ،سازمان هاللاحمر ،سازمان آتش نشانی ،نیروی انتظامی و بسیج ،متولی مقابله با حوادث و بالیدا هسدتندو ولدی
در کشور امریکا ،این مهم بهعهدۀ دو سازمان مهم ادارۀ تحقیقات فددرال )FBI: Federal Bureau of Investigation
و سازمان مدیریت بحران فدرال  )FEMA: Federal Emergency Management Agencyاست.
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تکمیل دقیق فرمها و درج تمام اطالعات موردنیاز اهمیت بسیاری دارد .برخی از فرمهها
برای نشاندادن فرایند زمانبندی در تصمیمات اخذشده در رونهد حادثهه و تعهدادی دیگهر
بهمنظور گزارش اطالعات یا درخواست منابع اسهتفاده میشهود .همهراه ههر فهرم ،ههدف و
راهنمای نحوۀ تکمیل آن آمده است .بعد از تکمیل فرمها باید براساس راهنمای موجهود ،از
آنها کپی گرفته و به مکانهای الزم ارسال شود .پاسخدهندگان بایهد فهرمهها را بههصهورت
خوانا و تمیز تکمیل کنند .روش دیگر ،کپیکردن فرمهای کاملشده است.
آشنابودن پستهای فرماندهی به فرمههای مهرتبط بها خهود و همچنهین ،گهزارشدههی
براساس برنامههای زمهانبندیشهده و مناسهب اهمیهت فراوانهی دارد .اعهالم موعهد ارسهال
اطالعات بهمنظور دریافت اطالعاتی که بهطور مداوم باید فرستاده شود ،همچهون اطالعهات
بیماران یا اطالعات مربوط به دردسترسبودن منابع ،به کسب اطمینان از دریافهت بههموقهع
اطالعات از واحدهای گزارشکننده منجر میشود.
با پیشرفت زمان ،آرشیو اطالعات جمعآوریشده ،بهویژه در مرکز فرماندهی بیمارسهتان
اهمیت پیدا میکند .واحد برنامهریهزی مسهئول نگههداری فایهل کهاملی از تمهام اطالعهات
مدیریت حادثه است و در برخی مواقع ،ممکن است به دالیل امنیتی ،به کپیبرداری از ایهن
اسناد نیاز باشد.
مدیر شاخۀ بایگانی و ثبت اسناد مسهئول ثبهت و نگههداری گهزارش کهاملی از برنامهۀ
عملیات حادثۀ بیمارستانی و دیگر فرمههای مهدیریت حادثهۀ بیمارسهتانی اسهت؛ بنهابراین،
کارکنان فرماندهی نیز میتوانند بهه آنهها مراجعهه کننهد .در پایهان حادثهه ،تمهام فهرمهها و
گزارشهای ثبتشده برای نمایش طرح کلی پاسخ بیمارستانی و فراینهدهای تصهمیمگیهری
بهکار گرفته میشود.

فصل چهارم :سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی 070

 .3۸-4تبادل اطالعات با سازمانهای بیرونی
باتوجهبه ماهیت و زمان حادثه ممکن است مرکز هدایت عملیات دانشگاه یا سهتاد ههدایت
بحران محلی یا مرکز هماهنگی بیمارستانی منطقهای ،از بیمارستانهها درخواسهت کننهد کهه
برنامههای عملیات حادثۀ بیمارستانی خود را در زمان مناسب بفرستند.
این اطالعات به مقامات پاسخگو در حادثه ،به درک بهتر موضوعات و مشکالتی کمهک
میکند که بیمارستانها با آن مواجه هستند و نیز آنچه ممکن است در آینده نیاز باشد.
اطالعات دیگری مانند اطالعهات بیمهاران ،دردسهترسبودن منهابعی همچهون کارکنهان،
وسایل ،موجودیها و داروها و نیز هزینههای مربوط به پاسخ به حادثه ممکن است از مرکز
هدایت عملیات دانشگاه یا سازمان مدیریت بحران درخواست شود.
در برخی مواقع ،اطالعات مربوط بهه حادثهه و شهیوۀ پاسهخگویی ازطریهق برنامههههای
نرمافزاری مدیریت حوادث یا شیوههای دیگری ،همچون فکس یا گزارش تلفنی ،بها مرکهز
هدایت عملیات دانشگاه و ستاد بحران فرمانداری یا استانداری مبادلهه مهیشهود .آشهنابودن
کارکنان فرماندهی بیمارستان با متدولوژی گزارشدهی اهمیهت بسهزایی دارد و درصهورت
مواجهشدن با مشکالت تکنیکی در تبادل اطالعات ،سیستمهای پشتیبان بههعنهوان آلترنهاتیو،
برای ارائۀ خدمات به کار گرفته میشود.

 .31-4واحد پشتیبانی
در زمان حوادث و بالیا ،بیمارستان برای ارائهۀ پاسهخی مناسهب و تهرمین نیهازههای خهود،
هماهنگیهای الزم را با واحد پشتیبانی انجام میدهد .این هماهنگیها شهامل درخواسهت و
دریافت امکانات از منابع داخلی و خارجی ،با استفاده از فرمهای اسهتاندارد مرکهز ههدایت
عملیات دانشگاه است .درخواستهای هر قسمت از بیمارستان باید با استفاده از فهرمههای
ازپیشتعیینشده در برنامهۀ عملکهردی حادثهه ،بهه بخهش پشهتیبانی گهزارش شهود .زمهان
درخواست اقالم موردنیاز از منابع خارجی و تشخیص دقیق نوع و میزان اقالم موردنیهاز ،از
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کسب اطمینان از چگونگی دریافت این امکانات مهمتر است .عالوهبراین ،باید روش ارسال
ال الکترونیکی یا فکس یا تلفن.
درخواستها نیز مشخص شده باشد؛ ما ً
درصورت لزوم ،واحد پشتیبانی به شاخههای خدمات و پشتیبانی تقسیم میشود .شهاخۀ
خدمات مسئول خدمات ارتباطی و شاخۀ پشتیبانی ،مسئول هماهنگی منهابع موردنیهاز بهرای
سالمتی کارکنان و بهداشت روانی آنها (زیرشهاخۀ رفهاه و سهالمت کارکنهان) ،حمایهت از
خانواده (زیرشاخۀ حمایت از خانواده) ،دریافت تسهیالت موردنیهاز (زیرشهاخۀ پشهتیبانی)،
پشتیبانی عملکردهای زیرساختی (زیرشاخۀ تجهیهزات) ،همهاهنگی حمهلونقهل داخلهی و
خارجی (زیرشاخۀ حملونقل) و ارزیهابی سهالمت حرفههای کارکنهان (زیرشهاخۀ ارزیهابی
سالمت حرفهای کارکنان) میباشد .بهمحض فعالشدن این دو شاخه ،یک مسئول ،کنتهرل و
ادارۀ هر قسمت را بهعهده خواهد گرفت .گفتنی است که درصورت نیهاز حادثهه ،میتهوان
شاخههای دیگری در این مجموعه جایگزین یا به آن اضافه کرد.

 .1۱-4واحد اداریمالی

0

هزینههای مرتبط با پاسخ و اقدامات انجامشده در حادثه باید از ابتدا ثبت و گهزارش شهود.
این هزینهها شامل موارد زیادی نظیر اضافهکاری کارکنهان ،هزینهۀ تهرمین کمبهود وسهایل و
تجهیزات ،تعمیر ،جابهجایی یا هزینههای بازسازی است .گزارش مالی روزانه نیز باید آمهاده
شده و در برخی مواقع ،براساس الگوی استاندارد تهیه و به مقامات استانی و قطبی فرسهتاده
شود .در زمان برنامهریزی باید مشخص شود که کدام اسناد مالی الزم است بهرای فرسهتادن
به سطوح استانی و قطبی تکمیل شهود .بههعهالوه ،هزینهۀ بیمهاران ،هزینهۀ اقهالم مصهرفی،
کمکهای دریافتی ،پاداش مالی کارکنان و ادعاهای کارکنان یا شرکتهای طرف قرارداد نیز
باید محاسبه و پیگیری شود.

1. Finance/ Administration Section

فصل چهارم :سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی 072

ِ
زمهان کهار کارمنهدان (حضهور و غیهاب) را محاسهبه و ثبهت کهرده و
واحد اداریمالی
موضوعات مرتبط با سفارشها و قراردادها را رسیدگی میکند (زیر شاخۀ محاسهبۀ هزینهه).
همچنین ،پرداختهای مرتبط با کارکنان و خسارتهای آنان را نیهز انجهام داده (زیرشهاخۀ
خسارات و مطالبات) و فاکتور پرداختها و هزینههای مرتبط با بازگشت بهه فعالیهتههای
عادی را پیگیری میکند (زیرشاخۀ ترمین هزینهها) .باید توجه کرد هزینۀ شرکتهای طهرف
قرارداد براساس توافقنامههای قبلی محاسبه شود.

نمودار  .1-4توزیع قدرت و مسئولیت واحد پشتیبانی
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نمودار  .۶-4توزیع قدرت و مسئولیت واحد اداریمالی

گفتنی است واحد پشهتیبانی و اداریمهالی در موقعیهت کنهونی ،میتوانهد ادغهام شهود.
فعالکردن این واحدها بهطور مجزا ،به گستردگی حادثه و کارکنهان و امکانهات دردسهترس
بستگی دارد.

 .13-4روشهای شناسایی کارکنان فرماندهی حادثه
تمام افراد دارای نقشهای فرمانهدهی ،بایهد لبهاسههای مخصوصهی را بپوشهند کهه پسهت
سازمانی آنها روی آن ثبت شده است .در بسیاری از بیمارستانهها ،از جلیقههههایی خها
استفاده میکنند .الزم است روی قسمت پشت و جلوی هر جلیقه ،عنوان و موقعیت فرد در
سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی مشخص شده باشد .ممکن است جلیقهها براساس رنه
و طبق سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی کدبندی شده باشهد :رنه
کارکنان فرماندهی ،رن
برنامهریزی ،رن

قرمز برای کارکنان واحد عملیات ،رن

زرد برای کارکنان پشتیبانی و رن

سهفید و سهیاه بهرای

آبهی مخصهو

سبز مخصهو

کارکنهان

کارکنهان اداریمهالی.

جلیقهها باید جیبهای بزرگ و مخصوصی برای حمل رادیهو ،دارو ،مهداد ،مهارکر و برگهۀ
شرح وظایف ٢داشته باشد .دسترسی به این جلیقهها باید از مراکز فرماندهی حادثهه راحهت
باشد و مسئوالن مربوط برای کسب اطمینان از کاملبودن جلیقههها (مشخصهات رکرشهده)،
بهطور مرتب آنها را بررسی کنند.

)1. Job Action Sheet (JAS
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 .11-4ساخت و ایجاد مرکز فرماندهی حادثه
تجارب واقعی حاصل از خدمات مرتبط با سندرم تنفسی حاد در کانادا سال  ۸۱۱1و توفهان
ساحلی در خلیج ایاالت متحده در سال  ۸۱۱3نشان میدهد کهه در زمهان نیهاز بهه واکهنش
طوالنیمدت بیمارستانی0 ،تا 3فرد آموزشدیده بهرای ههر موقعیهت فرمانهدهی الزم اسهت.
براساس امکانات و توانایی کارکنان و مدیران ،کاندیداهای بالقوۀ فرماندهی در موقعیتههای
مختلف را میتوان براساس سامانۀ فرماندهی حادثه تعیین کرد .بنابراین الزم است در برنامهۀ
آمادگی بیمارستان ،از کارکنان بیمارستان کهه ممکهن اسهت بهرای هریهک از موقعیهتههای
فرماندهی مناسب باشند ،فهرستی تهیه شده و آموزشهای الزم به آنها داده شود .همچنین،
برگۀ شرح وظایف مکتوب برای مسئوالن یا جانشین ٢ههر پسهت و جایگهاه آنهها طراحهی
شود .ترجیحاً شخصی که این وظیفه به او واگذار میشود ،باید بهرای اجهرای فعالیهتههای
شغلی محولشده یا وظایف تعیینشده براساس برگۀ شرح وظایف ،به ارشد یا مهدیر بخهش
مدنظر کمک کند.
بهعالوه ،الزم است کارکنان موردنیاز بهرای پسهتههای مهدنظر در برنامهۀ بیمارسهتانی،
بهصورتی یکپارچه یا جداگانه آموزش ببینند .آموزشها باید بهگونهای باشد کهه کارکنهان را
براساس منهابع دردسهترس و نیازههای مهوقعیتی ،بههمنظور عملکهردی شایسهته و تهوأم بها
اعتمادبهنفس ،در یک یا چند موقعیت شهغلی آمهاده سهازد .ازایهنرو ،گذرانهدن دورهههای
آشنایی با سیستم ملی مدیریت حوادث ١،بهشکل حضوری یا غیرحضوری (اینترنتی) ،بهرای
آمادهکردن افراد در ایفای نقشهای فرماندهی به آنها کمک خواهد کرد.

 .4-11-3برگۀ شرح وظایف

2

برگۀ شرح وظایف از ابزارهای مدیریت حادثه اسهت کهه بهرای آشهنایی اسهتفادهکنندگان و
یادآوری جنبههای مهم در موقعیتهای کاری محهولشهده بهه آنهها طراحهی شهده اسهت.
1. Deputy chief position
)2. National Incidence Management System (NIMS
)3. Job Action Sheet (JAS
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اطالعات بهدستآمده از برگۀ شرح وظایف شامل چنین موضوعاتی است :عنوان کاری (کد
شناسایی رادیویی) ٢،هدف ،گیرندۀ گزارش ،مالحظات و اقدامات مهم .چنین اقداماتی برای
ارتقای توانایی اعضای تیم مدیریت حادثه ،در مسیر ایفای نقهشهها و مسهئولیتههای آنهان
است .برگۀ شرح وظایف کارکنان در سامانۀ فرماندهی بیمارستانی شامل اقهدامات ضهروری
در دورههای زمانی مختلف بوده که زمان ترخیص بیماران و بازگشت سیستم بهه وضهعیت
عادی نیز به آن اضافه شده است.
برگۀ شرح وظایف بهگونهای طراحی شده است که به کارکنان اجازه مهیدههد اقهدامات
انجامشده را ثبت و محدودۀ زمان تصمیمگیری را در آن وارد کننهد .همچنهین برگهۀ شهرح
وظایف جدیهد ،پسهتههای تهیم فرمانهدهی را بهصهورت تصهویری شهرح میدههد و بهر
سلسلهمراتب گزارشدهی ترکید میکند .ضمیمۀ کتاب دارای نمونۀ برگۀ شرح وظایفی است
که برای سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی طراحی شده است (راهنماههای عملکهردی) و
دارای دستورالعملهای الزم برای ایجاد برگههای شرح وظایف جدید میباشد.

 .11-4راهنمای پاسخ در حادثه

0

بهمنظور ارزیابی ستاد فرماندهی حادثه ٩برای واکنش بهینه در برابر حادثهه ،راهنمهای پاسهخ
در حادثه براساس ۲1سهناریوی خهارجی و ۲0سهناریوی داخلهی تهدوین شهده اسهت .ههر
راهنمای پاسخ در حادثه فهرستی از مالحظاتی مهم در تصهمیمگیری مهدیریتی و در قالهب
محدودۀ زمانی مشهخص دارد .راهنماههای پاسهخ در حادثهه تکمیلکننهدۀ برنامهۀ عملیهاتی
فوریت و ابزاری برای راهنمایی صریح و کامل و نیز وسهیلهای بهرای ثبهت اولیهۀ اقهدامات
انجامشده است.

1. Radio Identifications title
2. Incidence Response Guide
3. Incident command staff
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 .14-4تلفیق سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی با فرماندهی یکپارچه

0

دانستن این مسئله ضروری است که افراد مسئول پاسخ بیمارستانی در ههر حادثهه یها اتفهاق
ناخواسته ،بهتنهایی پاسخگو نیسهتند و براسهاس گسهتردگی و مهدت حادثهه ممکهن اسهت
سازمانهای متعددی در پاسخگویی به حادثه نقش داشته باشند.
از آغاز هر حادثهای ،سیستم فرماندهی حادثۀ بیمارستان باید بهصورتی فعال و یکپارچهه
به نیازهای درمانی جامعۀ آسیبدیده پاسخ دههد .درواقهع ،ایهن یکپهارچگی قبهل از وقهوع
حادثه ،ازطریق مشارکت فعال در جلسات آمادهسازی و آموزشها و تمرینها اتفاق میافتد.
در این مراحل ،فهم متقابل از نقشها و مسئولیتهای یکدیگر ایجاد شده و اصول مهدیریت
حادثه ،تخصیص منابع ،ارتباط مؤثر و تبادل اطالعات ،برنامهریزی و هماهن

میشود.

بستهبه نوع موقعیت ممکن است تنها یک سازمان مدیریت حادثه را بهعهده گیرد؛ بهرای
ماال ،در صحنۀ تصادف چند وسیلۀ نقلیهه ،پلهیس مسهئولیت را بههعههده میگیهرد و دیگهر
سازمانها بهعنوان حمایتکننده عمل میکنند .بههرحال گاهی ،دیدگاه فرمانهدهی یکپارچهه
بهجای مدل فرماندهی در سازمانی منفرد استفاده میشهود .زمانیکهه بهیش از یهک سهازمان
برای پاسخگویی عمل میکنند ،فرماندهی یکپارچه اسهتفاده میشهود .درایهنصهورت ،یهک
فرمانده ارشد از میان سازمانهای درگیر که در یک مکهان فعالیهت میکننهد انتخهاب شهده،
تصمیمگیریها براساس تجزیه و تحلیل اطالعات موجود صورت میگیرد و یکسری هدف
مشترک و استراتژی برای طرح هر برنامۀ عملیاتی تعیین میشود .ههمچنهین در ایهن روش،
به تمام سازمانهای درگیر ،همچون بیمارستانها ،اجازۀ مشارکت در فراینهد تصهمیمگیهری
داده میشود .در این مدل ،فرماندهی ،هیچیک از ویژگیههای سهامانۀ فرمانهدهی در حادثهۀ
بیمارستانی را تغییر نمیدهد و به تمام سهازمانههای عههدهدار مسهئولیت در حادثهه اجهازه
میدهد در تصمیمگیریها شرکت کنند .جلسات تصمیمگیری نیز در محل مرکز فرمانهدهی
حادثه تشکیل میشود.

1. Integration of HICS with Unified Command
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 .11-4یکپارچگی با سیستمهای ارائۀ خدمات سالمتی

0

بیمارستانها بهعنوان بخشی از نظام ترمینکنندۀ سالمتی جامعه بایهد برنامههههای آمهادگی و
پاسخ به حادثۀ خود را با سهازمانهها و نهادههای متهولی امهر سهالمت در حهوادث و بالیها
هماهن

کنند .ازجمله نکات مهم ،سیستم خدمات پیشبیمارستانی و مرکز هدایت عملیات

دانشگاه علومپزشکی است .ممکن است الزم باشد بهرای برنامههریهزی و همهاهنگی مراکهز
بهداشتیدرمانی ،کمیتۀ مشترکی زیرنظر دانشگاه علومپزشکی محلی یها وزارت بهداشهت در
محل تشکیل شود .نمایندگان بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی محل باید بهمنظور بحث
دربارۀ برنامهها و کسب آمادگی و پاسخ هماهن

بهه حادثهه و نیهز مهانورههای مشهترک و

فردی ،جلسات منظمی داشته باشند .وقتی سامانۀ فرماندهی حادثهۀ بیمارسهتانی در سهطوح
باالی سیستم بهداشتیدرمانی استفاده شهود ،همهاهنگی اطالعهات و مهدیریت منهابع آسهان
میشود .برای اطمینان از آمادگی کل سیستم و ارائۀ پاسخی مؤثر ،بخش سالمت باید تمامی
نمایندگان بیمارستانها و سازمانهای وابسته را بهعنوان بخشی از سسیستم بهداشتیدرمانی،
در تمامی جلسات و آموزشها و تمرینها درگیر کند .استفاده از واژهها و روشهای پاسهخ
استاندارد ،سبب میشود توانایی همۀ اعضای سیستم درجههت حمایهت یکهدیگر در مهدت
حادثه ارتقا یابد.

 .1۶-4مدیریت همزمان چند حادثه و بلیه

0

در زمان وقوع حوادث و بالیا ،بیمارستانها اغلب ،با مشکالت بسیاری مواجه میشوند؛ امها
در بسیاری مواقع ،مسائل دیگری نیز وجود دارد :همزمانی وقوع زلزله که افراد آسهیبدیهدۀ
زیادی بهدنبال دریافت خدمات درمانی هستند ،با نیاز به اسکان موقهت مهردم و همههگیری
یههههک بیمههههاری عفههههونی کههههه باعههههث ازهههههمگسههههیختگی انسههههجام مراکههههز
بهداشتیدرمانی یا سایر زیرساختها میشود ،نیاز به مدیریت همزمان چند حادثه و بلیهه را
نمایان میکند.
1. Integration with Healthcare Systems
2. Managing Simultaneous Events
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ممکن است بستهبه موقعیهت ،بیمارسهتان بهه دریافهت خهدماتی از سهایر سهازمانههای
اجتماعی نیازمند باشد؛ مانند بررسی و تهرمین ایمنهی و امنیهت کارکنهان و بیمهاران توسهط
ِ
ههدایت
نیروهای انتظامی و امنیتی .این درخواست را ارشد رابط و هماهنگی ٢ازطریق مرکز
عملیات دانشگاه یا بهطورمستقیم ،به سازمانهای مربوط محلی میفرستد و درصهورت نیهاز
به حضور پیمانکار ،همهاهنگیهها را مهدیر شهاخۀ پشهتیبانی انجهام خواههد داد .بههمنظهور
هماهنگی مراکز درمانی متعدد ،مرکز هدایت عملیات دانشگاه متولی ایجهاد ایهن همهاهنگی
خواهد بود ،با این شرط که هر مرکز درمانی ،قالب فرماندهی حادثۀ خود را داشهته باشهد و
ِ
ههدایت عملیهات دانشهگاه بفرسهتند .مرکهز
تمامی این مراکز ،گزارشهای خود را به مرکز
هدایت عملیات دانشگاه باید ضمن هماهنگی تمامی واحدهای مشارکتکننده در حادثه ،در
ترمین پشتیبانی و رفع نیازهای موجود در بخش سالمت تالش کند.

1. Liaison officer
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تشریح ساختار کالن مدیریت بحران در کشور ،در حوزۀ سالمت

سازمانهای همکار و پشتیبان

سازمانهای همکار و پشتیبان

مرکز هدایت عملیات وزارت کشور،
سازمان مدیریت بحران

مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی

مرکز هدایت عملیات  3قطب مدیریت بحران:
سازمانهای همکار و پشتیبان

تهران ،کرمان ،اهواز ،اصفهان ،ساری ،تبریز
شیراز ،کرمانشاه ،مشهد

سازمانهای همکار و پشتیبان

مرکز هدایت عملیات دانشگاه

محلی
سازمانهای همکار و پشتیبان
محلی

شبکههای بهداشتی درمانی

بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی
واحدهای محلی سازمانهای
همکار و پشتیبان

فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی
مراکز بهداشتیدرمانی دانشگاهی
مراکز غیردانشگاهی و خصوصی

سازمانهای مسئول
در فعالیتهای
موردنیاز
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 .11-4نظام خدمات پیشبیمارستانی
 .3-11-4تاریخچه
درطول زمان ،نظام خدمات پیشبیمارستانی از وسیلهای صرفاً برای انتقهال مصهدوم ،بهه
نظامی برای ارائۀ خدمات سالمتی در صحنۀ حادثه تبدیل شده اسهت؛ گرچهه هنهوز ههم در
ِ
درحالتوسعه ،فقط کار انتقهال مصهدوم از محهل حادثهه بهه بیمارسهتان
برخی از کشورهای
بهعهدۀ این سیستم است .استفاده از آمبوالنس بهمنظور انتقال مصدومان ،در زمان جن های
ناپلئون طراحی شد و دومینیک ژان الری ٢،پزشک مخصو

ناپلئون ،آن را اجرا کرد .اولین

آمبوالنس وابستهبه بیمارستان ،در اوهایو و سینسیناتی استفاده شد .در  ،۲۲۲5بهرای تهرمین
خدمات اولیهه و خهدمات آمبهوالنس ،اولهین آمبهوالنس بهاعنوان «سهنت جهان» ١در لنهدن
راهاندازی شد .ایاالت متحده مدعی است کهه اولهین نظهام رسهمی خهدمات آمبهوالنس یها
اورژانس پیشبیمارستانی را خود در سال  ،۲3۸۲در ویرجینیا راهانهدازی کهرده؛ درحالیکهه
ایالت تورنتوی کانادا مدعی است که این نظام در سال  ،۲۲3۸در این شههر راهانهدازی شهده
است.
تا قبل از جن

جهانی دوم ،قسمت عمدهای از خهدمات پیشبیمارسهتانی را آمبهوالنس

بیمارستانی ارائه میداد .بعدها ،این خدمات به پلیس یا آتشنشانیها سپرده شد .ایهن رونهد
توسعه یافت و در سال ،۲35۲دکتر آدامز کولی ٩اولین اورژانس پیشبیمارستانی را در مریلند
بهطور رسمی راهاندازی کرد.
حادثۀ فروریختن سقف سالن انتظار در فرودگاه مهرآباد که بهعلت ارتعاشهات ناشهی از
صدای موتورهای جت در ۲1آرر ۲03۸بهوقوع پیوست ،با  ۲3کشته و  ۲۲تهن مجهروح ،در
ردیف یکی از وقایع تلهخ کشهور ایهران بهه ثبهت رسهیده اسهت .بعهد از آن حادثهه ،نظهام
فوریتهای پزشکی کشور با همکاری کشهور امریکها ،در سهال  ۲031ترسهیس شهد .در آن

1. Dominique Jean Larrey
2. St John Ambulance Birgade
3. R. Adams Cowley
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زمان ،شمارۀ سهرقمی  ۲۸0برای تماس با اورژانس اختصها

داده شهد کهه بعهداً بهه ۲۲3

تغییر یافت.
نظام فوریتهای پزشکی پیشبیمارسهتانی در سهطح دنیها ،بهه دو دسهتۀ عمهده تقسهیم
میشوند :اول ،فرانسویآلمانی و دوم ،امریکاییانگلیسی .در نظام فرانسویآلمانی ،تجهیهزات
بههر س ه ِر بههالین بیمههار بههرده شههده و از پزشههک در آمبههوالنس اسههتفاده مههیشههود .در نظههام
امریکاییانگلیسی ،تکنیسینهایی که دورههای مقدماتی فوریهتهها را آمهوزش دیدهانهد ،در
صحنه حاضر شده و پس از انجامدادن اقدامات اولیه ،مصهدوم را بهه مرکهز درمهانی انتقهال
میدهند .اورژانس ایران در شروع راهاندازی ،از این دسته بود.

 .1-11-4آشنایی با ساختار عملیات فوریت پیشبیمارستانی در ایخران ،در
مواقع بحران
خدمات فوریتهای پزشکی پی٢شبیمارستانی که در کشور ایران ،بها عنهوان اورژانهس
 ۲۲3شناخته میشود ،در سالهای اخیر ،از گستردگی و توانمنهدی فوقالعهادهای برخهوردار
شده است؛ بهطوریکه درحالحاضر ،نزدیک به  ۲3۱۱پایگاه فوریتههای پهیشبیمارسهتانی
 ۲۲3در سراسر کشور ،بهصورت ۸1ساعته و با پشتیبانی نزدیک به  0۱۱۱دستگاه آمبهوالنس
جدید ،ناوگان  ۲۲۸دستگاه اتوبوس آمبوالنس ،آمبوالنس هوایی و موتورالنس مشغول ارائهۀ
خدمت است .در سال  ۲0۲3نیهز بهرای اولهینبهار در تهاریخ کشهور ،تعهداد مرموریتههای
انجامشده بها  ،۲۲3بهه ۸میلیهون و 35ههزار و  553مرموریهت رسهید .پهراکنش پایگهاهههای
اورژانس در سطح کشور و فعالیهت ۸1سهاعتۀ آن مهیتوانهد بههعنوان ابهزاری ضهروری در
ارزیابی سریع و جمعآوری اطالعات اولیه از حوادث ،در اختیهار نظهام بهداشهت و درمهان
قرار گیرد .این نظام درصورتی میتواند مدیریت خود را در زمان بحران اعمال کند که موفق
شود حادثه را از ابتدا و در صحنه ،تحت مدیریت خود درآورد و از جابهجاییها و انتقاالت
غیرضروری مصدوم پیشگیری کند .برای تحقق این مهم ،ارتباط بین بیمارسهتانهها و نظهام
خدمات پیشبیمارستانی بسیار حائز اهمیت است .ازاینرو ،شناخت سهاختار فوریهتههای
پیشبیمارستانی توسط مدیران و سوپروایزرهای بیمارستانهها ،بههعنوان فرمانهده حادثهه در

فصل چهارم :سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی 082

سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستان ،بسیار ضروری بهنظر میرسد .در مواقهع عهادی ،ارتبهاط
بین بیمارستانها و مرکهز فوریتههای  ۲۲3موضهوعی رایهج اسهت؛ امها در زمهان بحهران،
باتوجهبه لزوم عملکرد بسیار سنگین مرکز فوریتهای  ۲۲3و بیمارستانها الزم اسهت ایهن
ارتباط بهصورتی سازمانیافته و ازطریق مرک ِز عملیهات فهوریتی صهورت گیهرد .نماینهدگان
ارشد هماهنگی فوریتهای  ۲۲3و بیمارستانها ،در مرکز هدایت عملیات دانشهگاه مسهتقر
میشوند و هماهنگی این دو بخش را تسههیل میکننهد .همچنهین ،اخبهار صهحنۀ حادثهه را
دراختیار مرکز هدایت عملیات دانشگاه و مراکز بهداشتیدرمانی قرار میدهند و ازطرفی ،بها
تشریح امکانات مراکهز درمهانی بهرای افسهران تریهاژ ،فراینهد تصهمیمگیهری را در توزیهع
مجروحان هماهن تر میکنند .بنهابراین ،بیمارسهتان و فوریتههای پیشبیمارسهتانی ضهمن
شناخت کامل از ساختار عملیاتی یکدیگر ،باید اطالعات خود را بهطور دائمی مبادلهه کننهد
تا امکان بهرهگیری از روشهای جدید فراهم شود.
نظام ارائۀ خدمات فوریتی بهعنوان نظام ارائهکنندۀ خدمات حیاتی ،اجزای مرتبطهی دارد
که بهطورکلی ،مشتمل بر دو بخش است :بخش ارائهکنندۀ خدماتپیشبیمارستانی ،ازجملهه
انتقال مددجو و بخش ارائهکنندۀ خدمات فهوریتی در بیمارسهتان .سهازماندههی و عملکهرد
بخش ارائهکنندۀ خدمات پیشبیمارستانی در کشورهای مختلهف ،تفهاوتهها و ویژگیههای
خا

خود را دارد.

 .1-11-4مدلهای مختلف نظامهای ارائهکنندۀ خدمات پیشبیمارستانی
 .۲فوریتهای پیشبیمارستانی دولتی :در برخی کشورها ،مال انگلهیس و امریکها ،خهدمات
پیشبیمارستانی همانند پلیس و آتشنشانی را دولت ترمین میکند.
 .۸فوریتهای پیشبیمارستانی همراه و پیوسته با پلیسها و آتشنشانی :در برخی کشهورها،
مال امریکا و ژاپن و فرانسه و نیز قسمتهایی از هند ،آمبوالنس با آتشنشانی یا پلیس
محلی همراه است .حدود نیمی از ارائهکنندههای خهدمات پیشبیمارسهتانی در ایهاالت
متحده و کشورهای توسعهیافته و اروپایی و همچنین کشورهایی با نظارت قوی دولهت
مرکزی ،مانند چین ،از این دسته بهشمار میروند.
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 .0خدمات پیشبیمارستانی داوطلبانه :در برخی کشورها ،خدمات آمبوالنس را مراکز خیریهه
یا سازمانهای غیرانتفاعی ترمین میکنند .هاللاحمر (صلیب سرخ) خهدمات داوطلبانهۀ
خود مال امداد و نجهات و آمبهوالنس را در مواقهع بحرانهی ارائهه میدههد .در بعضهی
کشورها نیز مراکز خیریه در کنار سازمانهای دولتی ،بهصورت حمایتی خهدماتی ارائهه
میدهند .این سیستم در مناطق حومهای ایاالت متحده و همچنهین شهرق اروپها بیشهتر
دیده میشود .البته تراکم جمعیت ،ازجمله عواملی است که سهبب میشهود ایهن نظهام
بهسمت دیگر نظامهای ارائهکنندۀ خدمات پیشبیمارستانی تغییر کند.
 .1خدمات آمبوالنس خصوصی :در برخی کشورها ،سازمانهای خصوصی پس از قرارداد با
دولت محلی یا ملی ،خدمات پیشبیمارستانی را ارائه میدهند .گهاهی فقهط آمبهوالنس
خصوصی وظیفۀ انتقال بیماران را بهعهده دارد .برخهی کشهورهای دیگهر نیهز خهدمات
درمانی را در کنار اقدامات دیگر خود ارائهه میدهنهد .در مهواقعی نیهز آنهها فقهط در
فوریتها و در مواقعیکه تمام آمبوالنسهای دولتی فعال است ،بهصورت حمایتی وارد
عرصه میشوند .این نظام از نظامهای بسیار قدیمی در ارائهۀ خهدمات پیشبیمارسهتانی
است.
 .3خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی ترکیبی :در این الگو که بیشتر در شهرهای کوچهک
دیده میشود ،خدمات پیشبیمارستانی را نیروهایی ارائه میدهند کهه آموزشههای الزم
را برای ارائۀ خدمات آتشنشانی و امنیتی پلیس دریافت کردهاند .این سیستم در پاسهخ
به نیازهای منطقهای ،ازنظر ساختار جغرافیهایی و سیاسهی و جمعیتهی ،بههوجود آمهده
است .این نظام در مواقع بحرانهی نیهز اسهتفاده میشهود .انهدونزی و ایسهلند و تیمهور
شرقی ،ازجمله کشورهای استفادهکننده از این روش هستند.
 .3خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی مبتنی بر بیمارستان :بیمارستانها نیهز مهیتواننهد در
محدودۀ تحت پوشش خود ،خدمات آمبوالنس ارائه دهنهد .بههکارگیری ایهن الگهو در
نظامهای پیشرفته ،از روشهای راحت برای شروع و حفهظ خهدمات پیشبیمارسهتانی
است که بهخصو

 ،در شمال و شرق آسیا بهچشم میخورد.
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 .5کارخانهها و سازمانها نیز گاهی برای ارائۀ خدمات به نیروهای خود ،خدمات آمبهوالنس
ارائه میدهند.

 .4-11-4اهداف خدمات پیشبیمارستانی
مهمترین هدف فوریتهای پیشبیمارستانی ،ارائۀ کمکههای اولیهه بههمنظور حفهظ جهان
مصدومان و پیشگیری از آسیب بیشتر و تسریع بهبود اسهت .محهور خهدمات فوریتههای
پیشبیمارستانی« ،ستارۀ حیات» ٢بوده که هر شهاخۀ ایهن سهتاره ،معهرف یکهی از خهدمات
حیاتی بهشرح زیر است:
 .۲تشخیص سریع :مردم یا سازمانهای مرتبط باید مشکل را به موقع شناسایی کنند؛
 .۸گزارش سریع :اولین افرادی که در صحنه حضهور دارنهد ،تمهاس میگیرنهد و حادثهه را
اطالع میدهند؛
 .0پاسخ سریع :اولین فرد ارائهکنندۀ خهدمات در سهریعتهرین زمهان بهه صهحنه مهیرود و
خدمات را شروع میکند؛
 .1خدمات مناسب در صحنه :فوریتههای پهیشبیمارسهتانی خهدمات مناسهب را در زمهان
مناسب در صحنه ارائه میدهد؛
 .3انتقال به مراکز درمانی.

 .1-11-4سطوح خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی
خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی را افهراد مختلفهی و بها تنهوع بسهیاری ،در کشهورهای
مختلف ارائه میدهند .اینکار به اوضاع محلی و ملهی بسهتگی دارد .در برخهی کشهورهای
اروپایی ،قانون الزام میکند که خدمات پیشرفته برای حفظ حیات و خدمات مراقبتهی ویهژۀ
سیار ١را نیروهای پزشکی ارائه دهند؛ درصورتیکه در برخی کشورهای دیگر ،این خهدمات
را پرستاران آموزشدیده ارائه میدهنهد .در شهمال امریکها و انگلهیس و اسهترالیا ،خهدمات
پیشرفتۀ حفظ حیات را امدادگران ارائه میدهند؛ درحالیکه در اروپها ،ایهن خهدمات تحهت
1. Star of life
(2. Mobile Intensive Care Units )MICU
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نظارت پزشک ارائه میشود .در انگلیس و افریقهای جنهوبی ،پرسهتاران و امهدادگرانهی کهه
آموزشهای خاصی دیدهاند ،میتوانند این خدمات را ارائه دهند .در برخی کشورها ،نظهامی
باعنوان «حمایت از زندگی» ارائۀ خدمت میکند و بیشتر ،خدمات اولیه در حفظ حیهات را
بهعهده دارد .افراد شاغل در واحدهای پیشبیمارستانی ،عناوینی مال تکنیسهین آمبهوالنس و
تکنیسین فوریتها و امدادگر دارند.

 .۶-11-4عوامل انسانی در فرایند خدمات پیشبیمارستانی
 پاسخدهندۀ اولیه ٢:اولین فردی که به صحنۀ حادثه میرسد و وظیفۀ ترمین خدمات
حفظکنندۀ حیات مال احیای قلبی-ریوی را بههعههده دارد ،ممکهن اسهت فهردی
اعزامی از فوریتهای پیشبیمارستانی باشد یا مردم و رهگذران عهادی .همچنهین
ممکن است پلیس باشد یا آتشنشانی یا امهداد و نجهات کهه کمهکههای اولیهه و
احیای قلبیریوی را آموزش دیدهاند.


رانندۀ آمبوالنس :در بعضی کشورها ،مانند کشور هند ،رانندۀ آمبوالنس هیچگونهه
آموزش پزشکی ندیده است و فقط وظیفۀ هدایت آمبوالنس را بهعههده دارد؛ ولهی
در ایران ،یکی از دو تکنیسین داخل آمبوالنس ،وظیفۀ هدایت آمبوالنس را بهعهده
دارد.

 کمککنندههای خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی :در این نظام ،افهرادی کهه در
آمبوالنس فعالیت میکنند ،آموزشهای الزم را درزمینۀ ارائهۀ خهدمات اولیهه ،ماهل
بیحرکتکردن عضو و احیهای قلبهیریهوی را دریافهت کردهانهد و وظیفهۀ انتقهال
اصولی مصدوم را بهعهده دارند.
 تکنیسینهای پزشکی فوریتها :این افراد با عنوان تکنیسین آمبوالنس در امریکا و
انگلیس شاغل هستند .بهطور معمول ،این افراد در سه سطح شاغلاند:
 oسطح فوریتهای پزشکی با تکنیسین پایه؛
 oتکنیسینهای پزشکی فوریتها؛
1. First Responder
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 oامدادگران ٢همراه تکنیسینهای پزشکی فوریتها.
این افراد میتوانند خدمات وسیعی را ارائه دهند؛ مال اکسیژندرمهانی و اسهتفاده از
دفیبریالتور.
 واحد اعزام فوریتهای پزشکی :این افراد وظیفۀ ارائۀ توضیح به تمهاسگیرنهده را
تا زمان رسیدن آمبوالنس بهعهده دارند و معموالً از فرمها و سؤالهای طراحیشده
استفاده میکنند .در ایران ،بیشتر این افراد را پرستاران تشکیل میدهنهد .در برخهی
کشورها ،مانند سوئد ،تا رسیدن آمبوالنس به محل ،این واحد همچنان ارتباط خود
را با محل حادثه حفظ میکند و راهنماییهای الزم را ارائه میدهد .در ایران ،ایهن
روش هنوز خیلی سازمانیافته نیست.
 امدادگران :این افراد سطح آموزشی باالیی داشهته و مههارتههای فراوانهی دارنهد؛
ازجمله لولهگذاری داخل تراشه ،برقراری خط وریهدی ،بهازکهردن راه ههوایی .در
امریکا ،این افراد معرف برترین سطح ارائۀ خدمات فوریهتههای پیشبیمارسهتانی
هستند .در انگلیس و امریکایجنوبی ،امدادگران آموزشهای بیشتری مهیبیننهد تها
بتوانند خدمات پزشکی پیشرفتهتری ،ماننهد تجهویز دارو را بههطور مسهتقل ارائهه
دهند.
 امدادگران مراقبتهای ویژه :این سطح تخصصهی بههتهازگی ایجهاد شهده اسهت و
معموالً در بعضی مناطق امریکها و کانهادا خهدمت مهیکننهد .ایهن افهراد بیشهترین
تخصص را دارند و در مواقعی ،مال کاتترگذاری قلبی و تروما وارد عمل میشوند
و پس از ارائۀ خدمات حفظ حیات اولیه به بیماران بدحال ،آنها را از بیمارسهتانی
به بیمارستان دیگر انتقال میدهند.
ِ
درحال توسهعه اسهت.
 استفاده از پرستاران در عرصۀ ارائۀ خدمات پیشبیمارستانی
کشورهایی مال فرانسه و ایتالیا از امدادگران استفاده نمیکنند؛ بلکه پرستاران را در
این عرصه بهکار میگیرند .این پرستاران ممکهن اسهت بههطور مسهتقل یها تحهت
1. Paramedics

  088آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامۀ کشوری

نظارت پزشکان کار کنند .در برخهی کشهورهای اروپهایی ،ماهل نهروژ ،امهدادگران
ِ
درحال توسهعه اسهت .پرسهتاران افهرادی
وجود دارند؛ ولی نقش پرستار آمبوالنس
چندتخصصی هستند که خدمات گستردهتری ارائه مهیدهنهد .در شهمال امریکها و
برخی کشورهای امریکایی دیگر ،پرستاران در فوریتههای پهیشبیمارسهتانی کهار
میکنند .در امریکا بهطور معمهول ،پرسهتاران آمهوزشدیهده در آمبهوالنسهها کهار
میکنند .در بعضی کشورهای اروپهایی ،ماهل فرانسهه ،ایتالیها ،سهویس و اتهریش،
پزشکان مشارکت بیشتری در فوریتهای پیشبیمارستانی دارند .در این کشهورها،
خدمات پیشرفتۀ حفظ حیات را پزشکان ارائه میدهند و امدادگر وجود نهدارد .در
انگلستان ،آمبوالنسهایی باعنوان «آمبوالنس خهدمات ویهژۀ تنفسهی» را همهراه بها
پزشکان متخصص فوریت ،وسعت بخشیدهاند .در ایران ،تقریباً تمامی افراد واحهد
اعزام در فوریتهای پیشبیمارستانی و حدود 1۸درصد از تکنیسینهای ارائهکنندۀ
این خدمات را پرستاران تشکیل میدهند.

 .1-11-4الگوهای ارائۀ خدمات پیشبیمارستانی
در دنیا دو الگوی رایج برای ارائۀ خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی وجود دارد:
 .۲پزشک رهبر :خدمات تخصصی در کشورهای آلمانیزبهان و فرانسهه را بیشهتر پزشهکان
هدایت میکنند .خدمات وابسته را نیز پرستاران و امدادگران ارائه میدهند؛ ولی تحهت
نظارت پزشکان.
 .۸متخصصان پیشبیمارستانی 1:این الگو بیشتر در مناطق آنگلوساکسهون امریکهایی وجهود
دارد و در آن ،سطوح مختلفی از امدادگرها استفاده میشود.

 .۸-11-4مقایسخخۀ اجخخزای مشخخترک نظامهخخای ارائهکننخخدۀ خخخدمات
پیشبیمارستانی
در نگههاهی ابتههدایی ،دو نظههام اصههلی اروپههایی و امریکههایی در عرص هۀ ارائ هۀ خههدمات
پیشبیمارستانی قابلبررسی است .در برخی کشورها نیز مانند چین ،نظهامی ترکیبهی وجهود
1. Pre-hospital specialists
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دارد .این نظام ترکیبی است از نظامهای کشورهای ایاالت متحده و ایتالیا و آلمان و . ...نظام
اروپایی بیشتر به مراقبت در عرصه ٢و نظام امریکایی بیشتر به استفاده از نیروهای متخصص
برای ارائۀ خدمات مبتنی بر بیمارستان معطوف است .برای مقایسۀ بهتر این نظامههای ارائهۀ
خدمات پیشبیمارستانی بهتر است مؤلفههای مهم آنها را در برخی کشورها مقایسهه کنهیم.
از میان این مؤلفهها میتوان به پاسخدهندۀ اولیه ،ارائهکنندگان خهدمات ،زمهان پاسهخگویی،
ترکیب نیروی انسانی و تجهیزات اشاره کرد.
 .۲پاسخدهندۀ اولیه :مطالعات چندانی درزمینۀ بررسهی ایهن عامهل انجهام نشهده اسهت .در
ِ
درحالتوسعه ،مردمِ ناظر ،بیشترین افراد را در این دسته تشکیل میدهند .در
کشورهای
ِ
درحالتوسههعه ،اغلههب ،مههردم و نههاظران ،بیشههترین بخههش از
بسههیاری از کشههورهای
پاسخدهندههای اولیه را شامل میشوند؛ برای ماال ،مطالعات در غنها و پاکسهتان نشهان
میدهد که رانندههای تاکسی و مینیبوس ،اصلیترین افراد در این دسته هستند.
ِ
اثربخشی آموزشهای مناسب تکنیسینها را بهرای
 .۸ارائهکنندگان خدمات :برخی مطالعات
کههاهش تلفههات نشههان دادهانههد .در کشههورهایی ماننههد مکزیههک و ایههران ،متخصصههان
پیشبیمارستانی که درزمینۀ عملیات حفظ حیات پایه آموزش دیدهاند ،ارائۀ خهدمات را
بهعهده دارند؛ درحالیکه در بیشت ِر بخشهای استرالیا ،نیوزلند ،هلند ،انگلستان و ایاالت
متحده ،متخصصان پیشبیمارستانی که درزمینۀ عملیات احیای پیشهرفته دوره دیدهانهد،
وظیفۀ ارائۀ خدمات را بهعهده دارند .در بخشهایی از کانادا ،یونان ،آلمان و لنهدن نیهز
متخصصان پیشبیمارستانی که پزشکانی دورهدیده دراینزمینه هستند ،ایهن خهدمات را
انجام میدهند .در ایران ،ارائهکنندگان خدمات پیشبیمارستانی تکنیسینهای فوریتهها
و پرستارانی هستند که زیرنظر پزشکان خا

 ،خهدمات را ارائهه میدهنهد .در کانهادا،

افراد دورهدیده درزمینۀ احیای قلبیریوی پیشرفته و احیای پایهه و همچنهین پزشهکان،
دراینزمینه فعالیت میکنند؛ اما فقط پزشکان مجاز هستند خهدمات پیشبیمارسهتانی را
به مصدومان ارائه دهند .در آلمان و استرالیا ،پزشکان دورهدیده درزمینۀ خدمات احیای
1. Field Care
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پیشرفته ارائۀ خدمت میکننهد؛ درحالیکهه در هلنهد ،پرسهتاران آموزشدیهده بهه ارائهۀ
خدمات احیای پیشرفته در عرصۀ پیشبیمارستانی مجاز هستند.
 .0زمان پاسخگویی 1:این زمان از لحظۀ اطالعرسانی به واحد کمکرسان تا رسیدن به محل
حادثه محاسبه میشود .حتی بهترین تیم ازنظر تجهیزاتی ،درصورتیکه نتواند بهموقع بر
بالین مصدوم حاضر شود ،نمیتواند خدمات بهموقع و مناسبی ارائه دههد .نسهبت یهک
تیم بهاِزای هر3۱هزار نفر براساس مطالعۀ مکسواین 2و رسیدن به زمهان 1تها 3دقیقهه،
زمان پاسخگویی پایین تلقی میشود .ترافیک ،نقشههای ناکامل شهری ،ناآشهنایی افهراد
به آدرسها و تجمع مردم ،ازجمله عواملی است که سبب میشود افزایش این زمان در
حوادث ترافیکی افزایش یابد .در مونتاری و مکزیکوسیتی و در شهرهایی که از نسهبت
یک تیم بهاِزای ۲۱۱هزار نفر جمعیت اسهتفاده میکننهد ،زمهان پاسهخگویی حهدود ۲۱
ِ
ههانویی ویتنهام 3،وجهود یهک تهیم بههاِزای
دقیقه محاسبه شده اسهت؛ درحالیکهه در
3۱۱هزار نفر جمعیت ،زمان پاسخگویی را به  0۱دقیقه افهزایش داده اسهت .ایهن زمهان
برای استرالیا ۲۲.5دقیقه ،انگلیس  5.۲دقیقه ،کانادا  3.۲دقیقه ،آلمان  ۸۱.3و لنهدن ۲۲.۲
دقیقه برآورد شده است.
 .1ترکیب نیهروی انسهانی در آمبوالنسههای پیشبیمارسهتانی :ترکیهب نیهروی انسهانی در
مرموریتهای پیشبیمارستانی در کشورهای مختلف تفاوتهایی دارد؛ بهرای ماهال ،در
ایران و مکزیک ۸ ،تکنیسین متبحر درزمینۀ عملیات احیای پایه؛ در استرالیا و اوکلنهد و
نیوزیلند ۸ ،تکنیسین متبحر درزمینۀ عملیات احیای پیشرفته؛ در مونترال کانهادا و آلمهان
و برخی از شهرهای یونان مال آتن ۲ ،تکنیسین آشنا به عملیات احیای پایه و  ۲پزشک
و در برخی از ایالتهای ایاالت متحده امریکها ۸ ،تکنیسهین متبحهر درزمینهۀ عملیهات
احیای پیشرفته ،ارائۀ خدمت میکنند.

1. Response Time
2. MAC Souain
3. Hanoi -Vietnam
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 . 3تجهیزات و وسایل ارتباطی :تجهیزات مورداسهتفاده در آمبوالنسهها و همچنهین وسهایل
ارتباطی ،مانند بیسیم و تلفن ،تلفن ثابت و همراه ،ازجمله امکاناتی است کهه در ارائهۀ
بهینۀ خدمات پیشبیمارستانی نقش دارد .نتایج یکی از بررسیها نشان داد کهه در سهال
ِ
تلفن همهراه بههاِزای ۲۱۱
 ،۲333برزیل بهطور متوسط ۲3 ،خط اصلی تلفن و  ۲3خط
نفر جمعیت بوده؛ درحالیکه این رقم برای آرربایجان 3 ،خط تلفهن و  ۸0خهط همهراه
بهاِزای  ۲۱۱نفر جمعیت بوده است و در کامبوجیا ،هیچ خهط تلفهن و  5خهط همهراه.
امروزه ،برخی کشهورهای پیشهرفته از تجهیهزات مهاهوارهای نیهز دراینزمینهه اسهتفاده
میکنند.
 . 3انتقال مصدوم :انتقال مصهدوم از محهل حادثهه تها بیمارسهتان ،ازجملهه اجهزای مههم در
خدمات پیشبیمارستانی است که هنوز ههم یکهی از مشهکالت موجهود در ایهن نظهام
قلمداد میشود .در کشورهای مختلف ،تفاوتهایی دراینزمینه وجود دارد؛ برای ماهال،
در مولداوی ،آمبوالنسهای  ۸چرخ از وسهایل رایهج بهرای انتقهال مصهدومان بهشهمار
میرود .در مطالعهای مشخص شد که حدود ۸۱درصد از مواقع ،آمبوالنسهها در شههر
کواالالمپور ،بهعلت نبود امکانات جهتیابی نمیتواننهد بهه بهالین مصهدومان برسهند و
مصدومان را تاکسی و پلیس و دیگر وسهایل نقلیهه بهه بیمارسهتان میبرنهد .اطالعهات
ِ
درحالتوسعه ،فقهط
حاصل از مطالعات اپیدمیولوژیک معرف آن است که در کشورهای
۲1درصد از مصدومان حوادث ترافیکی را آمبوالنس به بیمارستان منتقل میکند و فقهط
۲۱درصد از افراد ،خدمات امهداد و نجهات را دریافهت مهیکننهد .در دهلهی ،از ههر 0
آمبوالنس ،یکی فاقد تکنیسین مجرب است .در یونان ۲۱ ،چرخبهال وظیفهۀ کمهک بهه
انتقال مصدومان را در سراسر کشور بهعهده دارند؛ آنهم فقط در ساعات روز .آلمهان و
استرالیا نیز ازجمله کشورهایی هستند کهه از چرخبهال بهرای انتقهال مصهدومان کمهک
میگیرند .در آلمان 3۸ ،چرخبال در عرصۀ ارائۀ خدمات پیشبیمارستانی فعال هستند.
نوع وسیلۀ انتقالدهندۀ مصدومان ،در کیفیت خدمات اثرگذار است؛ اما بهطور معمهول،
عاملی جدا از دیگر عوامل درنظرگرفته نمیشود .در مطالعهای دربارۀ تهرثیر اسهتفاده از
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چرخبال در کاهش تلفات حوادث در ایهاالت متحهده مشهخص شهد کهه کهاهش آمهار
تلفات ،بیشتر به استفاده از تجهیزات و خدمات مراقبتهی مناسهب توسهط ارائهکننهدگان
ِ
درحالتوسهعه
خدمات در چرخبال مربوط بود ،تا افزایش سرعت انتقال .در کشهورهای
یا کمتر توسعهیافته ،اسهتفادهنکردن از تجهیهزات و کارکنهان مجهرب ،ازجملهه عوامهل
افزایش تلفات حوادث ترافیکی در مرحلۀ انتقال مصدوم بوده است.
ِ
درحالتوسههعه ،رسههیدگی بههه
 .5تسهههیالت بهداشههتی و سههالمت :در برخههی از کشههورهای
مددجویان را افهرادی غیرپزشهک و غیرحرفههای و بها سهطح آموزشهی ابتهدایی ارائهه
ِ
مصدومان حهوادث ،کهارایی الزم را ندارنهد .در
میدهند .این افراد درزمینۀ رسیدگی به
این مراکز ،زمان و همچنین تعداد تلفات در اثر تسلطنداشتن ارائهکنندگان خهدمات بهه
مبانی تریاژ ،روندی افزایشی را نشان داده است.
 .۲مداخالت درزمینۀ افزایش اثربخشی نظهام در ارائهۀ خهدمات پیشبیمارسهتانی :بههمنظور
ارتقای نظامهای ارائهۀ خهدمات پیشبیمارسهتانی ،توجهه بهه عوامهل جمعیتشهناختی،
جغرافیایی ،امکانات و بهطور کلی ،دو عامل اصلی سیاسی و اقتصادی ،اهمیت بسهزایی
دارد.
 .3آموزش :مطالعات هاسام و دیگران 1حاکی از آن بود که آموزش مردم درزمینۀ کمکهای
اولیه ،ازجمله راهکارهای کاهش تلفهات در منهاطق پرحادثهه اسهت .در تهرینیهدال و
توباگو ،آموزش ارائهکنندگان خهدمات سهبب شهده اسهت تلفهات حهوادث بهه میهزان
3۱درصد کاهش یابد .همچنین ،این آموزشهها در نیجریها و ایالهت کبهی نیهز کهاهش
تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را موجب شده است .در کشور هندوسهتان ،دورهههای
خاصی برای افراد جامعه و بهمنظور مداخالت بهرای مواجههه بها مصهدومان حهوادث،
برنامهریزی و اجرا شده است .گزارشهای فوق حاکی از این موضوع اسهت کهه حتهی
باوجود دسترسینداشتن به تجهیزات و امکانات فناوری جدید ،اسهتفاده از روشههای

1. Husum et al

فصل چهارم :سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی 092

ِ
درحالتوسهعه بههعنوان راهکهاری
ارتقای کیفیت خدمات ،مانند آموزش ،در کشورهای
برای کاهش تلفات ناشی از حوادث بهکار گرفته میشود.
ِ
درحالتوسعه و کمدرآمد ،وجود نظامهایی کهه در
 .۲۱سازماندهی و هزینهها :در کشورهای
آن دریافتکنندۀ خدمات پیشبیمارستانی ملزم به پرداخت هزینه است ،ازجملهه موانهع
موجود برای استفادۀ قشر فقیر از خدمات پیشبیمارستانی محسوب میشهود .بنهابراین،
طراحی نظامهایی متناسب با اوضاع بومی این مناطق اثربخشی این خهدمات را افهزایش
میدهد.
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خالصۀ فصل
در این فصل ،تاریخچه و ضرورت تدوین سامانۀ فرماندهی در عرصۀ حهوادث بیمارسهتانی
را تشریح شد .درادامه نیز عناصر اصلی سامانه شهامل فرمانهده ،ارشهدههای ایمنهی ،روابهط
عمومی ،هماهنگی و متخصصان فنیپزشکی و واحدهای عملیات ،برنامهریهزی ،پشهتیبانی و
اداریمالی معرفی شهده و شهیوۀ ارتبهاطی و عملکهرد آنهها تبیهین شهد .سهپس ،راهنمهای
برنامهریزی و پاسخ و شرح وظایف همۀ قسمتهای اصلی توضیح داده شد .درخاتمهه نیهز
ساختار کالن مدیریت بحران کشور را در بخش سالمت ،بهطور خالصه تشریح شد.
توصیه میشود سامانۀ فوق براساس سناریوهای استخراجشهده از تحلیهل خطهر تهدوین
شده و حداقل سالی دو بار براساس یکی از سناریوها ،بهصورت مانور دورمیهزی یها مهانور
عملیاتی تمرین شود.
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فصل پنجم :فعالکردن سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستان
محتوای فصل
 آمادهباش و اخطار؛
 ارزیابی و پایش موقعیت و فرایند فعالکردن سامانۀ فرماندهی حوادث
بیمارستانی؛
 بازگشت به وضعیت عادی؛
 ارزیابی عملکرد و پاسخ به حادثه/آموزش کارکنان.

اهداف فصل
خوانندگان در پایان این فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 دربارۀ فرایند فعالکردن سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی بحث کنند و به نکات زیهر
پاسخ دهند:
 .۲آمادهباش و اخطارها؛
 .۸ارزیابی و پایش موقعیت؛
 .0اجرای برنامۀ عملیات حادثه؛
 .1راهانداز ِ
ی مرکز فرماندهی حوادث بیمارستان؛
 .3فعالسازی سامانۀ فرماندهی حادثه؛
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 .3برنامهریز ِ
ی عملیاتی حادثه؛
 .5ارتباطات و هماهنگیها؛
 .۲رفاه و سالمت کارکنان؛
 .3مالحظات عملکردی؛
 .۲۱مالحظات اخالقی و قانونی؛
 .۲۲تخلیه؛
 .۲۸بازگشت سیستم به وضعیت عادی؛
 .۲0ارزیابی عملکرد و پاسخ به حادثه.
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 .3-1آمادهباش و اخطارها
برای پاسخگویی مناسب و مؤثر به هر حادثه ،نظام پاسخگو در راستای انجام وظیفه ،در قدم
اول الزم است تاحدامکان ،با فراهمکردن دادهها و تولید اطالعات ،سطح بحران را ارزیابی و
تعیین کند تا بتواند متناسب با سطح بحران ،خود را برای پاسهخگویی آمهاده سهازد؛ نیهز بها
بسیج امکانات و نیروی انسانی ،پاسخ متناسب با حادثه را ارائه کند.
در بسیاری مواقع ،حادثهای رخ نداده است؛ اما احتمال بهروز آن وجهود دارد .در چنهین
موقعیتی ،از مفهومی با عنوان «اعالم وضعیت» استفاده میشود که باتوجهبهه درجهۀ احتمهال
رخداد حادثه ،بیمارستان یا بخشهای پاسخگوی دیگر در وضعیتهای قرمز ،نهارنجی ،زرد
و سفید قرار میگیرند.
وضعیت سفید کمترین سطح آمادگی و وضعیت قرمز بیشترین سهطح آمهادگی بیمارسهتان را
نشان میدهد .گفتنی است گاهی ،وضعیت بیمارستان سفید است؛ اما ازطهرف مراجهع بهاالتر بهه
بیمارستان اعالم آمادگی ،نه «آمادهباش» میشهود .در ایهن حالهت ،مهدیران  ۲بهاکس اول سهامانۀ
فرماندهی حادثه در وضعیت هشدارباش و آنکال (بهصورت تلفنی) در دسترس قهرار میگیرنهد
تا درصورت تبدیل وضعیت از سفید به سطوح باالتر ،به بیمارستان فراخوانده شوند.
پاسخ بیمارستان به حادثه ،هنگامی شروع میشود که احتمال وقوع آن وجود داشته باشد
یا به وقوع پیوسته است یا وقتیکه احتمال ایجاد اختالل در عملکرد و فعالیهتههای روزانهه
وجود دارد .اطالعات مربوط به اعالم وضعیت حادثه بسیار مهم اسهت و از منهابع مختلفهی
بهدست میآید .این منابع عبارتاند از :سازمان مدیریت بحران ،مرکهز مهدیریت حهوادث و
فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت ،سهازمانههای امنیتهی و اطالعهاتی ،رسهانههها ،مرکهز
اورژانس  ،۲۲3مراکز فوریتههای محلهی ،مراکهز بهداشهتیدرمانی روسهتایی و خانههههای
بهداشت .گاهی ،منبع اطالعاتی ممکن است تمهاس مردمهی باشهد ،مبنیبهر اینکهه رویهداد
خاصی یا نشت بزرگی از مواد خطرناک صورت گرفته است یا گزارش آبوهوا که احتمهال
وجود شرایط تهدیدآمیز و خطرناک را منتشر میکند.
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براساس قوانین موجود در کشور مها ،مسهئولیت اعهالم وضهعیت حادثهه برعههدۀ سهازمان
مدیریت بحران کشور یا استان یا شهرستان است .بعد از تعیهین سهطح بحهران ،بهه سهازمانهای
تحت امر ،ازجمله مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت یا قطهب یها دانشهگاه علومپزشهکی و
بهتبع آن ،ثبت این وضعیت به شبکههای خهدمات فهوریتی پهیشبیمارسهتانی و مراکهز درمهانی،
بهخصو

بیمارستانها ،ابالغ میشود .بنابراین ،بیمارستانها در زمهان وقهوع حهوادث ،اغلهب،

هشدار را از مرکز هدایت عملیات مربوط به خود یا دیگر مراکز رسمی دریافت میکننهد .اولهین
اخبار مربوط به رویداد و جزئیات اولیه دربارۀ آن ممکن است ازطریق ارزیابی موقعیتی نیروههای
ارزیاب یا گزارش رادیویی یا اورژانهس فرسهتاده شهود .خبهر فهوری حادثهه ازطریهق رادیهو یها
تلویزیون در هنگام واردآمدن خسارتهای سنگین و مراجعۀ قربانیان و مصدومان فهراوان منتشهر
میشود و انتشار اطالعات دربارۀ جزئیات آن نیز در پی آن صورت میپذیرد .اطالعهات کارکنهان
فوریتها یا آتشنشانی در ابتدا ،ممکن است ناقص و سطحی باشد؛ اما با ارزیابی موقعیهت ،ایهن
اطالعات دقیقتر و کاملتر خواهد شد.
کارکنان دریافتکنندۀ هشدار بدون درنظرگرفتن زمان و شیوۀ اعالم خطر ٢الزم اسهت از
نحوۀ اطالعرسانی بهموقع کارکنان مهم و کلیدی آگاه شوند و اقداماتی انجام دهند؛ ازجمله:
دسترسههی بههه وسههایل محههافظتی کارکنههان کهه براسههاس آن ،قههادر بههه حفاظههت از خههود و
همکارانشان باشند .اطالعرسانی درخصو
یک منبع اکتفا نشود .دراینخصو

حادثه باید بالفاصله صورت گیهرد و فقهط بهه

 ،باید پیجر کارکنان ،شمارۀ همراه ،آدرس ایمیل ،پیجهر

شخصی و تلفن منزل باید بهصورت محرمانه نگهداری شود؛ ولی باید برای برقراری ارتباط
مدیران و متخصصان ارتباطات از راه دور ،در زمان نیاز ،در دسترس باشد.
بهمنظور دسترسی ازطریق روشهای باال ،اطالعات ارتباطی افهراد همهواره بایهد بههروز
نگهداری شود .همچنین بهتر است مرکز تلفن بیمارستان به تلفنهای مدیران و متخصصهان
و کارکنان اصلی بیمارستان دسترسی داشته باشهد .در حهوادثی ،نظیهر شهیوع بیمهاریههای
عفونی ،معموالً بیمارستانهها اولهین مراجعهی هسهتند کهه از وقهوع نابهنگهام حادثهه مطلهع
1. Notification

فصل پنجم :فعال کردن سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی 010

میشوند؛ برای ماال ،تعهداد بسهیاری از بیمهاران بها عالئهم شهبهآنفوالنزا ،بههویژه در زمهان
غیرمعمول سال ،به بیمارستان مراجعه میکننهد .در چنهین مهوقعیتی ،اعهالم خطهر داخلهی و
خارجی برای آگاهسازی افراد الزم است .تعداد سازمانهای خارجی که در چنین مهوقعیتی،
نیاز به اطالعرسانی دارند ،بستهبهه موقعیهت متفاوتانهد؛ ولهی درمجمهوع ،ایهن سهازمانها
عبارتاند از :مرکز هدایت عملیات دانشگاه علومپزشهکی ،مرکهز ههدایت عملیهات منطقهه،
آتشنشانی ،خدمات اورژانس پیشبیمارستانی ،مراکز بهداشتیدرمانی ،بیمارستانهای دیگهر،
پلیس و سازمان مدیریت بحران.
این سازمانها با برنامهای مناسب ،اطالعات الزم را دربارۀ زمان و نحوۀ تماس بها آنهها
و چگونگی اطالعرسانی به آنها در ساعات غیراداری و تعطیالت و آخر هفتهها ،در اختیهار
کارکنان قرار میدهند .در بسیاری از حوادث ،پس از فعالسازی تمام یها قسهمتی از سهامانۀ
فرمانههدهی حادث هۀ بیمارسههتانی ،ای هن سههامانه حادثههه را مههدیریت میکنههد؛ امهها در برخههی
وضعیتهای غیرفوری نیز فعالسهازی و اسهتفاده از سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ بیمارسهتانی
ارزشمند است .انتقال بیماران به مراکز درمانی دیگهر و حهوادث مربوطبهه آبوههوا ،نظیهر
توفان و برف و تجمعات بزرگ افراد در جامعه ،نمونههایی از این قبیلاند .سامانۀ فرماندهی
حوادث باید تا اندازهای توسهعه پیهدا کنهد کهه توانهایی مهدیریت موقعیهتههای احتمهالی
پیشبینیشده را داشته باشد.

 .1-1ارزیابی و پایش موقعیت
کارکنان سامانۀ فرماندهی حوادث بها اسهتفاده از روشههای مختلهف ،آخهرین اطالعهات را
دریافت خواهند کرد .خدمات فوریتی پیشبیمارستانی معمهوالً گهزارش حادثهه را ازطریهق
افزایش تماسهای تلفنی مددجویان ،رادیو ،تلفهن همهراه و کارکنهان حاضهر در صهحنه یها
همراه بیماران منتقلشده بهدست میآورد .همچنین ،باتوجهبه استقرار فرستندههای رادیهویی
سازمانهایی ،مانند پلیس و هاللاحمر و آتشنشهانی در دیسهپچ اورژانهس  ،۲۲3در دقهایق
اول ،ازطریهق فرسههتندههههای بهیسهیم ،اطالعههات مربههوط بههه حادثههه را دریافههت میکننههد.

  010آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامۀ کشوری

صحبتکردن با بیماران نیز برای بهدستآوردن اطالعات دربارۀ آنچه اتفاق افتاده یا احتمهال
وقوع آن وجود دارد ،مفید است .همچنین ،نیروهای انتظام ِی حاضردرمحل نیز منبع دیگهری
برای بهدستآوردن اطالعات هستند .آخرین اخبار نیز بهطور متناوب ،ازطریق مرکز هدایت
عملیات حادثۀ محلی یا کارکنان مرکز هدایت عملیات دانشگاه دریافت میشود.
بیمارستان الزم است درصورت آگاهی از واقعۀ بحرانی ،بالفاصهله ،بها همهاهنگی مرکهز
هدایت عملیات دانشگاه ،برای بهدستآوردن اطالعات و اخبار صحنۀ حادثه کوشهش کنهد.
منابع دیگری که بیمارستان ممکهن اسهت از آنهها اطالعهات بهدسهت آورد ،مرکهز دیسهپچ
اورژانس  ،۲۲3مرکز هدایت عملیات محلی (شههرداری یها فرمانهداری) و نیهروی انتظهامی
است؛ اما ارجح بهدستآوردن اطالعات از مرکز هدایت عملیات دانشگاه است؛ زیرا هنگام
ِ
ترافیک مکالمههای تلفنی مهواجهیم ،مگرآنکهه بهه ههر دلیلهی،
وقوع حادثه با افزایش شدید
ارتباط با مرکز هدایت دانشگاه قطع شده باشد.
گزارشهای بیرونی به اندازۀ آخرین اخبار اتفاقهای رخداده در بیمارسهتان ارزشهمند اسهت.
فرمانده حادثه باید آخرین اخبار و اطالعات را بهشکلی منظم و سریع ،از کارکنان خهود دریافهت
کند .هنگامیکه فرمانده مرکز فرماندهی بیمارستانی را تهرک میکنهد ،بههمنظور اطمینهان از ادامهۀ
عملکرد این مرکز ،باید یک ارشد موقت در این پست جایگزین شود .درصورت نیهاز ،مشهاهدۀ
دوربینهای نظارتی در قسمتهای مهم مرکز درمانی ،اطالعات مناسهبی را در اختیهار مسهئوالن
قرار میدهد .روش دیگر ،استفاده از دوربینهای فیلمبهرداری دسهتی در قسمتهایگفتهشهده و
دیدن این فیلمها در مرکز فرماندهی یا مرکهز ههدایت عملیهات بیمارسهتان اسهت .همچنهین ،بها
مشاهدۀ زیرنویس تلویزیونهای ملی یا محلی ،اطالعات بسیاری دربارۀ محل حادثه یا وضهعیت
بیمارستانهای دیگر بهدست خواهد آمد.
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 .1-1اجرای برنامۀ عملیات حادثه

0

پس از اعالم آمادهباش و هشدار به کارکنان ،گام مهم بعدی ،تعیین پاسهخههای عملکهردی

١

مناسب براساس اطالعات موجود است .دراینمیان ،فعالسهاز ِ
ی تمهام یها قسهمتی از مرکهز
فرماندهی حادثۀ بیمارستان و بازنگری خهدمات مراقبتهیدرمهانی در سهاختمان اورژانهس و
ِ
اغلب
دیگر قسمتهای عملکردی بیمارستان جزو اقدامات مهم و اولیه بهشمار میروند .در
مواقع ،اطالعات ارائههشهده در مراحهل اولیهه بهرای تعیهین مرحلهۀ بعهدی ،کهافی نیسهت.
باوجوداین ،فرد مسئول براساس تجربۀ خود در موقعیت مشابه یا استفاده از تجربۀ دیگهران،
برای پاسخگویی به چنین پرسشهایی تصمیمگیری خواهد کرد .این پرسشها ممکن اسهت
بهاینصورت باشد :چه اتفاقی افتاده است؟ چه حادثهای به مرکز درمانی صدمه زده اسهت؟
آیا این صدمه با منابع موجود و ازطریق فعالیتههای معمهول روزانهه و اقهدامات مهدیریتی
مهارشدنی است یا خیر؟
در برنامۀ عملیات حادثه ،باید تصمیمگیرندگان و شاخصهای ارزیابی عملکرد ایهن افهراد در
موقعیتهای حساس تعیهین شهوند .معمهوالً تصهمیمگیرندگان اصهلی در اینکهار عبارتانهد از:
رئیس ،مدیر ،مدیر پرستاری ،سوپروایزر و پزشک ارشد بخهش اورژانهس کهه همگهی براسهاس
تصمیمگیری و برنامۀ قبلی انتخاب میشهوند .راهنمهای پاسهخ در حهوادث ،راهکارههایی بهرای
پاسخگویی هنگام مواجهه با حوادث داخلی یا خارجی در بیمارستان ارائه میدههد .ایهن راهنمها
باید برای استفادۀ سریع بهشکل جیبی با فرمت کامپیوتری در دسترس باشد و باتوجهبه جزئیهات
محتوایی فرمت آن برای ثبت اقدامات صورتگرفته قابل استفاده باشد.
بهمحض تریید خبر حادثهه و تصهمیمگیری دربهارۀ لهزوم فعالشهدن سهامانۀ فرمانهدهی
حوادث بیمارستان و مرکز فرماندهی بیمارستان ،مسئوالن بایهد بههسهرعت ،اطالعهات را در
اختیار کارکنان مهم بیمارستان در داخل یا خارج آن یا حین جلسه و حتهی در خانههایشهان
قرار دهند .این اطالعرسانیهای بهموقع ،باید با استفاده از استراتژیهای مختلهف ،بههخوبی
هماهن

و طراحی و شرح داده شود؛ نظیر استفاده از بلندگو ،پیجر ،ایمیل ،پیغهام تلفنهی یها
)1. Emergency Operation Plan (EOP
2. Response action
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ارسال پیک برای اطمینان از رسیدن اطالعات .عالوهبراین ،برنامۀ عملیات حادثه باید شهامل
این ویِژگیها باشد :راهاندازی سریع مرکز فرماندهی حادثۀ بیمارستان؛ مکهان مناسهب بهرای
استفادۀ فرماندهان؛ اجرای فرایندهای مدیریت اطالعات؛ آمادهکردن و فعهالکردن کانالههای
ارتباطی موردنیاز و در دسترسداشتن برنامۀ فرماندهی حوادث که باید توسط افراد مناسهب
باصالحی ِ
ت الزم ،فعالسازی شود.

 .4-1راهاندازی مرکز فرماندهی حوادث بیمارستان
این عوامل کار تیم فرماندهی حوادث را بهشدت ،تسهیل خواهد کرد :دسترسهی بهه مکهانی
آماده برای تیم مدیریت فرماندهی حوادث بیمارستانی بهمنظور تشکیل جلسهها و هماهنگی
فعالیتها ،منابع ،اطالعات و بهعبارتی ،وجود مرکز فرماندهی بیمارستانی.

 .3-4-1مشخصات مرکز فرماندهی حوادث بیمارستانی
طرح و موقعیت مرکز فرماندهی بیمارستانی باید چنین ویژگیهایی داشته باشد:
 امکان دسترسی :دسترسی به این مرکز بایهد از تمهام نقهاط بیمارسهتان امکانپهذیر
باشد .مرکز نباید در مکانهای عمومی و شلوغ بیمارستان قهرار داشهته باشهد .ایهن
مکان ممکن است در وضعیت معمول نیز استفاده شود؛ ولی باید بهراحتهی ،امکهان
تغییر کاربری داشته باشد.
 قابل استفاده بودن :مرکهز فرمانهدهی حهوادث ،بایهد امکهان اسهکان اعضهای تهیم
مدیریت حادثه را به هر تعداد ،داشته باشد و از فضا ،وسایل ،مبلمان ،تجهیهزات و
تکنولوژ ِ
ی کافی بهمنظور رویارویی با انهواع حهوادث برخهوردار باشهد؛ درضهمن،
ِ
دستکم ،به مدت  5۸ساعت داشته باشد.
توانایی ترمین نیازمندیهای گوناگون را
 خدمات شبانهروزی :این مرکز باید توانایی ارائۀ مستمر خدمات و پشهتیبانی بهرای
عملیات حادثه ،بهاندازۀ  5روز هفته و  ۸1ساعت شبانهروز را داشته باشد.
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 امنیت :مرکز فرماندهی حوادث باید امنیت کامل و امکان حفاظت در موقعیتههای
خا

را داشته باشد؛ لذا افراد حاضر در این مرکز ،باید به وسایل و سیسهتمههای

ارتباطی و اطالعاتی حساس بهراحتی دست یابند.
ِ
اتفاق رخداده و همچنین امکهان
 ماندگاری و پایندگی :این مشخصه توانایی تحمل
انتقال مرکز فرماندهی بیمارستانی به مکانی دیگهر و امکهان مانهدگاری و پاینهدگی
مرکز را نشان میدهد.
 امکان عملکرد بین سهازمانی :مرکهز فرمانهدهی حهوادث بایهد تکنولهوژی مبادلهۀ
اطالعات حساس را درخصو

حادثه و دیگر اطالعات معمول بهه دیگهر مراکهز،

مال مرکز هدایت عملیات دانشگاه یا مراکز هدایت عملیهات حادثهه داشهته باشهد.
همچنین ،ایدئال آن است که در مرکز فرماندهی حوادث ،مکانهایی برای کارههای
زیر طراحی شود:
o

اتاق هدایت عملیات بهمنظور هماهنگی اعضای تیم مدیریت حادثه .این مکان
 ،بهعنوان محلی برای پست فرماندهی از پهیش تعیهین

ازطریق عالئمی خا
شود؛
o

مکانهایی برای پستهای فرماندهی با فضای قابل استفاده و دسترسی سهریع
به امکانات و ابزارهای فرماندهی تعیینشده در برگۀ شرح وظایف؛

o

اتاق کنفرانس محصور و نزدیک برای جلسههای خصوصی یا اطالعرسانی به
مدیران؛

o

فضای ارتباطی برای رادیو و تلفن و تجهیزات پشتیبانی؛

o

نمایشگرهای الکترونیکی و دستنوشتههها بهرای اعهالم اطالعهات موردنیهاز
بهمنظور تصمیمگیری؛

o

کمدهای مخصو

برای نگهداری نقشههها ،برنامهههها ،راهنمهای اسهتفاده از

وسایل ،منابع مدیریتی ،تجهیزات ،ملزومهات و دسهتورالعملههای فرمانهدهی
هنگامی که از آنها استفاده نمیشود.
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 .1-4-1امکانات ،تجهیزات و ملزومات
مرکز فرمانهدهی بههمنظور برقهراری ارتبهاط مهؤثر بها قسهمتههای مختلهف بیمارسهتان و
سازمانهای خارج از آن برای جمعآوری اطالعات باید به انواع وسایل ارتباطی و چندالیهه
دسترسی داشته باشد که در زیر ،به آنها اشاره میشود:


سیستم ارتباطی مجهز به تلفن ،بیسیم ،تلفن ماهوارهای ،رایانه و درصورت امکان
با قابلیت استفاده از اینترنت و نمایشگرهای مناسب بههمنظور اعهالم اطالعهات بهه
کارکنان فرماندهی؛

 تجهیزات برای پخش برنامههای رادیو و تلویزیون دولتهی ،شهامل تلویزیهونههای
متعدد و صفحههای نمایشگر که توانایی پخهش ههمزمهان چنهدین شهبکه از یهک
صفحۀ نمایش هستند و رادیوههای دارای کانهال ا ِفا ِم و ایا ِم و گهزارش آبوههوا
و ...؛


تجهیزات برای پخش تصویری اطالعات حادثه شامل پخشکنندههای تصهاویر از
پرده ،وایتبردها ،نقشهها و چارتها؛



امکان ثبت و ضبط تمام مکالمههای تلفنی و بیسیم؛



امکان دیدن تصاویر بخشههای مههم ،بههویژه اورژانهس و درب ورود و خهروج
بیمارستان و محوطۀ بیمارستان؛

 امکان پخش پیام از این مرکز بهنحویکهه در ِ
کهل بیمارسهتان و داخهل بخشهها و
محوطه شنیده شود؛
 درصههورت امکههان ،ایجههاد سیسههتم ویههدئوکنفرانس ب هین مرکهز هههدایت عملی هات
بیمارستان و مرکز هدایت عملیات دانشگاه؛
 پیشبینی یک دستگاه موتور (پیک) با داشتن امکان حرکت در مسهیرهای سهخت،
برای برقراری ارتباط با مرکز هدایت عملیات؛
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 درنهایت ،عالوهبر تجهیهزات و فهرمههای سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ بیمارسهتانی،
ِ
موردنیاز در مرکز است.
نمونههایی ،نظیر دستگاه فاکس و فتوکپی نیز از وسایل

 .1-4-1سازماندهی کارکنان
باتوجهبه نوع و زمان و مدت حادثه ،ممکن است تعداد کارکنان در مرکز فرماندهی حوادث
بیمارستان افزایش پیدا کند .فرمانده مسئول همه چیز و یگانه مقامی است که همیشه فعالیت
ِ
موردنیاز را برمبنای موقعیهت تعیهین
میکند .فرمانده باید سطح حادثه و پستهای مدیریتی
کند .کارکنان دیگر باید براساس برنامۀ قبلی و دستور فرمانده در جایگاه خود حاضر شهوند
و پس از دریافت شرح وظایف با دستور مدیر مستقیم ،فعالیت خود را آغهاز کننهد .تمهامی
کارکنان باید از ایجاد ازدحام در محهل فرمانهدهی حادثهه خهودداری کننهد .عهالوهبهرایهن،
متخصصان فنی و پزشهکی و نماینهدگان سهازمانههای دیگهر نیهز ممکهن اسهت در محهل
فرماندهی یا مکانی نزدیک به آن اسکان داده شوند.

 .4-4-1مرکز جایگزین مرکز فرماندهی بیمارستان
هنگامیکه مرکز اولیۀ فرماندهی بیمارستان در دسترس یا قابل اسهتفاده نیسهت ،بایهد مرکه ِز
جایگزین دیگری از پیش ،در نظر گرفته شده باشد؛ لذا الزم اسهت در برنامههریهزیهها ،بهه
مکان مرکز جایگزین و چگونگی شروع به کار آن توجه شود .برای ایجاد مرکهز جهایگزین
میتوان از قسمتهای دیگر بیمارسهتان یها سهاختمانههای نزدیهک در محوطهۀ بیمارسهتان
استفاده کرد .برخی بیمارستانها برنامۀ دسترسی سریع دارند که شهامل رخیهرهسهازی اقهالم
ِ
موردنیاز ،مانند جلیقه ،برنامۀ عملیات حادثه ،کاغذ ،خودکار و رایانه در بستههای مخصو
است که در زمان حوادث این توانایی را دارند کهه سهریع ،بهه مرکهز جهایگزین انتقهال داده
شوند.
زمانیکه مرکز فرماندهی اولیه راهاندازی میشود ،این بستهها از انبار آورده شده و اقهالم
موردنیاز ترمین میشوند .بهاینترتیب ،در زمان راهاندازی مرکهز فرمانهدهی جهایگزین ،ایهن
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بستهها استفاده میشوند .گفتنی است برای انبهارکردن رادیوهها و دیگهر دسهتگاههای قابهل
حمل از جعبههای جداگانهای استفاده میشود.

 .1-1فعالسازی سیستم فرماندهی حادثه
بهمحض تریید خبر حادثه ،سامانۀ فرماندهی بیمارسهتانی براسهاس برنامهۀ تمرینشهدۀ قبلهی
فعال میشود و باالترین مقهام حاضهر در بیمارسهتان تها رسهیدن مسهئول بهاالتر بها بررسهی
وضعیت ،سهطوحی از سهامانه را فعهال میکنهد .بها فعالشهدن سهامانۀ فرمانهدهی حهوادث
بیمارستانی ،فرمانده باید اهداف و اولویتهای مدیریتی اولیه را تعیین کند تا براسهاس ایهن
ارزیابیها طبق برنامۀ عملیات حادثه ،نیروهای بیشتری برای پست فرمانهدهی فعهال شهوند.
ابتدا ،ممکن است پستهای فرمانده ِی فعالشده تها زمهان رسهیدن کارکنهان ارشهد ،توسهط
کارکنان معمولی حاضر در بیمارستان اداره شوند .در بیمارستانهای کوچک یا حتی متوسط
ممکن است تا پایان حادثه یا رسیدن نیروهای کمکی ،هر نفر مسئول انجامدادن چندین کهار
باشد که براساس نیازهای عملکردی ،مسئولیتهای همزمان این فرد تعیین میشود.

 .3-1-1ایجاد ساختار سیستم فرماندهی حادثه
در زمان پاسخ به حادثه ،فقط کارکنان آموزشدیده باید در پستهای فرماندهی گمارده شهوند.
ممکن است مسئولیت همزمان چندین پست بهعهدۀ افراد آموزشدیده و باتجربه گذاشهته شهود؛
بنابراین ،بیمارستانها بهتر است همواره به گروهی متشکل از کارکنان آموزشدیهده بهرای ایفهای
نقش در مواقع لزوم ،دسترسی داشته باشند و برای دسترسی سهریع فرمانهدهی ،فهرسهت اسهامی
آنها به همراه تلفن و نشانی کامل ،در مرکز فرماندهی حوادث نگهداری شود .سیستم جهایگزین
نیز اعضای تیمها را موظف میکند که آنکال باشهند .اگهر حادثهه در زمهان انجاموظیفهۀ معمهول
گروهی رخ دهد ،آن گروه بهعنوان اولین تیم پاسخگو فعال خواهد شد و اگهر عضهوی از گهروه
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تعیینشده بهدلیل بیماری یا مرخصی حضور نداشته باشد ،افرادی از گروههای دیگر بهعنوان تهیم
کمکی یا شیفت دوم جایگزین خواهند شد.
فرمانده باید کارکنان عمومی بیمارستان را دربارۀ مراحل اولیۀ مدیریت حادثه توجیه کند
و در این برنامه ،دربارۀ اولویتهای پاسخ عمهومی بیمارسهتان ،پاسهخ بهه مشهکالت اولیهه
وپرسشها و نگرانیهای پیشآمده ،توضیحات الزم را ارائه کند؛ لذا باید در فواصهل زمهانی
مشخص ،آخرین اخبار و اطالعات عملکرد بیمارستان را در اختیار کارکنهان قهرار دههد .در
بیشت ِر مواقع ،فرمانده حادثه بهسرعت و در اولین گام ،ارشد روابطعمهومی و ارشهد ایمنهی،
رئیس عملیات و کارکنان مرتبط را تعیین و فعال میکنهد .در ادامهه و براسهاس نیهاز ،ارشهد
رابط و هماهنگی و رؤسای واحدهای برنامهریزی و پشتیبانی و اداریمالی نیز تعیین و فعال
خواهند شد.
کارشناسان ویهژه درزمینهههای بهالینی ،شهامل متخصصهان بیماریههای عفهونی و حهوادث
شیمیایی و اشعههای مضر میشوند .درزمینههای غیربالینی ،برای مدیریت حادثه و امهور قهانونی
و ادارۀ بیمارستان گروه دیگری هستند که درصورت نیاز ،شروع بهه کهار خواهنهد کهرد .گفتنهی
است هدف از بهکارگیری این افراد ،کمکرسانی به فرمانده برای ارزیهابی موقعیهت و ارائهۀ
پیشنهادها درزمینۀ پاسخ بهه حادثهه اسهت .همزمهان بها سهاماندهی فرمانهدهی حهوادث در
بیمارستان ،ضمن اجراکردن برنامۀ عملیات حادثه ،با اسهتفاده از کارکنهان آمهوزشدیهده در
پستهای مربوط ،مناطق عملکردی دیگری ،مانند اورژانس و اتاق عمهل و واحهد ثبتنهام،
باید افراد گروه خود را تعیین و تکمیل کنند.
با فعالشدن پستهای مدیریتی ،مسئول ههر قسهمت موظهف اسهت در اولهین فرصهت
گزارش مکتوبی از ثبت اسامی افراد مشغول در پستههای مختلهف را بهه مرکهز فرمانهدهی
بفرستد تا اطالعات مربوط ازطریق چارتهای دیهواری یها نمایشهگر السهیدی در اختیهار
همگان قرار داده شود .مشاهدۀ اسامی مهدیران ارشهد و راهههای برقهراری تمهاس بها آنهها
اهمیت ویژهای دارد .عالوهبراین ،فرمهای شرح وظایف و گزارشدهی نیهز بایهد در اختیهار
واحدها قرار گیرد .گفتنی است پوشیدن جلیقهها براساس رنه ههای اسهتاندارد در سهامانۀ
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فرماندهی حادثه نیز کمک شایانی به راحتترشدن هماهنگی و شناسایی فرماندهان ردههای
مختلف توسط مردم و کارکنان بیمارستان خواهد کرد .فرمانده حادثه باید بههطهور مهنظم و
کامههل ،اطالعههات الزم را در اختیههار مههدیران سههطح بههاالتر در مرکههز هههدایت عملیههات
منطقه/دانشگاه یا قطب قرار دهد و درصورت لزوم ،باید با آنها مشورت کند.

 .۶-1برنامهریزی عملیاتی حادثه
مفهوم عملیات بهمعنی وجود هماهنگی در عملکهرد سیسهتم (بیمارسهتان) بههعنوان مبنهای
اقدامات در زمان حادثه بهدون درنظرگهرفتن ماهیهت آن ،ههدف سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ
بیمارستانی است .عملیات ،مدیریت بر مبنای هدف است؛ لذا در همان مراحهل اولیهه ،تهیم
مدیریت حادثه باید از راهنمای پاسخ استفاده کند .تکمیهل ایهن راهنمها بههعنوان بخشهی از
برنامۀ عملیات ،سندی است که در تعیین اهداف و وسایل و مهواد موردنیهاز و رفهع موانهع
موجود به کارکنان فرماندهی حادثهۀ بیمارسهتانی کمهک میکنهد .همچنهین ،از ایهن راهنمها
بهعنوان ابزاری استاندارد برای انتقالدادن گزارش اقدامات انجامگرفتهه بهه مرکهز فرمانهدهی
بیمارستان استفاده میشود.
 چرخۀ فرایند برنامهریزی
فرمانده حادثه با تعیینکردن بخشههایی کهه موظهف بهه ارائهۀ برنامهۀ عملکهردی هسهتند،
بهصورت ،برگه یا ازطریق ایمیل ،دستوری به مدیران واحدها میفرستد که بههتنهایی یها بها
همکاری بخشهای دیگر ،فرمهای مربوط را تکمیل کنند و تا مهلت مقرر ،بهه مهدیر واحهد
برنامهریزی تحویل دهند .این واحد نیز پس از ادغام فرمهای دریافتشده ،آنها را در قالب
یک فرم برنامۀ عملیات حادثه ،به فرمانده تحویل میدهد .فرمانده نیز طبق صهالحدید خهود
و پس از تغییرات الزم ،برنامۀ نهایی را در جلسۀ برنامهریهزی بهه کارکنهان فرمانهدهی ارائهه
میکند.
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پس از ا ِعمال تغییرات الزم براساس بحثهای انجامشده ،برنامۀ عملیاتی ایجهاد میشهود
و پس از شروع فعالیت مرکز فرماندهی ،بهصورت دستورالعملهای مقدماتی بهمنظور پاسخ
به حادثه ارائه خواهد شد؛ سپس ،فرمانده حادثه یا رئهیس واحهد برنامههریهزی در راسهتای
فعالیت فرمانده ،زمان معینی را برای ارائۀ اقدامات بعهدی مشهخص میکنهد کهه ایهن زمهان
اغلب ۸ ،ساعت قبل از پایان شیفت کاری خواهد بهود .ایهن اقهدام بهه واحهد برنامههریهزی
فرصت میدهد برنامۀ عملکردی حادثه را که حاصل یکپارچهسازی فرمهای دریافتی اسهت،
در اختیار فرمانده قرار دهد تا برای توجیه کارکنان فرماندهی آتی استفاده شود .قسمت مههم
دیگر در مدیریت حادثه ،اجرای جلساتی با حضور کارکنان اصلی است .این جلسهات بهه 0
نوع تقسیم میشوند:
 جلسات برنامهریزی
در جلسات برنامهریزی ،کارکنان عمهومی و فرمانهدهی دربهارۀ اههداف و اسهتراتژیهها و
تاکتیکهای پاسهخگویی در حادثهه تصهمیمگیهری میکننهد .درصهورت مبهمبهودن اههداف
تاکتیکی و حدود آنها ،جلسۀ ویژۀ تاکتیکها قبل از جلسۀ برنامهریزی برگزار میشود.
 توجیه عملیات
اینکار برای اطالعرسانی و توجیه تمامی کارکنان فرماندهی و بحث دربارۀ موضوعات مهم
صورت میگیرد.
 جلسات مدیریت
جلسات مدیریت ،آغازگر چرخۀ برنامهریزیهای بعدی اسهت و شهامل ارزیهابی و بهازبینی
مجدد اهداف براساس اطالعات رسیده درطول عملیات است .جلسات باید بهراحتی برگزار
شههوند و دیههدگاههای شههرکتکنندگان براسههاس مباحههث مختلههف خالصههه شههوند؛ سههپس
تصمیمات گرفتهشده ثبت شود و درصورت لزوم ،در اختیار دیگر کارکنان فرمانهدهی قهرار
گیرد.


فرمهای سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی
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بهرای آمادهسههازی برنامههۀ عملیههات حادثههه ،میتههوان از فرمهههای سههامانۀ فرمانههدهی حههوادث
بیمارستانی استفاده کرد .این فرمها براساس پیشنهاد مرکز مدیریت حوادث تهیه شهده اسهت و
امکان بازبینی دارد؛ نیز شکل الکترونیک آنها ازطریق ایمیهل ،بهسهرعت ،در دسهترس بهوده و
بازبینی مجدد آنها در مرکز فرماندهی حوادث امکانپذیر است .گفتنی است که باید فرمههای
چاپشده برای مواقع ضروری ،مانند نبود رایانه یا خرابی آن ،حتماً در دسترس باشند.

 .1-1ارتباطات و هماهنگیها
برای مدیریت موفق حادثه ،جمعآوری و تبادل اطالعات میان کارکنان بیمارسهتان ضهروری
است .ارتباطات داخلی معموالً با استفاده از استراتژیهای زیر انجام میشود:
 بهدستآوردن اطالعات از ساختمانها و واحهدههای دیگهر بها اسهتفاده از تلفهن،
بیسیم ،پیک ،اینترنت ،ایمیل و فاکس؛
 استفاده از رادیو و کانالهای مشخص در قسمتهای خا

؛

 استفاده از فرمهای دریافتشده ازطریق ایمیل یا چاپ و تکمیلشده.
معموالً آخرین اطالعات و راهنمای پاسخ در حادثه ٢ازطریق رادیهو ،اینترنهت ،جلسهات
چهرهبهچهره ،بیسیمهها و وسهایل ارتبهاط شخصهی ،بههطهور مهنظم منتشهر میشهود .ایهن
اطالعرسانی برای تبهادل اطالعهات بهین قسهمتههای مختلهف انجهام میشهود و بههعنوان
وسیلهای برای تریید دریافت اطالعات است .تلههکنفرانسها و کنفرانسههای ویهدئویی نیهز
روش مناسب دیگری برای تبادل اطالعات هستند که درصورت امکان ،استفاده خواهندشد.
بستهبه موقعیت ،قبل از شیفت یا بعد از آن ،جلسهه یها جلسهاتی در اتهاق کنفهرانس بها
حضور کارکنان بیمارستان ،بهویژه کارکنان فرماندهی و متخصصان فنی و پزشهکی تشهکیل
خواهد شد تا با حصول اطمینان از دریافت اطالعات صحیح ،شهایعات موجهود رد شهود و
نگرانیها کاهش پیدا کند.

1. Response Guidance
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بیمارستانها باید بهسرعت ،هشدارهای الزم را به مسئوالن باالتر یا بیمارستانهای دیگهر
بفرستند و بهطورمرتب ،اطالعات جدید را در اختیار آنها قرار دهند .همچنهین ،الزم اسهت
ازطریق مرکز هدایت عملیات محلیدانشگاهی با دیگر بیمارسهتانهها ارتبهاط برقهرار کننهد.
اطالعرسانی به بیماران و مالقاتکننهدگان آنهها دربهارۀ آنچهه اتفهاق افتهاده و اقهدامات و
خدماتی کهه بیمارسهتان ارائهه میدههد ،مفیهد اسهت .ایهن اطهالعرسهانی اغلهب ،ازطریهق
اطالعیههای چاپشده و کارکنهان و کانهال تلویزیهونی اختصاصهی بیمارسهتان ،درصهورت
وجود ،صورت میگیرد تا جدیدترین اخبار و اطالعات در اختیار آنها قرار گیرد.
اطالعات موجود باید دراسرعوقت ،پس از هماهنگی با مرکز هدایت عملیهات دانشهگاه
در اختیار دیگر بیمارستانهای پاسهخگو در حادثهه قهرار داده شهود .بایهد در مواقهع نیهاز و
مواقعی ،نظیر نبود اطالعرسانی صحیح پلیس و آتشنشانی و اورژانس دربارۀ حوادثی نظیهر
آلودگی شیمیایی یا همهگیریها ،گزارش حادثه و هر نهوع درخواسهتی بهسهرعت ،بهه ایهن
سازمانها منتقل شود.
تمامی بیمارستانهای متولی در حادثه ،یعنی تحویهلگیرنهدۀ قربهانیهها و مجروحهان و
مصدومان ،باید در تصمیمگیریها همکاری کنند و اطالعات خود را ازطریق مرکهز ههدایت
عملیات باهم مبادله کنند .در برخهی مواقهع ،اطالعهات ازطریهق رادیهو و تلفهن همهراه یها
ماهوارهای در اختیار همگهان قهرار میگیهرد .باتوجههبهه اینکهه وسهایل ارتبهاطی گفتهشهده
محدودیتهایی نیز دارند ،الزم است سیستم ارتباطی بهصهورت ،چندالیهه پیشبینهی شهود.
بیسیمهای غیرحرفهای ،نظیر بسیاری از بیسیمهای امنیتهی عمهومی ،چنهدان قابهل اعتمهاد
نیستند و ممکن است پیغام توسط گیرندهای غیر از گیرنهدۀ مهدنظر دریافهت شهود .گفتنهی
است هرگونه تبادل اطالعات باید با هماهنگی و اجازۀ مرکز هدایت عملیات دانشهگاه و در
راستای هماهنگیهای کالن مسئوالن نظام سالمت در حادثه باشد.


راهنمای برگزاری جلسات هماهنگی
 oاطالعرسانی بهموقع دستورجلسه و نشانی و زمان جلسه بهه بیمارسهتانهها و مراکهز
بهداشتیدرمانی؛
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 oمعرفههی شههخص مسههلط و هماهن کننههدهای بههرای بحههث دربههارۀ بخشهههای
مشخصشده ازطرف یکی از بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی؛
 oحضههور نماینههدههههای تههاماالختیههار ازطههرف هریههک از بیمارسههتانههها و مراکههز
بهداشتیدرمانی؛
 oارائۀ دیدگاههای مقتضی اجمالی توسط شرکتکنندگان؛
 oتعیین زمان جلسۀ بعدی؛
 oتصههویب مصههوبات بهها امضههای حاضههران و فرسههتادن آن بههرای تمههامی مراکههز
بهداشتیدرمانی منطقه.
با گذشت زمان ،بیمارستانها و مراکز بهداشتیدرمانی به ارتباطات خود با سهازمانههای
مرتبط دیگر ،نظیر نیروی انتظامی و مخابرات و هاللاحمر ،ادامهه مهیدهنهد .معمهوالً مرکهز
هدایت عملیات ،ارتباط با دیگر ارگانها و سازمانها را برنامهریزی و اجرا میکند .از همهان
ابتدای حادثه ،اطالعات بهدستآمده باید براساس اقدامات انجام شده و توالی زمهانی آنهها
طبقهبندی شود؛ همچنین ،بههمنظور درخواسهت اقالمهی ،نظیهر دارو ،کارکنهان ،حملونقهل
بیماران ،از دیگر بیمارستانها استفاده شود .درصورت نیاز ،مرکز هدایت عملیهات دانشهگاه
در محدودههای زمانی مشخصی ،گزارشهای فرم پیگیری بیماران و برنامۀ عملیهات حادثهه
را از بیمارستان درخواست خواهد کرد .در برنامهریزی صحیح ،تمام فهرمههای موردنیهاز و
آخرین مهلت تکمیل آنها از پیش ،تعیین و مشخص میشوند.
در برخی کشهورها ،بهرای دریافهت اطالعهات و کمکرسهانی بهه بیمارسهتانها ،مرکهز
ِ
ارگان پاسخگو در حادثهه وجهود دارد کهه
منطقهای هماهنگی بیمارستانی ٢یا قطبی بهعنوان
همزمان با فعالشدن بر ارائۀ خدمات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی نظهارت
خواهد کرد .مرکز هدایت عملی ِ
ات محلی نیز در زمینهههای همهاهنگی بهه مرکهز گفتهشهده
کمک میکند؛ لذا برای ایجاد ارتباط مؤثر بین دو مرکز ،نیاز به هماهنگی و همکاری نزدیک
بین آن دو میباشد .ارشد ،رابط و هماهن کننده و مسئول تماس با سهازمانههای بیرونهی و
)1. Regional Hospital coordinating Center (RHCC
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رابط دوطرفۀ مرکز فرماندهی بیمارستان بها مرکهز عملیهات حادثهۀ محلهی بههمنظهور تبهادل
اطالعات و ایجاد هماهنگیهای الزم است .ممکن است افراد دیگری نیز برای اطالعرسهانی
صحیح و بهموقع و مؤثر استفاده شوند.

 .۸-1رفاه و سالمت کارکنان
حفظ سالمت و ایمنهی کارکنهان ،بهدون درنظرگهرفتن ماهیهت حادثهه ،از اهمیهت بسهزایی
برخوردار است .ارشد ایمنی به همراه کارکنان فرماندهی حادثهه ،مسهئول ارزیهابی موقعیهت
برای حل مشکالت بهداشتی و سالمتی و ایمنی مرتبط با کارکنان و بیماران است.
در زمان حادثۀ شیمیایی و میکروبی و تشعشعات ،کارکنان آموزشدیهده کهه صهالحی ِ
ت
پزشکی داشته باشند ،با پوشهیدن وسهایل حفاظهت شخصهی ،از بیمهاران مراقبهت میکننهد.
آموزش افراد باید بهصورت متمرکز محلی و قطبی و بازآموزیهای مداوم بهرای اطمینهان از
ِ
موردنیاز دراینخصو باشد؛ لذا الزم اسهت وسهایل
بهدستآوردن تواناییها و صالحیت
محافظتی کارکنان بهتعداد مناسب و اندازههای مختلف و بهرای اسهتفاده در مواقهع نیهاز ،در
دسترس باشد.
ال بیخطهر
این اقالم ،باید در مکانی نزدیک به محل احتمالی موردنیاز و در وضعیتی کام ً
و مطمئن نگهداری شوند و کسانیکه این وسایل را بهه تهن دارنهد ،بایهد ازنظهر بیمهاری و
آسیب یا خستگی بررسی شوند .عالوهبراین ،پوشیدن صحیح وسیلۀ مناسب ،اهمیهت بسهیار
دارد .برای کاهش انتقال آلودگی و رعایهت مقهررات ،ثبهت فهرسهت کارکنهان و وسهایل و
گندزدایی و از بین بردن برخی مواد و وسایل بسیار ضروری است .ارشهد ایمنهی بههمنظور
اطمینان از وجود امکانات و فضای موردنیاز برای استراحت و بسهتری و حتهی توانبخشهی
کارکنان ،با مسئول خدمات پزشکی و مسئول مواد خطرنهاک همکهاری میکنهد .مراقبهت از
کارکنان ،شامل مشاهدۀ نشانههای خستگی ،تحلیهل قهوا ،اسهترس روحهی و کنتهرل عالئهم
حیاتی آنهاست .مسئول زیرساختها و مسئول خدمات پزشکی بایهد از دسترسهی اقهالم و
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ِ
موردنیاز بهمنظور حفظ بهداشت و پاکیزگی بیمارستان مطمئن شود .آنها همچنهین،
وسایل
برای حفظ اطمینان از انهدام مواد زائد و خطرناک توسط فرد یها سهازمان معتبهر ،بها ارشهد
ایمنی همکاری میکنند.
هنگام وقوع حوادث میکروبی ،متخصصان کنترل عفونتهای مسری باید دراسرعوقهت،
آموزشهای مربوط به بهداشت و ایمنی را به کارکنان منتقل کننهد و احتیهاط الزم را انجهام
دهند و اگر عامل عفونتزا مشخص شده باشد ،باید اقدامات پیشگیرانۀ الزم صورت گیهرد؛
مال استفاده از ماسک و تهویه ،برای استنشاقنکردن ازطریق مسهیر تنفسهی .بههاین منظهور،
ِ
موردنیهاز ،بها
ارشد ایمنی برای مشخصکردن اقدامات محافظتی و بهدستآوردن اطالعهات
متخصصان فنی و پزشکی همکاری میکند؛ لذا الزم است نحوۀ استفاده از وسهایل مختلهف
دراینزمینه و آخرین آموزشهای مربوط به کارکنان و بیماران ارائه شود.
برنامۀ عملیات اورژانس باید دستورالعملهایی درزمینۀ روشهای پیشگیری و مهدیریت
موقعیت خا

داشته باشد؛ نظیر شیوع بیماریهای عفونی و همهگیریها و مواد خطرنهاک

و آلودگیهای میکروبی/شیمیایی/هستهای در سطح وسیع و پخش داروها و اقهالم حفهاظتی
در میان کارکنان ،تا در زمان نیاز استفاده شود .این برنامۀ جامع باید شامل نکات زیر باشد:


واکسیناسیون و پخش دارو در میان کارکنان ،حتی کارکنانی که در مرخصی هستند
و درصورت نیاز ،در میان خانوادههای آنها؛



گزارش واکنشهای غیرطبیعی به دریافت دارو یا واکسن؛



ثبت و پیگیری و همکاری با مقامات بهداشت عمومی محلهی ،بهرای تهیهۀ مقهدار
موردنیاز دارو و واکسن و دیگر اقالم موردنیاز؛

کارکنان فرماندهی حادثه باید بهدقت ،به عالئم خسهتگی و اسهترس روانهی در کارکنهان
توجه کنند .در همین راستا ،رئیس پشتیبانی و مسئول خدمات در کنهار رئهیس عملیهات بهه
کارهای مربوطبه کارکنان رسیدگی میکند .کارکنانی که عالئم بیماری یا استرس دارند ،باید
بهمنظور جلوگیری از آثار منفی روی کارکنان دیگر ،مورد مراقبتهای خها

قهرار گیرنهد.

مسئول شاخۀ رفاه و سالمت کارکنان دراینزمینهه ،اقهدامات الزم را انجهام خواههد داد؛ لهذا
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برنامهریزی شیفتها و ساعات کاری ،همزمان با دورههای اسهتراحت و اطمینهان از تغذیهۀ
مناسب کارکنان باید در اولویت قرار گیرد.
اقدام بهروز ،بهموقع ،دقیق و صادقانۀ فرمانده حادثه درزمینۀ اطهالعرسهانی ،بهه کارکنهان
کمک میکند تا در موقعیتهای سخت و خطرناک ،همچنان به کهار و فعالیهت خهود ادامهه
دهند .مراقبت خوب و بهموقع کارکنان بیمار یا آسیبدیده ،در واحد رفاه و سالمت کارکنان
اهمیت بسیاری دارد .مدیر واحد بخش مالیاداری دربارۀ امور مربوط به پاداش و مطالبهات
کارکنان ،اقدامات الزم انجام خواهد داد.

 .1-1مالحظات عملکردی
بسیاری از حوادث غیرمنتظرهای که بیمارستانها با آن روبهرو میشوند ،کوتاهمدت اسهت و
ممکن است بیش از چند ساعت طول نکشد .بههرحال ،بیمارستانهها بایهد آمهادۀ وضهعیتی
باشند که ممکن است عملیات پاسخدهی به آن روزها یا هفتهها یا بیشتر بهطول کشد.

 .3-1-1موضوعات و مسائل
درصههورت طوالنیشههدن عملی هات پاسههخ ،موضههوعات متعههددی وجههود دارد ک هه بای هد در
برنامهریزی بیمارستان به آنها توجه شود .از میان آنها میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:
 کارمندان /کارکنان؛
 کارمندان قربانی حادثه؛
 کمبود نیروی انسانی؛
 شیفتهای کاری طوالنی؛


خستگی کارکنان که باعث تهرخیر در ارائهۀ خهدمات یها خهدماتی بها اسهتاندارد پهایین
میشود؛

 غیبت کارکنان؛
 ترس کارکنان بیمارستان؛
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 نگرانیهای خانوادگی یا موقعیتهای شخصی؛
 نیاز کارکنان به وقت آزاد برای رسیدگی به کارهای منازل خود؛


یکپارچهشدن و ارتباط دیگر سازمانها و نهادهای خارج از بیمارستان بها سهاختار
فرماندهی حادثه و عملیات روزانۀ بیمارستانی.

 .3-3-1-1مراقبت از بیماران
ِ
موردنیاز؛
 کمبود نیروی انسانی/افراد متخصص
ِ
موردنیاز؛
 کمبود تخت و دارو و وسایل
 نیاز به تغییر استانداردهای مراقبت با رویکردی بهمفهوم تریاژ؛
 ثبت اسناد و مدارک و تهیهۀ گزارشهها هنگهام دادن خهدمات بههحجهم وسهیعی از
بیماران.

 .1-3-1-1تجهیزات و وسایل
ِ
موردنیاز؛
 کمبود وسایل و تجهیزات
 انواع بسیار و مختلف وسایل؛
 جابهجاکردن وسایل بزرگ و سنگین از باال و پایین پلهها ،وقتی آسانسور کار نمیکند؛
ِ
موردنیاز؛
 جایگزینی و تعمیر اقالم
 ناآشنابودن کارکنان با انواع وسایل.

 .1-3-1-1سالمت روانی ،رفتاری
 ترس ،اضطراب و نگرانی طبیعی بین بیماران و خانوادهها و کارکنان؛
 شایعات؛
 پیشگیری از سندرم استرس پس از حادثه.
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 .4-3-1-1امنیت
 انجامدادن اقدامات امنیتی؛
ِ
مورداستفاده؛
 آشناکردن کارکنان و مالقاتکنندگان با روشها و برنامههای امنیتی
 افههزایش خطههر خشههونت بیمههاران و مالقاتکننههدگان بهههدلیل نارضههایتی از خههدمات
دریافتشده؛
 نیاز به کنترل پارکین ها و افزایش تعداد آنها؛
 کنترل دسترسی به شبکههای رادیویی و تلویزیونی.

 .1-3-1-1خدمات زیرساختها
 ترمین امکانات الزم برای ارائۀ خدمات بالینی و غیربالینی؛
 بازگرداندن ترسیسات بیمارستان بهه حالهت اولیهه و بهرهبهرداری موقهت از ظرفیتههای
اندک آنها؛
ِ
موردنیهاز ،ماهل سهوخت ،تعمیهرات،
 در دسترسنبودن یا تهرخیر در دریافهت اقهالم
جایگزینی قسمتهای آسیبدیده ،گازهای پزشکی و...؛
 افزایش نیاز به رخایر آب و غذا و تهیۀ مواد غذایی؛
 جمعآوری و دفع زبالههای معمولی و خطرناک؛
 نظافت و پاکسازی فضاهای فیزیکی و کنتهرل ازدحهام و بهینظمهیههای ناشهی از
صدمات.

 .۶-3-1-1تبادل اطالعات
 اطالعرسان ِی موقعیت به کارکنان و بیماران و خانوادهها؛
 ایجاد و حفظ یکپارچگی و تفسیر گزارشها و پروندهها و انواع دادهها؛
 رفع نیازهای مدیریت اطالعاتی هنگام آسیبدیدگی فناوری اطالعات؛
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 پاسخ به انواع پرسشهای محلی /دولتی/قطبی.

 .1-3-1-1ارتباط رسانهها
 تقاضا برای بهدستآوردن اطالعات ،مصاحبه با کارکنان و بیماران و فیلمبرداری؛
 بیتوجهی به تالش رسانهها برای ورود به منطقۀ امن بیمارستان؛
 ضرورت اطالعرسانی به مردم دربارۀ کارهای مربوطبه مسائل بهداشتی و درمانی؛
 یکپارچگی خهدمات بیمارسهتانها و مراکهز بهداشهتیدرمانی و مسهئوالن اطالعهات
عمومی جامعه.

 .1-1-1برنامهریزی
واحد برنامهریزی باید کارکرد برنامۀ عملیات حادثه را بررسهی کنهد و درصهورت نیهاز ،بها
دیگر بیمارستانهای منطقه و مرکز هدایت عملیات حادثهۀ دانشهگاه همهاهنگیههای الزم را
انجام دهد .پاسخ مناسب و بهموقع به حادثه ،اولین اولویهت محسهوب مهیشهود؛ امها ارائهۀ
همزمان خدمات بستری و سرپایی روزانه نیز اهمیت ویژهای دارد که الزم اسهت در امتهداد
اقدامات برنامۀ عملیاتی و با هماهنگی مرکز فرماندهی صورت گیرد.
براساس موقعیت حادثه دربارۀ مسائل مختلفی باید تصمیمات الزم گرفته شود؛ نظیر لغو
جراحیهای غیراورژانس و پذیرش و دیگهر اقهدامات برنامهریزیشهدۀ غیرضهروری ،نظیهر
جلسات ،راندهای پزشکی و وقایع ویژه .ممکن است سهاعات کهار کلینیهکهها و پزشهکان
برحسب نیاز تغییر کند؛ لذا در برنامهریزی قبل از حادثه ،باید دربارۀ پیگیری این وضعیت و
تصمیمگیریهای مربوط توجه شود .هرچند که برنامهریزی برای ترمین آرامهش کارکنهان از
موضوعات مهم است ،برنامهریزی و اجرای گردش کارکنان در مرکز فرماندهی حادثهه نیهز
ِ
موردنیاز بهعنوان بخش مهمهی از برنامههریهزی
اهمیت بسیار دارد .دراینمیان ،تکمیل اسناد
کوتاهمدت و بلندمدت درنظر گرفته میشود.
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 .3۱-1مالحظات اخالقی و قانونی


ِ
درطول فرایند پاسخگویی بیمارستانی به حادثه با حجهم بسهیار
سیاست بیمارستان
مصدومان ،سیاست ارائۀ بیشترین خدمت به بیشترین افراد است.

 اطالعات مربهوط بهه بیمهاران ممکهن اسهت توسهط اعضهای خانوادههایشهان یها
سازمانهای متعدد دولتی و غیردولتی و حتی رسانهها درخواست شهود .در چنهین
ِ
عمهومی آموزشدیهده در دسهترس باشهد و اطالعهات
مواقعی ،باید ارشد روابهط
ِ
موردنیاز را در اختیار آنها قرار دهد.
ترییدشدۀ


ِ
درطول زمان پاسخگویی به حادثه؛
درنظرگرفتن مسائل مرتبط با بیمه

 توافقکردن با سازمان محیط زیست درخصو


حفاظت از محیطزیست؛

بازبینی دستورالعملها برای پاسخگویی به تقاضاهای غیرمعمهول در زمهان کمبهود
منابع؛



سازماندهی داوطلبان و بررسی صالحیت و نظارت بر ایشان؛



بررسی مسائل قانونی مربوط به بستری مصدومان ،تعیین هویت آنهها ،مرگومیهر،
ترخیص و ارجاع؛



مالحظات و دستورالعملهای دارویی و درمانی که ممکن است نیاز به حهذف یها بهازبینی
داشته باشند.



بیمارستانها بهمنظور برنامهریزی در امور کمیتۀ حوادث و بالیا ،باید به یک وکیهل
و یک متخصص درزمینۀ اخالق پزشکی و یک مدیر حادثه دسترسی داشته باشهند
تا در فرایند مدیریت حوادث واقعی ،از راهنمایی آنها استفاده کنند.

 .33-1تخلیه
حادثه ممکن است بهصورتی رخ دهد که به تخلیۀ تمام یا قسمتی از بیمارستان نیهاز باشهد.
محدودۀ زمانی برای اینکار متفاوت است؛ ولی اغلب ،از همان ابتدای حادثه آغاز میشهود.
واحد برنامهریزی ،بهویژه مسئول ترخیص ،پاسخگوی برنامهریزی مقدماتی دربهارۀ زمهان و
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چگونگی تخلیۀ بیمارستان است؛ اما فرمانده حادثه تصمیمگیرندۀ نههایی اسهت .وضهعیت و
فرایند تخلیۀ بیمارستان از فوریتی به فوریت دیگر متفاوت اسهت؛ ولهی مالحظهات اساسهی
شامل نکات زیر است:
 کاهش تعداد بیماران بستری ،بهاندازهای که باتوجهبه وضعیت پیشآمهده ،بههراحتی،
مدیریت شوند.
 احتمال افزایش ثانویۀ تعداد بیماران وجود داشته باشد.
 زیرساختهای حیاتی دیگر بیمارستان ،مال آب و برق بهسطح عملکرد طبیعی خهود
بازگشته باشند.
فرمانده تخلیۀ بیمارستان نیز پیش از تصمیمگیری نهایی ،بایهد بها کارکنهان فرمانهدهی و
مدیران بخشها و تصمیمگیرندگان خارج از بیمارستان ،نظیر مرکز هدایت عملیات دانشگاه
و دیگر بیمارستانها ،مشورت کند .باتوجههبهه موقعیهت ،ممکهن اسهت همهۀ قسهمتههای
بیمارستان امکان تخلیۀ همزمان را نداشته باشند؛ بنابراین ،برنامهریهزی بههمنظور انجهامدادن
اینکار ،در قسمتهای مختلف بیمارستان الزم است .هنگام تصهمیمگیهری ،ارشهد رابهط و
هماهنگی و ارشد روابطعمومی باید به روش صحیح و در زمهان مناسهب ،ایهن خبهر را بهه
اطالع کارکنان بیمارستان و سازمانهای خهارجی ،نظیهر مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه،
آتشنشانی ،اورژانهس ،پلهیس و عوامهل بهداشهت عمهومی برسهانند .ممکهن اسهت برخهی
اطالعات نیز در اختیار بیماران و خانوادههای آنها قرار گیرد.

 .31-1بازگشت سیستم به وضعیت عادی
بازگشت بیمارستان به وضعیت عهادی ،عملهی تهدریجی و چندجانبهه اسهت؛ بنهابراین ،در
برنامهریزی حادثه ،عالوهبهر درنظرگهرفتن لهزوم و تهداوم خهدمات ارائهشهده بهه بیمهاران،
بیمارستان باید آمادگی افزایش ظرفیت نیروها را نیز داشهته باشهد ،بهرای زمانیکهه نیهاز بهه
افزایش ارائۀ خدمات وجود دارد .با گذشت زمان ،مراجعهان بیمارسهتان کهاهش مییابنهد و
امکان بازگشت بیمارستان بهوضعیت قبل فراهم میشود .قسمتهای اضافی که بهرای ارائهۀ
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خدمات ایجاد شده بودند ،به حالت قبلی بازمیگردند و وسایل و ابزار و داروههای اضهافی
به انبارها بازگردانده میشوند.
ممکن است گروهی از کارکنان کمکی همچنان ،برای ارائۀ خدمات پشتیبانی یا کمکرسهانی
به برخی بیماران ،در بیمارستان حاضر باشند .بههرحال ،این قسهمتها نیهز بهه وضهعیت قبهل از
حادثه یا سطح عملکرد معمولی ،اما جدید خود بازخواهند گشت .بررسی دقیق کارکنهانی کهه در
عملیات پاسخ به بیمارستان همکاری کردهاند ،بسیار مهم است .عالوهبراین ،قدردانی و تشکر بهه
اشکال مختلف بسیار ضروری است؛ نظیر تقدیرنامههای رسهمی و درصهورت امکهان ،پرداخهت
پاداش مناسب به کارکنان و داوطلبان.
در اقدامات بازگشت به وضعیت عادی قبل از حادثه ،باید به مسهائل دیگهر مربهوط بهه
کارکنان نیز رسیدگی شود .کارکنانی که از لباسههای محهافظتی مخصهو
بودند ،باید فرمهای بررسی پزشکی مخصو

اسهتفاده کهرده

را تکمیل کنند که جزو گزارشهای پزشهکی

کارمندان است .همچنین ،آنها باید ازنظر سالمتی و واکنش به موادی که با آنها در ارتبهاط
بودهاند ،بهطور صحیح و مناسب معاینه شوند.
مسائل مالی و روانشناختی و کارهای مربوط به مراقبت پزشهکی کارکنهانی کهه هنگهام
انجامدادن وظیفه ،دچار آسیبدیدگی شدهاند ،بهعهدۀ شهاخۀ خسهارات و مطالبهات اسهت.
درخصو

افرادی که هنگام انجامدادن وظیفه ،جان خود را ازدست دادهاند ،بایهد اقهدامات

و حمایتهای قانونی مرتبط انجهام شهود کهه الزم اسهت بها مشهارکت واحهد پشهتیبانی و
اداریمالی و با همکاری ارشد ایمنی و ارشد روابطعمومی انجهام شهود .بیمهاری یها مهرگ
کارکنان ترثیر بسیاری بر بقیۀ افراد میگذارد و باعث ایجاد احساس ناامیهدی و خسهتگی در
آنها میشود؛ بنابراین ،به چنین مسائلی بایهد توجهه کهافی مبهذول شهود؛ زیهرا درصهورت
رسیدگینکردن به این مهم ،دیگر افراد و کارکنهان سهامانۀ فرمانهدهی حادثهه دچهار کمبهود
اعتمادبهنفس میشوند و در میان آشفتگیهای ایجادشده ،خهالف اههداف بیمارسهتان رفتهار
خواهند کرد؛ بنابراین ،حمایتهای روانیاجتماعی افهراد در چنهین وضهعیت یها نمونهههای
مشابه ،اهمیت خاصی دارد.
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تجربه نشان داده است که شرایط سخت پاسخ به حادثه و احساس خطر دربارۀ شهغل و
نگرانیهای مربوط به خانواده ،ممکن است بهه غیبهت یها اسهتعفای کارکنهان منتههی شهود.
راهکار مطمئنی برای پیشگیری از ایجاد چنین اتفاقی وجود نهدارد؛ امها ارتبهاط صهادقانه و
صمیمی و منظم با کارکنان و ایجاد موقعیتی برای اظهار نگرانهی دربهارۀ سهالمتی و امنیهت
آنها امکهان اسهتعفا یها غیبهت کارمنهدان را بهه حهداقل مهیرسهاند .برایناسهاس ،درطهول
برنامهریزیهای پیش از حادثه ،به اهمیت حمایت و مراقبت از کارکنهان و خهانوادههایشهان
ترکید میشود؛ زیرا اینکار قسمتی از آمادهسازی بیمارستان محسوب میشود .گفتنهی اسهت
حین پاسخ به حادثه و بعد از آن ،شناسایی و تعیین اقدامات صورتگرفتهه توسهط افهراد و
واحدهای بیمارستانی ،در انجامدادن تعهدات به آنها مهم است و باعث تسری ِع فرایند بهبود
روانی آنها میشود .زیرشاخۀ پشتیبانی ٢نقش هماهن کننهدۀ مهمهی را در تمهامی کارههای
مربوط به حمایت کارکنان و خانوادههایشان ایفا میکنهد؛ لهذا مسهئول مربهوط بایهد ازنظهر
روانی ،تمام کارکنان و داوطلبان را توجیه کند.
بد نیست بدانیم میزان آسیب ترسیسات در حوادث مختلف متفاوت است .تمامی نواحی
ال تمیز شوند .این اقدام به محل و هزینهه و زمهان متفهاوت
و قسمتها و تجهیزات باید کام ً
نیاز دارد و زیر نظر مدیر مرکز درمانی صهورت مهیگیهرد .بههمنظهور بازگشهت سهریع بهه
وضعیت پیش از حادثه ،نظافت و پاکسازی بیمارستان در اولویت قرار دارد .دربارۀ بعضهی
مواد خطرناک یا حوادث میکروبی ،پاکسازی ازطریق عوامهل و روشههای ویهژه صهورت
میگیرد .برخی مسائل نیز به سازمانها یا متخصصان مرتبط ارجاع داده میشود .جمهعآوری
مواد زائد خطرناک ،ازجمله مواد جمعآوریشده در عملیات آلودگیزدایهی ،بایهد بههدقهت،
توسط متخصص انجام شود که البته ،نظارتبر پاکسازی منهاطق آلهوده بایهد بها همهاهنگی
شاخۀ مواد خطرناک و زیرساختها و واحد پشتیبانی شاخۀ خدمات صورت گیهرد .بنها بهه
دالیل قانونی و بهمنظور اطمینهانبخشهی بهه کارکنهان و بیمهاران و عمهوم مهردم ،بازرسهان

1. Support Branch
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بهداشت یا اشخا

ِ
صاحب صالحیت ،تحقیقاتی را درزمینۀ امنیت و پاکسازی بیمارسهتان

انجام میدهند.
هزینههای پاکسهازی و بازسهازی بیمارسهتان در زمهان حادثهه ،ممکهن اسهت بهمنزلهۀ
حادثهای در دل حادثۀ دیگر تلقی شود؛ بههخصهو

زمانیکهه منهابع مناسهب در دسهترس

نیست و اسناد معتبر مربوطبه حادثه جمعآوری و ثبت نشده باشد .از همان ابتدای پاسخ بهه
حادثه ،واحد اداریمالی مسئول ثبت هزینههای مربوط به بیمارستان است .هزینههای اولیهه،
اعم است از :هزینههای مربوط به کارکنان ،مراقبت از بیماران ،جایگزینی و تعمیر وسهایل و
ِ
پیگیهری ایهن
تجهیزات و عملیات بیمارستان که باید ،بهدقت ،از همان ابتدا ،پیگیری شوند.
هزینهها باید طبق رویههای معمول یا دستورالعملهای خا ِ تعیینشده در برنامهۀ عملیهات
حادثههه صههورت گی هرد .در برخ هی مواقههع ،بهها اسههتفاده از روشهههای پرداخههت معمههولی،
صورتحساب خدمات ارائهشده به بیماران برای شرکتهای بیمه فرستاده میشود.

 .31-1ارزیابی عملکرد و پاسخ به حادثه
ِ
درطول وقوع حادثه ،تمامی کارکنان در مدیریت آن مشارکت میکنند و وظایف مربهوط بهه
خود را انجام میدهند؛ لذا یکی از بخشهای مهم بازگشهت بهه وضهعیت پهیش از حادثهه،
جمعآوری تجارب بهدستآمده و اقدامات صورتگرفته توسط این افهراد اسهت .بهههمهین
منظور ،از استراتژیهای مختلف برای تدوین این اطالعات استفاده میشود.
هنگام وقوع حادثه ،فرمانده سامانه یا کارکنان سامانۀ فرماندهی حادثه میتوانند بها اختصها
زمانی بهعنوان توقف یا استراحت کوتهاه ٢،از جریهان کارهها مطلهع شهوند .براسهاس اطالعهات
مبادلهشده ،ممکن اسهت در سهاختار فرمانهدهی یها سیاسهت یها دسهتورالعملهای استفادهشهده
تغییراتی داده شود .این تغییرات درصورت نیاز ،باید در اختیار کارکنان و دیگهر سهازمانها قهرار
داده شود .بهدنبال اتمام پاسخ به حادثهه ،بههمنظور تبهادل نظهر دربهارۀ اتفاقهات بهوقوعپیوسهته و
اقدامات صورتگرفته ،باید جلسات بیان احساسات١یا تخلیۀ هیجانی ٩در سهطوح مختلهف و در
1. Time out
2. Debrief
3. Hot washes
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فواصل زمانی مشخص برگزار شهود .در ایهن جلسهات ،بایهد دیهدگاههای مطرحشهده بههعنوان
بخشی از فرایند گزارش پس از مداخله ،بهصورت رسمی ،ثبت و مهنعکس شهود .دربهارۀ نحهوۀ
فرایند گزارشدهی باید تصمیمگیریهای الزم انجام شود و فرمانده حادثهه یها مهدیر بیمارسهتان
باید افراد مناسب را برای تهیه و ارائۀ پیشنویس گهزارش بهه مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه
علومپزشکی و مدیران ارشد معرفی کند.
پس از تهیۀ گهزارش نههایی ،بههدنبهال اعمهال اصهالحات پیشنهادشهده ،کمیتهۀ آمهادگی
بیمارستانی باید بازبینیهای الزم را دربارۀ برنامۀ عملیات حادثه یا ضمیمهها انجهام دههد و
تغییرات ا ِعمالشده را به اطالع دیگر کارکنان برساند .الزم اسهت تمهامی عوامهل درگیهر در
پاسخ ،ضمن حضور در جلسات ،دیدگاههای خود را دربارۀ قهوت و ضهعف عملکردههای
صورتگرفته ،در اختیار مسئوالن بگذارند .این جلسات ممکهن اسهت بها حضهور کارکنهان
بیمارستان یا مسئوالن محلی یا کشوری تشکیل شود؛ لذا مهم است که نمایندۀ بیمارستانهها
نهفقط برای تبادل دیدگاههای خود دربارۀ پاسخ و بهبود سیستم ،بلکه به هدف همهاهنگی و
برطرفشدن نیازها ،بهطور منظم در این جلسات شرکت کنند .بستهبه نهوع حادثهه ،ممکهن
است بیمارستانها در کنفرانسها یا نشستهای محلی ،ملی یا قطبهی سهخنرانیههایی ایهراد
کنند تا بقیۀ بیمارستانهای کشور اطالعهات الزم را دربهارۀ تجهارب آنهها بهدسهت آورنهد.
بههرحال ،تجربه نشان داده است که باتوجهبه موقعیهت ،ممکهن اسهت حجهم دعهوتههای
انجامشده ،بهقدری باشد که بیمارستانها مجبور به انتخاب برخی از آنهها شهوند؛ بنهابراین،
استفاده از روشی استاندارد ،این امکان را فراهم میکنهد کهه از افهراد مختلهف ،بهرای ایهراد
سخنرانی استفاده شود و سخنرانی نیز در زمان کوتاهتری انجام شود .عالوهبهر سهخنرانی در
مجامع عمومی ،انتشار مطالب در مجالت تخصصهی نیهز در بههاشتراکگذاشهتن تجهارب و
تولید دانش کاربردی ،نقش بسیار مهم و ارزندهای ایفا میکند.
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خالصۀ فصل
در این فصل ،فرایند فعالکردن سامانۀ فرماندهی حوادث در بیمارستان را تشریح کردیم کهه
این فرایند ،شامل مراحل زیر است:
 .۲آمادهباش و اخطارها؛
 .۸ارزیابی و پایش موقعیت؛
 .0اجرای برنامۀ عملیات حادثه؛
 .1راهاندازی مرکز فرماندهی حوادث بیمارستان؛
 .3فعالسازی سامانۀ فرماندهی حادثه؛
 .3برنامهریزی عملیاتی حادثه؛
 .5ارتباطات و هماهنگیها؛
 .۲رفاه و سالمت کارکنان؛
 .3مالحظات عملکردی؛
 .۲۱مالحظات اخالقی و قانونی؛
 .۲۲تخلیه؛
 .۲۸سیستم بازگشت به وضعیت عادی؛
 .۲0ارزیابی عملکرد و پاسخ به حادثه.
ِ
دستکم ،سالی دو بار براسهاس برنامهۀ
توصیه میکنیم فرایند یادشده بهصورت دورهای،
آمادگی بیمارستانی و سناریوهای استخراجشده تمرین شود.

فصل ششم :راهنمای جامع برنامهریزی و پاسخ
فرماندهی حوادث بیمارستانی
محتوای فصل
 ارائۀ الگوی راهنمای برنامهریزی حوادث بیمارستانی؛
 ارائۀ الگوی راهنمای پاسخ حوادث بیمارستانی.

اهداف فصل
خوانندگان پس از مطالعۀ این فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 .۲برنامۀ پاسخ بیمارستان را براساس سناریوهای پیشبینیشده ،به کمک راهنمای جهامع
برنامهریزی ارزیابی کنند؛
 .۸برنامۀ عملیاتی حادثۀ موردنیاز را به کمهک راهنمهای جهامع برنامههریزی و براسهاس
تحلیل خطر در بخش مدنظر تشریح کنند؛
 .0عناصر اصلی و عملکرد راهنمای پاسخ بیمارستانی را در محدودۀ زمانی۱تا ۸سهاعت،
۸تا ۲۸ساعت ،بیش از  ۲۸ساعت و بازگشت به وضعیت عادی تشریح کنند.
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مقدمه
در این فصل ،سعی شده براساس الگوی پیشهنهادی سهامانۀ فرمانهدهی حادثهۀ بیمارسهتانی،
منابع موجود و نظر متخصصان و الگوی جامع راهنمای برنامههریهزی بههمنظهور کمهک بهه
طراحی و ارزیابی برنامههای مقابله با حادثه ارائه شود.
هدف کلی ،تدوین راهنمای جامع برنامهریزی حوادث بیمارستان بر پایۀ الگهوی سهامانۀ
فرماندهی حادثۀ بیمارستانی و ارائۀ الگوی عملیاتی و بومی ،براساس تمام مخهاطرات و نیهز
مبتنی بر شواهد علمی و تجربههای متخصصان اسهت .ایهن الگهو ممکهن اسهت مبتنهی بهر
مخاطرات خا

باشد ،یا باتوجهبه رویکرد ترمین ،بیشترین خهدمت بهه بیشهترین افهراد بها

استفاده از منابع محدود باشد .درحقیقت ،بههجهز در مواقهع خها

 ،فراینهد ارائهۀ خهدمات

بیمارستانی تغییر چندانی نمیکند؛ لذا داشتن رویکرد برنامهریهزی و آمهادگی ،بهرای تمهامی
مخاطرات ،کاربردی و عملیتر است .بیمارستانها ممکهن اسهت پهس از تحلیهل خطرههای
محتمل در بیمارستان یا بخش تحت پوشش آنها ،ضمن تدوین و طراحی برنامۀ مقابلهه بها
حادثه ،الگوی مناسبی نیز برای ارزیابی برنامههای خود و تدوین برنامههای عملیاتی مهرتبط
داشته باشند .توصیه میشود دانشگاههای علومپزشکی براساس مخاطرات و موقعیهت بهومی
خود و با نگاه کلی به این برنامۀ جامع ،به تدوین و گسترش الگوی راهنمهای برنامههریهزی
حوادث بیمارستانی اقدام کنند .برای استفاده از این الگهو ،بایهد اههداف زیهر محهور برنامهۀ
مدنظر قرار گیرند:
 تدوین برنامه برای حوادث و مخاطرات محتمل براساس الگوی پیشنهادی؛
 ارزیابی برنامۀ پاسهخ تدوینشهدۀ بیمارسهتان براسهاس سهناریوهای پیشبینیشهده،
بهکمک راهنمای جامع برنامهریزی؛
 توسعۀ روشهای اجرایی بهکمک راهنمای جهامع برنامههریهزی و براسهاس تحلیهل
خطر در بخش مدنظر.
الزم است برنامههای بیمارستانی براساس شاخصهای زیر تدوین شده و بهطور مهنظم،
بررسی و ارزیابی شوند:
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 .۱هشدار
 آیا در بیمارستان شما ،فرایند تعریفشدهای برای فعالسازی سیستم هشهدار و ترییهد
دریافت آن به وسیلۀ مراکز و سازمانهای متصدی وجود دارد؟
 آیا در بیمارستان شما ،فرایندی برای اعالم هشدار سریع و پاسخ تعریفشدهای برای
حوادث خارجی وجود دارد که بر ظرفیت عملکردی بیمارسهتان و جامعهه و دولهت
ترثیرگذار باشد؟

٢

 .۲فعالسازی سامانۀ حادثه در بیمارستان
 آیا بیمارستان شما فرایند تعریفشدهای برای فعالسازی سامانۀ فرماندهی حادثهه و
استقرار اجزای برنامهریزی عملیاتی و راهاندازی برنامهریزی اجرایی حادثه دارد؟
 آیا در بیمارستان شما ،برنامۀ اعالم هشدار سریع برای فعالسازی فرماندهی حادثه و
فراخوانی و تبیین پستهای کارکنان وجود دارد؟
 آیا بیمارستان شما فرایندی برای ایجاد وحدت رویۀ فرمانهدهی بهین سهازمانههای
متصدی مدیریت حادثه دارد؟

١

 .۳ارزیابی وضعیت
 آیا در بیمارستان شما ،فرایند دسترسی به جزئیات حادثه نوشته شده است؟
 آیا در بیمارستان شما ،تیم یا فردی برای ارزیابی سهریع وضهعیت ،ماننهد وسهعت و
شدت حادثهه ،میهزان تخریهب ،تعهداد فهوتشهدگان ،تعهداد مصهدومان ،وضهعیت
بیمارستان ،وضعیت کارکنان و وضعیت بیماران ،با اسهتفاده از ابهزار مناسهب درنظهر
گرفته شده است؟

 .1نک :دستورالعمل طراحی سامانۀ هشدار سریع بیمارستانی.
 .2نک :تبیین فرایند فعالکردن برنامۀ مدیریت حادثۀ بیمارستانی.
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 .۴سازمانها و تشکلهای همکار
 آیا بیمارستان شما برای پاسخ در سطح منطقه و مانورهای مردمی برای همکاری بها
مرکز هدایت عملیات دانشگاه و مدیریت حادثهۀ منطقهه (مسهئول محلهی) برنامههای
دارد؟
 آیا بیمارستان شما برای حفظ و برقراری ارتبهاط بها مرکهز ههدایت عملیهات ،مرکهز
هدایت عملیات محلهی ،اسهتانی یها منطقههای (قطهب) و کشهوری بهرای اطهالع از
وضعیت کلی حادثه برنامه و روشی دارد؟
 آیا بیمارستان شما برای حضور ارشد هماهن کنندۀ مرکز هدایت عملیهات دانشهگاه
یا مرکز هدایت عملیات محلی در زمان حادثه برنامهای دارد؟
 آیا بیمارستان شما برای اطمینان از اطهالعرسهانی سهریع و تبهادل مسهتمر اطالعهات
مربوط و اطهالع از جزئیهات حادثهه ،کانهالههای ارتبهاطی الزم را بها سهازمانهها و
تشکلهای همکار شناسایی کرده است؟
 آیا بیمارستان شما روش جایگزین دیگری ،نظیر بهیسهیم و تلفهنههای مهاهوارهای،
برای جایگزینی سیستمهای ارتباطی دارد؟
 آیا بیمارستان شما روش مشخصی برای درخواست کمکهای متقابهل از سهازمانها
و تشکلهای همکار محلی و مناطق مجاور دارد؟
 آیا در بیمارستان شما مکان و فرایندی برای تریاژ و ارائۀ خدمات درمانی به بیمهاران
با اولویت پایین و ترخیری درنظر گرفته شده است؟ برای ماال ،مراقبت و درمهان در
سایتهای جایگزین و درمانگاههای اطراف؟
 آیا بیمارستان شما از ساختار عملکرد فوریهت پهیشبیمارسهتانی آگهاهی الزم دارد و
اقدامات الزم برای ارتباط با دیسپچ اورژانس ازطریق مرکز هدایت عملیات و تبهادل
اطالعات بین فوریت بیمارستانی و پیشبیمارستانی پیشبینی کرده است؟
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 آیا کارکنان بیمارستان و فرماندهان بخشهای عملیاتی ،به نحوۀ عملکهرد اورژانهس ۲۲3
در صحنه و روشهای تریاژ پیشبیمارسهتانی آشهنا هسهتند و کهارت تریهاژ اسهتارت را
میشناسند؟
 آیا بیمارستان شما اسهتراتژی پاسهخ مشخصهی در راسهتای رویکهرد مرکهز ههدایت
عملیات دانشگاه و مرکز هدایت عملیات دانشگاه محلی نوشته است؟
 آیا بیمارستان شما فرایندی برای تعیین وضعیت دیگر بیمارسهتانهای منطقهه ،نظیهر
بررسی خدمات فوریتهای پزشکی بیمارسهتانی و پیشبیمارسهتانی و سیسهتمههای
مراقبتهای بهداشتی ،مال شبکۀ بهداشت و دیگر امکانات دارد؟


آیا بیمارستان شما یک روش هماهن  ،با قوانین محلی و براساس مقهرارت خهود
برای جمعآوری و نگهداری اسناد و شواهد دارد؟

 .۵برنامۀ عملیاتی مقابله با حوادث و بالیا


آیا بیمارستان شما فرایند و فرمهایی برای شروع و تکمیل برنامۀ عملیاتی مقابله بها
بالیا دارد؟



آیا بیمارستان شما فرایند و فرمهایی برای استخراج وضهعیت موجهود ایهن برنامهه
دارد؟ توجه :اطمینان حاصل شود که این برنامه تمهام قسهمتههای بیمارسهتان را
شامل میشود و مشخص شود که برنامۀ یادشده در ههر زمهانی ،در چهه وضهعیتی
قرار دارد؟

 .۶امنیت و ایمنی


آیا در بیمارستان شما ،فرایند ارزیابی امکانات الزم برای ایمنهی و نیازههای امنیتهی
کارکنان موجود است؟



آیا در بیمارستان شما ،فرایند ارزیابی امکانات الزم برای ایمنهی و نیازههای امنیتهی
در دسترس موجود است؟
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آیا بیمارستان شما روشی برای ترمین امنیت تمام درها و پنجرههها و محهدودکردن
دسترسی به قسمتهای ازپیشتعیینشده دارد؟



آیا بیمارستان شما روشی برای تغییر فرایند مالقات بیماران در زمان حادثه دارد؟

 .۷ایجاد پناهگاه/تخلیۀ بیمارستان


آیا بیمارستان شما برای تصمیمگیری همراه با مقامات مرکز هدایت عملیات محلی
و دانشگاه ،برای ترمین سرپناه یا تخلیۀ بیمارستان فرایند تعریفشدهای دارد؟



آیا این برنامه ،امکان بررسی مداوم تصمیمهای گرفتهشده در موقعیتهای مختلف
و با نیازهای متفاوت را دارد؟



آیا بیمارستان شما دستورالعملهایی برای ایجاد پناهگاه در محل دارد؟



آیا بیمارستان شما براساس نوع حادثۀ داخلی یها خهارجی یها ههر دو ،برنامهههایی
برای انواع تخلیه ،شامل افقی ،عمودی ،جزئی و کلی ،یا تخلیۀ فهوری ،کنترلشهده
یا طوالنیمدت و جایگزینی مجدد درنظر گرفته است؟



آیا مسئوالن محلی از این برنامههای تخلیه آگاه هستند یا در این برنامههها شهرکت
میکنند؟



آیا بیمارستان شما با دیگر مراکز بهداشتیدرمانی قرارداد رسمی منعقد کرده اسهت
که هنگام وقوع حادثه ،بهعنوان پشتیبان ،از ظرفیتهای آنها استفاده کند؟

 .۸گزارشدهی کارکنان
آیا بیمارستان شما برای ارتباط و اطالعرسانی به کارکنان درخصهو

نمونهههای زیهر،

برنامهای دارد؟


گزارشدهی درخصو



گوشزدکردن آمادگیهای الزم کارکنان؛

آخرین اخبار عملیات و وضعیت موجود؛
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 اقدامات احتیاطی و محافظتی بهرای کارکنهان و دادن اطالعهات الزم درخصهو
محل و کانون حادثه و وضعیت خانوادۀ کارکنان در وضعیت بهوجودآمده؛


دسترسی به امکانات متعدد ارتبهاطی ،ماننهد شهبکۀ داخلهی ،رادیهو ،تلفهن ،پسهت
الکترونیکی و دورنگار برای بهروزرسانی اطالعات کارکنان درمانی.

 .۹رسانهها و اطالعرسانی عمومی
آیا بیمارستان شما برای اطالعرسهانی بهه مهردم و رسهانههها درخصهو

مخهاطرات زیهر،

برنامهای دارد؟
 محلی برای استقرار و اطالعرسانی رسانهها؛
 سخنگو یا سخنگوهایی برای فرایندهای اطالعرسانی؛


هماهنگی با مرکز هدایت عملیهات محلهی بهرای حفهظ یکپهارچگی در اطالعهات
منتشرشده؛



استفاده از امکانات رسانهای دولتی برای پیامرسانی ،ماننهد صداوسهیما و نشهریات
معتبر؛

 پیامرسانی به چند زبان ،براساس موقعیت محلی؛


آیا بیمارستان شما برای اطالعرسانی عمهومی درخصهو

وضهعیت عملیهاتی در

محل حادثه ،برنامهای دارد؟


آیا بیمارستان شما برای تخصیص محلهی بهه کنفهرانسههای رسهانهای بها ههدف
خبررسانی دورهای از وضعیت بیمارستان برنامهای دارد؟ گفتنی اسهت ایهن برنامهه
باید براساس هماهنگی انجامشده با مرکز هدایت عملیات محلی ،مراجهع قضهایی،
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه و شبکههای بهداشتی تنظیم
شود.
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آیا بیمارستان شما پیامهای ازپیشتدوینشدهای ،برای اطالعرسهانی عمهومی دارد؟
آیا این پیامها ،براساس موقعیت و نیاز مخاطبان تغییهر میکنهد؟ بهرای ماهال ،تهیهۀ
پمفلتی ازپیشتدوینشده دربارۀ روش تهیۀ آب آشامیدنی ازطریق کلر زدن.

 .۱3عملیات
آیا بیمارستان شما بهصورت مجزا ،برای هریک از موضوعات زیر برنامۀ مناسبی دارد؟
 تخلیه؛
 تهدید بمبگذاری؛


آتشسوزی؛

 مواد خطرناک و آلودگیزدایی؛


هجوم یا مراجعۀ بیماران بیش از توان و ظرفیت بیمارستان؛



گروگانگیری؛



بچهدزدی؛



آبگرفتگی درون مرکز؛



یخبندان و قطع سوخترسانی به بیمارستان (دوگانهسوزبودن گرمایش بیمارستان)؛



اغتشاشات و بحرانهای اجتماعی؛



جن



گسترش بیماریهای عفونی؛

و بمباران؛

 ازکارافتادن سیستمهای تهویه؛
 ازکارافتادن سیستم برق؛
 ازکارافتادن سیستم آبرسانی؛


آبوهوای بد؛

 توقف عرضۀ خدمات به هر دلیل؛
 ازکارافتادن سیستمهای مخابراتی و ارتباطی؛
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حوادث پرتلفات؛



حمالت بیوتروریسمی؛

٢

 پاندمی آنفوالنزا؛
 سی ل ؛


زلزله و. ...

 .۱۱اطالعرسانی به بیماران و همراهان و مالقاتکنندگان آنها


آیا بیمارستان شما برای اطالعرسانی درخصو

وضهعیت موجهود بهه بیمهاران و

همراهان و مالقاتکنندگان آنها ،برنامۀ مبتنی بر مخاطره دارد؟


آیا این برنامه ،با واحد مددکاری و سازمان بهزیستی و دیگر مراکز ترمین اجتمهاعی
هماهن



شده است؟

آیا در بیماستان شما ،امکان اطالعرسانی عمومی دربارۀ مشخصهات بیمهاران در آن
بیمارستان فراهم شده است؟ برای ماال ،در وبسایت بیمارستان ،اطالعات مربوط
به بیماران بستری در دسترس باشد.

 .۱۲منابع


آیها در بیمارسههتان شههما ،فراینههدی بههرای پههایش اسههتفاده از تجهیهزات و منههابع و
بهکارگیری کارکنان و ارزیابی نیازها درنظر گرفته شده است؟



آیا بیمارستان شما برای مسائلی ،مانند تجهیزات حادثههای ،منهابع و نیازههای کارکنهان،
فرایندی برای ارتباط با مرکز هدایت عملیات حادثۀ منطقهای یا اسهتانی درنظهر گرفتهه
است؟



آیا بیمارستان شما فرایندی برای جابهجایی کارکنان و فضا و تجهیزات متناسب بها
ارزیابی وضعیت درنظر گرفته است؟
)1. Mass casualty incident (MCI

  011آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامهی کشوری



آیا بیمارستان شما فرایندی برای ترمین تجهیزات ،منابع ،کارکنان و پزشکان کمکهی
ال بخهش اورژانهس یها محهل بیمهاران سهرپایی
و پشتیبان در مناطق آسیبدیده ،ما ً
درنظر گرفته است؟



آیا بیمارستان شما فرایندی بهرای اطمینهان از نحهوۀ صهحیح ضهدعفونی ،تعمیهر،
جایگزینی تجهیزات و درخواست مجدد منابع دارد؟



آیا بیمارستان شما فرایندی برای فهرستکردن و بازگرداندن داروها و منابع مهازاد
دارد؟



آیا بیمارستان شما فرایند و طرحی برای دستیابی سریع ،به فروشندگان برای ترمین
نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی درنظهر گرفتهه اسهت؟ آیها از قبهل ،قهراردادی
براساس ارزیابی خطر آماده شده است؟



آیا ترمینکنندگان منابع بیمارستان طرحی برای تهداوم فعالیتههای خهود در زمهان
حادثه و روشهای جایگزین برای ترمین منابع دارند؟



آیها بیمارسههتان شههما فروشههندگان جههایگزین مشخصهی بههرای تهرمین آن منههابع و
تجهیزات در زمان حادثه درنظر گرفته است؟



آیا بیمارستان شما روشهای جایگزین ثبهت اسهناد را بهرای مهواقعی کهه سیسهتم
الکترونیکی در دسترس نیست ،درنظر گرفته است؟

 .۱۳ارائۀ خدمات و اولویتبندی و بازتوانی سیستم


آیا بیمارستان شما فرایندی برای ارزیابی و تنظیم فعالیتهای کلینیکی معمهول ،در
هنگام حادثه ،نظیر لغو یا تغییر برنامههایی ،مانند جراحیها و سرویسهای سرپایی
دارد؟



آیا بیمارستان شما برای تداوم طرحهای عملیاتی در بخشها و مراکز دیگهر ،نظیهر
پاراکلینیک ،قسمتهای اداریمالی ،پشتیبانی و مدیریت ،بهمنظور اطمینان از ادامهۀ
فعالیتهای ضروری و امکان جابهجایی الزم و بدون خطر ،برنامهای دارد؟
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آیا بیمارستان شما معیار مشهخص و فراینهدی بهرای اولویهتبنهدی فعالیهتههای
بازسازی دارد؟



آیا بیمارستان شما معیار مشخص و فرایندی برای مختصرسازی یا لغو فعالیتهای
غیرضروری دارد؟



آیا بیمارستان شما طبق سیاسهت بیمارسهتان ،معیهار مشخصهی بهرای بازگردانهدن
عملیات مراقبت درمانی و خدمات غیرضروری به وضعیت اولیه دارد؟



آیا بیمارستان شما برای اطمینان از کفایت خدمات خارج از بیمارستان ،نظیهر دفهع
زباله ،ارائۀ سرویس تغذیه ،سرویس البسه ،جایگزینی محصوالت خون و دارویهی
و ایابورهاب در زمان حادثه ،فرایندی دارد؟



آیا بیمارستان شما برای کارکنان و امکانات و عملیات تعدیلشده ،در مهواقعی کهه
ال هفتهها و ماهها نیاز به بازتوانی باشد ،طرحهایی دارد؟
زمان طوالنی ،ما ً

 .۱۴کارکنان


آیا بیمارستان شما طرح فوری برای حمایت از کارکنان و خانوادۀ آنها دارد؟



آیا بیمارستان شما برای اطمینان از ترمین سهالمت کارکنهان ،ازجملهه اسهتراحت و
تجدید قوا و تغذیه ،فرایندی دارد؟



آیا بیمارستان شما برای ردیابی کارکنان درحال انجام وظیفه ،مانند اسهامی و محهل
حضور آنها در زمان حال ،فرایندی دارد؟



آیا بیمارستان شما سیستمی برای فراخوانی کارکنان دارد که بههطور مهنظم بههروز
شود و امکان آزمون با مانور را داشته باشد؟



آیا بیمارستان شما فرایندی برای تکمیل فرم و پیگیری گزارش صهدمات کارکنهان
دارد؟



آیا بیمارستان شما برای توزیع سریع امکانات و تجهیزات محافظتی کارکنان ،نظیهر
تجهیزات محافظتی فردی و پروفیالکسی دارویی ،فرایند و روشی دارد؟
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 .۱۵آموزش


آیا بیمارسهتان شهما بهرای آمهوزش درخصهو

وقهایع و مخهاطرات همههجانبهۀ

اضطراری و بهروزکردن اطالعات کارکنان دخیل در هنگام حادثه ،فرایندی دارد؟
 .۱۶ردیابی بیماران


آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای ردیابی بیماران ،تعیهین موقعیهت بسهتری،
وضعیت درمان آنها در وضعیت عادی و همچنهین ،در موقعیهتههای اضهطراری
دارد؟



آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای ردیابی اموال بیماران و مستندات پزشهکی
آنها دارد؟



آی ها بیمارسههتان شههما بههرای ردیههابی وضههعیت درمههانی بیمههاران ،ماننههد موقعی هت
بستری -ترخیص یا جابهجایی به دیگر بیمارستانها یا مراکهز درمهانی ،بها مراکهز
مدیریت حادثۀ محلی یا مرکز هدایت عملیات دانشگاه هماهنگیهای الزم را انجام
داده است؟

 .۱۷برنامۀ حمایت سالمت روان


آیا بیمارستان شما فراینهد مشخصهی بهرای حمایهت از سهالمت روان کارکنهان و
خانوادههای آنها ،برای دورههای کوتاه و بلندمدت دارد؟



آیا بیمارستان شما برای حمایت از سالمت روان برای بیماران و خانوادههای آنهان
فرایند مشخصی دارد؟



آیا برنامهریزی برای سالمت روان در بیمارستان با برنامههای سالمت روان جامعهه
هماهنگی الزم را دارد؟

 .۱۸ثبت و ردیابی هزینهها
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آیا بیمارستان شما فرایند و فرمهای مشخص برای ثبت و ردیابی هزینهههها ،ماننهد
ساعات کاری کارکنان و خرید تجهیزات دارد؟



آیا بیمارستان شما فرایند و فرمهای مشخصی برای فرستادن گزارشهای هزینههها
به مراجع ریصالح دارد؟

 .۱۹سیستم ثبت اطالعات


آیا بیمارستان شما فراینهد مشخصهی بهرای مسهتندسهازی ارتباطهات ،فعالیهتهها،
ال سیستم ضبط مکالمات تلفنهی
اقدامات و تصمیمگیریها درهنگام حادثه دارد؟ ما ً
یا تنظیم صورتجلسههای مربوط.



آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی بهرای اسهتفاده از فرمههایی ،ماننهد برگهۀ ثبهت
ساعات کار و ثبت اطالعات کارکنانی دارد؟



آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای بایگانی و ثبت اطالعات در زمهان حادثهه
دارد؟

 .۲3بازگشت به وضعیت عادی


آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای تعیین معیارههای بازگشهت بهه وضهعیت
ال یکی از معیارهای بازگشت به وضعیت عادی ،توانایی پهذیرش و
عادی دارد؟ ما ً
ارائۀ خدمات به بیمار انتخابی و غیراورژانسی است.



آیا بیمارستان شما برای غیرفعهالکردن و توقهف فعالیهت سهامانۀ مهدیریت حادثهۀ
بیمارستانی و ترمین مجدد مواد و تجهیزات استفادهشده ،فرایند مشخصی دارد؟

 .۲۱مرحله بعد از عملیات


آیا بیمارستان شما فرایند مشخصی برای ارائۀ گزارش جامع بعد از عملیات حادثه،
شامل خالصۀ حادثه ،فرایندهای پاسخ ،فرایندهایی که خوب انجام شدند ،آنههایی
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که نیاز به ارتقا دارند ،هزینهها و فرایندی برای اصالح برنامهریزی مدیریت حادثهه
دارد؟


آیا بیمارسهتان شهما فراینهد مشخصهی بهرای شناسهایی افهرادی چهون کارکنهان و
داوطلبان و افراد بومی و منطقهای و کشوری که آمهادگی کمهکرسهانی در هنگهام
حادثه را داشته باشند ،دارد؟



آیا بیمارستان شما فراینهد مشخصهی بهرای اسهترسزدایهی و بازگشهت تهدریجی
امدادگران به وضعیت عادی دارد؟



آیا بیمارستان شما برای ارائۀ گزارشهای بعد از عملیهات و برنامههههای ارتقها بهه
مسئوالن ریربط سیاستی دارد؟

 .3-۶راهنمای پاسخ به حادثۀ بیمارستانی
ماال :آتشسوزی
دستورالعمل :راهنمای پاسخ را بهصورت کامل بخوانید و چارت سهامانۀ مهدیریت حهوادث
بیمارستان را مرور کنیهد .از ایهن راهنمهای پاسهخ بههعنوان چکلیسهت ،بهرای اطمینهان از
انجامدادن صحیح و کامل تمام اقدامات استفاده کنید.
هدف کلی :کاهش تلفات جانی و مالی در خالل حادثۀ آتشسوزی داخلی.
اهداف جزئی:
 محدودکردن و کاهش گسترش آتش؛


حفاظت و نجات بیماران و کارکنان؛

 اجرای برنامۀ مدیریت حادثۀ داخلی مرتبط با آتش؛
 تخلیۀ کامل یا جزئی بیمارستان؛
 اطالعرسانی وضعیت به کارکنان و بیماران و عموم مردم؛


بررسی و مستندسازی جزئیات حادثه.
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پاسخ مبتنی بر مخاطره در چهار مرحله ،به شرح زیر اجرا میشود:

 .3اقدام فوری :دورۀ عملیاتی از لحظۀ 1تا 1ساعت بعد
واحد فرماندهی
فرمانده حادثه:


برنامۀ عملیات حادثه و سامانۀ فرماندهی حادثه را فعال کنید؛

 فرمانده حادثه و مسئوالن بخشها را منصوب کنید؛


به موضوع وجود فرماندهی واحد بین بیمارسهتان و مسهئوالن آتهشنشهانی توجهه
کنید؛



نیاز به تخلیه و نوع آن را مشخص کنید.

ارشد روابط عمومی:
 منطقهای برای خبررسانی برپا کنید؛


جلسههای منظم رسانهای را برای بهروزرسانی وضعیت حادثهه و ارائهۀ اطالعهات
مناسب بیماران وکارمندان سازماندهی کنید؛



درصورت نیاز ،بر اطالعیههایی که دربارۀ حادثه و تخلیه و جابهجایی ،به همراهان
بیمار داده میشود ،نظارت کنید.

ارشد رابط و هماهنگی:


بهطور منظم با مرکز مدیریت حهوادث محلهی ،مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه،
آتشنشانی و مراجع قانونی دربهارۀ وضهعیت سهاختمان ارتبهاط برقهرار سهازید و
اطالعرسانی کنید.



با مراکز درمانی دیگر تماس بگیرید و موضوعات زیر را مشخص کنید:
 oارزیابی وضعیت؛
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 oافزایش ظرفیت؛
 oدرخواست از سیستم خدمات پیشبیمارستانی برای حضهور در بیمارسهتان و
درصورت نیاز ،انتقال بیماران و مصدومان به مراکز دیگر؛
 oانتقال مصدوم و بهدستآوردن اطالعات از تعداد تختهای خالی؛
ِ
موردنیاز.
 oامکان قرضدادن تجهیزات ،تدارکات ،داروها و کارکنان
ارشد ایمنی:
 بر ثبات فور ِ
ی ساختمان نظارت کنید؛
 مناطقی برای تخلیۀ فوری یا نقلمکان موقت برای حفاظت از کارکنهان و بیمهاران
پیشنهاد دهید؛
 هنگام حادثه ،بر وضعیت ساختمان نظارت کنید و بالفاصله ،موقعیتههایی را کهه
زندگی و سالمت را تهدید فوری میکنند ،به فرمانده حادثه اطالع دهید.
واحد عملیات
 طرح پاسخ به آتشسوزی را اجرا کنید و انجام عملیات اطفای حریهق و نجهات را
تا رسیدن تیمهای آتشنشانی رهبری کنید؛
 نیاز به تخلیه یا نقلمکان موقت مناطق مجاور مکانهای آسیبدیده از دود یا آتش
را ارزیابی کنید؛
 ایمنی سازههای درگیر را پهس از دریافهت گهزارش ،ارزیهابی خسهارات از مرکهز
واکنش اضطراری (سازمان آتشنشانی) ارزیابی کنید؛
 ساختمان را امن کرده و از ورود افراد غیرضروری و غیرمجاز خودداری کنید؛
 در دیگر مکانها ،آزمایشگاه جایگزین با ارائۀ خدمات محدودتر برپا کنید؛
 کارکنان آسیبدیده و بیماران را پیگیریکرده و وضعیت را مستندسازی کنید.
واحد برنامهریزی
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شمارش سریع بیماران بیمارستان و مکان بستریشدن آنها را سازماندهی کنید؛



روند پیگیری بیماران را آغاز کنید؛

 تخمینی از کارمندان درحال خدمت ،با رکر نام و مکان آنها داشته باشید؛


با همکاری فرمانده حادثه ،روشهای عملیاتی و اهداف عملیات را مشهخصکرده
و طرح عملیاتی حادثه را تدوین کنید.

واحد پشتیبانی


در برآورد خسارت ساختمان همکاری کنید؛



درصورت امکان ،عملیات نجات را در مناطق آسیبدیده انجام دهید؛

 از کارکرد سیستم ارتباطات و اطالعات مطمئن شوید؛


پیگیری و مستندسازی وضعیت کارمندان مجروح را آغاز کرده و در اطالعرسهانی،
به خانوادههایشان همکاری کنید.



در صورت نیهاز ،کارکنهان اضهافی را بهرای همکهاری در عملیهات و تخلیهۀ احتمهالی
فرابخوانید.
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نمودار  .3-۶جایگاههای کامل سامانۀ فرماندهی حادثه

فصل ششم :راهنمای جامع برنامهریزی و پاسخ فرماندهی حوادث بیمارستانی 019 

 .1مرحلۀ میانی :دورۀ عملیاتی1تا 31ساعت بعد
واحد فرماندهی
فرمانده حادثه:


برای مرور خسارات کلی آتشسوزی به ساختمان و ارزیابی مجدد نیاز بهه تخلیهه
یا نقلمکان موقت بیماران ،بهطور منظم ،با فرمانهده حادثهه و مسهئوالن بخهشهها
مالقات کنید.

ارشد روابط عمومی:


برگزاری جلسههای ارائۀ گزارش را برای کارمنهدان و بیمهاران و رسهانههها ادامهه
دهید؛

ِ
ارشد رابط و هماهنگی ایجاد کنید.
 مرکز اطالعات بیمار را با همکاری
ارشد رابط و هماهنگی:


همچنان ،با مرکز هدایت عملیات دانشگاه و بیمارستانهای منطقه و مرکز مدیریت
بحران محلی ،برای بهروزرسانی موقعیت حادثه و درخواست کمک ارتباط داشهته
باشید؛



با فرمانده اورژانس پیشبیمارستانی حاضر در بیمارستان بهرای ادامهۀ رونهد تخلیهۀ
بیماران به مراکز دیگر هماهن

باشید؛

 مرکز اطالعات بیماران را با همکاری بخش روابطعمومی ایجاد کنید.
ارشد ایمنی:
 تحلیل روشهای پاسخ به حادثۀ جاری که به مسائل ایمنهی و سهالمت کارکنهان و
بیماران و ساختمان مربوط میشهود را سهازماندهی کنیهد و اقهدامات اصهالحی را
برای حل بهتر مشکالت بهکار گیرید.
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واحد عملیات
 مراقبت از بیماران و فعالیتهای مدیریتی را ادامه دهید؛


بنابهاقتضا ،جابهجایی یا تخلیۀ بیماران از نقاط آسیبدیده را انجام دهید؛

 از مطلع شدن خانوادۀ بیماران از وقوع حادثه و وضعیت بیماران مطمئن شوید؛


برای برقراری مجدد سرویسهای آزمایشگاهی تالش کنید؛

 از ارائۀ خدمات زیرساختهای مهم و حیاتی به نواحی اصلی مطمئن شوید؛


برنامۀ پاکسازی ساختمان را آغاز کنید؛

 تعمیر ساختمان را آغاز کنید؛
ِ
منهاطق نهاامن برقهرار
 ایجاد امنیت در ساختمان را ادامه دهید و امنیت را در تمهام
کنید؛
 مطمئن شوید به عملکردهای مداوم شغلی و فعالبودن کامل آنها آسهیب نرسهیده
است.
واحد برنامهریزی
 پیگیری کارهای کارکنان و بیماران را ادامه دهید؛


برنامۀ عملیاتی حادثه را بازبینی و بهروزرسانی کنید؛

 از مستندسازی اقدامات و تصمیمها و فعالیتها مطمئن شوید.
واحد پشتیبانی


بنابه اقتضا ،عملیات نجات را ادامه دهید؛



حمایت روانی کارکنان ستادی را ترمین کنید؛

 غذا و آب و دورههای استراحت برای کارکنان فراهم کنید؛


نظارت بر وضعیت کارمندان آسیبدیده را ادامه دهید .وضعیت را بهاطالع فرمانده
حادثه برسانید؛
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ملزومات و تجهیزات موردنیاز را برای تسهیل مراقبت از بیمار و عملیات بازسازی
درخواست کنید؛



انتقال بیماران جابهجاشده و تخلیههشهده را بها کمهک اورژانهس پهیشبیمارسهتانی
ساماندهی کنید؛



در ارائۀ مجدد سرویسهای آزمایشهگاهی در قالهب جابههجهایی مکهانی یها ارائهۀ
خدمات محدودتر همکاری کنید؛

 ترمین نیروی تکمیلی را براساس نیاز ادامه دهید.
واحد اداریمالی


هزینه و مخارج پاسخ به حادثه و بازسازی ،شامل درآمهد ازدسهترفتۀ تخمینهی را
پیگیری کنید؛

 مستندسازی و درخواست مطالبات مربوط به کارمندان آسیبدیهده و بیمهاران را آغهاز
کنید؛
 تهیۀ تدارکات ،تجهیزات ،دارو ،خدمات محدود و نیروههای سهتادی الزم را بهرای
ارائۀ پاسخ مؤثرتر و بازسازی بهتر تسهیل کنید.

 .1مرحلۀ توسعهیافته :دورۀ عملیاتی بعد از  31ساعت
واحد فرماندهی
فرمانده حادثه:


با کارکنان فرماندهی و مسئوالن واحدها برای بهروزرسانی وضعیت حادثه و ادامهۀ
تخلیه یا جابهجایی بیماران مالقات کنید.

ارشد روابط عمومی:
 اطالعرسانی مناسب به کارکنان ،بیماران ،خانوادهها و رسانهها دربهارۀ وضهعیت و
اطالعات بیماران را ادامه دهید؛
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فعالیت مرکز اطالعات بیمار را براساس نیاز ادامه دهید.

ارشد رابط و هماهنگی:


بهروزرسانی اطالعات فرستادهشده به مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه یها مرکهز
مدیریت حوادث محلی و آتشنشانی و مراجع قهانونی دربهارۀ وضهعیت حادثهه و
پیشرفت تخلیه را ادامه دهید.

 ارشد ایمنی:


ارزیابی روشهای پاسخ به حادثۀ جاری را که به مسائل ایمنی و سالمتی کارکنهان
و بیماران و ترسیسات مربوط میشود ،سهازماندهی کنیهد و اقهدامات اصهالحی را
انجام دهید.

واحد عملیات
 مراقبت از بیماران و فعالیتهای مدیریتی را ادامه دهید؛
 درصورت نیاز ،از جابهجایی یا تخلیۀ امن بیماران مطمئن شوید؛
 اگر بیماران بهجای دیگری منتقل شدهاند ،از انتقهال پرونهده و داروهها و متعلقهات
بیمار بههمراه او مطمئن شوید؛
 ارزیابی آسیب به ساختمان و خدمات را ادامه دهید؛
 آب و غذا برای بیماران و خانوادهها و مالقاتکنندگان فراهم کنید؛
 ایجاد امنیت در ساختمانها و مکانهای ناامن درون ساختمان را ادامه دهید.

واحد برنامهریزی
 برای اعالم اتمام حالت آمادهباش و بازسازی سیستم برنامهریزی کنید؛
 برنامۀ عملیاتی حادثه را بازبینی و بهروزرسانی کنید؛
 از مستندسازی فعالیتها و تصمیمها و اقدامات مطمئن شوید؛
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 پیگیری کارهای کارکنان و بیماران را ادامه دهید.
واحد پشتیبانی
 امکان حمایت روانی کارکنان و برگزاری جلسههایی برای ارائۀ گهزارش را فهراهم
کنید؛
 ترمین غذا و آب و دورههای استراحت برای کارکنان را ادامه دهید؛
 نظارت بر وضعیت کارمندان آسیبدیده را ادامه دهید و گزارش آن را بهه فرمانهده
حادثه ارائه کنید؛
 به منظور برقراری مجدد خدمات آزمایشگاهی دراسهرعوقت ،رخهایر و تجهیهزات
آسیبدیده را جایگزین کنید یا دوباره سفارش دهید؛
 درصورت نیاز ،برای ترمین نیروهای اضافی اقدام کنید.
واحد اداریمالی
 پیگیری و گزارش هزینهها و مخارج حادثه و درآمد ازدسترفته را ادامه دهید؛
 گزارشهای مربوط به مطالبات و مهدیریت خطهر مهرتبط بها کارمنهدان آسهیبدیده و
بیماران را کامل کنید.

 .4مرحلۀ بازگشت به وضعیت عادی
واحد فرماندهی
فرمانده حادثه:
 اگر شاخصهای الزم برای بازگشایی همه یا قسمتی از ساختمان مشاهده میشود،
دستور بازگشایی و بازگشت بیماران را صادر کنید؛
 بر استقرار مجدد فعالیتهای عادی بیمارستان نظارت کنید؛
 از نیروهای فراخوانده شده ،داوطلبان ،کارکنان و نیروهای دولتی و غیردولتهی کهه
در حادثه همکاری داشتهاند ،قدردانی کرده و آنها را ترخیص کنید.
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ارشد روابط عمومی:


جلسۀ توجیهی نهایی را با رسانههها برگهزار کنیهد و پهس از ارزیهابی وضهعیت و
بهدست آوردن اطالعات مناسب ،از بیماران گزارشی تهیه کهرده و اتمهام حادثهه را
اعالم کنید.

ارشد رابط و هماهنگی:


مرکز هدایت عملیات دانشگاه و مرکز مدیریت حوادث محلی و آتهشنشهانی را از
پایان حادثه و بازگشایی مجدد ساختمان مطلع کنید.

ارشد ایمنی:


بر ایمنبودن فعالیتهای عادی و بازگشت بیماران نظارت کنید.

واحد عملیات
 فعالیتهای مراقبت از بیمار و مدیریت را به حالت اولیه برگردانید؛
 بیماران تخلیه شده را به بخشها بازگردانید؛
 بررسی و ارائۀ خدمات غیراورژانس را مجدداً برقرار کنید؛
 درصورت نیاز حمایت روانی ،اطالعاتی دربارۀ خهدمات اجتمهاعی بهه بیمهاران و
خانوادهها ارائه کنید.
واحد برنامهریزی
 برنامۀ عملیاتی حادثه و اتمام فراخوان عمومی را نهایی کنید؛
 از وضعیت و موقعیت بیماران ،خالصهگزارشی تهیه کنیهد و بعهد از همهاهنگی بها
مرکز هدایت عملیهات ،بهرای کارکنهان فرمانهدهی و مسهئوالن بخهشهها و دیگهر
ارگانهای درخواستکننده بفرستید؛
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 گزارش نهایی حادثه و پاسخ بیمارستان و عملیات بازسازی را جمعآوری کنید؛
ِ
مناسب اسناد حادثه مطمئن شوید؛
 از بایگانی
 گزارش پس از عملیات و برنامۀ بهسازی را بهصورت مجموعههای از نکهات زیهر
بنویسید:
 oخالصۀ عملیات انجامشده؛
 oخالصهای از رویداد حادثه و علت آن؛
 oفرایندهایی که خوب اجراشده یا دچار نقصان بودهاند؛
 oپیشنهادهایی درخصو

بهسازی نرمافزاری یا سختافزاری؛

 oبازنگری و اصالح ضعفهای برنامۀ عملیاتی انجامشده و پیشنهاد برنامۀ عملیهات
آینده؛
 oعملیات اصالحی.
واحد پشتیبانی
 حمایت روانی از کارکنان را فراهم کرده و جلسههای مدیریت استرس را براساس
نیاز برگزار کنید؛
 بر وضعیت سالمت کارکنان نظارت کنید؛
 تجهیزات ،دارو ،غذا ،آب و تدارکات را درحد طبیعی مجدداً رخیره کنید؛
 تمام خسارات وارده به تجهیزات و تدارکات را جزءبهجزء بنویسهید و بهه بخهش
اداریمالی بفرستید؛
 تجهیزات قرضگرفتهشده را پس از پاکسازی و ضدعفونی بازگردانید؛
 ارائۀ خدمات معمولی وغیرضروری را به حالت اولیه برگردانید؛ برای ماهال مغهازۀ
هدیهفروشی و. ...
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واحد اداریمالی
 هزینههه و مخههارج نهههایی پاسههخ و خسههارات و درآمههد ازدسههترفت هۀ تخمین هی را
جمعآوری کنید و خالصۀ گزارش آن را برای تریید ،برای فرمانده حادثه بفرستید؛
 برای همکاری در مستندسازی خسارات سازهای و زیرساختی و راهانهدازی آنهها،
با مرموران بیمه تماس بگیرید.
مستندات و ابزار الزم برای فعالکردن برنامۀ پاسخ بیمارستانی
 برنامۀ عملیات حادثۀ بیمارستان؛
 برنامۀ پاسخ به حادثۀ آتشسوزی؛
 برنامۀ تخلیۀ بیماران از بیمارستان؛
 فرم پیگیری بیمار؛
 فرمهای مرتبط با فرایندهای بررسی خسارت بیمارستان؛
 شرح وظایف؛
 برنامۀ تداوم فعالیت ساختمانی و بخش اداری؛
 تلویزیون /رادیو /اینترنت برای پیگیری اخبار؛
 تلفن /ماهواره /موبایل ماهواره /اینترنت برای برقراری ارتباط.
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خالصۀ فصل
در این فصل ،به لزوم و کاربرد تدوین راهنمای جهامع برنامههریهزی حادثهه برپایهۀ الگهوی
سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی پرداخته شد .این راهنما برای ارائهۀ الگهویی عملیهاتی و
بومی ،براساس نگاه تمام مخاطرات و مبتنی بر شواهد علمی و تجربیهات متخصصهان ارائهه
شد .الگوی سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی ممکن است مبتنهی بهر مخهاطرات خاصهی
بوده و برای سناریوهای خا

مطرح شود ،ولی باتوجهبه اینکه در بیشتر مخاطرات ،وظیفهه

و کارکرد بیمارستان ،ترمین بیشترین خدمت به بیشترین افهراد بها اسهتفاده از منهابع محهدود
است ،لذا داشتن رویکرد برنامهریزی و آمادگی برای کل مخهاطرات ،کهاربردی و عملهیتهر
است.
بیمارستانها ممکن است پس از تحلیل خطرهای محتمل در بیمارستان یا بخهش تحهت
پوشش ،ضمن تدوین و طراحی برنامۀ مقابله با حادثه ،الگوی مناسبی برای ارزیهابی برنامهۀ
خود و تدوین برنامههای عملیهاتی مهرتبط داشهته باشهند .توصهیه مهیشهود دانشهگاهههای
علومپزشکی براساس مخاطرات و موقعیت بومی خود و با نگاه کلی به این برنامۀ جامع ،بهه
توسعۀ راهنمای برنامهریزی اقدام کننهد .همچنهین در ایهن فصهل ،الگهوی راهنمهای پاسهخ
بهعنوان چکلیستی برای اطمینان از انجام صحیح و کامل تمام اقدامات ،در فرایند مهدیریت
حوادث بیمارستانی ارائه شد .توصیه میشود از راهنمای جامع برنامهریزی بهرای تهدوین و
ارزیابی برنامه ،براساس سناریوهای استخراجشده و از راهنمای پاسخ برای ارزیابی اقدامات
انجامشده در فرایند پاسخ استفاده شود.
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خطر قابل قبول

٢

سطحی از خسارت واردشده به یک جامعه یا اجتماع است که باتوجهبه شهرایط اجتمهاعی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،فنی و محیطی حاضر ،قابل قبول تلقهی مهیشهود .در واژهههای
مهندسی ،خطر قابل قبول برای ارزیابی اقدامات ساختاری و غیرساختاری بهکار میرود کهه
خسارات ناشی از یک مخاطره را به سطحی کاهش میدهند که به مردم و داراییهها آسهیب
وارد نشود .اینکار براساس برخی «کدها» یا «روشهای پذیرفتهشده» انجام میشود.

مدیریت جامع حوادث و فوریتهای پزشکی

١

از  1قسمت اصل ِی تشکیل شده است :تمام مخهاطرات ،تمهام مراحهل ،تمهام اثرهها و تمهام
صاحبان فرایند .در پاسخ به تمام حوادث و فوریتهای پزشکی ،تشهابهات بسهیاری وجهود
دارد که این امکان را فراهم میکند تا برنامۀ جامعی برای تمامی مخاطرات محتمهل تهدوین
شود و رویکرد قالب در برنامهریزی حوادث و فوریتهاست.

1. Acceptable risk
2. All Hazard Approach
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مخاطرۀ زیستی

٢

مشتمل است بر فرایندهایی با منشر ارگانیک یا مواردی که به وسیلۀ نهاقالن زیسهتی منتقهل
میشوند .مواجهه با ریزجاندارهای آسهیبزا و سهموم و مهواد زیسهتفعهال در ایهن دسهته
مخاطرات لحاظ میشوند و ممکن است باعهث تلفهات جهانی یها جراحهت ،خسهارت بهه
داراییها ،ازهمگسیختگی اجتماعی و اقتصادی یا تخریب محیطی بشوند .اپیدمی بیماریها،
بیماریهای مسری گیاهان یها حیوانهات ،بیمهاریههای حشهرات و هجهوم گسهتردۀ آفهات
ماالهایی از مخاطرههای زیستی هستند.

ظرفیت

١

ترکیبی است از تمامی نقاط قوت و منابع در دسترس یک جامعه ،اجتمهاع یها سهازمان کهه
بتواند سطح خطر یا اثرهای یک بال را کاهش دهد .ظرفیت ممکن است روشها و امکانات
فیزیکهی ،نههادی ،اجتمهاعی یها اقتصههادی و همچنهین ،خصوصهیات شخصهی یها گروههی
مهارتیافته ،از قبیل رهبری و مدیریت را تداعی کنهد و یها ممکهن اسهت بهه قابلیهت نیهز
توصیف شود.

ظرفیتسازی

٩

ظرفیتسههازی عبههارت اسههت از :تههالشهههایی کهه بههرای توسههعۀ مهههارتهههای انسههانی یها
زیرساختهای اجتماعی در یک جامعه یا سازمان ،بهمنظور کهاهش سهطح خطهر موردنیهاز
است .ظرفیتسازی در مفهومی وسیعتر ،توسعۀ نهادی ،مالی ،سیاسی و دیگهر منهابع ،ماننهد
فناوری در سطوح مختلف و بخشهای اجتماع را نیز دربرمیگیرد.

بال

4

ازهمگسیختگی عملکرد یک جامعه یا اجتماع که منجر به آسیبهای گستردۀ انسانی ،مهواد،
1. Biological hazard
2. Capacity
3. Capacity Building
4. Disaster
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اقتصادی یا محیطی میشود و تطابق با آن ،فراتر از توانایی جامعه یا اجتماع تحت تهرثیر بها
استفاده از منابع موجود است .بهال تهابعی از فراینهد خطهر اسهت و از ترکیهب «مخهاطره»،
«وضعیت آسیبپذیری»« ،ظرفیت یا اقدامات ناکافی» و کاهش عواقب بالقوۀ خطر بهدسهت
میآید.

مدیریت خطر بال

٢

این نوع مدیریت عبارت است از :فرایند منظم ،بهکارگیری تصمیمهای اجرایی و سهازمانی،
مهارتهای عملکردی و ظرفیتها بهرای اجهرای سیاسهتها و راهکارهها و ظرفیهت تطهابق
جامعه و اجتماع ،بهمنظور کاستن آثهار مخاطرهههای طبیعهی و بالیهای مهرتبط بها محهیط و
فناورزاد .مدیریت خطر بالیا تمهام اشهکال فعالیتهها را شهامل میشهود کهه عبارتانهد از:
اقدامات سهاختاری و غیرسهاختاری بهرای اجتنهاب (پیشهگیری) یها محهدودکردن (کهاهش
خسارت و آمادگی) آثار ناگوار مخاطرات.

کاهش خطر بال (کاهش بال)

١

چارچوب مفهومی اجزایی است کهه معهرف اقهداماتی جههت کهاهش یها حهذف مخهاطره،
آسیبپذیری و بهحداقل رساندن عواقب ناشی از وقوع مخاطرات میباشد .ایهن چهارچوب
شامل حوزههایی برای مداخله بوده کهه در منهابع تولیهدی سهال ،۸۱۱۸دفتهر کهاهش خطهر
سازمان ملل ٩با عنوان «زیستن با خطر :مروری جهانی بر ابتکارات کهاهش بهال» در

،۸0

به شرح ریل آمده است:
 آگاهی از خطر و ارزیابی آن ،شامل تحلیل مخاطره و تحلیل آسیبپذیری/ظرفیت؛
 توسعۀ دانش ،شامل تحصیل ،آموزش ،تحقیق و اطالعات؛
 تعهد عمومی و چارچوبهای سازمانی ،شامل اقدامات سازمانی ،سیاسهی ،قهانونی
و اجتماعی؛
1. Disaster Risk Management
)2. Disaster risk reduction (disaster reduction
3. The United Nation’s Office for Disaster Risk Reduction
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 انجامدادن اقهدامات ،شهامل مهدیریت محهیط ،کهاربری زمهین و برنامههریزی شههری،
محافظت از تسهیالت بحرانی ،بهکارگیری علم و فنهاوری ،مشهارکت و شبکهسهازی و
ملزومات مالی؛
 سیسههتمهههای هشههدار اولیههه ،شههامل پههیشبینههی ،انتشههار هشههدار ،اقههدامات آمههادگی و
ظرفیتهای واکنش.

هشدار اولیه /اعالم وضعیت

٢

ارائۀ اطالعات بهموقع و مؤثر توسط سهازمانههای تعریهفشهده کهه بهه افهراد در معهرض
مخاطره ،امکان اقدام برای پیشگیری یا کاهش خطر و آمادگی برای پاسخ مؤثر را مهیدههد.
سیستمهای هشدار اولیه ،زنحیرهای از موارد مهم هستند که عبارتاند از :شناخت و ترسهیم
نقشۀ مخاطره ،پایش و پیشبینی حوادث قریبالوقوع ،پردازش و انتشار اخطارهای قابلفهم
برای سیاستگذاران و مردم و به کاربستن اقدامات مناسب و بهموقع ،در پاسخ به اخطارها.

مدیریت فوریت

١

مدیریت فوریت سهازماندهی و مهدیریت منهابع و مسهئولیتهها ،بهرای پهرداختن بهه تمهام
جنبههای فوریتها ،بهویژه آمادگی و پاسخ و توانبخشی است .مدیریت فوریهتهها ،شهامل
طرحها و ساختارها و تمهیداتی است که فعالیتهای معمول دولت و آژانسهای خصوصهی
داوطلب را بهطور جامع و هماهن  ،برای پاسخ به تمام نیازهای فوریتها بهکار مهیگیهرد.

این اصطالح ،بهعنوان مدیریت بال نیز شناخته میشود.

مخاطره

٩

رویدادی فیزیکی یا پدیده یا فعالیت انسانی بالقوه خسارتزا که ممکن است سهبب تلفهات
جانی ،ایجاد جراحت ،خسارت به دارایی ،از همگسیختگی اجتماعی و اقتصادی یا تخریهب
1. Early warning
2. Emergency management
3. Hazard
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محیط زیست شود.
مخاطرات ممکن است شامل شرایط نهفتهای باشند که منجر به خطرهای آتی شوند و از
منشرهای مختلفی پدید آیند که یا طبیعی است با منشهر زمینهی و آبوههوایی و زیسهتی یها
فرایندهای ایجادشده توسط انسان اسهت؛ ماننهد تخریهب زیسهتمحیطهی و مخهاطرهههای
فناوریزاد .هر مخاطره ازنظر منشر و ترثیر ،ممکن است منفرد یا متوالی یا مرکب باشهد .ههر
مخاطره باتوجهبه مکان ،شدت ،فراوانی و احتمال آن مشخص میشود.

تحلیل مخاطره

٢

عبارت است از شناسایی و مطالعه و پایش هرگونه مخاطره ،بهمنظور تعیهین قهدرت ،منشهر،
ویژگی و رفتار آن.

مواد خطرناک

١

شامل هرگونه مواد قابل اشتعال ،انفجار ،خوراننده ،رادیواکتیو ،سمی یها ترکیبهات آنهها کهه
نیاز به مراقبت و تدابیر خا

برای برخورد با آنها دارد .معموالً ایهن مهواد بهرای سهالمت

عمومی و ایمنی و محیط ،خطرناک هستند.

فرمانده حادثه

٩

فردی است که مسئولیت تمام فعالیتهای مرتبط با پاسخ به حادثهه را بهه عههده دارد .ایهن
فعالیتها ،شامل توسعۀ استراتژیها و شیوهها و مدیریت منابع اسهت .فرمانهده مسهئولیت و
اختیار تمام اقدامات مرتبط با مدیریت و پاسخ به حادثه را دارد و نیز اولین جایگاهی اسهت
که فعال میشود.

1. Hazard Analysis
)2. Hazardous Material (HazMat
)3. Incident Commander (IC
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مرکز فرماندهی بیمارستانی

٢

مکانی ازپیشتعیینشده است که آمادگی الزم برای هدایت و هماهنگی در تهرمین و توزیهع
منابع و گردش اطالعات و ارائۀ پاسخی مناسب به هرگونهه حادثهه یها وضهعیت اورژانسهی
داشته باشد.

سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی

١

سیستمی مدیریتی که متشهکل از سهاختار سهازمانی منعطهف و اصهول مهدیریتی مبتنهی بهر
زمانهای بررسیشده است .این سیستم ،شامل تعیین مسئولیتهها و کانهالههای ارتبهاطی و
استفاده از زبان و اصطالحات واحد ،بهمنظور بهبود ارتباطات داخلی و خارجی و تلفیهق بها
دیگر سازمانهای درگیر در پاسخ به حوادث و فوریتهاست.

پست فرماندهی حادثه

٩

مکانی در نزدیکی محل حادثه کهه بههمنظهور مهدیریت حادثهه و ههدایت عملیهات پاسهخ،
راهاندازی و استفاده میشود .در این مکان ،بهرای نماینهدگان تمهامی سهازمانههای درگیهر،
فضای مناسب وجود داشته و قابل استفاده است .محل این پست را فرمانهده حادثهه تعیهین
میکند .پست فرماندهی و مرکز هدایت عملیات در یهک سهاختمان قهرار مهیگیرنهد؛ ولهی
کارکنان و روشهای کار فیزیکی و عملکردی از یکدیگر مجزایند.

سامانۀ فرماندهی حادثه

4

ساختار مدیریتی استاندارد در صحنۀ حادثه است که بههطهور خها

 ،بهرای ارائهۀ پاسهخی

تلفیقی و مؤثر به حوادث پیچیده طراحی شده .این سامانه ،تلفیقی از تسههیالت ،تجهیهزات،
کارکنان و روشهای کاری و ارتباطی در یک ساختار سازمانی واحد است که بهرای کمهک
به مدیریت منابع ،در هنگام حوادث تدوین شده است.
)1. Hospital Command Center (HCC
)2. Hospital Incident Command System (HICS
)3. Incident Command Post (ICP
)4. Incident CommandSystem (ICS
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کاهش خسارات

٢

اقدامات ساختاری و غیرساختاری که برای محدودسازی آثار ناگوار مخاطرهههای طبیعهی و
تخریب زیستمحیطی و مخاطرههای فناوریزاد اجرا میشوند.

حوادث پرتلفات

١

حوادثی هستند که منجر به مصدومیت انسانهای بسیار شده است و منابع موجهود ،توانهایی
ترمین نیاز جامعۀ آسیبدیده را ندارد.

مخاطرات طبیعی

٩

فرایندها یا پدیدههای طبیعی که در بیوسفر روی میدهند و ممکن است حادثۀ آسهیبزایهی
را بهدنبال داشته باشند .مخاطرههای طبیعی باتوجهبه منشر خود ،طبقهبندی میشوند :زمینهی
یا آبوهوایی یا زیستی .حوادث مخاطرهزا ممکن است ازنظهر بزرگهی و وسهعت ،شهدت،
فراوانی ،مدت ،گستره و حیطه ،سرعت شروع و پراکنهدگی فضهایی و فاصهلهبنهدی زمهانی
متفاوت باشند.

آمادگی

4

فعالیتها و اقداماتی هستند که پیشاپیش ،برای اطمینان از پاسهخ مهؤثر بهه آثهار مخهاطرات
صورت میگیرند و شامل صدور هشهدار اولیهۀ بههموقهع و مهؤثر و تخلیهۀ موقهت مهردم و
داراییها از منطقۀ در معرض خطر است.

پیشگیری

٣

عبارت است از فعالیتهایی که برای اجتناب کامل از وقهوع آثهار نهاگوار مخهاطرات انجهام
میگیرند و روشهایی که برای به حداقل رسیدن بالیهای محیطهی و فنهاوریزاد و زیسهت ِی
1. Mitigation
)2. Mass Casualty Incident (MCI
3. Natural Hazards
4. Preparedness
5. Prevention
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مرتبط بهکار گرفته میشوند.
بستهبه امکان اجرای فنی و اجتماعی و مالحظات هزینه /فایده ،سرمایهگذاری بهر اقهدامات
پیشگیرانه در مناطقی که مکرر تحت تهرثیر بالیها هسهتند ،توجیهه مناسهب خواههد داشهت.
دراینزمینه ،آگاهی و آموزشهای عمومی مرتبط با کاهش خطر بال و تغییر نگرش و رفتهار،
منجر به توسعۀ فرهن

آگاهی عمومی

پیشگیری میشود.

٢

فرایند آگاهسازی جمعیت عمومی است که منجر بهه ارتقهای سهطح شهناخت از خطرهها و
عملکرد مناسب ،برای کاهش مواجهه با مخاطرهها میشود .این موضوع ،بهخصهو

بهرای

مقامات عمومی ،ازنظر اجرای کامل مسئولیتهایشان در حفظ جان و اموال درصورت وقوع
بال ،حائز اهمیت است.
فعالیتهای آگاهی عمومی ،تغییر رفتار بهسوی فرهن

کاهش خطر را تشهویق میکنهد.

این فعالیتها عبارتاند از :اطالعات عمومی ،انتشار ،آموزش ،اطالعرسانی ازطریق رادیو و
تلویزیون ،رسانههای چاپی و همچنین ،ایجاد مراکز و شبکههای اطالعهاتی و فعالیهتههای
اجتماعی و مشارکتی.

بازیابی

١

تصمیمات و اقداماتی است که پس از یک بال ،برای بازگرداندن یا بهبهود وضهعیت زنهدگی
جامعۀ آسیبدیده به وضعیت قبل از بال انجام میگیرد؛ ضمن اینکه تطبیهقههای الزم بهرای
کاهش خطر بال نیز تشویق و تسهیل میشود .بازیابی ،یعنی توانبخشی و بازسازی ،فرصهت
توسعه و بهکارگیری اقدامات ،کاهش خطر بال را فراهم میکنند.

1. Public Awareness
2. Recovery

واژه شناسی :واژههای پایه در کاهش خطر بالیا 067 

پاسخ/امداد

٢

عبارت است از ترمین کمکرسانی یا انجام مداخالت حین یها بالفاصهله بعهد از یهک بهال،
بهمنظور حفظ جانها و نیازهای حداقل و پایهای مردم آسیبدیده .پاسخ/امداد ممکن اسهت
فوری ،کوتاهمدت یا طولکشیده باشد.

تابآوری /تابآور

١

ظرفیت سازگاری یک سامانه یا جامعه یا اجتماع در معهرض مخهاطرات ،بهرای دسهتیابی و
حفظ سطح قابل قبول عملکردی و ساختاری ،ازطریق مقاومهت و تغییهر اسهت .تهابآوری
براساس توان سامانۀ اجتماعی در سازماندهی خود برای افزایش ظرفیت فراگیری از بالیهای
قبلی تعیین میشود .هدف این فراگیری حفاظت بهتر در آینهده و ارتقهای اقهدامات کهاهش
خطر است.

خطر

٩

عبارت است از احتمال وقوع پیامدهای سوء یها آسهیبههای پیشبینیپهذیر ،شهامل مهرگ،
جراحات ،ازدستدادن اموال ،آسیب به وضعیت معیشت و اقتصاد ازهمگسهیخته یها محهیط
تخریب شده است که ناشی از تعامل مخاطرههای طبیعهی و سهاختۀ دسهت بشهر و شهرایط
آسیبپذیری است .بهطور معمول و قراردادی ،خطر با فرمول زیر بیان میشود:
ظرفیت سازگاری-آسیبپذیری × مخاطره= خطر
برخی رشتهها مفهوم مواجهه را برای اشاره به جنبههای فیزیکهی آسهیبپهذیری لحهاظ
میکنند .فراتر از احتمال آسیب فیزیکی ،این نکته بسیار حائز اهمیت است که خطر ،بخهش
جدانشدنی یک سامانۀ اجتماعی است یا ممکن اسهت در آن ایجهاد شهود .توجهه بهه زمینهۀ
اجتماعی که خطر در آن رخ میدهد ،بسیار مهم است و همچنین ،توجه به اینکه مردم الزاماً
درک مشترکی از خطر و علل زمینهای آن ندارند.
1. Relief/Response
2. Resilience/Resilient
3. Risk
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ارزیابی /تحلیل خطر

٢

روششناسی تعیین ماهیت و گسترۀ خطهر اسهت .ارزیابی/تحلیهل خطهر ،براسهاس تحلیهل
مخاطرههای بالقوه و ارزیابی وضعیت موجود آسیبپذیری انجام میگیرد که ممکهن اسهت
مردم ،اموال ،شیوۀ معیشت و محیط آنان را در معرض خطر یا آسیب بالقوه قرار دهد .فرایند
ارزیابی خطر براساس مرور جنبههای فنی مخاطرهها ،مانند محل ،شدت ،فراوانی و احتمهال
بروز و همچنین ،تحلیل ابعاد فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی آسیبپذیری و مواجهه
انجام میگیرد .در این فرایند ،به توانایی انطباق متناسب با سناریوهای مختلف خطهر توجهه
ویژه میشود.

اقدامات ساختاری/غیرساختاری

١

اقدامات ساختاری به ساخت فیزیکی گفته میشود که منجر به کاهش یها پیشهگیری از آثهار
ِ
سهاخت سهاختارها و زیرسهاختارهای
ممکن مخاطرات شود و شامل اقهدامات مهندسهی و
مقاوم و محافظ دربرابر مخاطره است .اقدامات غیرساختاری به سیاستها ،آگهاهی ،توسهعۀ
دانش ،تعهد عمومی و روشها و تمرینهای عملیاتی میگوینهد کهه شهامل مکانیسهمههای
مشارکتی و ترمین اطالعات میشود و ممکن است خطر و پیامدهای آن را بکاهند.

توسعۀ پایدار

٩

توسعهای که نیازهای فعلی جامعه را بدون بهخطرانداختن توانایی نسلهای آینده در تهرمین
نیازهایشان برآورده میکند .اینکهار دو نکتهۀ اساسهی دارد :مفههوم «نیازهها» بههخصهو

،

نیازهای اساسی جوامع فقیر که بایهد در اولویهت قهرار گیرنهد و مفههوم «محهدودیتههای
تحمیلشده» توسط فناوری و سازمانهای اجتماعی به تهوان محهیط بهرای تهرمین نیازههای
فعلی و آینده .اساس توسعۀ پایدار ،توسعۀ اجتماعیفرهنگهی ،ثبهات و آداب سیاسهی ،رشهد
اقتصادی و محافظت از بومسازگان است که همگی با کاهش خطر بال ارتباط دارند.
1. Risk Assessment/ Analysis
2. Structural/Non Structural Measures
3. sustainable Developement
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مخاطرههای فناوریزاد

٢

خطری است که از حوادث فناوریزاد یا صنعتی ،فرایندهای خطرناک ،نقص زیرسهاختارها
یا برخی فعالیتهای انسانی ناشی میشود و ممکن است به تلفات جانی ،ایجهاد جراحهت،
خسارت به دارایی ،ازهمگسیختگی اجتماعی و اقتصادی یا تخریهب زیسهتمحیطهی منجهر
شود .نمونههایی از این مسئله بدینقرار اسهت :آلهودگی صهنعتی ،فعالیهتههای هسهتهای و
رادیواکتیو ،زبالههای سمی ،شکست سد ،حوادث حملونقل ،صنعتی یها فنهاوریزاد ،ماننهد
انفجار و آتشسوزی و نشت.

آسیبپذیری

١

وضعیتی است که باعث افزایش ترثیرپذیری در هر جامعه ،دربرابر آثار مخاطرات مهیشهود.
این وضعیت ،بهوسیلۀ عوامل فیزیکی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی و محیطهی یها برخهی فراینهدها
تعیین میشود .برای فاکتورهای مابتی که باعث افزایش توانهایی مهردم بهرای سهازگاری بها
مخاطرات میشود ،تعریف «ظرفیت» را مالحظه کنید.

1. Technological Hazards
2. Vulnerability
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مسئول پرداخت خسارات و مطالبات
مرموریت :پاسخگویی به گزارشها و تحقیقات و اسناد همۀ گزارشهای مطالباتی بیمارستان
درطول حادثه که ادعا میشود در اثر حادثه یا عملکرد بیمارستان ایجاد شدهاند.
تاریخ .......................... . :شروع ...................... :پایانِ ......... :
...سمت............................. :
گزارشدهی به :رئیس واحد اداریمالی.............................. .امضا......................... :
محل مرکز فرماندهی بیمارستان........................... :تلفن.................................................... :
فاکس ................................. :سایر اطالعات تماس .......................... :کد رادیویی............ :
حرف اول

پاسخ مبتنی

مسئولیت

بر مخاطره

مرحلۀ اقدام فوری (۱تا ۸ساعت اولیه)

•

خانوادگی
 دریافت فرمهای گزارشدهی و برگههای شهرح وظهایف مربهوط بهه آنواحد ،از رئیس بخش اداریمالی؛

•

 -خواندن برگۀ شرح وظایف و مرور چارت سازمانی مدیریت حادثه؛

•

 -الصاق کارتهای شناسایی افراد؛

•

 مطلعکردن سوپروایزر مربوط ،از وظیفهۀ محهولشهدۀ سهامانۀ فرمانهدهیحوادث بیمارستانی؛

•

 -ثبت مداوم و مستند همۀ فعالیتهای کلیدی و عملیاتها و تصمیمها؛

•

 انتخاب اعضای واحد پرداخت خسهارات بها همکهاری رئهیس بخهش وپشتیبانی و تکمیل فهرست وظایف بخش و پرداخت خسارات و مطالبات؛

•

 توضیح موقعیت فعلی و اهداف و استراتژیهای حادثهه و برنامهۀ عملهیبه اعضا و تعیین زمان جلسۀ توجیهی بعدی؛

•

 برگزاری جلسۀ توجیهی با مهدیریت منهابع بیمارسهتان و کارکنهان انبهارمرکزی و قسمت ترمین منابع؛

•

 درخواست کمک از مسئول توزیع وسایل نقلیهه بهرای فرسهتادن وسهایلنقلیۀ موردنیاز برای فعالسازی مناطق درمان و تریاژ؛

•

زمان

نام

 -برقراری ارتباط بین واحد عملیاتی و واحد پشتیبانی؛
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•

 تعیین فهرست کتبی اموال برحسب نوع حادثه کهه ایهن فهرسهت ممکهناست شامل نمونههای زیر باشد؛ اما محدود به آنها نیست:

•

تجهیهزات مربوطبههه راه هههوایی تنفسهی ،پانسههمان ،چسههت تیهوب ،کیهت
سههوختگی ،وسههایل بخیههه ،آنژیوکههت و وسههایل رگگیههری ،تمیزکننههدۀ
ضدمیکروبی پوست ،نرمال سالین و وسیلۀ اسهکراب اسهتریل ،دسهتکش و
محلول ضدعفونی دست بدون نیاز به آب ،وسایل گچگیری ،آتهل ،وسهایل
کشش ،برانکار ،اکسیژن ،ماسک ،ونتیالتور و ساکشن و رسپیراتور وسهایل
حفاظتی ،مانند ماسک و...؛

•

 درخواست اضهطراری تهیهۀ تجهیهزات حیهاتی و داروههای موردنیهاز ازمسئول پشتیبانی؛

•

 -دریافت تجهیزات و اقالم و داروهای اضافی؛

•

 -همکاری با مسئول صحنۀ حادثه برای پیگیری و پخش اقالم رسیده؛

•

 ثبت تمامی ارتباطات و تماسههای درونسهازمانی و بیهرونسهازمانی درفرم پیام حادثه و تحویل یک نسخه از آن به واحد بایگانی.

مرحلۀ میانی (۸تا ۲۸ساعت)

 همکاری بها رئهیس واحهد پشهتیبانی و ارشهد رابهط و همهاهنگی بهرایدرخواست کمک از منابع خارجی؛
 کنترل دقیق تجهیزات و اقالم دارویی؛ درصورت نیاز ،اطالع به بخش امنیت برای اطمینان از کنترل تجهیزات ومنابع و داروها؛
 جایگزینکردن مواد مصرفی در ترالیهها و بخهشههای درمهانی بعهد ازهربار استفاده یا حداقل هر  ۲ساعت یکبار؛
 -اطالع به رئیس بخش پشتیبانی درصورت نیاز.

مرحلۀ توسعهیافته (بعد از ۲۸ساعت)

•

•

 ارزیابی مداوم کارکنان برای پاسخگویی بهه حجهم زیهاد درخواسهتهها،بررسی سالمت و امنیت کارکنان ،نیازها و ثبت اسناد ،ادامۀ توجیه کارکنهان
واحد درخصو

موقعیت موجود؛

 پیشبینی تجهیزات و اقالم دارویهی موردنیهاز بهرای دورهههای عملیهاتیبعدی با مشورت مدیر بخش خدمات پزشکی و ارائۀ دستورها با همکاری
مدیر خدمات و اطالع به مدیر بخش پشتیبانی؛

•

 -ادامۀ کنترل فهرست اموال و اقدامات جایگزین؛

•

 ادامۀ ثبت اقدامات و تصمیمات و فرستادن به رئیس بخهش پشهتیبانی درفواصل مشخص و درصورت نیاز؛
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•

 اطمینان از آمادگی جسمی خود با تغذیۀ مناسب و مصهرف آب کهافی واستراحت و تکنیکهای مدیریت استرس؛

•

 مشاهدۀ وضعیت تمامی کارکنان و داوطلبان ازنظر عالئم استرس و رفتارنامناسب و اطالعدادن مسائل نگرانکننده به مسئول بخش سهالمت و رفهاه
کارکنان؛

•

 -فراهمکردن دورههای استراحت ،برای کارکنان؛

•

 ارائۀ اطالعات مرتبط با حادثه و مشهکالت بهه همکهاران شهیفت بعهدیهنگام تغییر شیفت.



 -فرماندهی تجهیزات؛



 -هماهنگی نمونههای بازپرداختی با رئیس بخش مالی؛



 -دریافت دیدگاههای کارکنان دربهارۀ تجهارب بهدسهت آمهده و تغییهرات

بازگشت به وضعیت عادی

موردنیاز تجهیزات؛


 ارائۀ اطالعات مربوط بهه مشهکالت موجهود و مسهائل موردنیهاز بهرایپیگیری؛
رئیس یا مسئول بخش پشتیبانی؛
هنگام اتمام مسئولیت خود ،مطمئن شوید که تمامی مستندات و فرمها
بهطور مناسب ،به رئیس یا مسئول بخش پشتیبانی منتقل شده .ارائۀ
دیدگاههای خود به مسئول بخش پشتیبانی مدنظر ،شامل مرور توصیف
وضعیت مرتبط و چکلیستهای عملیاتی و پیشنهادها برای تغییر
پروسیجرها ،اجرای موارد و موضوعات مرتبط ،شرکتکردن در مدیریت
استرس و جلسههای پرسش بعد از شرکت در دیگر جلسههای پرسشی
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مسئول حضوروغیاب
مرموریت :مسئول ثبت گزارشهای ورود و خروج کارکنان ،کنتهرل و گهزارش سهاعت کهار
مجاز و اضافهکار کارکنان.
ِ
................سمت........................... :
تاریخ........................... :شروع........................ :پایان:
گزارشدهی به :رئیس واحد اداریمالی ...................امضا............................................ :
محل مرکز فرماندهی بیمارستان........................... :تلفن................................................. :
فاکس ............................ :سایر اطالعات تماس.......................... :
کد رادیویی.................. :
حرف اول

پاسخ مبتنی

مسئولیت

مرحلۀ اقدام فوری (۱تا۸ساعت اولیه)

بر مخاطره

زمان

نام
خانوادگی



 دریافت ابالغ مسهئولیت و توضهیحات الزم و مهوارد موردنیهاز از رئهیسبخش اداریمالی؛



 مطالعۀ کامل برگۀ شرح وظایف و بازنگری چارت تیم مدیریت حادثه؛ -الصاق کارت شناسایی ،شامل ِسمت؛



 -اطالع انتصاب خود به سوپروایزر دائمی؛



 -مستندسازی مداوم همۀ فعالیتهای کلیدی و عملیهاتهها و تصهمیمها در



فرم گزارش عملیات؛


 انتخههاب اعضههای زیرشههاخۀ تههرمین هزینهههههها و تکمیهل وظههایف توسههطخودشان،



 آشناکردن اعضای واحد با وضهعیت موجهود و اههداف و اسهتراتژیههایحادثه :طرح کلی برنامۀ عملیهات حادثهه و تعیهین زمهان برگهزاری جلسهۀ
توجیهی بعدی؛



 اطمینان از اینکه اعضای واحد سیاستها و پروسیجرهای ایمنی را رعایتمیکنند؛



 -اطمینان از ثبت ساعت کار اجباری کارکنان و اضافهکار آنها؛
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 تریید برگۀ حضوروغیاب کارکنان توسط تمهام مسهئوالن بخهش و رئهیسمربوط؛



 -همکاری با مدیر کارکنان ،برای سرشماری؛



 ثبت تمامی ارتباطات داخلی و خارجی در فرم مربوط و ارائۀ کپی فهرمههابهمنظور بایگانی در واحد بایگانی؛

مرحلۀ میانی (۸تا۲۸ساعت بعد)



مالقات منظم با رئهیس واحهد مهالیاداری بهرای ارائهۀ گهزارش
وضعیت؛



جمعآوری برگۀ حضوروغیاب کارکنان بخشهای کاری بهمنظور
ثبت ،هر  ۲ساعت و درصورت نیاز؛



فرستادن جدول حضوروغیاب کارکنهان بخهش بهه مهدیر واحهد
هزینهها هر  ۲ساعت یا درصورت درخواست؛



ارائۀ برنامۀ عملیاتی به رئیس واحد مالیاداری درصورت نیاز؛



اطالعرسانی فوری به رئیس واحد مهالیاداری درصهورت بهروز
مشکالتی که توانایی حل آن را ندارید.



ادامۀ روند ارائۀ خالصۀ ساعات کارکرد کارکنهان و داوطلبهان در
طول حادثه ،هر  ۲ساعت و درصورت نیاز؛

مرحلۀ توسعهیافته (بعد از ۲۸ساعت)



فرستادن جدول حضوروغیاب کارکنان بخش بهه مهدیر واحهد و
ترمین هزینهها هر  ۲ساعت یا درصورت نیاز؛



ادامۀ ثبت اقدامات و تصمیمات در فرم مربوط و فرستادن آن بهه
رئیس واحد اداریمالی در فواصل منظم و درصورت نیاز؛



اطمینان از داشتن آمادگی جسمی بها تغذیهۀ مناسهب و مایعهات
کافی و استراحت و شیوههای مدیریت استرس؛



مشاهدۀ تمهامی کارکنهان و داوطلبهان ازنظهر عالئهم اسهترس و
رفتارهای نامناسب؛



گزارش نگرانیها به واحد سالمت و رفاه کارکنان؛



فراهمکردن دورههای استراحت برای کارکنان؛



ارائۀ اطالعات مرتبط با حادثه و مشکالت به همکاران شیفت

بعدی هنگام تغییر شیفت؛
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بازگرداندن کارکنان به مسئولیت معمول خود؛



درصورت نیاز به کاهش تعداد کارکنهان و غیرفعهالکردن برخهی
واحههدها بهههصههورت مرحلهههای ،موقعیههتههها را ادغههام یهها
غیرفعالکردن؛



ارائۀ تمامی جداول حضوروغیاب کارکنان بخش به مهدیر واحهد
ترمین هزینهها؛



دریافههت دیههدگاههای کارکنههان دربههارۀ تجههارب بهدسههتآمده و

بازگشت به وضعیت عادی

تغییرات موردنیاز در اقدامات صورتگرفته؛


دیههدگاهها درخصههو

تغییههرات در پروسههیجرها و مشههکالت

مربوط به بخش؛


شههرکت در جلسههههای مههدیریت اسههترس و دیگههر جلسهههها



درصورت نیاز؛
ِ
بهههمحههض غیرفعالشههدن س همتتان ،مطمههئن شههوید کههه تمههامی
مستندات و فرمهای عملیاتی به رئهیس واحهد مهالیاداری ارائهه



شده است؛
ِ
به محض غیرفعالشدن سهمتتان ،رئهیس واحهد مهالیاداری را از
مشکالت شایع و کارهای معوقه و پیگیری تجهیزات مطلع کنید؛



دیدگاههای خود را دربهارۀ موضهوعات زیهر ،بها رئهیس واحهد
مالیاداری درمیان بگذارید؛ بهازنگری شهرح وظهایف مهرتبط بها
شغل و چکلیستهای عملیاتی.
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مسئول شاخۀ تأمین هزینهها
مرموریت :مسئول فراهمسازی اطالعات مربوط به هزینهها ،براساس وضهعیت اعهالمشهده و
تهیۀ گزارشهای مربوط به هزینههای حادثه.
ِ
.............سمت.................
تاریخ....................... :شروع............................ :پایان................ :
گزارشدهی به :رئیس واحد اداریمالی ...........................امضا.................................... :
محل مرکز فرماندهی بیمارستان........................... :تلفن................................................ :
فاکس .............................. :سایر اطالعات تماس.......................... :
کد رادیویی............... :
حرف اول

پاسخ مبتنی

مسئولیت

مرحلۀ اقدام فوری (۱تا۸ساعت اولیه)

بر مخاطره


خانوادگی
 دریافت ابالغ مسئولیت و توضیحات الزم و موارد موردنیهاز از رئهیسبخش اداریمالی؛



 مطالعۀ کامل برگۀ شرح وظایف و بازنگری چارت تیم مدیریت حادثه؛ -الصاق کارت شناسایی ،شامل ِسمت؛



 -اطالع انتصاب خود ،به سوپروایزر دائمی؛



 -مستندسازی مداوم همۀ فعالیتهای کلیدی و عملیهاتهها و تصهمیمها



در فرم گزارش عملیات؛


 انتخاب اعضای زیرشاخۀ تهرمین هزینهههها و تکمیهل وظهایف توسهطخودشان؛



 آشناکردن اعضای واحد با وضعیت موجود و اهداف و اسهتراتژیههایحادثه :طرح کلی برنامۀ عملیات حادثه و تعیین زمهان برگهزاری جلسهۀ
توجیهی بعدی؛



 اطمینان از اینکه اعضای واحد ،سیاسهتهها و پروسهیجرهای ایمنهی رارعایت میکنند؛



زمان

نام

 -ارائۀ گزارش مربوط به هزینههها ،شهامل کدگهذاری هزینهههها ،فراینهد

  081آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامهی کشوری
پرداخت بیمهها ،دریافت و رخیرۀ تنخواه و ثبت تمامی ارتباطات داخلی

مرحلۀ میانی (۸تا۲۸ساعت بعدی)

و خارجی در فرم مربوط و ارائۀ کپی فرم به واحد ثبت اسناد و بایگانی.


 -ارتباط منظم با مدیر واحد مالیاداری برای ارائۀ گزارش؛



 -ادامۀ پیگیری هزینهها و بررسی آنها؛



 -جمعآوری اصل یا کپی تمام فرمهای هزینهها از مراکز؛



 آمادهکردن خالصۀ گزارش بهروزشدۀ هزینههها ،بهرای ارائهه بهه مهدیرواحد مالیاداری هر  ۲ساعت یا درصورت نیاز؛
 درصورت لزوم ،با نظر مدیر واحد مالیاداری یا فرمانهده حادثهه ،ارائهۀاطالعات مربوط به مسئوالن زیرشاخهها؛
 ارائۀ برنامۀ عملیاتی به رئیس واحد مالیاداری درصورت نیاز؛ اطههالعرسههانی فههوری بههه رئههیس واحههد مههالیاداری درصههورت بههروزمشکالتی که توانایی حل آن را ندارید.
 -ادامۀ ارائۀ ساعات کارکرد کارکنان و داوطلبان درطهول حادثهه ،ههر ۲

مرحلۀ توسعهیافته (بعد از  ۲۸ساعت)

ساعت و درصورت نیاز؛
 ادامۀ مستندسازی اقدامات و تصمیمات در فرم عملیاتی و فرسهتادن آنبه رئیس بخش اداریمالی در فواصل منظم ،درصورت نیاز؛
 اطمینان از آمادگی جسمی کارکنان با تغذیهۀ مناسهب ،مایعهات کهافی،استراحت و شیوههای مدیریت استرس؛
 مشاهدۀ تمامی کارکنان و داوطلبان ازنظر عالئهم اسهترس و رفتارههاینامناسب؛
 گزارش نگرانیها به واحد سالمت و رفاه کارکنان؛ فراهمکردن دورههای استراحت برای کارکنان؛ ارائۀ اطالعات مرتبط با حادثه و مشکالت به همکاران شهیفت بعهدی،هنگام تغییر شیفت.
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 ادامۀ مستندسازی اقدامات و تصمیمات در فرم عملیهاتی و درصهورتنیاز و فرستادن منظم آن به رئیس واحد مالیاداری؛



 گردآوری گزارشهای حسابداری هزینههها و ارائهه بهه رئهیس بخهشاداریمالی؛



 کاملکردن گزارش همۀ هزینهها و آمادهکردن گزارشهی از هزینههههایحادثه؛
 -شرکت در جلسههای مدیریت اسهترس و دیگهر جلسههها درصهورت

بازگشت به وضعیت عادی

نیاز؛
 دریافت دیدگاههای کارکنان دربهارۀ تجهارب بهدسهتآمده و تغییهراتموردنیاز در اقدامات صورتگرفته؛
 ادغام یا غیرفعالکردن موقعیتها بهصورت مرحلهای ،درصورت نیاز بهکاهش تعداد کارکنان برخی واحدها؛
 بهمحهض غیرفعالشهدن ِسهمتتان ،مطمهئن شهوید تمهامی مسهتندات وفرمهای عملیاتی به رئیس واحد مالیاداری ارائه شده است؛
 بهمحض غیرفعالشدن ِسمتتان ،رئیس واحد مالیاداری را از مشهکالتشایع و کارهای معوقه و پیگیری تجهیزات مطلع کنید؛
 دیهدگاههای خههود را بهها رئههیس واحههد مههالیاداری در میهان بگذاریهد:موضههوعاتی ،شههامل بههازنگری شههرح وظههایف مههرتبط بهها شههغل و
چکلیستهای عملیاتی؛
 -دیدگاههای خود را درخصو

تغییهرات در پروسهیجرها و مشهکالت

مربوط به بخش با رئیس واحد مالیاداری در میان بگذارید.

  086آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامهی کشوری

رئیس واحد اداریمالی
مرموریت :کنترل استفاده از منابع و حسابهای مالی بهمنظور برآورد مالی و نظارت بر ثبهت
هزینهها و مسائل مربوطبه بازپرداختها.
ِ
............سمت................................... :
تاریخ....................... :شروع......................... :پایان:
گزارشدهی به :فرمانده حادثه.....................امضا....................... :
محل مرکز فرماندهی بیمارستان........................... :تلفن................................................ :
فاکس .............................. :سایر اطالعات تماس.......................... :
کد رادیویی............... :
پاسخ مبتنی بر

مسئولیت

مرحلۀ اقدام فوری (۱تا ۸ساعت اولیه)

مخاطره

 دریافت ابالغ مسئولیت و توضیحات الزم و مسائل موردنیهاز ازفرمانده حادثه؛
 مطالعۀ کامل برگۀ شرح وظایف و بازنگری نمودار تیم مدیریتحادثه؛
 اطالع انتصاب خود به سوپروایزر دائمی؛ الصاق کارت شناسایی ،شامل ِسمت؛ نیازسنجی و منصوبکردن رؤسای واحد مالی بهطور مناسب؛ توزیع کارتهای شناسایی و برگههای شرح وظیفهه مهرتبط بهامسئولیت افراد؛
 کاملکردن فهرست وظایف؛ آشناکردن رؤسای واحد اداریمالی با وضعیت موجود و اهدافو استراتژیهای حادثه ،شامل طرح کلی برنامهۀ عملیهات و تعیهین
زمان برگزاری جلسۀ توجیهی بعدی؛
 شرکت در فرایند آمادهسازی برنامۀ عملیاتی حادثه و جلسههایتوجیهی درصورت لزوم؛
 -ارائۀ برآورد هزینۀ اهداف حادثهه و اطمینهان از مطابقهت هزینهۀ

زمان

حرف اول نام
خانوادگی
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برنامۀ عملیاتی حادثه با بودجۀ تعیینشده توسط فرمانده حادثه؛
 -تعیین نیاز به هر نوع قرارداد خا

یا پیماننامه و آمهادهسهازی

پیشنویس اولیۀ فرمهای قراردادها؛
 گرفتن اطالعات از رؤسای بخش مالی و بهروزرسانی منظم آن؛ داشتن آگاهی از وضعیت فعلی تمام واحدها و اطالعدادن وضعموجود به رهبر واحد وضعیت؛
 اطمینان از ثبت ساعات کار اجباری کارکنان و اضافهکار آنها وارائۀ این برگه به مسئول مربوط در اتمام هر دورۀ عملیاتی (واحهد
حضوروغیاب)؛


 مطمئنشدن از رعایت سیاستها و پروسیجرهای ایمنی توسهطکارکنان؛



 ثبت تمامی تصمیمات و اقدامات و فعالیتهای کلیهدی بههطورمداوم در فرم عملیاتی؛



 ثبت تمامی ارتباطات داخلی و خارجی در فرم مربهوط و ارائهۀکپی فرمها بهمنظور ثبت در واحد بایگانی.
 ارتباط منظم با مدیر واحد مالیاداری برای ارائۀ گزارش؛ -آمادهکردن گزارش مالی بهمنظور تعیین تجهیزات مصهرفشهده

مرحلۀ میانی (۸تا ۲۸ساعت بعدی)

درطول فرایند پاسخ؛
 بهروزرسانی اطالعهات بها فرمانهده حادثهه بههمنظهور تهیهه یهابهروزرسانی برنامۀ عملیاتی واحد؛
 ارائۀ گزارش هزینههای مالی حادثۀ مربوط بهه کارکنهان ،منهابع،مخارج و تصویب آن توسط مدیر واحهد تهرمین هزینهههها ههر ۲
ساعت؛
 همکاری با فرمانده حادثه و مدیران دیگر قسمتهها ،بههمنظهورشناسایی مشکالت کوتاهمدت و میانمدت و بلندمدت مهرتبط بها
مسائل مالی؛
 اجرای سیاستها و پروسیجرهای موردنیاز؛ اطمینان از وجود نیهروی انسهانی و تجهیهزات کهافی در واحهداداریمالی.

  088آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامهی کشوری
 ادامۀ کنترل توان کارکنان ،برای برآوردهسهازی نیازهها در زمهانتراکم کاری ،تالش برای حفظ سالمت و ایمنهی کارکنهان و رفهع
نیازها و مستندسازی؛
 ادامۀ بهروزرسانی منظم اطالعات با واحد اداریمالی؛ ادامۀ گزارش استفاده از منابع ،برای تعیین تجهیزات استفادهشدهدر فرایند پاسخ؛
 زمانبندی جلسههای برنامهریزی با کارکنهان واحهد اداریمهالیبهمنظور بهروزرسانی فعالیتها؛
 دسترسی به برنامۀ عملیاتی واحد و پروسهیجرهای برگشهت بههحالت اولیه؛
 -اطمینان از مستندسازی اداریمالی موردنیاز بهصورت صهحیح و

مرحلۀ توسعهیافته (بعد از  ۲۸ساعت)

دریافت فاکتورهای مرتبط با فرایند پاسخ؛
 ارائۀ اطالعهات مهالی بههروز شهده بهه فرمانهده حادثهه و سهتادفرماندهی هر  ۲ساعت یا درصورت نیاز؛
 اطمینان از نگهداری اطالعات معمول و غیرمهرتبط بها حادثهه ونیز مسائل مالی بیمارستان؛
 ادامۀ ثبت تصمیمات و اقدامات در جدول عملیاتی؛ هماهن سهازی درخواسهتههای اورژانسهی بها رئهیس واحهدپشتیبانی و دردست نگهداشتن رخیرۀ نقدی؛
 -مشههورت بهها نماینههدگان دولتههی و محلههی درخصههو

تههرمین

مایحتههاج و براسههاس قههوانین بههازپرداختی و اطمینههان از اینکههه
مستندات موردنیاز مطابق بها راهنمهای دریافهتشهده آمهاده شهده
است؛
 اطمینان از کسب آمادگی جسهمی بها تغذیهۀ مناسهب ،مایعهاتکافی ،استراحت و شیوههای مدیریت استرس کارکنان؛
 مشاهدۀ تمهامی کارکنهان و داوطلبهان ازنظهر عالئهم اسهترس ورفتارهای نامناسب؛
 گزارش مشکالت کارکنان به واحد سالمت و امور رفاهیکارکنان؛
 فراهمکردن دورههای استراحت برای کارکنان؛ -مطلعکردن فرد جهایگزین هنگهام تحویهل شهیفت از وضهعیت
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کارها و پیشرفت عملیات و دیگر اطالعات مربوط به حادثه.

 بازگرداندن کارکنان به محل کار عادی ،هنگام کاهش نیازهها درواحد اداریمالی؛
 درصورت نیاز به کاهش تعداد کارکنان و غیرفعهالکردن برخهیواحدها ،بهصورت مرحلهای ،موقعیتها را ادغام یا غیرفعال کنید؛
 -جمعآوری و تحلیل تمامی دادههای مالی از واحهدهای مهالی و

بازگشت به وضعیت عادی

اطمینان از بررسی و پرداخت فاکتور هزینهها؛
 ارائۀ اسناد بازپرداخت و پیگیری پرداختیها؛ کسب دیهدگاههای کارکنهان دربهارۀ تجهارب بهدسهت آمهده وتغییرات موردنیاز در اقدامات صورتگرفته؛
 بهمحض غیرفعالشدن ِسمتتان ،فرمانهده حادثهه را از مشهکالتشایع و کارهای معوقه و پیگیری تجهیزات مطلع کنید؛
 -در میان گذاشتن دیدگاهها درخصو

تغییهرات در اقهدامات و

مشکالت مربوط به واحد با فرمانهده حادثهه دربهارۀ موضهوعاتی،
شامل بازنگری شرح وظایف مرتبط بها شهغل و چکلیسهتههای
عملیههاتی و درخصههو

تغییههرات در اقههدامات و مشههکالت و

کارهای اجرایی مربوط به واحد؛
 شههرکت در جلسههههای مههدیریت اسههترس و دیگههر جلسههههادرصورت نیاز.

  091آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا :برنامهی کشوری

مسئول شاخۀ تدارکات
مرموریت :مسئول اداره و تقسیم حسهابههای دریهافتی و پرداختهی بهه فروشهندگان دارای
قرارداد و بدون قرارداد.
ِ
............سمت................................ :
تاریخ....................... :شروع............................ :پایان:
گزارشدهی به :رئیس واحد اداریمالی ...........................امضا................................. :
محل مرکز فرماندهی بیمارستان........................... :تلفن................................................. :
فاکس .............................. :سایر اطالعات تماس.......................... :
کد رادیویی............... :
پاسخ مبتنی بر

مسئولیت

مرحلۀ اقدام فوری (۱تا ۸ساعت اولیه)

مخاطره


زمان

 دریافت ابالغ مسهئولیت و توضهیحات الزم و موردنیهاز از رئهیسبخش اداریمالی؛



 -مطالعۀ کامل برگۀ شرح وظایف و بازنگری چهارت تهیم مهدیریت



حادثه؛
ِ
 الصاق کارت شناسایی ،شامل سمت؛ اطالع انتصاب خود به سوپروایزر دائمی؛ مستندسازی مهداوم همهۀ فعالیهتههای کلیهدی و عملیهاتهها وتصمیمات در دفتر گزارش عملیات؛
 انتخاب اعضای واحد و اعهالم بهه آنهان بهرای کامهلکردن شهرحفهرست وظایفشان؛
 آشههناکردن اعضههای واحههد بهها وضههعیت موجههود و اهههداف واستراتژیهای حادثه ،شامل طرح کلی برنامۀ عملیات حادثه و تعیهین
زمان برگزاری جلسۀ توجیهی بعدی؛



 مطمئنشدن از رعایت سیاستها و پروسهیجرهای ایمنهی توسهطکارکنان؛
 -اطمینان از محاسبۀ جداگانۀ تمامی قراردادهایی که بهطور خا

با

حوادث فوریتی مرتبط هسهتند و تمهامی خریهدهایی کهه در برنامهۀ

حرف اول نام
خانوادگی
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عملیات حادثه تصویب شده است؛
 ایجاد یک خط ارتباطی با مسئول بخش تقسهیم تجهیهزات بهرایمطمئنشدن از ادامۀ هماهنگیها؛
 بهدستآوردن اختیارات ویژه برای خرید اقالم موردنیاز از رئهیسواحد اداریمالی یا نمایندگان دارای اختیار؛
 انعقاد قراردادهایی بهمنظور کاهش هزینهها و حل اختالفات؛ برقراری و ثبت قراردادهای فوریتی برای اشتراک و انتقهال وسهایلو تجهیزات و ...به دیگر نهادها؛
 ثبت تمامی ارتباطات داخلی و خارجی در فرم مربوط یها بایگهانینسخۀ کپی فرمهای یادشده.


 ارتباط منظم با مدیر واحد مالیاداری برای ارائۀ گزارش؛ نگهداری تمام فرمهای مربوط به اقالم خریداریشده در حادثهه وارائۀ گزارش مربوط؛
 جمعآوری تمام فاکتورها و دیگر اسناد ،برای انطباقدادن آنهها بهاقراردادهای خرید قبل از فرستادن آن به مدیر ترمین هزینه؛

مرحلۀ میانی (۸تا ۲۸ساعت بعدی)

 فرستادن گزارش مالی اقالم خریداریشده به مدیر واحد هزینهههاهر  ۲ساعت یا در هر زمانی که مهدیر واحهد هزینهههها درخواسهت
میکند؛
 ارتباط با رئیس تدارکات ،برای مطمئنشدن از برآوردهشدن نیازهابهدنبال خریداری اقالم؛
 ارائۀ طرح عملیاتی به رئیس واحد اداریمالی ،درصورت نیاز؛اطالعرسانی فهوری بهه رئهیس واحهد مهالیاداری درصهورت بهروز

مرحلۀ

توسعهیافته

بعد از ۲۸ساعت)

مشکالتی که توانایی حل آن را ندارید.



 ادامۀ نگهداری گزارش خالصۀ خرید (فرم )۸33کهه نشهاندهنهدۀکل قراردادهای بسته شده در طول حادثه است؛
ادامۀ مستندسازی اقدامات و تصمیمات در فرم عملیاتی و درصورت
نیاز ،فرستادن منظم آن به رئیس واحد مالیاداری؛
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 اطمینان از بهدستآوردن آمادگی جسمی با تغذیۀ مناسب ،مایعاتکافی ،استراحت و تکنیکهای مدیریت استرس کارکنان؛
 مشههاهدۀ تمههامی کارکنههان و داوطلبههان از نظههر عالئههم اسههترس ورفتارهای نامناسب؛
 گزارش مشکالت کارکنان به واحد سالمت و رفاه کارکنان ،بهرایفراهمکردن دورههای استراحت برای آنها؛
 ارائۀ اطالعات مرتبط با حادثهه و مشهکالت بهه همکهاران شهیفتبعدی هنگام تغییر شیفت.
 درصورت نیاز به کاهش کارکنان ،آنها را به مسئولیت معمولشهانبرگردانده و بهصورت مرحلهای ،موقعیهتهها را ادغهام یها غیرفعهال
کنید؛
 اطمینان از خاتمۀ قراردادها و موافقتنامهها و خریهدهها در رابطههبا حادثۀ اضطراری؛

بازگشت به وضعیت عادی

 توجیه کارکنان دربارۀ درسهای بهدست آمده و تغییرات موردنیهازدر پروسیجرها/تجهیزات؛
ِ
 به محض غیرفعالشدن سمتتان ،اطمینان از ارائۀ تمامی مستندات وفرمهای عملیاتی به رئیس واحد اداریمالی؛
 مطلعکردن رئیس واحهد اداریمهالی از مشهکالت رایهج کارههایمعوقه و پیگیری تجهیزات ،بهمحض غیرفعالشدن ِسمتتان
 در میان گذاشتن دیدگاههای خود بهمنظور مباحاه یا قهراردادن درگههزارش ،بعههد از اقههدام بهها رئههیس واحههد اداریمههالی درخصههو
موضههوعاتی ،شههامل بههازنگری شههرح وظههایف مههرتبط بهها شههغل،
چکلیسههته های عملی هاتی ،درخصههو

تغیی هرات در پروس هیجرها،

مشکالت و اجرائیات مربوطبه واحد؛
 شرکت در جلسههای مدیریت اسهترس و توجیهه بعهد از اقهدام ودیگر جلسههای ،درصورت نیاز.
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خالصۀ فرایند برنامۀ آمادگی بیمارستانی درمقابل حوادث و فوریتها
 تههدوین و طراح هی برنام هۀ آمههادگی بیمارسههتانی از اقههدامات ضههروری هههر مرکههز
بهداشتیدرمانی است؛ لذا هر مرکز باید برنامهای جامع مبتنی بر امکانهات و شهرایط
بومی خود برای رویارویی با حوادث تدوین کند .این برنامه بایهد براسهاس الگهوی
ارائهشدۀ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشهکی وزارت بهداشهت ،درمهان و
آموزش پزشکی باشد و تمامی کارکنان باید آن را آموزش ببیننهد و سهالیانه ،دو بهار
تمرین شود.
 هدف برنامه ،کاهش مهرگومیهر و صهدمات جسهمی و روانهی ناشهی از حادثهه در
بیمارستان یا منطقۀ جغرافیایی مرتبط با بیمارستان و ارائۀ مراقبت با کیفیهت مناسهب
برای بیماران بستری در زمان حوادث است.
 برنامه باید ساده و باانعطاف باشد و با مشارکت اجراکنندگان برنامه تدوین شود.

مراحل اصلی برنامۀ آمادگی
فرایند ارتقای سطح آمادگی بیمارستانها درمقابل حوادث و بالیا

بهمنظور ارائۀ الگوی واحد برای ارتقای آمادگی بیمارستانهای کشور ،براساس منابع علمهی
موجود و نظر متخصصان ،الزم اسهت فراینهد پیشهنهادی زیهر انجهام شهود .مراحهل فراینهد
بهصورت دقیق بررسی شده و دسهتورالعملههای اجرایهی مهرتبط اسهتخراج میشهود .ایهن
مراحل ،شامل موضوعات زیر است:
 .۲راهاندازی کمیتۀ حوادث و بالیا:
 معرفی اعضهای کمیتهه براسهاس تشهکیالت بیمارسهتانی و براسهاس شهاخصههای
پیشنهادی مرکز مدیریت حوادث و فوریتها ،مانند رئیس بیمارسهتان ،مهدیر ،مهدیر
پرستاری ،رئیس حراست ،اعضای اصلی کمیته و دیگر افراد براساس نیاز.
 .۸تعیین مدیر و مسئول کمیتۀ حوادث و بالیا براسهاس دسهتورالعمل ابالغهی .توصهیه مهیشهود
فردی انتخاب شود که وقت ،توان ،تجربه و قدرت قانونی برای انجامدادن کارها دارد.
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 .0تحلیل خطر بهمنظور برآورد خطر ناشی از مخاطرات داخلی و خارجی:


استخراج مخاطرات (براساس دستورالعمل و الگوی ابالغی)؛

 ارزیابی آسیبپذیری (براساس دستورالعمل و الگوی ابالغی)؛
 ارائۀ راهکارهای عملیاتی ،بهمنظور کاهش آسیبپذیری با مشهارکت تمهامی افهراد
رینفع.
 .1تدوین برنامۀ پاسخ مقابله با حوادث و بالیا ،برای بیمارستانها براسهاس الگهوی ابالغهی
که شامل موضوعات زیر است:
 تحلیل مشکالت محتمل و مرتبط با مخاطرۀ خا

؛

 تحلیل منابع موجود؛
 تشریح وظایف و مسئولیتها؛
 تشریح ساختار مدیریتی.
 .3تدوین سامانۀ فرماندهی حادثه ،مبتنی بر مخاطره:


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



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



بیش از  ۲۸ساعت بعد از وقوع حادثه :مرحلۀ توسعهیافته؛



مرحلۀ بازگشت به وضعیت عادی.
 oتههدوین نمههودار سههامانۀ فرمانههدهی حههوادث ،براسههاس تعههداد تخههت در
بیمارستانهای موجود؛
 oتدوین راهنمای برنامهریزی؛
 oتدوین راهنمای پاسخ؛
 oتهیۀ شرح وظایف موقعیتها؛
 oتبیین فرایند فعالکردن سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی شهامل هشهدار و
اعالم وضهعیت ،بررسهی وضهعیت ،فعهالکهردن برنامهه ،فعهالکهردن سهامانۀ
فرماندهی حوادث بیمارستانی ،فراخوان کهادر مهدیریتی سهامانه و جهایگزینی
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افراد براساس بررسی انجامشده و برنامۀ قبلی و تدوین برنامۀ پاسهخ براسهاس
بررسی وضعیت؛
 oتبیین ارتباط مرکز فرماندهی بیمارستانی و مرکز فرماندهی در محهل حادثهه و
مرکز هدایت عملیات محلی.
 .3آموزش تمامی کارکنان درگیر در اجرای برنامه بهصورت کارگاهی؛
 .5اجرای مانور دورمیزی و در ادامه ،مانور عملیهاتی بها نظهارت کمیتهۀ حهوادث و بالیها و
حداقل دو بار در سال ،براساس سناریوهای استخراجشده از فرایند تحلیل خطر.

فرایند اجرایی برنامۀ پاسخ بیمارستانی
اجرای برنامۀ پیشگیری ،شامل تحلیل دورهای خطر با چکلیستهای استاندارد ابالغی .الزم
است بهطور مستمر (سالیانه) ،مخاطرات و آسیبپذیری و تواناییهای مجموعه تحلیلشهده
و سناریوهای مرتبط تدوین شود.
 .۲ارائۀ ساختار پاسخ ازطریق ،تدوین سیسهتم مهدیریتی ،براسهاس سهناریوهای احتمهالی و
سازماندهی کارکنان در چارچوب سیستم سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی؛
 .۸آموزش 0تا 3نفر برای هر مسئولیت؛
 .0ابالغ شرح وظایف پستها و جایگاه سامانۀ فرماندهی حادثه؛
 .1آموزش تمامی کارکنان ،بهمنظور آشناسازی با برنامه و شرح وظایفشان؛
 .3برگزاری مانور دورمیزی و عملیاتی؛
 .3بازنگری و اصالح برنامه؛
.5انجامدادن هماهنگیهای درونی و بیرونی.

فرایند فعالکردن برنامۀ پاسخ بیمارستانی
 فعالکردن سیستم هشدار و اعالم وضعیت ،براساس الگوی ابالغی؛
 تحلیل موقعیت (شدت و گستردگی حادثه و منابع) و بررسی سریع وضعیت؛
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 فعالکردن مرحلهای برنامۀ عملیاتی؛
 فعالکردن مرکز مدیریت حوادث بیمارسهتان بها حضهور فرمانهده یها بهاالترین مقهام
موجود در بیمارستان ،در هنگام حادثه؛
 فراخوانی تیم مدیریتی؛
 فعالکردن سامانه براساس امکانات و برنامههای موجود و گستردگی حادثه؛
 برنامهریزی عملیاتی حادثه براساس اطالعات دریافتی؛
 ارتباط و هماهنگی با واحدهای درونی و مرکز هدایت عملیات دانشگاه؛
 بازگشت به وضعیت عادی پس از اعالم مرکز فرماندهی بیمارستان؛
 بازسازی بیمارستان.

سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی
این سامانه دربرگیرندۀ این نکات است:
 چارچوب و ساختار براساس تعداد تخت و سناریوهای محتمل و امکانات؛
 شرح وظایف براساس زمانبندی برای تمامی افراد درگیر؛
 راهنمای پاسخ براساس سناریوهای استخراجشده از تحلیل خطر؛
 راهنمای برنامهریزی براساس سناریوهای استخراجشده از تحلیل خطر.
راهنمای برنامهریزی حوادث بیمارستانی
این راهنما به بیمارستان کمک میکند تا:
 برای حوادث محتمل برنامه داشته باشد؛
 برنامۀ موجود را ارزیابی کند؛
 روشهای اجرایی را توسعه دهد.
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راهنمای پاسخ حوادث بیمارستانی
 الزم است راهنمای پاسخ ،براسهاس الگهوی ابالغهی و مبتنهی بهر سهناریویههای
خارجی و داخلی تدوین شود؛
 این راهنما ،فهرستی از مالحظات مرتبط با تصمیمگیریههای الزم بهرای مهدیریت
حادثه و براساس برنامۀ زمانبندی ارائه میدهد؛
 این راهنما ،به نوعی برنامۀ پاسخ به حادثه را تکمیل کرده و در مراحل اول حادثهه،
عملیات را هدایت میکند و برای مستندسازی بسیار مفید است.
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بیمارستان میدانی

1

تعریف :بیمارستان میدانی که در میان مخاطبان ،به بیمارستان صحرایی یها بیمارسهتان سهیار
معروف است ،درواقع ،یک واحد ارائۀ خدمات درمانی مستقل ١و خودکفا ٩و واجهد امکهان
جابههجههایی 4اسههت کههه امکههان فرسههتادن و راهانههدازی سههریع و تهرمین نیازهههای فههوریتی
آسیبدیدگان یک منطقۀ جغرافیایی را در زمان معینی تا ترمین تسهیالت درمانی کامهلتهر و
پایدارتر داشته باشد.
معموالً آنچه با نام بیمارستان صحرایی به رهن مخاطب خطور میکند ،اشاره بهه کهاربرد
نظامی آن است .بهطوریکه در بیشتر مواقع ،واژۀ MASH ٣را برای افهراد تهداعی میکنهد؛
ولی استفاده از چنین تسهیالتی ،درصورت بروز دیگهر سهوانح طبیعهی یها بشرسهاخت نیهز
موردنیاز است.
ضرورت
در پی بروز حوادث طبیعی و نیز در حوادث پیچیده 6،با افزایش نیهاز بهه خهدمات درمهانی
بهجهت آسیب زیرساختارها و ناتوانی در پاسخگویی یا نبود امکهان تخلیهه و انتقهال سهریع
مجروحان از صحنۀ حادثه به محل امن  ،نیاز به ترمین این امکانات در منطقه ایجاد میشود.
در چنین شرایطی ازجمله راهکارهای مناسب  ،برپایی بیمارستان میدانی است.

1. Feild Hospital
2. Self-sufficient health care facility
3. Self-contained
4. Mobile
5. Mobile Army Surgical Hospital
6. complex disasters
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اهداف
 .۲ترمین و ارائۀ خدمات اورژانس پزشکی ،مانند تریاژ و حمایتهای پیشرفتۀ درمهانی 1بهه
مصدومان که این هدف معموالً برای  1۲ساعت اول پس از وقوع حادثه ،درنظهر گرفتهه
میشود؛
 .۸تکمیل و تداوم ارائۀ خدمات درمانی به مصدومان و بیماران حاضر در منطقه و همچنین،
ارائۀ خدمات سالمتی دیگر که این هدف بهطور معمول ،برای محدودۀ زمانی روز سهوم
تا پانزدهم حادثه درنظر گرفته میشود؛
 .0جایگزینی موقت بیمارستان محلی تا بازسازی مجدد آن؛ بازۀ زمهانی متصهور بهرای ایهن
هدف ،حداکار تا دو سال پس از بروز حادثه است.
الزامات
بیمارستان میدانی باید شرایط کاری و فعالیتی مشابه بیمارستانههای واقعهی بها تجهیهزات و
امکانات کامل را داشته باشد و خدمات موردنیاز بهداشتیدرمانی در آن ،بهراحتی ارائه شود.
ازسویی ،راهاندازی چنین تسهیالتی در منطقۀ آسیبدیده ،باید توجیهه اقتصهادی الزم بهرای
نیل به اهداف مدنظر را نیز داشته باشد.
ِ
اصلی برپایی این نوع بیمارستان ،کارایی ١و مقرونبهصرفه بودن ٩آن است.
لذا دو الزام
اجزا
یک بیمارستان میدانی اجزای اصلی زیر را دارد:
 .۲سازهها؛
 .۸ترسیسههات ،ازجملههه ت هرمین انههرژی ،سههرمایش ،گرمههایش ،ارتباطههات ،روشههنایی ،آب و
فاضالب؛
)1. Advanced Trauma Life Support (ATLS
2. Efficiency
3. Cost effective
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 .0پشتیبانی و حملونقل؛
 .1تجهیزات :تمامی مواد و لوازم مصرفی و غیرمصهرفی پزشهکی ،دارو ،مهواد غهذایی ،آب،
سوخت و امکانات رفاهی کارکنان؛
 .3انبار؛
 .3نیروی انسانی؛
 .۲دستورالعملهای عملیاتی؛
سازه
ِ
بیمارستان میدانی از فاکتورهای بسیار مهم و مؤثر برای کارآمدی آن است .این سازهها
سازۀ
معموالً از جنس چادرهای اسکلت فلزی ،چادرهای اسکلت بادی ،کانکس ثابت ،کانکس با
امکان گسترش ،کانتینر ،اتوبوس یا خودروهای اتاقدار انتخهاب مهیشهوند کهه ترمینکننهدۀ
حداقل فضاهای زیر است:
 ورودی و پذیرش؛
 واحد رفع آلودگی ٢:برای حوادث هستهای ،حوادث شهیمیایی ،حهوادث میکروبهی
و...؛
 درمانگاه؛
 بخشهای بستری؛
 داروخانه؛
 اتاق عمل؛
 ریکاوری؛
 بخش مراقبتهای ویژه؛

١

 آزمایشگاه؛

1. Decontamination Unit
)2. Intensive Care Unit (ICU
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 رادیولوژی ،سیتیاسکن؛
 اتاق استریلسازی؛

٢

 راهروهای ارتباطی؛
 انبار دارو و تجهیزات مصرفی و مواد غذایی؛
 آشپزخانه و غذاخوری؛
 پاویون استراحت کارکنان؛
 سرویسهای بهداشتی توالت و حمام؛
 رختشویخانه؛
 کانتینر یا وسیلۀ حمل سازههای جمعشده.
ویژگیهای سازۀ مناسب:
 .۲استقالل ازنظر ترمین انرژی و ترسیسات برودتیحرارتی و منابع آب؛
 .۸وزن و حجم کم در حالت جمعشده؛
 .0امکان حمل سریع؛
 .1امکان نصب سریع؛
 .3امکان نصب در مناطق مختلف؛
 .3امکان تغییر نقشۀ نصب ،براساس موقعیت منطقه؛
 .5امکان گسترش بخشها و افزایش ظرفیت کاری؛
 .۲تابیت تاحدامکان تجهیزات در سازه ،بهنحویکهه در حالهت جمهعشهده بها خهود سهازه
جابهجا شوند؛
 .3ماندگاری و کیفیت باال؛
 .۲۱قیمت مناسب.

)1. Central Sterilization Rooms (CSR
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معیارهای تصمیمگیری برای راهاندازی بیمارستان میدانی
ازآنجاکه فرستادن و اهدای بیمارستان به منطقۀ آسیبدیده ،در راستای ترمین اهداف سهگانۀ
پیشگفته است ،درصورت بررسینکردن مناسهب موقعیهت و توقعهات و صهرفۀ اقتصهادی،
ممکن است مشکلآفرین باشد؛ لذا این تصمیمگیری ،باید با احتیاط الزم صورت پذیرد.
برای تصمیمگیری ،رعایت نکات زیر الزم است:
 .۲شرایط اساسی فرستادن بیمارستان میدانی به منطقۀ آسیبدیده:
 ارزیابی کامهل مسهئوالن سهالمت منطقهۀ حادثههدیهده و اعهالم نیهاز بهه خهدمات
بیمارستانی؛
 نیاز به الحاق بیمارستان میدانی به نظام درمانی منطقۀ حادثهدیده؛
 درنظرگرفتن نقشهای معین برای بیمارستان میدانی.
 .۸معیارهای اساسی ،برای تصمیمگیری در راستای ترمین هدف اول:
 امکان استقرار در منطقه ،در  ۸1ساعت اول پس از بروز حادثه؛
 استقالل و خودکفایی کامل با امکانات منطقه ،حتی ترمین فضای استراحت و تغذیۀ
کارکنان؛
 امکان ارائۀ خدمات مربوطبه دورۀ زمانی  1۲ساعت اول پهس از بهروز حادثهه ،بها
استاندارد باالتر یا درخورمقایسه با خدمات موجود در منطقه؛
 آشنایی با موقعیتهای مختلهف منطقهه ،ازنظهر زبهان ،فرهنه  ،خهدمات درمهانی
موردنیاز و امکانات موجود.
 .0معیارهای اساسی ،برای تصمیمگیری در راستای ترمین هدف دوم:
 امکان ارائۀ خدمات درمانی بیشتر ،در قالب ادامۀ درمان مصدومان؛
 امکان ترمین و جایگزینی کارکنان درمانی حاضر در منطقه؛
 آمادگی پاسخگویی کامل به نیازهای درمانی منطقه ،در روزهای سوم تا پانزدهم؛
 نیاز حداقلی به پشتیبانی امکانات محلی ،ازجمله آب ،سوخت ،برق و...؛
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 آشنایی با موقعیتههای مختلهف منطقهه ازنظهر زبهان ،فرهنه  ،خهدمات درمهانی
موردنیاز و امکانات؛
 امکان ترمین تخصصهای مرتبط با آسیبهای منطقهه ،شهامل ارتوپهدی ،جراحهی
عمومی ،بیهوشی ،طب داخلی ،زنانوزایمان ،کودکان و نیز تکنیسینهای مرتبط بها
نیازها و توانایی ارائۀ خدمات به تمامی بیماران بدون درنظرگرفتن ِسن و جنس؛
 امکان تداوم ارائۀ خدمات در سطح قابل ارائه ،توسط خدمتدهندگان محلی؛
 ارزیابی هزینۀ اثربخشی فرستادن بیمارستان؛
 امکان ارائۀ محدودۀ وسیعی از خدمات مرتبط با سالمت؛
 .1معیارهای اساسی برای تصمیمگیری در راستای ترمین هدف سوم:
 نبود جایگزین مقرونبهصرفۀ دیگر؛
 تناسب خدمات بیمارستان با اسهتانداردهای منطقهه ،ماهل وضهعیت آبوههوایی و
وضعیت سالمت کارکنان و بیماران؛
 طراحی قبلی بیمارستان برای فعالیت درازمدت تا حد دو سال و امکهان نگههداری
ِ
دستکم ،هر
سازه توسط کارکنان؛ برای ماال در وضعیت ایدئال ،سازههای چادری
شش ماه یکبار باید تعویض شوند؛
 توجه به امکانات و حمایت مالی و تخصصی منطقۀ آسهیبدیهده بهرای برپهایی و
تداوم فعالیت؛
 توجه به شرایط متعدد سالمتی منطقه؛
 توجه به نیازهای تکنیکی و تخصصی.
توضیح این نکته ضروری است که بهطور معمول ،در زمهان اههدا ،بایهد حهداکار زمهان
فعالیت بیمارستان یک سال اعالم شهود تها انگیهزۀ مناسهب بهرای مقامهات محلهی و امکهان
بازسازی تسهیالت موجود در منطقه وجود داشته باشد.
در ادامه ،یک نمونه سازۀ پیشنهادی برای برپهایی بیمارسهتان 3۱تختخهوابی آورده شهده
است.
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سازۀ پیشنهادی برای برپایی بیمارستان 1۱تختخوابی
شرح

نوع سازه

تعداد

ورودی و پذیرش  /تریاژ

چادر اسکلت بادی  03تا  1۱متری

۲

درمانگاه

چادر اسکلت بادی  03تا  1۱متری

۲

واحد رفع آلودگی

چادر اسکلت بادی  ۸3تا  0۱متری

۲

بخشهای بستری

چادر اسکلت بادی  03تا  1۱متری

3

راهروهای ارتباطی

چادر اسکلت فلزی

اتاق عمل

کاروان  3متری با گسترش سه برابر ،با

 3تا۲۱
۲

لولهکشی آب و مخزن اضافه
ریکاوری  /بخش مراقبتهای ویژه

کاروان  3متری با گسترش سه برابر ،با

۲

لولهکشی گازهای طبی
آزمایشگاه

چادر اسکلت بادی ۲3تا ۸۱متری

۲

رادیولوژی  /سیتیاسکن

چادر اسکلت بادی ۲3تا ۸۱متری

۲

اتاق استریلسازی

چادر اسکلت بادی ۸3تا 0۱متری

۲

داروخانه

چادر اسکلت بادی ۸3تا 0۱متری

۲

انبار دارو  /تجهیزات مصرفی

چادر اسکلت بادی ۸3تا 0۱متری

۲

آشپزخانه

چادر اسکلت بادی 03تا 1۱متری

۲

غذاخوری

چادر اسکلت بادی 03تا 1۱متری

۲

پاویون استراحت کارکنان

چادر اسکلت بادی  03تا  1۱متری

۸

سرویسهای بهداشتی

کانکس ویژه و طراحیشده

۸

رختشویخانه

چادر اسکلت بادی ۸3تا 0۱متری

۲

واحد ارتباطات و اداری

چادر اسکلت بادی ۸3تا 0۱متری

۲

کانتینر حمل سازههای جمعشده و تجهیزات

خودروی دارای اتاق  1متری

۸

